
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Bráulio de Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vida Paulista (1903-1905):  
semanário ilustrado de humorismo, crítica e arte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2013 

 



 
 

PABLO BRÁULIO DE SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vida Paulista (1903-1905):  
semanário ilustrado de humorismo, crítica e arte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em História Social da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo para obtenção do título de Mestre em 
História. 
 
Orientadora: Profa Dra Ana Maria de Almeida Camargo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2013 



 
 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Catalogação da Publicação  

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
Universidade de São Paulo  
 

 

  
Souza, Pablo Bráulio de.  

Vida Paulista (1903-1905): semanário ilustrado de 
humorismo, crítica e arte / Pablo Bráulio de Souza ; orientadora 
Ana Maria de Almeida Camargo – São Paulo, 2013.  
318 f. : il.  
 
Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, 2013.  
1. Vida Paulista – semanário ilustrado. 2. Imprensa – história  
3. Imprensa – litografia. 4. História – Brasil – Primeira República 
(1889-1930). 5. História – São Paulo. I. Camargo, Ana Maria de 
Almeida, orient. II. Título.  
 
   CDD 981.07.61.079 
     

 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

SOUZA, P. B. Vida Paulista (1903-1905): semanário ilustrado de humorismo, crítica e arte. 

Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo para obtenção do título de Mestre em História. 

 

Aprovado em: _______ de ______________ de 2013. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profª. Drª. Ana Maria de Almeida Camargo (orientadora) 

Instituição: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciênicas Humanas – USP 

Julgamento: ___________________ Assinatura: _______________________ 

 

Profª. Drª. Ana Luiza Martins 

Instituição: Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Turístico (CONDEPHAAT)  

Julgamento: ___________________ Assinatura: _______________________ 

 

Profª. Drª. Marisa Midore Deaecto 

Instituição: Escola de Comunicação e Artes – USP 

Julgamento: ___________________ Assinatura: _______________________ 

 

Profª. Drª. Solange Ferraz de Lima (suplente) 

Instituição: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciênicas Humanas – USP 

Julgamento: ___________________ Assinatura: _______________________ 

 

Profª. Drª. Tânia Regina de Luca (suplente) 

Instituição: Faculdade de Ciências e Letras – UNESP  

Julgamento: ___________________ Assinatura: _______________________ 

 

Profª. Drª. Sylvia Bassetto (suplente) 

Instituição: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciênicas Humanas – USP  

Julgamento: ___________________ Assinatura: _______________________ 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À minha avó, Maria José. 
 

À minha tia Dora. 
 

 
 
 
 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

  
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo financiamento 
da pesquisa por meio da bolsa de mestrado que permitiu a realização deste trabalho.  
 
À Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH/USP), por prover as 
condições necessárias para o progresso de meu desempenho acadêmico. 
 
À professora Ana Maria de Almeida Camargo, pela oportunidade, pela orientação e pela 
generosidade de disponibilizar seu acervo particular para pesquisas indispensáveis ao 
desenvolvimento deste trabalho.   
 
À banca de qualificação, composta pela historiadora Ana Luiza Martins e pela professora 
Maria Leda Oliveira Alves da Silva, pela leitura atenta e pela enorme contribuição para os 
resultados alcançados neste trabalho.   
 
À professora Lilia Moritz Schwarcz e ao professor José Antonio Vasconcelos, pelas aulas 
sempre inspiradoras.   
 
Aos funcionários da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo, da Biblioteca da Faculdade de Direito da USP, da ETEC Carlos de 
Campos, da Biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros da USP e da Biblioteca Florestan 
Fernandes (FFLCH/USP).  
 
Ao amigo Rafael Fanni, pelas muitas conversas travadas enquanto compartilhamos as 
aflições e inquietações impostas pelas rotinas e contingências da vida acadêmica, mas 
também pela constante preocupação com a estética, integridade e melhoria dos edifícios 
públicos.  
 
Ao amigo Renato Boy, pela companhia, pelos conselhos, pelas dicas e informações sempre 
preciosas, mas também por nos fazer lembrar que todas as aflições e inquietações da vida 
acadêmica podiam não passar de meras bizantinices.         
 
Aos amigos Ednaldo Cândido e David Patrício, pelas conversas, pelas dicas e por estarem 
sempre à disposição em território campineiro para todas as vezes que precisei de uma 
estadia, de um favor ou de um copo de cerveja. 
 
Aos amigos Edmar Ávila, Danilo Barcelos, Marcel “Truão” Pereira da Silva e Welber 
Santos, pela companhia, pelo apoio, pelas conversas, pelas estadias, pelos favores e pelos 
copos de cerveja. 
 
Ao amigo Manuel Jara Scrofft, pela velha amizade, pelos papos sobre tipografia e design e 
pela generosa contribuição para este trabalho com a elaboração da interface de navegação 
do CR-ROM que aocmpanha este trabalho.   
 
Às minhas tias Dora e Zélia, pelo carinho, dedicação e paciência com que me receberam 
nos últimos dois anos e meio.  
 
À minha avó, pelo acolhimento maternal.  
 
Aos meus primos, Gisele, Kiko e Maurício, pelo carinho e apoio. 



 
 

 
À minha sobrinha, Júlia, pelas visitas, pelas conversas e pela ajuda com o idioma inglês; 
aos meus sobrinhos, Caio e Filipe, pelo carinho e apoio.  
 
À Laura, pela ajuda com a revisão e formatação do texto deste trabalho, mas também (e 
especialmente por isto!) pelo carinho, pela compreensão e pela paciência na fase final e 
mais árdua do mestrado. E por ter surgido no meio da minha vida paulista para sempre!   
 
Aos meus irmãos, Cláudia e Eduardo, pelo apoio sempre incondicional. 
 
À sociedade paulista e à sociedade brasileira, que ainda creem na irrevogabilidade da 
universidade pública e pugnam pela sua qualidade e gratuidade. Que assim seja sempre!      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vida humana é uma suprema epopeia, escrita 
com sangue e lágrimas no verso de uma página de 
comédia. 

 
Vida Paulista (13, ano I, 5 e 6 dez. 1903) 

 
 
 
 

 
 

 
 



8 
 

SOUZA, P. B. Vida Paulista (1903-1905): semanário ilustrado de humorismo, crítica e 

arte. Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em História. 

 

RESUMO 

 

A Vida Paulista – semanário ilustrado de humorismo, crítica e arte – foi publicada na 

cidade de São Paulo entre 1903 e 1905. Naquela época, a indústria gráfica estava em 

expansão e o jornalismo se convertia em empreendimento lucrativo, acompanhando o 

desenvolvimento urbano e comercial das principais cidades do país. Na capital paulista, 

desde a última década do século XIX, a imprensa periódica proliferava e assumia funções 

diversas. A Vida Paulista delimitou o seu escopo pelo trinômio “humorismo, crítica e 

arte”, mas abordou assuntos vários e defendeu um programa fundado no bom-senso dos 

comentários e na independência da opinião. Os diretores do semanário pretendiam fazer 

dele um “caleidoscópio do viver multiforme e cosmopolita da capital artística do Brasil”. 

No alvorecer do século XX, o estado de São Paulo e sua capital passavam por grandes 

transformações e foram palcos de tramas diversas, das quais a Vida Paulista foi 

testemunha e agente. No presente trabalho, pretendemos apresentar o semanário ilustrado 

fundado por Arlindo Leal e Peregrino de Castro, disponibilizá-lo em versão digital para 

futuras pesquisas e oferecer caminhos – sem qualquer ambição de esgotar as infinitas 

possibilidades – de leitura da Vida Paulista como fonte de conhecimento sobre o passado. 

Nosso objetivo é nutrir a revista de alguns pressupostos necessários à sua utilização como 

documento histórico, restituindo-lhe parte da inteligibilidade que o tempo e o 

esquecimento removeram. 

 

Palavras-chaves: Vida Paulista; imprensa ilustrada; São Paulo; Primeira República; Belle 

Époque.  

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

SOUZA, P. B. Vida Paulista (1903-1905): illustrated weekly magazine of humor, criticism 

and art. Dissertation submitted to Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas of 

Universidade de São Paulo to obtaining a master’s degree in History. 

 

ABSTRACT 

 

Vida Paulista – illustrated weekly magazine of humor, criticism and art – was published in 

São Paulo (city) between 1903 and 1905. By that time, graphic industry was expanding and 

journalism was converting into a profitable enterprise, following the urban and commercial 

development of the main cities of Brazil. At São Paulo’s capital, since the last decade of 

nineteenth century, the periodical press proliferated and assumed various functions. Vida 

Paulista delimited its own scope by the trinomial “humor, criticism and art”, even though 

it addressed several issues and defended a program based on a good judgment of their 

reviews and independence of opinion. The heads of the magazine intended to make it a 

“kaleidoscope of the multiform and cosmopolitan way of living of Brazil’s artistic capital”. 

At the beginning of the twentieth century, the state of São Paulo and its capital went 

through major transformations and worked as stage for several plots, of which Vida 

Paulista was witness and agent. In this work, we seek to present the illustrated weekly 

magazine founded by Arlindo Leal and Peregrino de Castro, make it available in digital 

form for future researches and offer ways – with no ambition to deplete the unlimited 

possibilities – to read Vida Paulista as a source of knowledge about the past. Our goal is to 

foster the magazine with some assumptions that are needed for its utilization as historical 

document, restoring part of the intelligibility that time and oblivion has removed from it. 

 

Key words: Vida Paulista; illustrated press; São Paulo; Brazilian First Republic; Belle 

Époque. 
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Figura 101 Vida Paulista, 1, ano I, 12 e 13 set. 1903: página central (recorte). Acervo Particular. 

Figura 102 Vida Paulista, 17, ano I, 31 dez. 1903 e 1º jan. 1904: primeira página. Acervo 
Particular. 

Figura 103 Vida Paulista, 32, ano II, 16 e 17 abr. 1904. Página central (recorte). Acervo Particular. 

Figura 104 Vida Paulista, 23, ano II, 15 e 16 fev. 1904. Página central. Acervo Particular. 

Figura 105 Vida Paulista, 89, ano III, 25 e 26 maio 1905. Última página. Acervo Particular. 

Figura 106 Vida Paulista, 95, ano III, 6 e 7 jul. 1905. Página central (recorte). Acervo Particular. 

Figura 107 Vida Paulista, 100, ano III, 19 e 20 ago. 1905. Última página (recorte). Acervo 
Particular.   
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No alvorecer do século XX, as tradicionais revistas litografadas eram uma espécie em 

extinção e estavam sendo substituídas por publicações mais modernas, que se valiam das 

novas técnicas de reprodução disponíveis nos parques gráficos das principais cidades 

brasileiras. No Rio de Janeiro, revistas como A Cigarra (1894-1896), Tagarela (1902-

1904) e O Malho (1902-1954) já haviam aposentado a pedra litográfica e adotavam a placa 

de zinco, agregando a essa inovação tecnológica o talento de artistas como Julião Machado 

(1863-1930), Crispim do Amaral (1858-1911), Raul Pederneiras (1874-1953) e Calixto 

Cordeiro (1857-1957), dando assim novo impulso à imprensa ilustrada brasileira, 

organizada em bases empresariais.  

Concomitantemente às transformações experimentadas pelas publicações periódicas 

naquele tempo, o veterano caricaturista Ângelo Agostini (1842-1910) editou o jornal 

ilustrado Dom Quixote (1895-1903), constituindo-se como último baluarte da gravura 

litográfica na imprensa da capital federal. No mesmo ano em que essa publicação deixou 

de circular, veio a lume a Vida Paulista (1903-1905), repercutindo, na cidade de São 

Paulo, as características gráficas e editoriais do último empreendimento de Agostini.  

O novo semanário ilustrado também possuía oito páginas, sendo quatro delas 

impressas em litografia, em conformidade com o modelo consagrado pelas revistas de 

caricaturas do século XIX. Ao mesmo tempo, adotava uma composição tipográfica 

moderna e sofisticada em suas páginas escritas, incrementadas com clichês e ornatos no 

estilo art nouveau, reproduções de fotografias e anúncios ilustrados. Vale dizer que a Vida 

Paulista organizou-se a partir de uma sociedade empresarial e procurou erigir-se sobre um 

sistema de agenciamento estruturado para a captação de recursos por meio de anúncios 

comerciais. Além disso, seus proprietários buscaram difundir o empreendimento em todo o 

território estadual, dando a seus representantes autorização para que percorressem as 

localidades do interior de São Paulo com o objetivo de comercializar assinaturas e 

distribuir os exemplares da revista, que circulou durante quase dois anos, praticamente sem 

interrupções, fornecendo aos seus leitores um panorama bastante rico acerca de vários 

aspectos da vida burguesa na Belle Époque paulistana.  

Embora se definisse como semanário de humorismo, crítica e arte, a Vida Paulista 

abordou assuntos diversos e não se restringiu ao tratamento satírico dos acontecimentos, o 

que nos leva a compreender essa publicação como uma revista de variedades. A propósito, 

neste trabalho, daremos preferência à designação da Vida Paulista como revista, embora 

reconheçamos as dificuldades de especificar essa modalidade de impresso no Brasil 

naquele entresséculos. Considere-se a tenuidade das fronteiras com a modalidade jornal, 

provocando confusões na nomenclatura adotada pelos coetâneos.   
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Ana Luiza Martins recorre aos dicionários, analisa as representações literárias da 

época e percorre os títulos e editoriais das publicações periódicas, buscando uma delimitação 

daquilo que seria a modalidade revista no período compreendido entre o final do século XIX 

e as primeiras décadas do XX. Conclui-se que é possível atribuir algumas características a 

ela, embora não haja como escapar às oscilações ao buscar uma designação adequada para 

cada suporte. Segundo a historiadora, a confusa nomenclatura do objeto revela a 

“precariedade de nosso estágio periodístico, às vésperas de transformar-se em grande 

empresa. O gênero não estava definido conforme a maturidade de uma imprensa com 

maior tradição, desconhecendo legislação específica e critérios normativos” (2008: 70).  

A autodenominação de um impresso como revista, por vezes, revelava a intenção de 

conferir à publicação alguma superioridade frente ao simples jornal, tendo como referência 

as revistas culturais europeias. O recurso ao texto mais elaborado (com o predomínio de 

produções literárias), ao tratamento gráfico mais cuidadoso (muitas ilustrações, outra 

paginação) e, eventualmente, a uma fatura melhorada (papel couché, encadernação, número 

maior de páginas) podia reforçar essa identidade. Contudo, no geral, as diferenças eram 

poucas – as páginas de muitas revistas eram soltas e a disposição do conteúdo nas colunas 

seguia um padrão muito similar à do jornal; a classificação rigorosa das modalidades de 

impresso periódico também é prejudicada pelo uso semântico indiscriminado, exigindo 

outros critérios para melhor caracterizar a revista naquele momento. 

No século XIX, as revistas ilustradas constituíram-se como modalidades 

preferenciais dos leitores brasileiros, especialmente as que entretinham seu público com 

caricaturas e textos jocosos. Tornaram-se verdadeiros emblemas de modernidade e ilustração 

do povo, mas ainda possuíam uma identidade titubeante. No meio do caminho entre o jornal 

e o livro, a revista variou ao longo do tempo e foi ganhando contornos específicos.   

Em relação ao livro, sólido, resistente, duradouro, fechado e passível de reedição, a 

revista se distinguia pelo caráter efêmero, circunstancial e aberto a um presente perpétuo; 

também era menos volumosa, possuía uma configuração leve e sua leitura era entremeada 

com imagens. Essas características, associadas ao baixo custo de produção e 

comercialização, permitiram à revista ampliar o público leitor e dar maior vazão às 

produções literárias. Além disso, a revista era manifestação de uma criação coletiva, 

contando com colaboradores diversos, ao passo que o livro era, em geral, escrito por um 

único autor. Traços comuns à maior parte das revistas repercutiam os mesmos atributos do 

jornal: formato, páginas soltas, in-fólio, caráter fragmentado e periódico, elementos 

recorrentes e imutáveis, datação, colunas, paginação, artigos de fundo e seções regulares. 

Contudo, outros aspectos podem constituir indícios para atribuir alguma especificidade à 



 

modalidade revista, por exemplo, a

informação prática (variação do câmbio, seção comercial, movimento portuário, 

dos fóruns); a profusão de gêneros

mais espaçada e a existência de c

Não pretendemos esgotar

queremos apenas justificar 

vezes como hebdomadário

preocupação dos diretores d

acontecimentos da semana,

trabalho, o semanário ilustrado apresentou

“viver multiforme e cosmopolita” 

articulações partidárias, disputas nos municípios do interior

questões socioeconômicas 

grande destaque às atividades culturais (teatros, saraus, concertos, 

literárias e exposições de arte); trouxe reflexões filosóficas

propôs-se à análise dos hábitos e 

 

  

Sabemos que os estudos históricos se renovaram n

lançando um novo olhar 

pesquisa por “documentar” o passado a partir de 

verbalizado, o que se silenciou

os riscos envolvidos em cada

os diretores e a frequência dos colaboradores,

los e os enquadramentos privilegiados,

conceitos mobilizados, sua função na esfera pública, 

pelas quais a publicação buscou

pouco suscita a investigação

viva compreensão do passado.

No que tange ao conteúdo d

testemunho, por enunciar o ponto de vista de seus diretores, redatores e colaboradores

não nos esqueçamos de 

intervindo nos acontecimentos 
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, por exemplo, a menor relevância do conteúdo noticioso

(variação do câmbio, seção comercial, movimento portuário, 

profusão de gêneros literários (contos, crônicas e poemas), a 

existência de capa também são demarcadores importantes

esgotar essa classificação. Com a breve caracterização acima, 

 nossa opção pela referência à Vida Paulista

hebdomadário, já que estabelecer uma periodicidade precisa sempre foi uma 

preocupação dos diretores do periódico, os quais ambicionavam passar em revista os 

, apreciando-os como num caleidoscópio. Como veremos 

, o semanário ilustrado apresentou-se com o propósito de ser o “reflexo” daquele 

“viver multiforme e cosmopolita” de São Paulo – comentou a vida política (eleições, 

articulações partidárias, disputas nos municípios do interior etc.), palpitou sobre a

questões socioeconômicas (crise na lavoura, carestia, comércio, desigualdades

grande destaque às atividades culturais (teatros, saraus, concertos, 

literárias e exposições de arte); trouxe reflexões filosóficas, pregou a moral e o civismo,

dos hábitos e costumes sociais vigentes etc.. 

 

Sabemos que os estudos históricos se renovaram nas últimas décadas do século XX, 

lançando um novo olhar sobre as publicações periódicas, valorizadas como fonte de 

pesquisa por “documentar” o passado a partir de registros os mais variados

o que se silenciou e aquilo que foi apenas aludido, o modo

em cada empreendimento, a presença de uns e outros

e a frequência dos colaboradores, os temas recorrentes, as formas de abordá

los e os enquadramentos privilegiados, os aspectos técnicos, as linguage

sua função na esfera pública, o perfil do público

buscou atingir seus consumidores, enfim, tudo 

investigação e propicia a emergência de indícios que podem

do passado.  

No que tange ao conteúdo de uma revista, podemos considerá-la

o ponto de vista de seus diretores, redatores e colaboradores

de que a própria revista se constituiu como 

intervindo nos acontecimentos e nos debates públicos, produzindo e reproduzindo 

conteúdo noticioso e a escassez de 

(variação do câmbio, seção comercial, movimento portuário, tramitação 

(contos, crônicas e poemas), a periodização 

também são demarcadores importantes.  

Com a breve caracterização acima, 

Vida Paulista como revista; por 

periodicidade precisa sempre foi uma 

ambicionavam passar em revista os 

Como veremos neste 

propósito de ser o “reflexo” daquele 

comentou a vida política (eleições, 

), palpitou sobre as 

desigualdades etc.) e deu 

grande destaque às atividades culturais (teatros, saraus, concertos, imprensa, obras 

, pregou a moral e o civismo, 

as últimas décadas do século XX, 

, valorizadas como fonte de 

s mais variados. O que foi 

o modo de organização e 

uns e outros indivíduos entre 

emas recorrentes, as formas de abordá-

linguagens, discursos e 

público-alvo e as maneiras 

tudo isso e mais um 

indícios que podem despertar uma 

la como um tipo de 

o ponto de vista de seus diretores, redatores e colaboradores; mas 

como agente histórico, 

, produzindo e reproduzindo 
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concepções estereotipadas, conduzindo o olhar e a compreensão de seus leitores sobre o 

mundo. No esforço de reabilitação da imprensa periódica como fonte de pesquisa, 

rechaçou-se tomá-la como mero reflexo da realidade. Ao indagar sobre o papel que a 

tipografia desempenhou na Revolução Francesa, Robert Darnton prefere ver a palavra 

impressa não como registro, mas como ingrediente dos acontecimentos, pois “a prensa 

tipográfica ajudou a dar forma aos eventos que registrava” (1996: 15).  

Em seu trabalho sobre as revistas publicadas em São Paulo na Primeira República, 

Ana Luiza Martins alerta: “a fonte requer cuidados”. Segundo a historiadora, é válida a 

pertinência desse gênero de impresso como testemunho “se levarmos em consideração as 

condições de sua produção, de seu mecenato propiciador, das revoluções técnicas a que se 

assistia e, sobretudo, da natureza dos capitais envolvidos” (op. cit: 21). Acreditamos que a 

caracterização formal de uma publicação periódica também não pode ser dispensada, não 

no sentido de uma análise meramente internalista, mas pelo fato de oferecer a oportunidade 

de observarmos a estabilidade dos gêneros textuais ali presentes, bem como a mobilização 

de convenções próprias, que ancoravam a prefiguração do mundo observado e com as 

quais o público leitor já estava habituado.  

A falta de conhecimentos prévios acerca de uma publicação periódica, tomada 

como fonte de pesquisa, pode criar obstáculos a sua leitura nos dias de hoje, já que seus 

redatores, caricaturistas e colaboradores contavam com a participação de um público que 

não somos nós; por isso, ignorar alguns pressupostos pode levar a interpretações 

equivocadas acerca do que vemos e lemos nos impressos do passado. 

Os embaraços que dificultam a análise da comunicação estabelecida por meio das 

revistas tornam-se ainda mais acentuados naquelas publicações dedicadas ao humor e à 

sátira, já que muitas das caricaturas, crônicas ou anedotas do passado assumem um caráter 

profundamente enigmático aos nossos olhos, constituindo uma barreira – algumas vezes 

intransponível! – para a compreensão das mensagens que nos chegam por meio desses 

testemunhos, acumulados em nossos arquivos públicos e acervos privados.  

Talvez sejam esses embaraços que tornam uma revista ilustrada humorística 

particularmente profícua como fonte de pesquisa, especialmente na perspectiva da história 

cultural. Como salienta Darnton, os antropólogos descobriram que, para se penetrar numa 

cultura estranha, as melhores vias de acesso podem ser aquelas em que ela parece mais 

opaca. Quando se percebe – afirma o historiador – que não se está entendendo “alguma coisa 

[...] particularmente significativa para os nativos, existe a possibilidade de se descobrir onde 

captar um sistema estranho de significação, a fim de decifrá-lo” (2006: 106). 



 

O presente trabalho

semanário ilustrado – a Vida Paulista 

Propõe-se ao mergulho dessa revista em seu

e buscando restituir-lhe um pouco

organizar um instrumento de pesquisa

crítica, integrando ao texto da dissertação

Vida Paulista. Embora o resultado a que chegamos 

propósitos originais, acreditamos que 

o semanário ilustrado com 

organização administrativa 

Paulista, natureza dos capitais 

diretores e principais colaboradores, 

temas privilegiados, estrutura e características formais, gêneros textuais e iconográficos 

comuns – elementos que não pretendem encerrar todas as possibilidades de utilização do 

periódico, mas oferecer algum conhecimento prévio 

guias para que o pesquisador possa percorrer, com alguma segurança, 

imagens estampados na Vida Paulista

 

  

Trabalhos inspiradores, sob a direção de Rubens Borba de Moraes, foram 

realizados na década de 1940, quando a editora Zélio Valverde deu início à sua “Coleção 

fac-similar de jornais antigos” com a reprodução de 

(1821-1822) em edições introduzidas por textos

(1945), respectivamente.1 

                                                          
1 Nestes trabalhos, salientaram-se as questões de ordem política como determinantes para a valorização dos dois 
jornais reproduzidos, já que ambos vieram a lume no contexto da emancipação do Brasil 
estiveram intrinsecamente associados aos debates públicos e disputas que se travaram em torno da independência e 
da constituição do novo Estado Nacional. Em textos curtos, tanto Caio Prado como Hélio Viana traçam os 
antecedentes que teriam justificado as iniciativas de determinados agentes históricos em publicar 
Malagueta nos primeiros anos da década de 1820. Os autores identificam os redatores de cada jornal, a filiação 
política dos mesmos e as relações estabelecidas co
desempenhado pelas duas publicações nos acontecimentos políticos não passam despercebidos; os historiadores 
também se encarregam de levantar a periodicidade, a abrangência, a duração, as mudanças ocorri
tempo, a composição, a paginação, os estabelecimentos impressores e outros aspectos de cada um dos jornais 
analisados. Trabalhos similares foram realizados com periódicos ilustrados de São Paulo, como 
(1876), cuja edição fac-similar contou com um texto introdutório de Ana Maria de Almeida Camargo (1981). Os 
jornais publicados por Ângelo Agostini na capital paulista também foram reproduzidos e receberam uma 
apresentação escrita por grandes entusiastas. O fac
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balho, porém, fica na superfície; limita-se à apresentação 

Vida Paulista – como fonte de eventuais pesquisas vindouras. 

se ao mergulho dessa revista em seu próprio tempo e espaço, espanando

lhe um pouco do vigor de outrora. Inicialmente, 

organizar um instrumento de pesquisa, um trabalho com as características de uma 

integrando ao texto da dissertação uma versão digitalizada de todos os números

Embora o resultado a que chegamos revele dispersão em relação aos 

, acreditamos que nossos esforços não foram em vão 

 alguns pressupostos necessários a sua leitura: 

 e formas de comercialização desenvolvidas pela empresa da 

capitais envolvidos, pessoal mobilizado, biografia dos 

diretores e principais colaboradores, vocação da revista e eventuais mudanças program

temas privilegiados, estrutura e características formais, gêneros textuais e iconográficos 

elementos que não pretendem encerrar todas as possibilidades de utilização do 

algum conhecimento prévio que sugira caminhos

guias para que o pesquisador possa percorrer, com alguma segurança, o dédalo dos textos

Vida Paulista. 

 

Trabalhos inspiradores, sob a direção de Rubens Borba de Moraes, foram 

a década de 1940, quando a editora Zélio Valverde deu início à sua “Coleção 

similar de jornais antigos” com a reprodução de O Tamoio (1823) e 

introduzidas por textos de Caio Prado Júnior (1944) 

 Seria grande presunção querer equiparar 

                   
se as questões de ordem política como determinantes para a valorização dos dois 

jornais reproduzidos, já que ambos vieram a lume no contexto da emancipação do Brasil 
estiveram intrinsecamente associados aos debates públicos e disputas que se travaram em torno da independência e 
da constituição do novo Estado Nacional. Em textos curtos, tanto Caio Prado como Hélio Viana traçam os 

teriam justificado as iniciativas de determinados agentes históricos em publicar 
nos primeiros anos da década de 1820. Os autores identificam os redatores de cada jornal, a filiação 

política dos mesmos e as relações estabelecidas com outros periódicos da época. A repercussão e o papel 
desempenhado pelas duas publicações nos acontecimentos políticos não passam despercebidos; os historiadores 
também se encarregam de levantar a periodicidade, a abrangência, a duração, as mudanças ocorri
tempo, a composição, a paginação, os estabelecimentos impressores e outros aspectos de cada um dos jornais 
analisados. Trabalhos similares foram realizados com periódicos ilustrados de São Paulo, como 

imilar contou com um texto introdutório de Ana Maria de Almeida Camargo (1981). Os 
jornais publicados por Ângelo Agostini na capital paulista também foram reproduzidos e receberam uma 
apresentação escrita por grandes entusiastas. O fac-símile do Cabrião (1866-1867), com introdução de Délio Freire 

à apresentação de um 

pesquisas vindouras. 

próprio tempo e espaço, espanando-lhe a poeira 

, nosso objetivo era 

erísticas de uma edição 

uma versão digitalizada de todos os números da 

dispersão em relação aos 

não foram em vão no sentido de nutrir 

sua leitura: contexto histórico, 

comercialização desenvolvidas pela empresa da Vida 

, biografia dos proprietários-

udanças programáticas, 

temas privilegiados, estrutura e características formais, gêneros textuais e iconográficos mais 

elementos que não pretendem encerrar todas as possibilidades de utilização do 

caminhos de leitura e forneça 

o dédalo dos textos e 

Trabalhos inspiradores, sob a direção de Rubens Borba de Moraes, foram 

a década de 1940, quando a editora Zélio Valverde deu início à sua “Coleção 

(1823) e A Malagueta 

(1944) e Hélio Viana 

Seria grande presunção querer equiparar uma simples 

se as questões de ordem política como determinantes para a valorização dos dois 
jornais reproduzidos, já que ambos vieram a lume no contexto da emancipação do Brasil em relação a Portugal e 
estiveram intrinsecamente associados aos debates públicos e disputas que se travaram em torno da independência e 
da constituição do novo Estado Nacional. Em textos curtos, tanto Caio Prado como Hélio Viana traçam os 

teriam justificado as iniciativas de determinados agentes históricos em publicar O Tamoio e A 
nos primeiros anos da década de 1820. Os autores identificam os redatores de cada jornal, a filiação 

m outros periódicos da época. A repercussão e o papel 
desempenhado pelas duas publicações nos acontecimentos políticos não passam despercebidos; os historiadores 
também se encarregam de levantar a periodicidade, a abrangência, a duração, as mudanças ocorridas ao longo do 
tempo, a composição, a paginação, os estabelecimentos impressores e outros aspectos de cada um dos jornais 
analisados. Trabalhos similares foram realizados com periódicos ilustrados de São Paulo, como O Polichinelo 

imilar contou com um texto introdutório de Ana Maria de Almeida Camargo (1981). Os 
jornais publicados por Ângelo Agostini na capital paulista também foram reproduzidos e receberam uma 

1867), com introdução de Délio Freire 
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dissertação de mestrado às contribuições de dois dos nossos melhores historiadores em 

plena maturidade intelectual. O estabelecimento de uma edição crítica, ainda que a partir 

de obras modernas (se é que podemos designar como “obras” as coleções de publicações 

periódicas), não prescinde de vasta erudição, atributo em relação ao qual deixaremos 

sempre a desejar nas páginas que seguem. O recurso a vários instrumentos de pesquisa e 

obras historiográficas, que compõem as referências bibliográficas deste trabalho, 

contribuiu para, na medida do possível, contornar essas deficiências; a diversidade de 

leituras se revelará, ao longo deste trabalho, nas citações e notas de rodapé (estudos sobre a 

história de São Paulo na Primeira República, sobre imprensa e artes gráficas etc.); também 

foram compulsados dicionários, enciclopédias, polianteias, anuários, memórias, obras 

literárias, almanaques e outras fontes que subsidiaram nossa pesquisa e foram devidamente 

arroladas entre nossas referências bibliográficas.  

O estabelecimento de nosso objeto de estudo não requer procedimentos complexos, 

pois a Vida Paulista foi uma publicação nitidamente impressa, de leitura fragmentada e 

produção relativamente recente, exigindo quase nenhuma intervenção para restituir ao 

conjunto dos exemplares sua genuinidade, o que seria uma das finalidades da edição 

crítica, segundo o filólogo Segismundo Spina (1994: 86), ao tratar da reprodução de textos 

antigos. Como lidamos com um periódico impresso, não há manuscritos e edições 

diferentes da Vida Paulista a cotejar, de maneira que devemos nos contentar com os 

poucos exemplares que remanesceram ao longo dos tempos e que chegaram até nós.2    

Além de restituir ao texto sua genuinidade, ou seja, aproximá-lo o mais possível da 

última vontade do seu autor, uma edição crítica teria como fim, ainda de acordo com 

Spina, facilitar a leitura do texto, torná-lo inteligível e valorizá-lo. O filólogo afirma que 

“facilitar a leitura” consiste em tornar o texto legível por meio das normas da restauração, 

“no caso de o texto haver chegado até nós corrompido ou adulterado” (ibidem: 87). 

Integrada a este trabalho está a reprodução digital de uma coleção particular da Vida 

Paulista que se encontra, de maneira geral, em excelente estado de conservação, sem 

                                                                                                                                                                                
dos Santos, teve uma segunda edição, recentemente (2000), pela Editora da Unesp. Pouco tempo depois, a Edusp 
iniciou a publicação da coleção “Ad Litteram: São Paulo em fac-símile”, dirigida por Ana Maria de Almeida 
Camargo, tendo por finalidade a reprodução e apresentação de periódicos paulistanos. O Diabo Coxo (1864-1865), 
com introdução de Antônio Luiz Cagnin, inaugurou a série em 2005. 
2 Apenas um número da Vida Paulista (45, ano II, 18 e 18 jul. 1904, 2ª ed.) foi submetido à reimpressão, dada à 
grande procura mesmo após o esgotamento de toda tiragem, conforme informações constantes no número 
seguinte (46, ano II, 23 e 24 jul. 1904). No entanto, o exemplar que integra a coleção consultada corresponde à 
segunda edição e não encontramos nenhum exemplar da edição original. Outro número do semanário (61, ano 
II, 5 e 6 nov. 1904) informa a data de publicação errada no cabeçalho (5 e 6 out. 1904), com rasura e correção 
em anotação manuscrita, provavelmente realizada por algum dos proprietários da coleção consultada.   
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mutilações e danos que prejudiquem a leitura.3 Os exemplares originais da coleção que 

disponibilizamos em versão digital pertencem a um acervo particular. Leiloados em 2007 

pelo livreiro José Luiz Garaldi, foram adquiridos pelo artista plástico e colecionador 

Emanoel Araújo.4 

Não temos conhecimento de nenhuma outra coleção completa da Vida Paulista. Em 

acervos abertos à visitação pública, encontramos exemplares do semanário na Biblioteca 

Municipal Mário de Andrade e no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Naquela, há 

apenas um exemplar do primeiro número da revista, hoje integrado ao acervo da hemeroteca 

anexa à instituição, inaugurada em dezembro do ano passado.5 Já no Arquivo do Estado, 

existem quinze exemplares da Vida Paulista, sendo treze deles digitalizados, que podem ser 

consultados por qualquer usuário na página da instituição na internet.6 Embora não se possa 

substituir inteiramente o contato com o objeto físico, as versões digitalizadas de publicações 

periódicas têm democratizado o acesso e facilitado a vida de muitos pesquisadores, além de 
                                                           
3 A única exceção é o exemplar do primeiro número da Vida Paulista (1, ano I, 12 e 13 set. 1903), com as 
margens bastante deterioradas, comprometendo a leitura das colunas laterais. Em função disso, incluímos no 
CD-ROM que integra este trabalho um link para a reprodução digital de uma duplicata do mesmo número, 
disponível na página do Arquivo Público do Estado de São Paulo na internet e cujo original pertence ao acervo 
de periódicos da mesma instituição. O sítio do AESP disponibiliza outros números do semanário ilustrado, 
sendo alguns acompanhados de suas respectivas “capas de anúncios”. Como veremos adiante, a capa de 
anúncios consistia num in-fólio que envolvia o caderno principal da revista e, dada sua natureza essencialmente 
comercial, era logo descartado pelo leitor, o que torna bastante difícil, atualmente, encontrar esse tipo de 
material junto com os exemplares disponíveis nos arquivos. Portanto, o CD-ROM também contém links para 
todos os exemplares da Vida Paulista disponíveis na página do AESP e que possuem capas de anúncios. 
4 Emanoel Araújo é diretor e curador do Museu Afro Brasil. Recentemente, essa instituição exibiu uma reprodução 
do quinto número da Vida Paulista (pertencente à coleção particular de seu diretor) durante a exposição “São 
Paulo 458 – A bela metrópole que só o passado viu. Uma iconografia urbana”, realizada entre 25 de janeiro e 30 de 
setembro de 2012 [http://www.museuafrobrasil.org.br].  
5 O exemplar foi microfilmado e encontra-se disponível para consulta no setor de micromeios da Biblioteca 
Municipal Mário de Andrade. O impresso original foi exibido na exposição “Ridendo Castigat Mores (rindo 
castigam-se os costumes)”, realizada para a inauguração da hemeroteca, que funciona no prédio anexo ao 
edifício principal. Sob curadoria de Paula Janovitch (painéis) e Rizio Bruno Sant’Ana (vitrines), a exposição 
reuniu reproduções de caricaturas e imagens fotográficas, além de fascículos de jornais e revistas do acervo da 
hemeroteca [http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/noticias/?p=11900]. 
6 Os números digitalizados disponíveis no sítio do AESP são os seguintes: 1, ano I, 12 e 13 set. 1903; 4, ano I, 3 
e 4 out. 1903; 5, ano I, 10 e 11 out. 1903; 7, ano I, 24 e 25 out. 1903; 8, ano I, 31 out. 1º. nov. 1903; 9, ano I, 7 e 
8 jul. 1903; 10, ano I, 14 e 15 nov. 1903; 13, ano I, 5 e 6 dez. 1903; 14, ano I, 12 e 13 dez. 1903; 15, ano I, 19 e 
20 dez. 1903; 24, ano II, 20 e 21 fev. 1904; 30,  ano II, 2 e 3 abr. 1904; 54, ano II, 17 e 18 set. 1904. No acervo 
do AESP, também há mais dois exemplares disponíveis somente na versão impressa, que correspondem aos 
seguintes números: 3, ano I, 26 e 27 set. 1903; 18, ano I, 9 e 10 jan. 1904. Segundo o catálogo São Paulo em 
revista, organizado por Heloísa de Faria Cruz (1997: 266), na época em que o mesmo foi publicado, havia um 
exemplar da Vida Paulista (74, ano III, 4 e 5 fev. 1905) no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O 
acervo de periódicos dessa instituição foi, posteriormente, transferido para o AESP, onde tentamos, sem êxito, 
localizar o referido exemplar. Um dado importante que deve ser ressaltado é que os exemplares originais dos 
números 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 24 e 30, existentes no AESP, estão acompanhados de suas respectivas 
“capas de anúncios”. No catálogo do AESP, disponível na internet, consta a informação de que a Vida Paulista 
foi publicada até 1908, agregando um exemplar de publicação homônima que circulou em São Paulo entre 1908 
e 1910 como edição semanal ilustrada do diário A Notícia. Essa confusão é recorrente, já que a revista de 1908 
teve como diretor Arlindo Leal, um dos proprietários da publicação que tomamos como objeto deste trabalho. Já 
Paula Ester Janovitch (2006: 369) cataloga as duas ocorrências separadamente, embora entenda que houve 
continuidade da mesma Vida Paulista em momentos diferentes (1903-1905 e 1908-19010). Também há 
exemplares dessa, que poderia ser uma segunda série da Vida Paulista, no Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo. 
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se prestar ao resguardo e consequente preservação dos originais, reproduzindo em meio 

digital as informações neles contidas para ampla e irrestrita consulta. 

Nossas investigações, por exemplo, foram favorecidas pela disponibilização on line 

dos dois diários paulistanos mais importantes do período estudado: o Correio Paulistano e 

O Estado de S. Paulo. Este, com acesso restrito aos assinantes, está disponível no portal 

“Acervo do Estadão” por iniciativa do próprio jornal, em atividade desde 1875. Aquele, já 

extinto, pode ser consultado livremente no portal da Hemeroteca Digital Brasileira da 

Biblioteca Nacional. Outras instituições têm firmado parcerias ou investido em 

laboratórios de digitalização com o objetivo de conservar seus acervos e ampliar o acesso à 

informação; as coleções de periódicos têm sido grandes beneficiárias dessas iniciativas.7 

Se retomarmos os argumentos de Spina, quando trata da reprodução de textos 

literários e documentos antigos, podemos ressaltar as duas últimas finalidades que o 

filólogo atribui à edição crítica, isto é, tornar um texto inteligível, ou seja, “intepretá-lo, 

pontuando-o racionalmente e elucidando as alusões de ordem geográfica, histórica, 

mitológica [...]”, e valorizar o texto, que consiste em “situar a sua importância no tempo e 

na carreira literária do autor” (ibidem). Nesses dois pontos estarão concentrados os nossos 

maiores esforços, se pudermos transpor para o universo das publicações periódicas do 

século XX as prescrições de Spina. Ele próprio, citando Michele Barbi, entende que todo 

texto tem o seu problema crítico e todo problema tem a sua solução, o que faz da edição 

crítica um trabalho metódico no qual não cabem normas inflexíveis. 

Esta dissertação propõe-se a esclarecer alguns aspectos do momento histórico em 

que a revista Vida Paulista surgiu e o mundo ao qual ela se referia, procurando 

compreender a importância da publicação em seu contexto e suas potencialidades como 

fonte para o estudo do passado. Alguns indivíduos se associaram ao empreendimento e 

tantos outros foram seus colaboradores mais ou menos assíduos, sendo muitos deles 

                                                           
7 A Fundação Biblioteca Nacional inaugurou, em julho de 2012, os serviços da Hemeroteca Digital Brasileira, 
portal de periódicos nacionais cuja finalidade é proporcionar ampla consulta a seu acervo de periódicos e 
publicações seriadas. Na época do lançamento do portal, a HDB já colocava à disposição dos pesquisadores 
cinco milhões de páginas digitalizadas de periódicos raros ou extintos, quantia que vem recebido acréscimos 
desde então e só tende a aumentar com a continuidade da reprodução digital de periódicos oriundos de todo o 
Brasil. O portal da HDB oferece também breves históricos das publicações que compõem seu acervo. No Rio de 
Janeiro, o sítio da Fundação Casa de Rui Barbosa na internet também oferece conteúdos digitais e 
disponibilizou toda a coleção da revista O Malho, que integra o conjunto de periódicos organizado pelo 
bibliófilo Plínio Doyle. A FCRB restaurou, digitalizou e indexou um total de 576 fascículos, que compõe a 
referida coleção. Em São Paulo, além do AESP, que vem alimentando sua página na internet com versões 
digitais dos documentos que compõem seu acervo, incluindo as publicações periódicas provenientes do IHGSP, 
podemos citar os exemplos do projeto Brasiliana USP – que tem por objetivo tornar irrestrito o acesso aos 
fundos públicos de informação e documentação científica sob a guarda da Universidade de São Paulo – e da 
Biblioteca Digital da Unesp – que mantém parceria com a BMMA, o AESP e a FBN para digitalização de 
documentos conservados por essas instituições. Todas as iniciativas mencionadas incluem publicações 
periódicas no seu escopo de atuação.  
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completamente obscuros, embora tenham exercido alguma influência nas esferas política, 

cultural ou econômica nas últimas décadas do século XIX e no alvorecer do XX. Em torno 

do semanário ilustrado, esses indivíduos se reuniram com propósitos diversos e, pelas 

páginas da Vida Paulista, expressaram seus pontos de vista acerca do mundo em que 

viviam. Nesta dissertação, não deixamos de atentar para a materialidade da revista, suas 

condições de produção e circulação, suas características e convenções formais. 

Assim, dividimos nossa exposição em duas etapas, com dois capítulos cada uma. 

Na primeira parte, denominada “Propriedade de uma empresa”, abordamos o contexto 

socioeconômico no qual a Vida Paulista emergiu – um contexto de expansão urbana e 

comercial no qual a própria imprensa se consolidava como negócio lucrativo. A 

organização empresarial do semanário ilustrado é tratada no primeiro capítulo, “Uma 

empresa solidamente constituída”, no qual procuramos apresentar informações sobre os 

anúncios publicitários veiculados na revista, a comercialização de assinaturas e a 

distribuição dos exemplares, além das estratégias das quais os proprietários da Vida 

Paulista lançaram mão no sentido de expandir o público consumidor e mitigar os riscos do 

negócio. No segundo capítulo, traçamos pequenas biografias dos diretores do semanário e 

dos principais colaboradores, procurando mapear seus itinerários individuais e identificar 

os vínculos sociais e institucionais estabelecidos por eles ao longo de suas trajetórias.  

A segunda parte deste trabalho, que denominamos “Mais desenho que jornal”, tem 

como propósito a avaliação do programa defendido pelos diretores da Vida Paulista e a 

caracterização formal do semanário. Colocando-se como “jornal de desenho, mais desenho 

que jornal”, a Vida Paulista manifestou compromisso com o trabalho gráfico e grande 

preocupação estética. Houve também autorreferências como “revista de arte”, embora os 

temas trazidos pelos redatores e colaboradores fossem os mais abrangentes, não se 

restringindo ao universo artístico e cultural. Apontar os argumentos mais reiterados nos 

artigos de fundo da Vida Paulista e outros textos do semanário – tarefa da qual nos 

ocupamos no terceiro capítulo: “Quem vai viver bem com todos não tem programa” – 

permitiu delimitar o programa editorial da revista, distingui-la frente aos periódicos 

coetâneos e entender o alinhamento mais ou menos difuso de seus diretores a determinados 

discursos presentes nas esferas política e intelectual de São Paulo na Primeira República. 

Finalmente, no quarto capítulo, “Pobres folhas desprendidas ao vento”, procuramos 

descrever a revista à luz das técnicas de impressão disponíveis no período e propusemos uma 

classificação dos gêneros textuais e iconográficos presentes na Vida Paulista. 

A ordem dos capítulos não implica uma sequência de leitura obrigatória, de maneira 

que o leitor poderá começar por onde lhe aprouver; eventualmente, encontrará remissões a 
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outros capítulos, inseridas quando determinado assunto estiver esmiuçado em outra parte do 

trabalho. Após as considerações finais, incluímos três apêndices (com textos nos quais 

traçamos um panorama dos assuntos que receberam destaque nas páginas da Vida Paulista) e 

alguns anexos (como gráficos e tabelas que decompõem informações relevantes extraídas do 

semanário). Como já foi exposto, integra este trabalho um CD-ROM com a versão 

digitalizada da coleção da Vida Paulista em formato PDF, constituindo-se como alternativa à 

disponibilização de versões fac-similares do semanário, o que tornaria este trabalho muito 

dispendioso, desnecessariamente avultado e de difícil manuseio. 

Concluindo este texto introdutório, vale dizer que a Vida Paulista (ver anexo 1) é 

uma ilustre desconhecida e raras vezes teve a honra de receber alguma menção por parte da 

bibliografia existente. Em estudo sobre a história da propaganda no Brasil, Ricardo Ramos 

(1985: 19) afirma que o semanário ilustrado testemunhou a “existência de um negócio de 

propaganda, de um germe de organização em que avulta a figura do agenciador de 

anúncios”. Flora Sussekind (1987: 62) cita essa passagem na única referência que faz à 

Vida Paulista, quando aborda a adesão dos literatos brasileiros ao emergente ramo da 

publicidade comercial nas publicações periódicas. A revista também teve aparição discreta 

em outros trabalhos, compondo o corpus documental analisado por historiadores como 

Elias Thomé Saliba (2002), Paula Ester Janovitch (2006) e Ana Luiza Martins (2008).8   

O baixo aproveitamento do semanário ilustrado como fonte de pesquisa se justifica 

pela dispersão e escassez de exemplares nos acervos públicos, mesmo tendo a Vida 

Paulista circulado durante dois anos com uma regularidade poucas vezes experimentada 

até então, esforçando-se para ser uma publicação de abrangência regional e despejando no 

cotidiano paulista uma grande quantidade de imagens e textos voltados para a informação, 

distração e formação cívica e moral do público leitor. A abordagem humorística de temas 

circunstanciais, a linguagem metafórica, o recurso a analogias, os elementos alegóricos, os 

não ditos e outros aspectos que tornam difícil a compreensão das mensagens transmitidas 

                                                           
8 A Vida Paulista aparece nos principais catálogos e levantamentos da imprensa de São Paulo. Afonso de 
Freitas (1915: 937), por exemplo, descreve o semanário em sua resenha dos jornais publicados na capital 
paulista. O pesquisador incluiu informações sobre os diretores, o endereço da redação, a oficina litográfica, o 
início da publicação, o formato e o número de páginas do semanário, além da transcrição de um fragmento do 
artigo de apresentação da Vida Paulista. Freitas Nobre (1950: 188) também não ignorou o semanário ilustrado 
em seu “levantamento geral da imprensa paulista”, reproduzindo as mesmas informações prestadas por Afonso 
de Freitas. A Vida Paulista também consta no catálogo São Paulo em Revista, organizado por Heloisa de Faria 
Cruz (1997: 266). O trabalho coordenado pela historiadora prestou-se à catalogação de publicações da imprensa 
cultural e de variedades paulistana (1870-1930), contendo fichas compostas por cinco campos descritivos: 
informações básicas (título e subtítulo), características técnicas (periodicidade, formato e colunagem, número de 
páginas), produção e distribuição (propriedade, diretores, gerentes e secretários, colaboradores, âmbito de 
circulação, tiragem, preços, endereços de redação e/ou administração, tipografia e respectivo endereço), 
descrição geral (conteúdo, iconografia e publicidade), acervo (instituições onde se encontra o periódico, 
números disponíveis para pesquisa). 
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pelos textos e ilustrações publicados no semanário também podem ter desencorajado os 

pesquisadores. Este trabalho pretende ser uma pequena contribuição para que possamos 

mitigar esses obstáculos e encurtar a distância que o passar dos tempos distendeu entre nós 

e os leitores originalmente visados pela Vida Paulista. 
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Propriedade de uma empresa 
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A historiografia da imprensa brasileira tem interpretado o período que vai, mais ou menos, 

dos anos 1880 até as primeiras décadas do século XX como uma etapa de transição, ao 

longo da qual a atividade jornalística foi se consolidando como um empreendimento 

lucrativo. Isso significa dizer que, naquela época, folhas criadas com o objetivo de 

propagar tendências políticas ou difundir correntes literárias foram dando lugar a 

publicações heterogêneas e segmentadas, cujos proprietários se preocupavam em atender 

às diversas demandas de um público cada vez mais amplo e exigente. Assim, há um 

consenso entre historiadores e outros estudiosos em perceber uma tendência na imprensa 

brasileira daquele período: ela se modernizava e se constituía como empresa nas mãos de 

verdadeiros homens de negócio.  

Em 1923, num estudo que enfatiza a questão da liberdade de imprensa, Barbosa 

Lima Sobrinho deu seu testemunho acerca do processo de reorganização dos jornais no 

Brasil, destacando a incorporação de novas tecnologias e a maior complexidade das 

atividades envolvidas na redação: “Tantos progressos tornaram necessários orçamentos 

vultosos. Converteu-se o jornal muito mais num problema de dinheiro do que de credo 

político, literário” (SOBRINHO, 1997: 45). Segundo o autor, o jornalismo foi 

abandonando seu caráter de sacerdócio e artesanato, marchando para um modelo de 

crescente industrialização: 

 
Viu-se a imprensa obrigada a modelar-se pelos novos costumes, adotando 
várias praxes, como a elevação do preço dos anúncios ou a inclusão de 
matéria paga nas seções editoriais. E porque ainda não parecesse bastante 
e conviesse adquirir o apoio de um público numeroso – ponto de partida 
para o sucesso comercial – a imprensa procurou servir as tendências 
populares, em vez de as orientar, como acreditava possível, na sua 
ingênua confiança, o jornalismo romântico. Conquistar o público, 
entretanto, foi para ela menos vitória de ideias do que simples negócio, 
defesa natural das somas empenhadas na empresa. A imprensa torna-se 
simplesmente indústria. (ibidem) 
 

 O clássico trabalho de Wilson Martins, sobre a história do livro e suas técnicas, veio 

a lume em 1957, propondo uma interpretação dos impactos sofridos pela palavra impressa 

na “civilização industrial”, cujas invenções impuseram uma nova consciência do tempo: “É 

o progresso técnico que vai introduzir na imprensa as suas mais fundas transformações 

desde o século XV” (MARTINS, 1996: 226). O autor afirma que a tipografia se 

transformou, a partir da segunda metade do Oitocentos, “de artesanato em indústria, 

adquirindo todos os caracteres de uma atividade fabril” ( ibidem: 231). Caracterizada pela 

profissionalização e pela divisão do trabalho, a organização mercantil da produção de 

impressos foi um dos aspectos que marcaram essa transformação. 
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 Em obra de 1964, Juarez Bahia também enfatiza a importância dos aspectos 

tecnológicos para caracterizar a atividade jornalística no final do século XIX: “É um tempo 

de aventura industrial [...] que abre ao jornal a dimensão de empresa” (BAHIA, 2009: 

111). Segundo o autor, a tipografia deixou de depender exclusivamente da habilidade 

manual. “Inovações mecânicas, a divisão do trabalho, a especialização, a racionalização de 

custos, a conquista de mercados, pouco a pouco, transformam a velha tipografia, 

aposentam superados prelos, ampliam a indústria gráfica” (ibidem: 112). Bahia associa o 

desenvolvimento do jornalismo ao próprio desenvolvimento da economia brasileira na 

segunda metade do século XIX, quando os jornais foram beneficiados pela eliminação do 

trabalho escravo, pela entrada de capitais no país durante as últimas décadas do Império e 

pela descentralização republicana.  

Aplicando o referencial marxista, Nelson Werneck Sodré aprofundou, em 1966, a 

análise das relações entre imprensa e economia, percebendo as transformações do 

jornalismo brasileiro naquele contexto como reflexo do desenvolvimento do capital 

comercial e da vida urbana no país.  

 
A imprensa, no início do século, havia conquistado o seu lugar, definido a 
sua função, provocado a divisão do trabalho em seu setor específico, 
atraído capitais. Significava muito, por si mesma, e refletia, mal ou bem, 
as alterações que, iniciadas nos dois últimos decênios do século XIX, 
estavam mais ou menos definidas nos primeiros anos do século XX. 
(SODRÉ, 1999: 275) 

 

 O historiador vincula a “transição da pequena à grande imprensa” à ascensão da 

burguesia e ao avanço das relações capitalistas: “a transformação na imprensa é um dos 

aspectos desse avanço; o jornal será, daí por diante, empresa capitalista, de maior ou menor 

porte” (ibidem: 275). Embora suas abordagens tenham suscitado muitos questionamentos, a 

obra de Sodré é um clássico e ainda constitui o principal trabalho de história geral da 

imprensa brasileira, pela exaustividade com que as coleções de periódicos foram 

compulsadas, apresentando um inventário de riqueza inestimável dos jornais e revistas 

publicados no Brasil. 

 Mais recentemente, historiadoras como Marialva Barbosa, Tânia Regina de Luca e 

Ana Luiza Martins se dedicaram à realização e organização de estudos de maior amplitude 

acerca da trajetória da imprensa desde sua chegada ao território que hoje constitui o nosso 

país. Ainda que apresentando reparos a conclusões já consagradas, esses trabalhos têm 

corroborado a historiografia tradicional no que tange a entender o período compreendido 

entre as últimas décadas do Oitocentos e os primeiros anos do século XX como uma fase de 

transição para um modelo de mercado. Tais esforços não subestimam a importância da 
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economia e dos modelos europeus em nortear os rumos da nossa imprensa, uma vez que o 

Brasil estava inserido, mais do que nunca, no mundo ocidental e capitalista; e demonstram 

como o florescimento da empresa jornalística encontrou condições privilegiadas nos 

principais núcleos urbanos do país, destacando-se o Rio de Janeiro e São Paulo, plenamente 

conectados ao mercado internacional e às grandes metrópoles mundiais.  

A historiadora Tânia Regina de Luca lembra que a tendência verificada nas 

principais capitais brasileiras correspondia a um processo em marcha na imprensa 

europeia, mas alerta para as caracterizações por vezes muito esquemáticas da imprensa 

brasileira como atividade capitalista.  

 
Se não há como negar a utilidade das análises que contrapõem as 
condições vigentes na imprensa local àquelas dominantes em outros 
países ou regiões e tampouco negligenciar perspectivas analíticas de 
longa duração, que avaliam diferentes instantes do periodismo nacional, 
não se deve perder a necessária perspectiva que individualiza e dota de 
especificidade um determinado contexto histórico. (LUCA, 2012: 155) 
 

Sob a perspectiva de uma história social da cultura, Marialva Barbosa analisa as 

drásticas transformações que afetaram nossos jornais e nosso jornalismo a partir de 1880, 

pensando na pluralidade dos atores sociais envolvidos e nos múltiplos processos por que 

passou a imprensa brasileira até a consolidação dos grandes grupos de mídia. Apoiando-se no 

modelo proposto por Robert Darnton (2010: 127) para decifrar o “circuito da comunicação” e 

recorrendo a memórias e correspondência, arquivos de jornais, relatórios e outros documentos, 

a autora constitui um quadro bastante complexo do jornalismo no período analisado, sem 

perder de vista seu caráter empresarial. Embora não entenda esse movimento como unívoco, 

Marialva Barbosa atesta o fato de que um elevado número de títulos efêmeros e artesanais foi 

sucedido por “empresas em moldes industriais, onde as relações familiares e de amizade dão 

lugar às subscrições entre representantes de capitais solidamente constituídos para adquirir um 

novo jornal” (BARBOSA, 2010: 120).  

Em trabalho sobre as revistas que circularam em São Paulo entre 1890 e 1922, Ana 

Luiza Martins também define aquele como um contexto de transformações no qual a 

imprensa se constituía como empreendimento lucrativo, focalizando o impacto desse 

processo nas revistas, como modalidade específica de impresso ligeiro: 

 
A revista [...] beneficiou-se profundamente dessa circunstância literária, 
técnica e mercadológica; desde que submetida às suas regras. Permitiu o 
abuso da literatura a serviço da reportagem e, precedendo o jornal, 
resultou em veículo para experimentos da modernidade técnica. Com 
uma diferença do periodismo pregresso, pois proliferou em outras mãos: 



 

as de homens de mercado, que faziam da revista seu 
(MARTINS, 2008: 142) 
 

 A historiadora procur

entresséculos, atestando a convergência da maior parte deles com o modelo comercial, mas 

sem deixar de notar as contradições características das revistas da época, que se 

constituíram como espaço de experimentação dos vários recursos disponíveis no mercado 

gráfico e editorial de São Paulo.

é entender como esse modelo comercial

mapear as estratégias das quais os administradores do semanário ilustrado lançaram mão 

para a colocação de seu empreendimento naquele 

publicação uma abrangência estadual. 

O rápido desenvolvimento material de São Paulo nas últimas décadas do século XIX 

abriu novas possibilidades e criou condições para a 

parque gráfico local se modernizou, os novos meios de transporte e comunicação facilitaram 

o contato entre regiões afastadas, a vida urbana tornou

comercial ampliou a procura por espaços de propaganda,

reduziu o analfabetismo, os agentes sociais se diversificaram e a imprensa ilustrada 

apresentou-se como veículo para a difusão do progresso paulista, contribuindo para a 

construção da imagem do estado e de seu povo. Antes de co

Vida Paulista e os agentes 

socioeconômico de São Paulo no alvorecer do século XX, quando o estado e sua capital 

viam-se fadados a ser a locomotiva do Brasil.

 

  

Caracterizado como área de produção marginal na economia da América Portuguesa 

durante todo o período colonial, o território que hoje compreende o estado de São Paulo 

transformou-se em região de ocupação permanente no século XIX, sob o estímulo de uma 

agricultura voltada para a exportação (LOVE, 1982: 22).

década de 1870, a província experimentaria grandes saltos demográficos e incrementos 

significativos de seus núcleos urbanos. Segundo Flávio Saes (1981: 37), esse fenômeno não 

                                                          
9 Joseph Love afirma que a elite agrária de São Paulo resultou desse processo, contestando assi
famílias quatrocentonas do estado. Segundo o autor, embora muitas das famílias da aristocracia paulista na 
Primeira República possam ter se originado no período colonial, as grandes propriedades do interior foram 
quase todas estabelecidas após os meados do século XVIII.
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as de homens de mercado, que faziam da revista seu 
(MARTINS, 2008: 142)  

A historiadora procura dar conta da pluralidade dos periódicos paulistas no 

a convergência da maior parte deles com o modelo comercial, mas 

sem deixar de notar as contradições características das revistas da época, que se 

constituíram como espaço de experimentação dos vários recursos disponíveis no mercado 

ão Paulo. Nesta primeira parte do trabalho, um dos nossos objetivos 

esse modelo comercial se manifestou na Vida Paulista

as estratégias das quais os administradores do semanário ilustrado lançaram mão 

seu empreendimento naquele venturoso mercado, tendo em vista dar à 

publicação uma abrangência estadual.  

O rápido desenvolvimento material de São Paulo nas últimas décadas do século XIX 

abriu novas possibilidades e criou condições para a proliferação das revistas ilustradas 

parque gráfico local se modernizou, os novos meios de transporte e comunicação facilitaram 

o contato entre regiões afastadas, a vida urbana tornou-se mais pujante, a concorrência 

comercial ampliou a procura por espaços de propaganda, a expansão do ensino básico 

reduziu o analfabetismo, os agentes sociais se diversificaram e a imprensa ilustrada 

se como veículo para a difusão do progresso paulista, contribuindo para a 

construção da imagem do estado e de seu povo. Antes de conhecermos o empreendimento

e os agentes nele envolvidos, daremos algumas notas sobre o contexto 

socioeconômico de São Paulo no alvorecer do século XX, quando o estado e sua capital 

se fadados a ser a locomotiva do Brasil. 
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durante todo o período colonial, o território que hoje compreende o estado de São Paulo 

se em região de ocupação permanente no século XIX, sob o estímulo de uma 

voltada para a exportação (LOVE, 1982: 22).9 No entanto, somente a partir da 

década de 1870, a província experimentaria grandes saltos demográficos e incrementos 

significativos de seus núcleos urbanos. Segundo Flávio Saes (1981: 37), esse fenômeno não 
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pode ser compreendido sem estar relacionado com a expansão das ferrovias e da cafeicultura 

na segunda metade do século XIX (tabela 1). Se o início do surto cafeeiro, em torno dos anos 

1850, foi favorecido pela qualidade da terra na região central da província (propícia ao 

cultivo da rubiácea) e pelos capitais e estruturas agrárias já existentes (oriundos das fazendas 

de cana-de-açúcar), dois graves obstáculos se opuseram ao desenvolvimento econômico de 

São Paulo: os elevados custos de transporte e a escassez de mão de obra. Os investimentos 

para abertura das estradas de ferro e as políticas de incentivo à imigração foram respostas 

efetivas das elites locais a essas necessidades. 

 
TABELA 1. FERROVIAS, POPULAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAFÉ NO ESTADO DE SÃO PAULO (1854-1905) 

Ano Ferrovias (Km) População Café (arrobas) 

1854 0 417.149 3.579.035 

1874 332 837.354  

1886 1.640 1.221.380 12.371.613 

1905 3.843 2.279.000 35.243.948 
Fonte: Adolfo Pinto (1977, 233) e Flávio Saes (2010: 17 e 1981: 44-45).    

 

O cultivo do café a oeste de Rio Claro não era lucrativo antes da construção da 

ferrovia entre Santos e Jundiaí, inaugurada em 1867 pela São Paulo Railway Company 

Limited (SPR). A partir da iniciativa do visconde de Mauá, associado a um grupo de 

capitalistas ingleses, a SPR venceu o grande obstáculo da Serra do Mar e incorporou à 

economia exportadora uma grande área de terras férteis bastante apropriadas ao plantio do 

café.10 Já as fases posteriores do desenvolvimento do sistema de transporte de São Paulo 

foram conduzidas pela elite local.  

Em 1868, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro (CPEF) foi organizada por 

subscrição de capital envolvendo grandes fazendeiros da província, interessados em 

prolongar os trilhos até Campinas.11 Nos mesmos moldes da Paulista, foram se 

                                                           
10 Foram os ingleses que efetivamente a construíram (por isso ela também era conhecida como Estrada de Ferro 
Inglesa) e detiveram o monopólio da rota do porto de Santos até as primeiras décadas do século XX. Joseph Love 
(op. cit.: 95) ressalta que essa condição significava que praticamente todo o café transportado no estado tinha que 
passar pelo “funil” da SPR para chegar aos exportadores, o que fazia dela a mais lucrativa das ferrovias inglesas no 
Brasil e em toda a América Latina. Em 1900, a SPR implantou uma segunda linha paralela para dar conta do 
transporte da crescente produção cafeeira. Três anos depois, a companhia adquiriu a Estrada de Ferro Bragantina, 
uma pequena ferrovia em funcionamento desde 1884 e que ligava a estação de Campo Limpo, no tronco da própria 
SPR, à estação de Bragança, ao norte da capital paulista. 
11 A ferrovia começou a funcionar em 1872 – quando atingiu Campinas – e, ao longo das décadas subsequentes, 
foi ampliando sua rede em direção ao noroeste do estado, entre os vales dos rios Tietê e Mojiguaçu, passando 
por Rio Claro, São Carlos do Pinhal e Araraquara, atendendo também os municípios de Descalvado, Palmeiras, 
Santa Rita do Passa Quatro e Jabuticabal, entre outros. Considerada a melhor ferrovia administrada por 
companhias brasileiras, a Paulista teve grande importância para o desdobramento da expansão cafeeira e para a 
redefinição do papel de São Paulo no Império. Para Eduardo Kugelmas, além de solucionar o problema dos 
custos de transporte, o êxito empresarial atingido com esse empreendimento e com os que o sucederam deu 
enorme estímulo ao orgulho local, fazendo nascer uma nova ideologia regionalista: “Parece datar desse 
momento a concepção do paulista como ‘ianque sul-americano’” (KUGELMAS, 1986: 22). Adolfo Augusto 
Pinto (1977: 36-40) elenca os membros da primeira diretoria da Companhia Paulista, entre os quais 
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organizando as demais companhias, contando sempre com os favores da garantia de juros 

pelo governo e da zona privilegiada. A Companhia Ituana (1873) e a Companhia 

Sorocabana (1875) também surgiram a partir da iniciativa de membros das elites 

regionais.12 Contudo, esses dois empreendimentos não lograram o mesmo êxito das 

anteriores e enfrentaram grandes dificuldades financeiras, obrigando-os a recorrer aos 

subsídios governamentais e ao constante endividamento. Essa situação se deteriorou 

rapidamente após a fusão das duas empresas e a criação da Companhia União Sorocabana 

e Ituana (CUSI), chegando ao ponto de exigir, a partir de 1901, a intervenção do governo 

federal. Apesar dos percalços, as estradas da União Sorocabana e Ituana conectaram 

importantes núcleos urbanos à capital do estado.13   

No início do século XX, a Companhia Mojiana de Estradas de Ferro (CMEF), em 

funcionamento desde 1875, era a empresa que havia construído a maior extensão de linhas 

férreas de São Paulo, chegando até mesmo a ultrapassar a fronteira do estado. Tal como os 

empreendimentos anteriores, a Mojiana foi constituída por subscrição de capitais entre 

membros da elite paulista e esteve associada ao escoamento da produção agrícola do 

estado.14 Entre as iniciativas no ramo dos transportes em São Paulo, também vale destacar a 

                                                                                                                                                                                
encontramos sobrenomes de relevo, como Sousa Queirós, Silva Prado e Gavião Peixoto. A maior parte dos 
indivíduos associados à CPEF possuía laços de parentesco entre si, era residente na capital da província e 
mantinha propriedades de terras no chamado Oeste Paulista (região correspondente à zona central do estado). 
12 Os dados entre parênteses referem-se ao ano em que o primeiro trecho das ferrovias foi aberto ao tráfego. A 
Ituana foi organizada em junho de 1870 e a Sorocabana constituiu-se pouco depois. A primeira foi criada a partir 
da subscrição de capitais envolvendo fazendeiros da região de Itu (interessados em conectar o município à SPR em 
Jundiaí), entre os quais encontramos José Elias Pacheco Jordão e a família Pais e Barros. A Companhia Ituana 
realizou o prolongamento de seus trilhos ao longo dos anos e assumiu o serviço de navegação dos rios Tietê e 
Piracicaba (PINTO, op. cit.: 47-49). Já a segunda foi constituída para a construção de uma estrada de ferro que 
ligasse São Paulo a São João de Ipanema, passando por São Roque e Sorocaba. À frente deste empreendimento 
estava o imigrante húngaro Luís Mateus Maylasky, vinculado à indústria têxtil e à plantação de algodão no 
município de Sorocaba. Devido à crise do setor algodoeiro, a Companhia Sorocabana enfrentou várias 
dificuldades, assumiu muitas dívidas e passou às mãos do banqueiro Francisco de Paula Mayrink, que também se 
afastou da empresa em 1893 (SOUKEF JÚNIOR, 2010: 29-35). 
13 No primeiro lustro do século XX, a CUSI atendia uma grande área a oeste da capital, sendo Piracicaba a cidade 
mais importante da região. Sorocaba, Itu, Tatuí, Botucatu e São Manuel também eram importantes núcleos urbanos 
atendidos pela ferrovia. Quando houve a fusão, em 1892, integravam a diretoria da Sorocabana e Ituana o 
engenheiro George Oetterer e o então vice-presidente do estado de São Paulo, José Alves de Cerqueira César. Em 
1901, George Oetterer deixou a presidência da companhia, cujo controle passou a ser exercido por Francisco 
Casimiro Alberto da Costa, já sob a intervenção governamental. Em 1904, a própria União Federal adquiriu a 
companhia e o governo de São Paulo passou a pleitear sua encampação. Naquele mesmo ano, o presidente do 
estado, Jorge Tibiriçá, articulou a fusão das companhias Paulista e Mojiana como medida preliminar à aquisição da 
CUSI por parte da nova empresa que se originaria dessa transação. No entanto, a iniciativa fracassou devido a forte 
oposição movida por uma parte dos acionistas da Mojiana.    
14 A fim de contratar com o governo da província a construção de uma estrada de ferro entre Campinas e Moji-
Mirim, organizou-se a CMEF em 1872, abrindo-se ao tráfego três anos depois e procedendo-se, a partir daí, 
sucessivos prolongamentos do seu tronco, aberturas de novos ramais e incorporação de outros pertencentes a 
companhias menores, chegando a atingir o território mineiro por meio de concessões imperiais. Entre as cidades 
paulistas servidas pela Mojiana, no primeiro lustro do século XX, as mais populosas eram Ribeirão Preto, 
Amparo, São João da Boa Vista e São José do Rio Pardo, mas também podemos mencionar outros municípios 
importantes, como Serra Negra, Moji-Mirim, Itapira, São Simão, Cravinhos, Sertãozinho e Batatais. O deputado 
provincial Antônio de Queirós Teles, cafeicultor na zona central de São Paulo, foi o primeiro diretor da 
Mojiana, que tinha entre os principais acionistas a família Silva Prado, o fazendeiro José Estanislau do Amaral e 
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organização da Estrada de Ferro do Norte (EFN) por fazendeiros do Vale do Paraíba, região 

importante e tradicional, porém decadente, no cultivo do café. Em 1896, essa linha foi 

incorporada pela Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), que saía do Rio de Janeiro e 

cortava o Vale do Paraíba fluminense.15 Outras companhias menores foram criadas ao longo 

dos anos para atender às demandas locais e, na época em que a Vida Paulista foi publicada, 

algumas delas ainda estavam em atividade.16  

Num quadro de decadência da economia mercantil-escravista, a expansão da 

cafeicultura em São Paulo também teve de lidar com o problema da mão de obra 

(KUGELMAS, 1986: 16-17).17 A saída apresentada era a imigração em larga escala, que 

seria favorecida pelo “excesso populacional” no sul da Europa. Deixando de lado as 

tentativas anteriores nesse sentido, podemos dizer que a solução definitiva do problema só 

seria encaminhada em 1886, quando foi constituída a Sociedade Promotora de Imigração, 

“agência privada contratada e financiada pelo governo provincial para recrutar imigrantes 

na Europa, transportá-los com passagem paga e encaminhá-los às fazendas”, segundo 

                                                                                                                                                                                
o barão do Tietê. Em suas memórias, Adolfo Augusto Pinto (1970: 54) ofereceu um breve relato acerca do 
episódio em que a Companhia Mojiana não chegou a um acordo sobre a proposta de fusão com a Companhia 
Paulista.  
15 A EFN foi criada, em 1872, para ligar a capital paulista à povoação de Cachoeira, onde terminava o ramal de 
São Paulo da Estrada de Ferro D. Pedro II, que vinha do Rio de Janeiro e pertencia ao governo imperial. Com o 
advento da República, a D. Pedro II passou a ser denominada Estrada de Ferro Central do Brasil e incorporou a 
EFN, à qual já estava conectada desde 1877. Essas duas estradas constituíam um complexo viário que ligava a 
capital paulista à Corte (depois capital federal), sendo intensamente utilizada pelas autoridades políticas em seus 
deslocamentos entre os dois principais núcleos urbanos do país na Primeira República. No tronco paulista, a EFCB 
passava por Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena e outros municípios.  
16 Eram elas: a Companhia Ramal Férreo Campineiro, a Companhia Carril Funilense, a Companhia Itatibense, a 
Companhia Estrada de Ferro de Dourado (Douradense) e a Companhia Estrada de Ferro de Araraquara (EFA). 
Esta última merece nota. Fundada em 1896, teve seu primeiro trecho aberto ao tráfego dois anos depois. Após a 
década de 1920, a Estrada de Ferro de Araraquara prolongaria seus trilhos rapidamente até chegar às margens do 
rio Paraná, tornando-se nesta época uma das ferrovias mais importantes do estado, já que os cafezais estabelecidos 
nessa região atrairiam uma grande onda de imigrantes. Até o primeiro lustro do século XX, a zona que seria 
servida pela EFA ainda era formada por terrenos pouco explorados. 
17 A solução dada pelo tráfico interprovincial havia se mostrado precária para garantir o crescimento econômico, 
já que a expansão das ferrovias integrava áreas cada vez maiores no interior paulista ao comércio internacional 
do café; além disso, as leis antiescravistas aumentavam a certeza de que o fim da mão de obra cativa era questão 
de tempo. Entre 1813 e 1836, quando as fazendas de café começaram a substituir a lavoura canavieira, a 
população escrava do estado de São Paulo praticamente dobrou e não parou de crescer nos anos subsequentes. 
A Lei Eusébio de Queirós (1850) extinguiu o tráfico internacional de escravos, mas o mercado interno persistiu 
por mais de três décadas. Em 1854, havia 117.238 escravos na província de São Paulo e o tráfico interprovincial 
continuou abastecendo os cafezais, transferindo mão de obra do norte para as lavouras do sul do país. É possível 
identificar duas tendências relativas à população cativa brasileira nas décadas de 1870 e 1880: por um lado, ela 
se concentrava cada vez mais nas províncias cafeicultoras; por outro, declinava com o passar dos anos em 
virtude de vários fatores, como a mortandade e a aprovação de diversas leis antiescravistas, como a Lei do 
Ventre Livre (ou Lei Rio Branco, de 1871) – que considerava livre todos os filhos de escravos nascidos a partir 
daquela data – e a Lei dos Sexagenários (ou Lei Saraiva-Cotegipe, de 1885) – que garantia liberdade aos 
escravos com mais de sessenta anos de idade (QUEIROZ, 2010: 263-268). Segundo Kugelmas (op. cit.: 17), o 
aproveitamento do trabalhador livre/liberto nacional foi descartado em função de uma complexa combinação de 
fatores. Sobre essa questão, o autor remete aos estudos de Paula Beiguelman (A formação do povo no complexo 
cafeeiro: aspectos políticos, São Paulo, 1978, p. 99-115) e João Manuel Cardoso de Melo (O capitalismo tardio. 
São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 77-79). 
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descrição de Kugelmas (ibidem: 27).18 A população paulista era de 1,2 milhão quando 

iniciou o regime de colaboração entre o poder público e a Sociedade Promotora de 

Imigração. Em 1887, entraram 32 mil imigrantes e mais 91 mil no ano seguinte (ibidem). 

Os governos continuaram a subsidiar a vinda de trabalhadores rurais estrangeiros durante a 

República e calcula-se que 715 mil imigrantes chegaram a São Paulo na década de 1890.19 

 

 
FIGURA 1. Distribuição da população e estradas de ferro em São Paulo, 1900. Fonte: Flávio Saes (1981: 49). 
Mapa baseado em divisão canônica do estado, em dez zonas, proposta por José Francisco Camargo (1952: 
29-49).  
 

 

                                                           
18 A conjuntura de 1886-1887 foi decisiva para esse encaminhamento. Ocupava a presidência da província o 
visconde de Parnaíba (Antônio de Queirós Teles), amigo, sócio e correligionário de Antônio da Silva Prado, que 
nesta época já era ministro da Agricultura no governo Cotegipe. O irmão de Silva Prado, Martinho Prado 
Júnior, foi o grande paladino da imigração europeia e se tornou presidente da Sociedade Promotora de 
Imigração, da qual também fizeram parte Nicolau de Sousa Queirós e Rafael Pais de Barros. Em cooperação 
com a entidade, os governos provincial e imperial estiveram empenhados em alocar recursos para estimular a 
vinda de imigrantes ao Brasil.  
19 Flávio Azevedo Marques de Saes (2010: 16-17) admite que muitos imigrantes acabavam não permanecendo no 
estado, mas o autor chama atenção para o impacto dessa imigração numa população com pouco mais de 1 milhão 
de habitantes, atribuindo a ela um dos fatores do crescimento da economia do estado. Eduardo Kugelmas afirma 
que, ultrapassada a etapa de transição ao trabalho assalariado, o estado de São Paulo “atinge definitivamente a 
primazia no terreno da exportação cafeeira [...]. No bojo desse processo, a cidade de São Paulo dá seu passo ‘de 
comunidade a metrópole’, saltando de 31.000 habitantes em 1872 para 240 mil em 1900” (op. cit.: 17-18). Joseph 
Love destaca outros aspectos da corrente imigratória, como a composição racial do estado: “Enquanto que 37% da 
população fora identificada como preta ou mulata pelo censo de 1890, em 1940 essa proporção baixara para 12%” 
(op. cit.: 29). O autor ainda ressalta o fato de que os negros foram sendo absorvidos nos estratos mais baixos da 
sociedade, enquanto os índios foram rechaçados cada vez mais para o interior ou sendo dizimados, à medida que 
os brancos avançavam para o oeste. “No séc. XX, os Coroados (Kaingangs e Bororos) foram exterminados com a 
mesma crueldade com que os Tamoios foram destruídos ou escravizados no sec. XVI. Num mapa publicado em 
1868, um terço do território de São Paulo era descrito como ‘terrenos ocupados pelos indígenas ferozes’. Já no 
início do séc. XX, algumas partes do estado ainda podiam ser assim consideradas.” (ibidem: 32). 
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Concentrada nas regiões vinculadas à produção, ao comércio e à exportação do café, 

a população do estado de São Paulo já somava 2,5 milhões de habitantes nos primeiros anos 

do século XX.20 Além disso, vale dizer que a grande maioria dos 172 municípios paulistas 

localizava-se na área até então abrangida pelas estradas de ferro, principal meio de transporte 

da produção cafeeira do oeste para o porto de Santos (tabela 2; figuras 1 e 2).  

 
TABELA 2. MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (1904) 

Município População Estradas de ferro 

Capital 255.000 SPR, CUSI, EFCB 

Campinas 79.924 CPEF 

Santos 59.956 SPR 

São Carlos do Pinhal 54.652 CPEF 

Ribeirão Preto 52.950 CMEF 

Jaú 49.608 CPEF 

Amparo 48.984 CMEF 

São João da Boa Vista 40.144 CMEF 

Bragança 37.908 SPR 

Rio Claro 37.752 CPEF 

Taubaté 35.600 EFCB 

Piracicaba 34.518 CUSI 

Araraquara 34.320 CPEF 

São José do Rio Pardo 34.320 CMEF 
Fonte: PIZA, Antonio de Toledo. Notas histórico-estatísticas para o estado de S. Paulo. Almanaque Melillo para o ano de 
1904.  

 

Naquele tempo, a população paulista era predominantemente rural e dois terços da 

população economicamente ativa ainda encontravam-se na lavoura em 1920. No entanto, a 

economia paulista já era a mais dinâmica do Brasil desde a década de 1880 e a capital do 

estado atraía cada vez mais investimentos e novos habitantes. Além disso, a malha 

ferroviária de São Paulo permitia um alto nível de integração econômica, conectando as 

diversas regiões produtoras do estado e os principais núcleos populacionais. 

No final do século XIX, a capital paulista confirmou sua vocação como centro 

geográfico do estado de São Paulo, concentrando e centralizando as atividades 

econômicas, culturais e políticas, destacando-se definitivamente em relação a Santos e 

Campinas, os dois núcleos que até então poderiam competir por essa posição. O acanhado 

“burgo de estudantes” transformava-se de modo muito acelerado em “metrópole do café” 

e, num intervalo de dez anos, a população da capital quase quadruplicou: em 1890, havia 

                                                           
20 Minas Gerais era o estado mais populoso com 4,3 milhões de habitantes, São Paulo vinha em seguida e a Bahia, 
com 2,4 milhões de habitantes, ocupava o terceiro lugar. Pernambuco vinha na sequência, com 2,1 milhões; na 
quinta e na sexta colocação, estavam os estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro (cerca de 1,3 milhões 
cada um). Alagoas era o sétimo estado mais populoso (813 mil), e o Distrito Federal (750 mil) estava em oitavo 
lugar. No total, a população brasileira somava 21.715.000, segundo quadro “deduzido dos mais recentes 
recenseamentos, conforme dados coligidos e organizados” por Antônio de Toledo Piza, diretor da Repartição de 
Estatística e Arquivo de São Paulo, e publicado no Almanaque Melillo para o ano de 1904. Neste estudo, o autor 
aponta deficiências nos últimos recenseamentos e propõe correções às estatísticas oficiais.  



43 
 

em torno de 65 mil habitantes em São Paulo; em 1900, já eram cerca de 240 mil pessoas 

vivendo naquela “opulenta e suntuosa capital”.21 

Até meados do século XIX, a cidade de São Paulo ficou praticamente confinada à 

colina que se elevava entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, onde se construíram as 

primeiras edificações em torno do Colégio dos Jesuítas, marco fundacional da povoação. Ali, 

as vias principais formavam o Triângulo, em cujas imediações se concentraram todas as 

funções urbanas desde o século XVII, quando a vila de São Paulo de Piratininga se tornou 

sede da capitania de São Vicente. As condições oferecidas por essa região favoreceram o 

posterior desenvolvimento das atividades comerciais, que constituiriam o aspecto mais 

marcante do Triângulo nas últimas décadas do século XIX. No momento em que São Paulo 

assumia uma posição central na integração da província ao comércio internacional do café, 

ligando as zonas produtoras ao porto de Santos por meio das ferrovias, a vida da capital se 

concentrava no Triângulo, lugar de agitação, de sociabilidades e de trocas; mas a cidade já se 

espraiava para além do vale do Anhangabaú e da várzea do Carmo.22   

Na segunda metade do século XIX, o desmembramento das chácaras próximas ao 

Triângulo, as obras públicas e o início da circulação dos bondes de tração animal deram 

                                                           
21 Nossa rápida abordagem da urbanização paulistana tentará conjugar os diversos fatores mobilizados pela 
historiografia, que (ao menos desde a década de 1950) tem buscado explicar esse processo como um 
desdobramento das grandes transformações ocorridas no Brasil durante a segunda metade do século XIX. Estudos 
como o de Ernani Silva Bruno (1854) tenderam a ratificar a clássica periodização de Eurípedes Simões de Paula 
(Contribuição monográfica para o estudo da segunda fundação de São Paulo. São Paulo, 1936), para quem a 
década de 1870 constituiu um marco a partir do qual começaram a se cristalizar condições materiais e políticas 
definitivamente novas para o progresso urbano da capital paulista. Em contrapartida, evitaremos fazer com que a 
ênfase nas grandes transformações econômicas, políticas e culturais venha olvidar o vigor com que nossa “herança 
rural”, para utilizar a expressão canônica de Sérgio Buarque de Holanda (2002), se preservou e se imiscuiu nas 
relações sociais e políticas estabelecidas no ambiente urbano. 
22 No alvorecer do século XX, o centro geográfico e comercial da cidade era constituído pelas ruas Direita, São 
Bento, 15 de Novembro e suas adjacências. Essas vias, até hoje, formam um triângulo na região onde, no século 
XVI, se instalara o Colégio dos Jesuítas. No seu entorno, construíram-se as primeiras edificações religiosas e 
administrativas durante o período colonial. Segundo Marisa Midori Deaecto, houve um sensível aumento do 
perímetro da cidade e do número de habitantes no século XVIII; nessa época, incorporadas novas freguesias, o 
Triângulo reforçou sua “posição aglutinadora da vida política, social e econômica da população planaltina” (2002: 
136), reunindo as condições materiais e estratégicas para o desenvolvimento da atividade comercial. Essas 
condições seriam exploradas à medida que foram se estabelecendo novas relações sociais em torno da produção e 
da exportação do café. Deaecto afirma que, em meados do século XIX, houve grande esforço das autoridades 
municipais no sentido de dar uma feição mais urbana ao núcleo central, afastando as atividades rurais, com o fim 
de valorizar os terrenos bem localizados, que seriam destinados a receber atividades mais rentáveis. “A 
capitalização do espaço possibilitava, em grande medida, o progresso material no antigo núcleo. Com efeito, o 
Triângulo passava a refletir, a partir dos anos 1870-1880, toda a prosperidade e riqueza da ‘metrópole do café’” 
(ibidem: 140). Na segunda metade do século, o comércio do Triângulo foi se tornando cada vez mais amplo e 
complexo, ao mesmo tempo em que a cidade crescia e se transformava rapidamente. “A expansão da economia 
exportadora consolida, por sua vez, a vocação comercial e financeira do Triângulo, à medida que se estreitam as 
relações comerciais com o mercado internacional, por meio da exportação cafeeira. O movimento contrário, ou 
seja, das importações, tornam ainda mais intensas as atividades ligadas ao comércio e aos serviços de crédito” 
(ibidem: 145). No início do século XX, o Triângulo e suas imediações sofreram várias intervenções no sentido de 
alargar as vias para facilitar a circulação de pessoas e o transporte de mercadorias. Assim, como veremos mais 
adiante, o comércio, a indústria e os serviços públicos (bondes, eletricidade, água e esgoto) foram contribuindo 
para alterar a fisionomia urbana, redesenhar a cidade e incorporar novas regiões ao núcleo central.  



 

impulso à expansão urbana, integrando novos terrenos ao núcleo cen

originais da cidade já não comportavam as funções e atividades cada vez mais complexas 

da nascente metrópole, surgidas com as grandes transformações econômicas, sociais, 

políticas e culturais verificadas no estado de São Paulo desde 1850 

lavoura de café suscitou a constituição de uma infraestrutura urbana

adequada para transportar e comercializar o produto; a decadência do escravismo exigiu 

um aparelho centralizado para coordenar a vinda dos imigrantes e sua alocação 

colonos nas fazendas do interior; o advento do regime republicano impôs a criação de um 

poderoso aparato político

fazendeiros para a cidade constituiu uma nova elite, novos hábitos e 

as atividades econômicas se diversificaram e, a reboque d

surgiram novos bairros e uma 

 

  

Proclamada a República no Brasil, foram estabelecidos novos critérios para os 

mecanismos de arrecadação pública. Em síntese, a nova discriminação de rendas destinou os 

tributos de importação à União, ao passo que os estados federados passaram a ter direito sobre 

os impostos de exportação. Esse novo mecanismo e a expansão da cafeicultura robuste

os cofres de São Paulo, cuja arrecadação quadruplicou em 1892.

Durante a primeira gestão

estruturação de um aparato capaz de dar concretude ao projeto de autonomia estadual, 

definindo-se um conjunto 

diversos setores: imigração, transportes, saneamento e saúde, instrução pública e aparelho 

militar. Kugelmas (op. cit.: 85

paulistas durante as primeiras décadas republicanas 

um estado autônomo e soberano

                                                          
23 Apesar desse quadro favorável, a fartura de recursos e a completa independência econômica não seriam a 
característica da administração estadual durante a Primeira República, como lembra K
[...] que a transformação dos rudimentares órgãos da administração provincial em braços administrativos dos 
ambiciosos projetos de atendimento ao ritmo de desenvolvimento do estado era um desígnio que não só 
absorveria a receita fiscal como imporia a busca de empréstimos externos. Estes se revelaram indispensáveis 
para o financiamento dos gastos governamentais, criando fortes laços de dependência entre São Paulo e o 
mercado financeiro internacional” (
24 O governo estadual assumiu a condução do processo de expansão da cafeicultura e diversificação da economia, 
coordenando as políticas para o setor em várias frentes (mão de obra, acesso à terra, transportes etc.). A Secretaria 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas conc
grande importância dentro da estrutura organizacional do estado de São Paulo, desempenhando o papel de um 
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impulso à expansão urbana, integrando novos terrenos ao núcleo cen

não comportavam as funções e atividades cada vez mais complexas 

da nascente metrópole, surgidas com as grandes transformações econômicas, sociais, 

políticas e culturais verificadas no estado de São Paulo desde 1850 – o desenvolvimento da 

lavoura de café suscitou a constituição de uma infraestrutura urbana

adequada para transportar e comercializar o produto; a decadência do escravismo exigiu 

um aparelho centralizado para coordenar a vinda dos imigrantes e sua alocação 

colonos nas fazendas do interior; o advento do regime republicano impôs a criação de um 

poderoso aparato político-administrativo na capital do estado; a transferência dos 

fazendeiros para a cidade constituiu uma nova elite, novos hábitos e novas 

as atividades econômicas se diversificaram e, a reboque das primeiras unidades industriais

surgiram novos bairros e uma incipiente classe operária.  

 

Proclamada a República no Brasil, foram estabelecidos novos critérios para os 

e arrecadação pública. Em síntese, a nova discriminação de rendas destinou os 

tributos de importação à União, ao passo que os estados federados passaram a ter direito sobre 

os impostos de exportação. Esse novo mecanismo e a expansão da cafeicultura robuste

os cofres de São Paulo, cuja arrecadação quadruplicou em 1892.23  

a primeira gestão de Bernardino de Campos (1892-1896), 

estruturação de um aparato capaz de dar concretude ao projeto de autonomia estadual, 

 de políticas públicas que abrangesse a ação do governo em 

diversos setores: imigração, transportes, saneamento e saúde, instrução pública e aparelho 

: 85-92) ressalta a unidade de sentido da atuação 

ante as primeiras décadas republicanas nesses diversos setores: a construção de 

soberano.24  

                   
Apesar desse quadro favorável, a fartura de recursos e a completa independência econômica não seriam a 

característica da administração estadual durante a Primeira República, como lembra Kugelmas: “Logo se veria 
[...] que a transformação dos rudimentares órgãos da administração provincial em braços administrativos dos 
ambiciosos projetos de atendimento ao ritmo de desenvolvimento do estado era um desígnio que não só 

cal como imporia a busca de empréstimos externos. Estes se revelaram indispensáveis 
para o financiamento dos gastos governamentais, criando fortes laços de dependência entre São Paulo e o 
mercado financeiro internacional” (op. cit.: 86). 

al assumiu a condução do processo de expansão da cafeicultura e diversificação da economia, 
coordenando as políticas para o setor em várias frentes (mão de obra, acesso à terra, transportes etc.). A Secretaria 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas concentrou diversas atribuições nesse sentido e se tornou uma área de 
grande importância dentro da estrutura organizacional do estado de São Paulo, desempenhando o papel de um 

impulso à expansão urbana, integrando novos terrenos ao núcleo central. Os limites 

não comportavam as funções e atividades cada vez mais complexas 

da nascente metrópole, surgidas com as grandes transformações econômicas, sociais, 

o desenvolvimento da 

lavoura de café suscitou a constituição de uma infraestrutura urbana 

adequada para transportar e comercializar o produto; a decadência do escravismo exigiu 

um aparelho centralizado para coordenar a vinda dos imigrantes e sua alocação como 

colonos nas fazendas do interior; o advento do regime republicano impôs a criação de um 

administrativo na capital do estado; a transferência dos 

novas “mentalidades”; 

as primeiras unidades industriais, 

Proclamada a República no Brasil, foram estabelecidos novos critérios para os 

e arrecadação pública. Em síntese, a nova discriminação de rendas destinou os 

tributos de importação à União, ao passo que os estados federados passaram a ter direito sobre 

os impostos de exportação. Esse novo mecanismo e a expansão da cafeicultura robusteceram 

1896), iniciou-se a 

estruturação de um aparato capaz de dar concretude ao projeto de autonomia estadual, 

de políticas públicas que abrangesse a ação do governo em 

diversos setores: imigração, transportes, saneamento e saúde, instrução pública e aparelho 

ressalta a unidade de sentido da atuação dos governantes 

nesses diversos setores: a construção de 

Apesar desse quadro favorável, a fartura de recursos e a completa independência econômica não seriam a 
ugelmas: “Logo se veria 

[...] que a transformação dos rudimentares órgãos da administração provincial em braços administrativos dos 
ambiciosos projetos de atendimento ao ritmo de desenvolvimento do estado era um desígnio que não só 

cal como imporia a busca de empréstimos externos. Estes se revelaram indispensáveis 
para o financiamento dos gastos governamentais, criando fortes laços de dependência entre São Paulo e o 

al assumiu a condução do processo de expansão da cafeicultura e diversificação da economia, 
coordenando as políticas para o setor em várias frentes (mão de obra, acesso à terra, transportes etc.). A Secretaria 

entrou diversas atribuições nesse sentido e se tornou uma área de 
grande importância dentro da estrutura organizacional do estado de São Paulo, desempenhando o papel de um 
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Além de ter adquirido os meios legais e orçamentários para promover o seu próprio 

desenvolvimento econômico, o estado de São Paulo precisou, pelas vias que entendia como 

as mais apropriadas, apresentar soluções para as demandas surgidas com o crescimento 

demográfico, com o processo de concentração de pessoas e capitais nas áreas urbanas e com 

a maior diferenciação e mobilidade social – movimentos provocados pelo rápido 

desenvolvimento do estado, especialmente na primeira década republicana (ibidem: 90-91). 

A prosperidade de São Paulo dependia de ações integradas e modernizadoras, incorporando 

novas tecnologias e descobertas científicas com o objetivo de apresentar soluções efetivas 

para os problemas cada vez mais complexos impostos pela rapidez com que as cidades se 

expandiam e a população aumentava. O progresso da lavoura em particular, e da economia 

paulista em geral, associava-se a um conjunto de ações do poder público, como as políticas 

sanitárias, a maior vigilância sobre a vida privada do cidadão e o desenvolvimento da 

instrução pública e da educação profissional.  

Sabemos que o crescimento populacional registrado na capital paulista desde as 

últimas décadas do regime monárquico estava relacionado à chegada de novos habitantes, 

grande parte deles constituída de imigrantes e gente pobre, atraídos pelas oportunidades 

surgidas com a expansão do comércio, a organização das primeiras unidades industriais e a 

aglomeração de pessoas na cidade. O ambiente tornava-se propício à ocorrência de crimes e 

atos de violência. A vadiagem, a mendicância, a gatunagem e a proliferação de inúmeros 

aproveitadores da boa fé alheia completavam o quadro. A ordem também era ameaçada no 

interior e no campo, especialmente com as disputas pelo poder local e a insatisfação dos 

colonos com a crise da lavoura. Além disso, as agitações das primeiras décadas republicanas 

chegaram a desdobrar-se em conspirações, tentativas de revolução, assassinatos, 

linchamentos e o risco, nunca descartado, de intervenção do poder central na autonomia 

administrativa que a Constituição de 1891 havia assegurado aos estados federados. Por tudo 

isso (pela necessidade de consolidar a sua soberania e preservar a ordem pública), São Paulo 

iniciou uma política de ampliação, profissionalização e reorganização de seu aparato policial. 

Em 1901, todas as forças repressivas estaduais foram agrupadas sob a denominação de 

Força Pública. Desde então, houve um esforço contínuo para profissionalização do setor, 

sendo que os salários das altas patentes policiais foram constantemente elevados, muitas 

vezes em detrimento de outros setores do funcionalismo público.25 

                                                                                                                                                                                
órgão de fomento econômico; coordenava a política de imigração, prestava apoio técnico à cafeicultura, estimulava 
a diversificação da agropecuária e realizava obras de infraestrutura essenciais tanto à mobilidade de pessoas e 
mercadorias quanto à atração e manutenção da mão de obra no estado. 
25 Apesar de ter sofrido muitas modificações entre 1889 e 1901, refletindo uma situação de desorganização do 
setor no início do novo regime político, as forças repressivas paulistas se expandiram: o efetivo subiu de 3.933 
homens em 1892 para 5.178 em 1897; os gastos do estado com seu aparato policial também sofreram uma 
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A organização de um forte aparato policial não era a única demanda surgida com o 

adensamento demográfico e a expansão urbana de São Paulo na segunda metade do século 

XIX. Sabemos que essas novas condições exigiram também investimentos no setor de 

serviço para adução de águas e tratamento de esgotos na capital paulista, o que coube 

inicialmente à iniciativa privada. O governo estadual acabou assumindo o serviço no início 

da década de 1890 e criou a Repartição de Águas e Esgotos (RAE), órgão executor dos 

serviços de saneamento. Associavam-se à questão das águas e do tratamento dos esgotos as 

recentes descobertas da microbiologia e as novas teorias sobre a propagação de doenças nos 

espaços urbanos. Apesar dos constantes problemas com relação ao abastecimento, o governo 

paulista obteve êxitos em sua política sanitária. O Código Sanitário, promulgado em 1894, 

estabelecia regras gerais que deveriam ser seguidas por todas as câmaras municipais; o 

Serviço Sanitário concentrou esforços na eliminação das epidemias e foi ampliando sua ação 

e sua autoridade no campo da saúde pública.26 

Na virada do século, o programa sanitário paulista enfrentou dois grandes desafios: o 

surto de peste bubônica em Santos e a proliferação da febre amarela no interior do estado. 

No primeiro caso, Emílio Ribas (diretor do Serviço Sanitário) e o médico Adolfo Lutz (chefe 

do Instituto Bacteriológico) propuseram a criação de um laboratório para fabricação da 

vacina contra a peste, iniciativa que daria origem ao Instituto Butantã, fundado em 1901. No 

que tange à febre amarela, pesquisas realizadas no estado de São Paulo confirmaram a tese, 

já defendia anteriormente em outras partes do mundo, de que o vetor da doença era o 

stegomyia fasciata, como se denominava o mosquito transmissor. Dessa maneira, 

                                                                                                                                                                                
elevação contínua, passando de 1.928:106$000 em 1890 para 7.859:707$000 em 1902, conforme dados 
apresentados no trabalho de Heloísa Fernandes (Política e segurança. Força Pública do estado de São Paulo: 
fundamentos histórico-sociais. São Paulo: Alfa-Ômega, 1974). Esse aumento dos gastos com o setor é evidente, 
embora a porcentagem em relação à despesa total do estado tenha baixado de 30% para 20% no mesmo período. 
Essa baixa era consequência da ampliação e da diversificação dos investimentos do poder público em outros 
setores, especialmente na instrução pública, na saúde e no saneamento.  
26 Criado em 1892, o Serviço Sanitário do Estado de São Paulo passou por diversas reorganizações ao longo 
daquela década no sentido de se definir quais seriam as atribuições do poder estadual e dos municípios, procurando 
sempre um delicado ponto de equilíbrio para que o governo paulista pudesse exercer um controle efetivo sobre os 
problemas de saúde pública sem extrapolar sua capacidade financeira e nem intervir na autoridade administrativa 
das câmaras municipais. Segundo John Allen Blount (1972: 43), a fase de Emílio Ribas como diretor do Serviço 
Sanitário (1897-1918) foi marcada pela tomada de importantes providências e pela luta contínua contra as doenças 
endêmicas e epidêmicas, reduzindo de maneira acentuada as estatísticas de mortalidade e controlando de forma 
eficaz as principais moléstias que ameaçavam a população do estado – cólera, tifo, tracoma, lepra, peste bubônica e 
febre amarela. Esse êxito constituiu parte integrante da história da urbanização e do desenvolvimento econômico 
paulista, um elemento a mais para o orgulho regional. A obrigatoriedade da vacinação antivariólica foi instituída 
em todo o estado logo após a criação do Serviço Sanitário. Uma de suas seções, a Diretoria de Higiene, era 
responsável pela vacinação, pela inspeção sanitária e pela prevenção das epidemias. Joseph Love (op. cit.: 39) 
lembra que as iniciativas estaduais no campo da saúde pública não se reduziram a obras de saneamento e 
programas de inspeção. Segundo o historiador, o espírito inovador paulista manifestou-se na instituição de 
programas de pesquisa no Instituto Bacteriológico, fundado em 1892, e na elaboração de estudos em laboratórios e 
órgãos sob a responsabilidade governamental. A política de saúde pública em São Paulo constituiu uma referência 
para as demais regiões do Brasil (inclusive a própria capital federal) e outros países da América Latina.  
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empreendeu-se um combate à proliferação do pernilongo. Em 1904, gabando-se de tais 

triunfos, os paulistas observaram, soberbamente, os distúrbios e desafios enfrentados pelas 

autoridades públicas da capital federal. 

São Paulo também saiu na frente no que tange à instrução pública. Os esforços do 

governo paulista no campo da educação primária, ao longo dos primeiros trinta anos do 

regime republicano, obtiveram significativo êxito na redução do analfabetismo no estado, 

que ocupava o décimo lugar nacional, em 1890, com apenas 15% da população alfabetizada. 

Essa taxa subiu para 30% em 1920, elevando o estado à segunda posição, atrás somente do 

Rio Grande do Sul.27 Durante aquele período, a política voltada para a instrução pública em 

São Paulo esteve sob a tutela de uma nova estrutura de órgãos governamentais vinculados 

à Secretaria do Interior, criados a partir da reforma de 1892. 

Inicialmente, compreendia-se que uma reforma efetiva da instrução pública no 

âmbito estadual, a melhoria e expansão do ensino primário só seriam factíveis mediante uma 

renovação do ensino normal, possibilitando a formação de grande número de professores 

primários altamente qualificados para atender às necessidades que se impunham no novo 

regime. Assim, a Escola Normal tornou-se o coração do projeto reformador; a importância 

que os republicanos atribuíam àquela instituição pode ser ilustrada pela localização que lhe 

foi destinada na própria remodelação urbana pela qual passou a cidade de São Paulo na 

última década do século XIX: em 1894, o novo edifício da Escola Normal da Capital 

(projetado por Ramos de Azevedo) instalou-se junto ao suntuoso espaço ajardinado que 

recebeu o sugestivo nome de praça da República.  

Embora os propósitos dos primeiros reformadores fossem no sentido de se instituir 

um sistema completo de educação, estabelecendo escolas de diversos níveis, a participação 

do governo do estado no desenvolvimento dos ensinos secundário e superior foi 

meramente simbólica durante a Primeira República. A administração paulista concentrou 

seus esforços na instrução primária e na formação de professores para o exercício do 

magistério nesse nível de ensino, procurando ampliar a oferta, mesmo que em prejuízo da 

qualidade.28 Enquanto o nível básico, o ensino normal e a modalidade técnico-profissional 

                                                           
27 Esses dados, apresentados por Joseph Love (op. cit.: 132), consideram todas as unidades da federação, 
excluindo-se o Distrito Federal, que não podia ser comparado aos demais estados por não contar com população 
rural. 
28 Ao referir-se à virada do século, quando se verificavam pressões cada vez maiores pelo desenvolvimento 
quantitativo do setor, Heládio Antunha traça o seguinte painel para o ensino primário em São Paulo: “A 
necessidade da rápida expansão da rede de ensino primário [...] e o consequente aumento célere das despesas 
com a instrução pública começaram então a preocupar as autoridades estaduais, as quais estabeleceriam o 
condicionamento que iria dominar [as duas primeiras décadas do século XX] e que poderíamos expressar com a 
seguinte fórmula: expansão, porém sem aumento substancial das despesas. Isto significou, no fundo, o 
embotamento [...] da sensibilidade inicial relacionada com o significado político da educação, da necessidade da 
educação primária como fundamento do próprio regime republicano e democrático. [...] A redução do salário 
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eram voltados para a instrução das camadas mais baixas da população, os ginásios e as 

faculdades visavam atender um público abastado.29  

No que tange aos investimentos do poder público estadual no ensino secundário 

ginasial, pode-se dizer que, até o início do século XX, foram consideráveis do ponto de 

vista qualitativo, mas ficaram restritos a dois estabelecimentos: o Ginásio de São Paulo e o 

Ginásio de Campinas.30 Já o ensino superior em São Paulo, nos quinze primeiros anos do 

regime republicano, era constituído de apenas quatro instituições nacionais, todas elas 

voltadas à formação de técnicos ou profissionais liberais.31 Entre as instituições nacionais, a 

mais antiga era a Faculdade de Direito do largo São Francisco, mantida pelo governo federal. 

Já a Escola de Farmácia, Odontologia e Obstetrícia era um estabelecimento privado 

subvencionado pelo Estado de São Paulo desde 1899. Somente a Escola Agrícola e Prática 

Luís de Queirós e a Escola Politécnica pertenciam ao poder público paulista – enquanto a 

primeira visava formar técnicos para modernizar a agricultura, a segunda tinha por fim a 

formação de profissionais para atender à crescente demanda por engenheiros, arquitetos e 

técnicos criada pelas obras necessárias ao progresso de São Paulo.  

Ao longo da última década do século XIX, a área central da cidade foi remodelada no 

sentido de facilitar a circulação de pessoas e produtos, sendo a superação dos obstáculos 

                                                                                                                                                                                
dos professores efetuada nos primeiros anos do século e o desdobramento dos grupos escolares, que significa 
um aumento do número de matrículas, desacompanhado de um paralelo crescimento do número de escolas e de 
classes, serão alguns [...] exemplos que indicam essa tendência” (s/d: 54-55).  
29 O ensino técnico-profissional esteve mais ou menos marginalizado durante a Primeira República e ocupava uma 
posição deslocada na organização do ensino em São Paulo, pois não era integrado aos três níveis estabelecidos pela 
legislação. Jorge Nagle afirma que, no princípio do regime republicano, as escolas profissionais continuavam a ser 
organizadas com o “objetivo expresso de atender às ‘classes populares’, às ‘classes pobres’, aos ‘meninos 
desvalidos’, ‘órfãos abandonados’, ‘desfavorecidos de fortuna’” (1990: 273), funcionando como um mecanismo de 
controle e produzindo mão de obra qualificada para os novos setores da economia. Nesse sentido, podemos dizer 
que o ensino técnico-profissional era concebido menos como um programa educacional e mais como um plano 
assistencial, dentro da perspectiva da regeneração pelo trabalho. O melhor exemplo disso era a Escola Prática de 
Comércio, organizada em 1902 pela Sociedade Humanitária dos Empregados no Comércio de São Paulo, 
destinada à capacitação de profissionais para atuação na praça comercial, em rápida expansão na capital paulista. 
30 Ambos eram equiparados ao Ginásio Nacional, mantido no Rio de Janeiro pelo governo federal. Antunha 
caracteriza o curso ginasial como “aristocrático, profundamente seletivo e predominantemente frequentado por 
elementos do sexo masculino, que se destinavam às escolas superiores” (op. cit.: 88). O autor acrescenta que o 
ensino ministrado nos ginásios estaduais era do mais elevado padrão, com um corpo docente altamente 
qualificado e um currículo que dava uma noção da excelência desses estabelecimentos, contrastando com a 
maioria dos ginásios privados em atividade no território paulista. Ainda de acordo com Antunha (op. cit.: 90-
91), as escolas criadas e mantidas por particulares desenvolveram-se à margem do sistema estadual e da 
fiscalização dos órgãos oficiais de ensino, o que torna difícil identificar e compreender o funcionamento desses 
estabelecimentos. O Anuário do Ensino do Estado de São Paulo de 1907/1908 dava conta quase que somente 
das instituições particulares subvencionadas pelo governo paulista naquele ano, sendo dezoito estabelecimentos 
na capital e vinte e quatro no interior. Eram instituições pias, associações de classe, literárias, artísticas ou 
científicas e diversas organizações da sociedade civil, que mantinham unidades de ensino primário, secundário 
ou técnico-profissional. 
31 Já o ensino superior em São Paulo, no início do século XX, era constituído de apenas quatro instituições 
nacionais, todas elas voltadas à formação de técnicos ou profissionais liberais. Havia também o Mackenzie 
College, fundado por metodistas americanos, em 1896, como um estabelecimento sucursal de uma universidade de 
Nova York. Em 1900, o Mackenzie College conferia grau de bacharel em letras, artes e engenharia aos alunos que 
completassem seis anos de curso (PINTO, 1979: 135).  
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32 Hugo Segawa afirma que uma das obstinações da elite paulistana nessa época era “vencer a modorra colonial, 
as depressões: transpor e urbanizar os vales e baixadas, r
Assim, em 1892, inaugurou-se o v
República. Mais ou menos na mesma época, as obras de saneamento da várzea do Carmo permitiram maio
integração entre o comércio da região central e os bairros industriais, onde se concentrava a classe trabalhadora.
33 Em 1901, foi inaugurada a Estação da Luz, cujo projeto é atribuído a um engenheiro britânico; a estrutura 
metálica que lhe dava sustentação foi importada da Inglaterra. O edifício da Estação da Luz é considerado um 
marco das transformações na paisagem urbana de São Paulo na passagem do século XIX para o XX, quando a 
antiga “cidade de taipa” cedia lugar definitivamente às novas construções e
ferro. No horizonte, desenhava-se uma metrópole cosmopolita e a Pauliceia necessitava de novos trajes para 
corresponder a essas expectativas. Apesar do predomínio de estrangeiros, a figura mais destacada nesse campo 
era o engenheiro e arquiteto paulistano Francisco de Paula Ramos de Azevedo, que havia concluído sua 
formação na Universidade de Gante (Bélgica), em 1878. De volta ao Brasil, “desenvolveu uma vitoriosa 
carreira [...] no setor da construção civil, de obras p
ao ensino e formação técnica e profissional no campo da engenharia e da construção”, afirma Hugo Segawa (
cit.: 368). Ramos de Azevedo ajudou a fundar a Escola Politécnica, em 1893
instituição e professor responsável pelo curso de engenheiros
Azevedo assinou vários projetos de construção de edifícios que se tornaram símbolos do progresso paulista na 
virada do século, entre os quais podemos destacar o Tesouro Estadual (1886
(1892-1896), a Escola Normal (1890
(1898), o Laboratório da Escola Politécnica (1895
o Liceu de Artes e Ofícios (1900) e o Teatro Municipal (1911). 
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se uma metrópole cosmopolita e a Pauliceia necessitava de novos trajes para 
corresponder a essas expectativas. Apesar do predomínio de estrangeiros, a figura mais destacada nesse campo 
ra o engenheiro e arquiteto paulistano Francisco de Paula Ramos de Azevedo, que havia concluído sua 

formação na Universidade de Gante (Bélgica), em 1878. De volta ao Brasil, “desenvolveu uma vitoriosa 
carreira [...] no setor da construção civil, de obras públicas e com empreendimentos empresariais, e dedicou
ao ensino e formação técnica e profissional no campo da engenharia e da construção”, afirma Hugo Segawa (

: 368). Ramos de Azevedo ajudou a fundar a Escola Politécnica, em 1893-1894, tornando
instituição e professor responsável pelo curso de engenheiros-arquitetos. O Escritório Técnico Ramos de 
Azevedo assinou vários projetos de construção de edifícios que se tornaram símbolos do progresso paulista na 
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Paulo, a grande maioria foi trabalhar nas fábricas, no comércio ou na construção civil. Na 

virada do século, mais do que nunca, a diversificação social e a presença dos “novos 

habitantes” assumiram um caráter ameaçador. Raquel Glezer nota que a “cidade dos 

imigrantes” era descrita pelos contemporâneos como “assustadora [...], com homens 

‘gritadores, violentos e criminosos’” (1994: 171). 

A reordenação do espaço na capital paulista já tinha um caráter segregacionista: ao 

passo que as famílias abastadas preferiam instalar suas residências em regiões mais 

saudáveis, privilegiando os terrenos que se elevavam do lado ocidental do Anhangabaú, a 

população mais pobre era obrigada a abandonar os cortiços insalubres do centro e das regiões 

contíguas aos bairros nobres.34 Além disso, ao longo dos anos 1890, os empreendimentos 

imobiliários na cidade foram assumindo um caráter cada vez mais especulativo. Luís 

Augusto Maia Costa (2003: 58-74) destaca a questão imobiliária como uma das implicações 

da reprodução do capital gerado no meio agrário, transformando o solo urbano.35 

A combinação entre os investimentos estrangeiros e o “grande capital cafeeiro” (ora 

parceiros, ora concorrentes) caracterizou o desenvolvimento urbano paulista nos diversos 

                                                           
34 Assim, pretendia-se promover ações urbanísticas nessas áreas, como o alargamento das vias principais, a 
instalação de novas linhas de bonde e o embelezamento dos espaços públicos (COSTA, 2003: 60-62; 
SEGAWA, op. cit.: 351-352, 358-367). Na virada do século, um crescente proletariado já ocupava as regiões 
baixas da várzea do Carmo e os bairros industriais, como Água Branca, Bom Retiro, Belenzinho, Mooca e Brás, 
regiões cortadas pelas estradas de ferro e servidas pelas linhas de bonde. Em contrapartida, os loteamentos das 
chácaras onde se constituíram os bairros de Campos Elíseos, Higienópolis, Vila América e a avenida Paulista já 
haviam sido destinados às camadas altas da sociedade paulistana. Hugo Segawa (op. cit.: 368) lembra que as 
habitações construídas nessas áreas nobres refletiam o refinamento de profissionais estrangeiros, que 
introduziram um novo padrão arquitetônico na cidade, dando a ela um figurino à altura de sua condição de 
metrópole do café. Alfredo Moreira Pinto (1979: 250-256) destaca a beleza dos boulevards, avenidas e 
alamedas dessas regiões. 
35 O autor lembra que, na virada do século, a especulação deu o tom do crescimento verificado na capital 
paulista. A implantação dos bondes elétricos, por exemplo, é apontada como um dos principais fatores não 
apenas da reordenação do espaço urbano como de valorização dos terrenos que estavam sendo incorporados a 
este espaço. Portanto, ao mesmo tempo em que a cidade crescia rapidamente, as pressões dos grupos privados 
contribuíam para que os espaços urbanos se dilatassem, interferindo no desenho que a cidade formava sobre o 
planalto de Piratininga. “A Light, como empresa moderna (prestando serviços de caráter público), não deixou 
passar despercebida sua estreita relação com o mercado imobiliário, fazendo com que, em grande medida, e 
com a conivência do poder público, a cidade crescesse mais vinculada aos interesses privados do que ao 
público” (COSTA, 2003: 62). Os diversos interesses em torno dos imóveis urbanos ensejaram um movimento 
expansionista que incluiu na planta da cidade várias regiões bastante afastadas do núcleo original, como os 
bairros de Santana e Nossa Senhora do Ó (além da várzea do rio Tietê); Vila América, Vila Cerqueira César, 
Pinheiros, Perdizes, Água Branca e Lapa (a Oeste); Belenzinho, Tatuapé, Vila Gomes Cardim e Penha (a 
Leste); Vila Deodoro, Vila Mariana, Vila Clementino, Ipiranga e Vila Prudente (ao Sul). A planta geral da 
cidade de São Paulo de 1905 apresentava um retrato interessante da expansão urbana verificada na virada do 
século. Uma versão digitalizada da planta está disponível na página da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo [http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/ 
1900 .php]. Observando essa imagem, é possível verificar que alguns dos bairros periféricos, como Santana, 
Vila América, Vila Cerqueira César, Vila Clementino, Vila Deodoro, Ipiranga e Vila Gomes Cardim ainda eram 
pouco ocupados, reduzindo-se apenas ao loteamento dos quarteirões e algumas poucas edificações. Ainda 
assim, muitos desses bairros já eram servidos por linhas de bondes. Percebe-se também a maior intensidade da 
ocupação das áreas localizadas no entorno do Centro, entre as quais é possível identificar os seguintes bairros: 
Liberdade, Bexiga, Consolação, Vila Buarque, Santa Cecília, Santa Ifigênia, Campos Elíseos, Bom Retiro, Luz, 
Pari, Brás, Mooca e Cambuci.   
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ramos da economia.36 No setor de serviços, por exemplo, companhias fundadas por 

fazendeiros detinham, desde a década de 1880, várias concessões para fornecimento de 

transporte urbano na capital e acabaram engolidas pelo capital estrangeiro.37 

                                                           
36 Já vimos o envolvimento dos fazendeiros (especialmente os vinculados ao Oeste Paulista) nas grandes 
companhias ferroviárias e nas sociedades promotoras de imigração. Este fenômeno é visto como um reflexo da 
concentração de riquezas e da possibilidade aberta com o café de reaplicação dos capitais (dele provenientes) fora 
da lavoura. Os cafeicultores paulistas começaram a investir tanto em empreendimentos voltados mais diretamente 
à comercialização e ao financiamento da produção cafeeira (ferrovias, bancos e casas comerciais) quanto nas 
empresas que constituíam um setor de serviços urbanos (transporte, iluminação, água e esgoto, telefone e energia 
elétrica). Assim, em boa parte das sociedades empresariais organizadas em São Paulo, notava-se a presença de 
grupos vinculados à cafeicultura, que dispunham de capital para diversificar seus ramos de atuação. Esses grupos, 
cujas atividades principais passaram a estar associadas ao meio urbano, distinguindo-se daqueles que se dedicavam 
mais exclusivamente ao empreendimento agrícola, compunham o que Flávio Saes denomina como “grande capital 
cafeeiro”, que incluía nomes familiares em muitos empreendimentos de grande porte: Silva Prado, Lacerda Franco, 
Sousa Queirós, Pais de Barros, Sousa Aranha, Arruda Botelho, Pacheco Chaves, Melo de Oliveira, Dias da Silva, 
Toledo Piza, Ulhoa Cintra, Vergueiro, Prates, entre muitos outros, sendo a maioria proveniente das lavouras de 
café ou associada aos interesses de grandes fazendeiros, ampliando a interdependência entre rural e urbano. Ao 
passo que a lavoura provia os recursos para o desenvolvimento das cidades, as atividades urbanas frequentemente 
se voltavam para atender as demandas do complexo cafeeiro. Eduardo Kugelmas (op. cit.: 22-23) remete aos 
estudos clássicos de Richard Morse (São Paulo: raízes oitocentistas da metrópole. Anais do Museu Paulista. Tomo 
14. São Paulo, 1950: 455-487) e Pierre Monbeig (La croissance de la ville de São Paulo. Grenoble: Institut et 
Révue de Geographie Alpine, 1953) para ressaltar a “síntese de mentalidades e interpenetração de papeis sociais”, 
aspectos evidentes da transferência dos fazendeiros para a capital paulista e a ampliação de seus interesses no 
universo urbano. Do ponto de vista sociológico, Kugelmas destaca “a mutação de uma classe dominante 
tradicional em moderna sem que houvesse maiores transformações na morfologia desta classe; em outras palavras, 
[...] são os próprios membros de um Establishment já constituído que desempenham os papeis de condutores da 
inovação”. Nesse contexto, seria inevitável o confronto entre a mentalidade patriarcal (que ainda se manifestava 
com vigor entre os membros desta classe) e aquela propriamente “racional” (em termos weberianos), própria das 
cidades. Embora sua participação já se fizesse notar em empreendimentos urbanos desde as últimas décadas do 
Império, o “grande capital cafeeiro” se expandiu de modo acelerado na primeira década republicana. Segundo Saes 
(1979: 122-131), esse capital oriundo da cafeicultura procurou aprofundar seu domínio nos setores nos quais já se 
fazia presente e diversificar sua aplicação no sentido de abranger outros ramos da economia. Embora mais 
restritos, os investimentos na indústria não foram desprezíveis. Flávio Saes (2010: 20-21) entende que a transição 
do trabalho escravo para o assalariado proporcionou certa renda monetária paga aos imigrantes, o que pode ter 
estimulado a criação de um mercado de consumo. Além disso, a imigração também trouxe estrangeiros que se 
fixaram em áreas urbanas, criando as bases de um mercado de trabalho para o setor industrial. O autor afirma que 
já havia um “apreciável conjunto de indústrias no estado de São Paulo” antes da Primeira Guerra Mundial. 
Tecelagens, vidrarias, fundições e fábricas de calçados, farinha e cerveja já estavam instaladas na capital e até em 
algumas cidades do interior desde o início do século XX, mas representavam um grupo bastante reduzido e restrito 
a poucas atividades. Outro fator de estímulo para o desenvolvimento industrial paulista que não pode ser 
desconsiderado deve ter sido a política econômica de Rui Barbosa durante o Governo Provisório da República, 
pois sabemos que o Encilhamento também se manifestou em São Paulo. A abundância de crédito e a facilidade 
para abertura de sociedades anônimas estimulou a proliferação de empresas e deu azo ao movimento especulativo 
característico da primeira metade da década de 1890. Saes (2005: 122) também considera que as consequências do 
Encilhamento não podem ser limitadas “às formas especulativas, sem qualquer resultado efetivo”: grande parte das 
sociedades anônimas registradas entre 1890 e 1891 já haviam sido dissolvidas até 1895, mas muitas empresas 
“aproveitaram as condições favoráveis de crédito para se capitalizar e ampliar substancialmente sua escala de 
operações”; uma parte delas estava vinculada ao setor industrial e constituía, já nos primeiros anos do século XX, 
um significativo conjunto de empresas dedicadas a ramos distintos de produção, como veremos mais adiante. 
37 Neste caso, o capital estrangeiro era representado pela canadense The São Paulo Tramway, Light and Power 
Co.. No final da década de 1890, a Light introduziu os bondes elétricos na cidade de São Paulo e conseguiu 
concessões para fornecimento de serviços de eletricidade, o que provocou, em 1901, a liquidação forçada da 
Companhia Paulista de Viação e da Companhia Água e Luz de São Paulo. A Light acabou absorvendo as 
empresas liquidadas e passou a ampliar seus interesses no estado e no país. Em 1901, a companhia canadense 
concluiu as obras de construção da primeira usina hidrelétrica a abastecer a cidade de São Paulo. Flávio Saes 
(1979: 177-192) problematiza as circunstâncias em que o capital estrangeiro se estabeleceu no Brasil, tomando o 
caso da Light como ponto de partida de sua análise. Não vamos entrar nessa questão, o que importa aqui é somente 
a anotação desta tendência que se observou em grande parte dos serviços urbanos em São Paulo: a entrada do 
capital estrangeiro não se deu sem a oposição de grupos nacionais estabelecidos, geralmente em torno do “grande 
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Os fazendeiros consolidaram sua predominância no sistema bancário em 1889, com a 

fundação do Banco de Comércio e Indústria de São Paulo e do Banco de São Paulo, 

instituições cujos diretores e principais acionistas eram cafeicultores presentes em vários 

outros empreendimentos, como as ferrovias e os serviços urbanos. Ao longo da última 

década do século XIX, surgiram vários estabelecimentos bancários no interior a partir de 

iniciativas locais e houve uma grande proliferação de empreendimentos voltados para a 

(cada vez mais importante) parcela de imigrantes que compunha a população do estado. 

Contudo, a maior parte dessas iniciativas não conseguiu superar as frequentes crises do 

período (em especial a crise de 1901), excetuando-se os bancos estrangeiros, que se 

afirmaram nessa época.38 

 A presença do capital externo era particularmente significativa no comércio. As 

firmas alemãs, britânicas e norte-americanas assumiram o controle do mercado exportador 

de café, mas a predominância de grupos estrangeiros também ocorria no comércio 

importador, favorecido pelo desenvolvimento industrial da capital (que demandava 

ferramentas e maquinários importados) e pela expansão demográfica e urbana, que atraiu 

comerciantes de várias partes do mundo e abriu possibilidades para a introdução de bens de 

consumo estrangeiros, dada a incipiência da produção nacional (DEAECTO, op. cit.: 102). 

No entanto, algumas companhias nacionais, vinculadas ao “grande capital cafeeiro”, 
                                                                                                                                                                                
capital cafeeiro”. Uma exceção é a concessão de iluminação a gás, ramo em que predominou o investimento inglês 
desde o início da década de 1870. A empresa The São Paulo Gas Co. Ltd. tinha sede em Londres. Já a instalação 
de linhas telefônicas em São Paulo, iniciada nos anos 1880, teve uma trajetória diferente. Joseph Love (op. cit.: 
130) afirma que os fazendeiros mais ricos faziam questão de ter telefone em suas propriedades rurais. Segundo 
Flávio Saes, a Companhia Telefônica do Estado de São Paulo se estabeleceu como a principal empresa do ramo na 
capital paulista. Criada por um grupo de comerciantes, a companhia acabou passando, no decorrer da década de 
1890, para o domínio do Banco União de São Paulo, que tinha como presidente o empresário Antônio de Lacerda 
Franco. Segundo dados apresentados por Joseph Love, havia cinco mil aparelhos no estado de São Paulo em 1907. 
O historiador lembra que, no início do século XX, a capital já estava conectada com o interior por meio de uma 
boa rede de comunicação. “A primeira revolução ocorreu com o telégrafo, que quase sempre acompanhou a 
expansão ferroviária. [...] Já em 1875, Campinas, São Paulo e Santos estavam conectadas a uma rede nacional que 
se estendia do Rio Grande do Sul ao Pernambuco. Nessa época, o Brasil já se comunicava com os Estados Unidos, 
Europa e todas as repúblicas americanas do cone sul por meio de cabogramas” (op. cit.: 129).   
38 Flávio Saes (1979: 128-129) delineou cinco grupos econômicos distintos em São Paulo aos quais estavam 
vinculadas as instituições financeiras existentes durante a década de 1890. O primeiro e mais importante desses 
grupos correspondia ao “grande capital cafeeiro”, presente no Banco de Comércio e Indústria, no Banco de São 
Paulo, no Banco de Crédito Real, no Banco União, no Banco da Lavoura, entre outros. O segundo grupo era dos 
fazendeiros que, residentes nos municípios do interior (São Carlos, Jaú, Araraquara, Guaratinguetá, Ribeirão Preto, 
Piracicaba, Taubaté etc), fundaram instituições de pequeno porte com o objetivo de atender aos interesses locais. O 
terceiro grupo compunha-se do comissariado santista, aos quais se vinculavam o Bando Mercantil e o Banco de 
Santos, ambos na cidade portuária. Os italianos constituíam o quarto grupo, que buscava atrair depósitos de 
imigrantes daquela nacionalidade, não sendo nada irrelevante o volume desses depósitos. O quinto e último grupo 
era das empresas estrangeiras em São Paulo, que se associavam a bancos como o London and Brazilian Bank e o 
British Bank of South America. Inicialmente, essas duas instituições instalaram suas agências em Santos, mas 
deslocaram-se para a capital do estado durante a década de 1880. Vale dizer que havia treze bancos na cidade de 
São Paulo em 1903, todos eles localizados no Triângulo: o Comércio e Indústria, o União, o João Brícola & Cia., o 
London and Brazilian, o London and River Plate, o Alemão e o Commerciale Italiano ficavam na rua 15 de 
Novembro; o The British Bank of South America e o Banco de São Paulo estavam estabelecidos na rua de São 
Bento; o Crédito Real (rua Direita), o Construtor e Agrícola (rua da Quitanda), o Crédito Popular (rua João 
Alfredo) e o Internacional (rua Florêncio de Abreu) completavam o quadro. 
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estiveram envolvidas no comércio de exportação e importação, seguindo a tendência (já 

observada em outros setores) de expansão desse capital durante a década de 1890.39  

O comércio paulistano se tornava cada vez mais complexo e cosmopolita.40 

Enquanto no atacado havia a tendência à concentração de capital e à formação de grandes 

sociedades anônimas, o comércio varejista constituía-se de empresas de pequeno e médio 

porte, muitas delas sob a gerência de estrangeiros – portugueses, italianos, franceses, 

alemães, ingleses, libaneses etc. Essa modalidade comercial tendia a se estabelecer no 

centro da capital e as principais casas concentravam-se nas imediações do Triângulo.41 O 

comércio dessa região se tornou mais amplo e diversificado a partir da década de 1870; 

para atender a um público consumidor cada vez mais exigente, parte dos estabelecimentos 

se especializava em gêneros, produtos e marcas.  

As casas de modas tinham participação numerosa e variada no comércio do 

Triângulo. Paris era a grande inspiração, que se refletia nos nomes das lojas, mesmo quando 

os proprietários não eram de nacionalidade francesa.42 Além do comércio de tecidos e 

                                                           
39 Algumas grandes empresas nacionais assumiram uma parcela do mercado exportador, sendo a Prado, Chaves 
& Cia. o principal exemplo disso. Por outro lado, os fazendeiros se associaram a experientes negociantes em 
empreendimentos voltados também à importação, como aconteceu no caso da Companhia Mecânica e 
Importadora. Flávio Saes identifica a constituição de sociedades anônimas voltadas à importação como uma 
tendência significativa dentro do comércio da cidade de São Paulo nos anos 90. O autor entende que, na 
composição da diretoria dessas empresas, predominava “a associação de um elemento, em geral estrangeiro, já 
dedicado ao comércio de importação, com o grande capital cafeeiro” (1979: 129), sendo esta caracterização 
comum a vários empreendimentos, como a Companhia Arens, a Companhia MacHardy, a Companhia 
Importadora Paulista e a Companhia Lupton. A Companhia Mecânica e Importadora, por exemplo, tinha 
Augusto Souza Queirós como presidente e Alexandre Siciliano como gerente. Em 1892, alguns dos acionistas 
dessa empresa eram das famílias Silva Prado, Souza Queirós, Pacheco Chaves e Pais de Barros. A Companhia 
Mecânica e Importadora atuava na importação de ferramentas e máquinas agrícolas, mas também importava 
equipamentos para suas próprias manufaturas. Heloisa Barbuy (2006: 163-164) chama atenção para o fato de 
que, apesar de comercializar materiais pesados, a empresa mantinha um escritório central num prédio da 
refinada rua 15 de Novembro, onde eram expostas suas máquinas. A companhia também conservava um 
escritório de compras em Londres e havia construído oficinas e depósitos no Brás e na rua do Triunfo. 
40 A ampliação da praça paulista exigiu a criação da Junta Comercial do Estado de São Paulo, o que ocorreu no 
início da década de 1890. O novo órgão estatal foi regulamentado pelo decreto 314, de setembro de 1895. 
Composta por representantes da classe comercial, a Junta tinha por finalidade registrar e fiscalizar as empresas 
comerciais em atividade em São Paulo, mas sua abrangência se estendia aos estados do Paraná e de Goiás. Era 
responsabilidade desse órgão a realização da matrícula dos negociantes, leiloeiros, companhias, empreendimentos 
comerciais etc., produzindo dados e relatórios, que deveriam ser remetidos ao governo do estado. 
41 A partir dos anos 1850, os estabelecimentos comerciais começaram a ocupar as tradicionais residências 
paulistanas da região central. Aos poucos, os antigos moradores do Triângulo foram se transferindo para os 
novos bairros da “Cidade Nova” – Santa Ifigênia, Consolação, Vila Buarque etc..  
42 Segundo Heloisa Barbuy, as lojas de fazendas “foram-se tornando casas mais completas, isto é, estabelecimentos 
em que se realizavam todas as etapas de moda em vestuário: ali se importavam os tecidos e também roupas 
prontas, mantinham-se alfaiates ou modistas e oficinas de costura para produção local de roupas, e ofereciam-se 
também os acessórios necessários, tais como coletes, luvas e chapéus” (op. cit.: 173-174). A casa À Pygmalion, na 
rua 15 de Novembro, confeccionava vestidos e comercializava tecidos e todo tipo de acessórios dignos de uma 
casa de modas destinada a vestir a mulher. Na rua Direita, havia a casa Au Bon Diable, voltada ao público 
masculino. Entre tantas dezenas de lojas especializadas em tecidos e vestuário existentes nas imediações do 
Triângulo, ainda poderíamos mencionar as casas Au Printemps, Genin, (ambas na rua 15 de Novembro) e Au Bon 
Marché (rua de São Bento). No ramo de chapéus, merecem destaque a Chapelaria Alberto e a loja da fábrica 
Schritzmeyer; no que se refere aos sapatos, a Casa Clark e a Loja do Rocha eram bem representativas, sendo que 
ambas comercializavam calçados importados e de fabricação própria.  
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vestuário, eram muito frequentes os armarinhos, livrarias, lojas de materiais de escritório, 

papelarias e casas de música; mas também havia as charutarias, drogarias, óticas, relojoarias 

e joalherias, sem falar nos ourives, cabeleireiros, barbeiros, encadernadores e tipógrafos.43  

A grande maioria das mercadorias comercializadas em São Paulo era importada e 

chegava aos consumidores paulistanos por meio de negociantes estrangeiros estabelecidos no 

Triângulo. Na virada do século, não só foram inauguradas muitas lojas no centro da capital 

paulista como também houve a expansão de antigos estabelecimentos, que reformaram suas 

dependências, instalaram vitrines iluminadas e aproveitaram a localização nas esquinas das 

ruas principais, visando ampliar a visibilidade de seus produtos e atrair os passantes.44  

O centro da cidade era também o principal ponto de encontro e nele se desenvolviam 

diversas atividades representativas dos novos espaços de sociabilidade, como os hotéis, 

cafés, confeitarias e bilhares.45 Aproveitando-se o grande fluxo de pessoas atraídas pelo 

                                                           
43 O comércio de luxo, por exemplo, tendia a se concentrar na rua 15 de Novembro, mas também havia lojas 
muito sofisticadas nas ruas de São Bento e Direita, nos largos do Rosário, do Tesouro e todas as imediações do 
Triângulo. Entre as joalherias e relojoarias, destacavam-se as casas de Louis Bamberg, Isidoro Michel e 
Maurice Grumbach, todos estabelecidos em esquinas da rua 15 de Novembro; a Casa Fretin, localizada na rua 
de São Bento, era a principal referência em ótica e cirurgia, oferecendo à elite paulistana o que havia de melhor 
em óculos, binóculos, pince-nez e relógios para uso pessoal e público; os estabelecimentos de Lazare Grumbach 
(Au Grand Dépot) e Jacques Netter (Casa Netter) ofereciam os produtos mais apreciados em termos de prataria, 
porcelanas e cristais (BARBUY, op. cit.: 128-153). Aproveitando a voga da chinoiserie na Belle Époque 
europeia e a tradição secular do comércio luso com o Oriente, negociantes portugueses organizaram 
estabelecimentos como a Loja da China e a Loja do Japão; ambas localizavam-se na rua de São Bento e eram 
especializadas em chás, plantas, ervas e sementes, mas também ofereciam objetos decorativos, acessórios de 
moda e velas de cera, além de artigos para festas e carnaval, como fogos de artifício e máscaras. 
Comercializavam produtos importados e de fabricação própria (ibidem: 165-173). Com um rol mais variado de 
produtos, o Grand Bazar Parisien importava artigos franceses, como capas de borracha, guarda-chuvas e 
maletas, mas seu forte eram manequins, brinquedos e carrinhos de bebê.  
44 Emblemas do cosmopolitismo paulistano, como lembra Heloisa Barbuy (ibidem: 205-214) eram a Galeria de 
Cristal, aberta em 1900, e a Casa Alemã, cujo novo edifício foi inaugurado em 1904. A primeira era inspirada em 
galerias europeias e oferecia lojas para aluguel. Ali foram instalados armarinhos, livrarias, sapatarias, alfaiates e 
espaços de convivência e consumo de bebidas. A segunda funcionava como grand magasin e estava dividida em 
seções de vestidos, roupas masculinas, perfumaria, mobília etc.. Antigos casarões do Triângulo foram demolidos 
para dar lugar a esses imóveis, cuja portentosa arquitetura foi projetada por profissionais de origem estrangeira.   
45 Além das funções básicas de hospedagem e refeições, os hotéis tornaram-se, na virada do século, “importante 
locus para a realização da vida social” (ibidem: 99-100), sediando comemorações e recepções de formatura e 
casamento, além de refinados banquetes oferecidos pelos membros da elite paulistana, como os que ocorriam no 
Grande Hotel de França (esquina das ruas São Bento e Direita) e no Grande Hotel (rua São Bento com o beco 
da Lapa). O primeiro deles estava em decadência, já o segundo era considerado um dos melhores hotéis de São 
Paulo, ao lado do Grande Hotel de la Rotisserie Sportsman (rua de São bento com a Líbero Badaró). Ao lado 
desses grandes estabelecimentos de ponta e de outros, tidos como de boa qualidade, como o Hotel d’Oeste (no 
largo de São Bento), surgiram muitos outros empreendimentos no ramo hoteleiro na primeira década do século 
XX. “Inumeráveis pensões e hotéis grandes, médios e pequenos vinham somar-se aos antigos. A cidade crescia, 
pessoas em trânsito chegavam e partiam todos os dias. Havia também certo hábito de residir em hotéis” (ibidem: 
111). Embora ainda persistisse o velho costume de hospedar amigos viajantes nas próprias residências 
particulares, ficar nos hotéis era também um sinal de modernidade e cosmopolitismo. Exemplo da expansão 
hoteleira verificada nessa época é o Hotel Roma, próximo à Estação da Luz, dirigido por Ernesto Cocito em 
1900; mais ou menos no mesmo ano, na rua São João, surgiu o Hotel Joachim’s, onde estava o Salão Steinway. 
No que tange aos restaurantes, o Progredidor, localizado na rua 15 de Novembro, 38, era o mais luxuoso e mais 
cosmopolita da capital paulista no final do século XIX. Barbuy destaca a arquitetura imponente do seu edifício, 
“sintonizada com o ecletismo europeu”, e a decoração de seus interiores: “no andar térreo, onde estavam o 
restaurante e o café, pinturas suaves nas paredes e um painel no teto. Espelhos, ornamentos dourados, 
porcelanas, cristais. Num dos salões, uma buvette com uma fonte de onde jorravam várias espécies de bebidas. 
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comércio varejista e pelos espaços de convivência social, os agentes lotéricos, os leiloeiros, 

as companhias de seguro e de navegação e as grandes empresas nacionais e estrangeiras 

instalavam escritórios nas ruas do Triângulo ou adjacências.  

Ao passo que o comércio mais refinado, as confeitarias e os restaurantes privilegiavam 

a rua 15 de Novembro ou o largo do Rosário, as casas de ferragens e maquinário se 

cocentravam no lado ímpar da rua de São Bento.46 Em função desse ambiente mais bruto, a 

rua de São Bento e suas imediações eram locais adequados para a instalação de escritórios de 

algumas empresas atacadistas, indústrias e serviços públicos.47 Por outro lado, as oficinas e 

depósitos vinculados a tais empreendimentos eram preferencialmente construídos em áreas 

rebaixadas, como a várzea do Carmo, onde os terrenos baratos e planos permitiam a 

construção de espaços mais amplos. Os sulcos formados pelas estradas de ferro também 

eram apropriadas para essas instalações, já que a proximidade das estações ferroviárias 

facilitava o contato tanto com o porto de Santos como com o interior do estado. Por motivos 

semelhantes, as primeiras fábricas de São Paulo foram instaladas em regiões com essas 

                                                                                                                                                                                
Num outro salão, uma orquestra apresentava óperas líricas. A indumentária dos garçons? Jaqueta preta e longo 
avental branco, à europeia. E, coroamento geral, iluminação elétrica. Tudo, em resumo, prometia transportar o 
frequentador aos melhores salões da Europa” (ibidem: 125). Os cafés e confeitarias também eram pontos de 
convergência social e se proliferaram nas ruas centrais de São Paulo na virada do século. Lugar privilegiado 
para instalação desses estabelecimentos era o largo do Rosário, onde estavam localizadas a Brasserie Paulista 
(de Fazano & Fazzini) e a Confeitaria Castelões (com matriz no Rio de Janeiro). Outros espaços bastante 
concorridos eram o Café América (largo do Tesouro), o Café Guarani (rua 15 de Novembro) e a Confeitaria 
Fasoli (rua Direita). Nos restaurantes, cafés e confeitarias, a boêmia paulistana se reunia em torno das mesas de 
chope, bebida mais apreciada pelos moços da cidade. No interior desses espaços de sociabilidade, instalavam-se 
os bilhares, bem como as tabacarias e charutarias, pontos de venda de cigarros, revistas e outros impressos. As 
empresas jornalísticas também preferiam se instalar no Triângulo. As portas das redações dos jornais eram 
lugares de aglomeração de curiosos em busca de notícias de primeira mão referentes a algum acontecimento de 
conhecimento público. Os salões das casas de banho, como a de José Caballero (rua 15 de Novembro) e de 
Nardelli (rua Direita) também eram pontos de encontros de homens da sociedade paulistana.  
46 Ali, o comprimento dos lotes, com os fundos voltados para o vale do Anhangabaú, comportava a exposição 
das mercadorias e a instalação de armazéns. Heloisa Barbuy (ibidem: 153) afirma que esses estabelecimentos 
vendiam um pouco de tudo e funcionavam mais ou menos como bazares, pouco afeitos à especialização. Nas 
casas da rua de São Bento, muito frequentadas por fazendeiros e industriais, era possível encontrar máquinas 
agrícolas, ferragens e suportes; materiais para construção e instalações elétricas; tubos para drenagem, 
encanamentos, aparelhos para água, esgoto e gás; utensílios diversos; equipamentos para montaria, viagens, 
caça e pesca; malas, maletas e estojos; carros, carroças, vagões e vagonetes; máquinas de costura e máquinas de 
escrever; produtos agrícolas, bebidas, azeites, queijos etc.. 
47 No final do século XIX, o capital nacional tinha grande predominância na importação de máquinas e 
ferragens, embora os negociantes estrangeiros, especialmente os ingleses, alemães e norte-americanos, 
estivessem ampliando sua participação nesse ramo. Entre os estabelecimentos desse gênero que dispunham de 
armazéns ou escritórios na rua de São Bento, é possível destacar: Casa Vermelha; Ao Parafuso; João Panzer; 
Juvenal Franco & Cia.; Martins Amaral & Cia.; Nazareth, Velasco & Cia.; Campos & Aranha; Casa Nathan; 
Casa Nothman; Casa Americana; Senseaud de Lavaud & Cia.; Casa Fuchs; Richter & Brenne; Companhia 
Hugo Heise; Zerrenner & Bülow; Fry Miers; Agrícola Fazenda Dumond; e Destilaria da Várzea. 
Estabelecimentos semelhantes também estavam localizados em outras ruas, como a Casa Castilho (rua Direita), 
voltada para o consumidor doméstico e instalada na rua Direita. Neste endereço, também se encontrava a Casa 
Carvalho, a loja de Peixoto Estela e a Casa Lebre. Na rua 15 de Novembro, havia a Casa Guimarães, além do 
escritório da Companhia Mecânica Importadora, como já vimos anteriormente. Todos esses estabelecimentos 
são mencionados e localizados por Heloisa Barbuy (ibidem: 153-165). 
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características, que também eram atendidas pelas linhas de bonde, por meio das quais os 

operários podiam chegar aos seus postos de trabalho.48 

Os grandes cafeicultores também se associaram a alguns empreendimentos 

industriais, boa parte ligada à produção de equipamentos agrícolas, como é o caso da 

Companhia Mecânica e Importadora.49 Com a aplicação cada vez maior de máquinas na 

cafeicultura, a própria lavoura agregava aspectos de atividade industrial, podendo-se nessa 

época falar em “indústria agrícola”. O Brasil exibia com orgulho os progressos técnicos do 

setor nas feiras internacionais das quais participava, em especial as tradicionais exposições 

universais, grandes vitrines da modernidade. Quando São Paulo recebeu o convite para 

participar da Exposição Universal de Saint Louis, o governo estadual incumbiu a Sociedade 

Paulista de Agricultura (SPA) da organização de uma exposição preparatória. As comissões 

constituídas para elaborar e executar o evento contavam com a participação de membros da 

SPA, além de políticos ligados à lavoura, fazendeiros, industriais e técnicos especializados 

em agronomia, engenharia, arquitetura e finanças – uma junção de esforços com o objetivo 

                                                           
48 Os interesses da Light em São Paulo podem ser observados tendo como pano de fundo essas transformações da 
economia paulista na virada do século. Certamente, a companhia canadense não ignorava o fato de que a indústria 
dava sinais de florescimento no estado e interessava-se por atender a demanda por energia elétrica resultante dessa 
tendência. Embora a maior parte das indústrias paulistas ainda utilizasse a energia a vapor como força motriz, 
Flávio Saes acredita que a Light já encontrasse na demanda industrial, na primeira década do século XX, um 
importante componente de sua receita. A suspeita do autor pode ser confirmada por anúncios publicados pela Light 
no jornal O Estado de S. Paulo em 1902. A companhia buscava chamar a atenção do público para as grandes 
vantagens que havia no emprego de motores elétricos, “pelo pouco espaço que occupam, facilidade de manejo e 
economia” (22 fev. 1902). O anúncio ainda convidava os interessados a visitar os estabelecimentos industriais que 
possuíam motores instalados pela Light e apresentava uma lista de várias empresas consumidoras, entre as quais 
podemos destacar: F. Matarazzo & Cia, Companhia Industrial, Levi, Gimeno & Cia., Curtume da Água Branca, 
Companhia Mecânica e Importadora, Vidraria Santa Marina e muitas outras. Entre os primeiros empreendimentos 
que instalaram motores da Light, também era possível encontrar as principais oficinas tipográficas paulistanas. Na 
primeira década do século XX, o ramo de fiação e tecelagem era o mais proeminente no estado de São Paulo e 
empregava muitos operários: a Companhia Industrial de São Paulo, a Regoli, Crespi & Cia., a F. Matarazzo & 
Cia., a Fábrica Votorantim e a Fábrica Santa Rosália eram algumas das principais empresas na produção de 
tecidos. Dados de 1907 apresentados por Flávio Saes (2010: 21), informam que havia trinta estabelecimentos no 
ramo têxtil em São Paulo (cerca de dez fábricas localizavam-se na capital), ocupando mais de nove mil operários e 
respondendo por 38% da produção do estado. Greves foram registradas neste setor, como aconteceu, em outubro 
de 1901, na fábrica da Regoli, Crespi & Cia., no bairro da Mooca. Ainda no primeiro lustro do século XX, era 
possível encontrar empreendimentos em ramos distintos da atividade industrial, como calçados (Elias Farhat & 
Irmão, Coelho da Rocha & Cia., Clarck & Cia. e Fábrica União), carros (Casa Rodovalho), fundição (Lidgerwood 
Manufacturing & Cia. e Companhia MacHardy), materiais de construção (Companhia Melhoramentos de São 
Paulo e Fábrica de Cimentos Rodovalho), farinha (F. Matarazzo & Cia.), cerveja (Companhia Antarctica Paulista e 
Cervejaria Bavária), vidros e cristais (Vidraria Santa Marina), entre outras manufaturas de menor porte, como 
chapéus, fósforos e cigarros. 
49 Houve também participação do “grande capital cafeeito” em outros ramos da indústria e podemos citar como 
exemplos a Vidraria Santa Marina e o Curtume da Água Branca, ambos pertencentes a Antônio da Silva Prado. 
Além desses dois empreendimentos, a Fábrica de Calçados União e a Fábrica de Tecidos Votorantim, em 
Sorocaba, pertenciam ao grupo do Banco União, cujo presidente era Antônio de Lacerda Franco. Para concluir, 
podemos mencionar a Companhia Melhoramentos de São Paulo (que produzia cal e cerâmica) e a Fábrica de 
Cimento Rodovalho, que tinham como proprietário o negociante Antônio Proost Rodovalho. Ainda é válida a 
menção ao fato de que, no primeiro lustro do século XX, Antônio Álvares Penteado já produzia sacos de juta em 
suas fábricas. Esse tecido era muito utilizado para ensacar o café, o que representa uma simbiose entre produção 
industrial e a agricultura, retomando assim a discussão sobre os tênues limites entre rural e urbano em São Paulo 
no alvorecer do século XX. 



57 
 

de impressionar os olhares curiosos dos estrangeiros e demovê-los da concepção de que a 

contribuição brasileira para a cultura e o progresso do mundo se reduzia aos elementos 

exóticos e pitorescos. O governo federal confiava a São Paulo essa missão. 

A SPA constituía um espaço semioficial para o encaminhamento de soluções para a 

crise na lavoura, que dominava a agenda política nacional no alvorecer do século XX.50 

Em linhas gerais, havia duas formas de diagnosticar o problema: a primeira delas (sustentada 

pelos governantes e pelo Partido Republicano) entendia a situação como uma crise de 

superprodução, a ser solucionada pela ação do próprio mercado (por meio da SPA); a 

segunda atribuía a crise à manipulação dos intermediários, podendo ser resolvida pela 

intervenção governamental. Segundo Eduardo Kugelmas (op. cit.: 113), o confronto entre 

esses dois pontos de vista era o eixo das polêmicas que se iniciaram na virada do século, 

quando a tendência de queda nos preços do café se agravou com a política severa de 

contenção de gastos públicos (aprofundada na transição de Prudente de Morais para Campos 

Sales), levada a cabo com o objetivo de salvar as contas federais.51   

Se Campos Sales deixava a presidência sob os protestos das classes populares (dado 

o exorbitante custo de vida) e sem resolver a crise da cafeicultura, o Estado estava 

consolidado, tanto do ponto de vista político como financeiro, afirma Edgard Carone (1972: 

118). Segundo o historiador, o país reconquistava a confiança externa e voltava a atrair 

capitais estrangeiros. Beneficiando-se dessa situação, Rodrigues Alves assumiria a 

presidência da República, iniciando um amplo programa de investimentos públicos, 

ampliando os gastos em infraestrutura, transportes e equipamentos. O novo ministro da 

                                                           
50 Criada em 1902, a SPA mantinha laços estreitos com o poder estatal e com o partido oficial (LOVE, op. cit.: 
308). A associação foi fundada por grandes fazendeiros do estado e comissários santistas para pleitear 
empréstimos do governo e reivindicar a redução dos impostos de exportação. Aparentemente, os membros da 
SPA também pretendiam unir forças “para fazer frente às atividades especulativas das grandes casas 
exportadoras estrangeiras sobre o comércio internacional de café e contra a manipulação dos preços por parte 
dos importadores” (PERISSINOTO, 1997: 232-233). 
51 Nos primeiros meses de 1898 começou a ser negociado um acordo entre o governo brasileiro e os credores 
externos. No dia 15 de junho, foi firmado o Funding Loan, que consolidava todas as dívidas anteriores, pagas por 
meio de um novo empréstimo. Em contrapartida, o governo brasileiro oferecia as rendas da alfândega do Rio de 
Janeiro como garantia, ficava proibido de tomar novos empréstimos até junho de 1901 e comprometia-se em 
deflacionar o meio circulante. Segundo Eduardo Kugelmas (op. cit.: 111), tratava-se de uma “moratória pactada e 
consentida” que afastou a duras penas o fantasma da bancarrota do Estado. Nessas condições, Campos Sales 
iniciou seu mandato de presidente da República em novembro de 1898, nomeando Joaquim Murtinho como 
ministro da Fazenda. O acordo com os banqueiros internacionais permitiu um temporário desafogo no balanço de 
pagamentos que, somado a outros fatores, provocou a elevação da taxa cambial a partir do ano seguinte. O novo 
presidente da República seguiu um programa, iniciado no último ano do governo de Prudente de Morais, de estrita 
economia de gastos públicos, principalmente militares, e maior tributação do consumo. Edgard Carone entende 
que os impostos funcionaram, a partir de 1899, “não como complemento, mas como fator fundamental do aumento 
da receita da União” (1972: 116). A maior incidência tributária e a reintrodução da taxa-ouro para produtos 
importados melhoraram a arrecadação do governo federal, que retomou o pagamento dos juros da dívida externa 
em 1901, conforme estabelecido pelo Funding Loan. Os produtos populares foram os mais atingidos pela 
incidência dos impostos. O descontentamento provocado nas camadas médias e baixas da população somava-se às 
queixas da lavoura, prejudicada com a alta do câmbio. Esses focos de insatisfação seriam explorados pela oposição 
ao Partido Republicano Paulista e ao governo, tanto no âmbito federal quanto no estado de São Paulo. 



 

Fazenda, Leopoldo de Bulhões, daria continuidade à ortodoxia

lavoura por uma política intervencionista eram cada vez mais fortes.

 

  

A cafeicultura foi o principal fator de integração do país a

divisão internacional do trabalho, estimulando as importações de

lavoura e bens de consumo para a população. A decorrente expansão comercial nos centros 

urbanos brasileiros não só ampliou a gama de anunciantes para os 

forneceu um modelo de organização empresarial. A partir de peq

editores reuniam quantias de capitais com o objetivo de iniciar um novo empreendimento 

ou adquirir e reestruturar a redação de um órgão de imprensa já consolidado.  

Naquele contexto, as rotinas de produção 

mais complexas, as funções na redação se diversificaram e se especializaram para dinamizar 

o processo de confecção e atender às demandas do público. Em geral, o diretor d

tinha a seu dispor um ou mais secretários e um corpo de redato

tornaram-se indispensáveis, já que a modernização do jornalismo exigia a coleta de dados, 

entrevistas e notícias mais completas e confiáveis. Jovens estudantes de cursos superiores 

eram contratados para os cargos subalternos, co

As empresas jornalísticas contavam com a colaboração gratuita de aspirantes às belas 

letras, mas também podiam oferecer boa remuneração aos literatos mais renomados que 

prestigiassem suas publicações com poemas e crônicas para entreter o 

empregavam seu talento na composição de reclames criativos com intuito de chamar a 

atenção dos leitores para os produtos anunciados nas publicações.

Marialva Barbosa afirma que os principais jornais do Rio de Janeiro

Manhã, Jornal do Brasil

constituíram, nas últimas décadas do século XIX, como empresas que visavam o lucro, 

“vivendo fundamentalmente das benesses do poder público, da venda de espaço 

publicitário e de assinaturas e venda avulsa” (2010: 121). A autora procura demonstrar 

como aquelas publicações mobilizaram estratégias editoriais e redacionais, promoveram 

inovações técnicas, modernizaram

                                                          
52 “O símbolo da era do reerguimento econômico foi a remodelaçã
lembra Eduardo Kugelmas (op. cit.
os seus efeitos sobre a cafeicultura, ver os trabalhos de Carone (1972) e Fausto (1989).

58 

Fazenda, Leopoldo de Bulhões, daria continuidade à ortodoxia financeira, mas as pressões da 

lavoura por uma política intervencionista eram cada vez mais fortes.52 

 

cafeicultura foi o principal fator de integração do país ao processo mais amplo de 

divisão internacional do trabalho, estimulando as importações de bens de produção para a 

lavoura e bens de consumo para a população. A decorrente expansão comercial nos centros 

urbanos brasileiros não só ampliou a gama de anunciantes para os 

forneceu um modelo de organização empresarial. A partir de pequenas sociedades, os 

editores reuniam quantias de capitais com o objetivo de iniciar um novo empreendimento 

ou adquirir e reestruturar a redação de um órgão de imprensa já consolidado.  

Naquele contexto, as rotinas de produção de uma publicação periódica 

mais complexas, as funções na redação se diversificaram e se especializaram para dinamizar 

o processo de confecção e atender às demandas do público. Em geral, o diretor d

tinha a seu dispor um ou mais secretários e um corpo de redatores efetivos. Os repórteres 

se indispensáveis, já que a modernização do jornalismo exigia a coleta de dados, 

entrevistas e notícias mais completas e confiáveis. Jovens estudantes de cursos superiores 

eram contratados para os cargos subalternos, como os revisores.  

As empresas jornalísticas contavam com a colaboração gratuita de aspirantes às belas 

letras, mas também podiam oferecer boa remuneração aos literatos mais renomados que 

prestigiassem suas publicações com poemas e crônicas para entreter o público. Alguns deles 

empregavam seu talento na composição de reclames criativos com intuito de chamar a 

atenção dos leitores para os produtos anunciados nas publicações. 

Marialva Barbosa afirma que os principais jornais do Rio de Janeiro

Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, Gazeta de Notícias

constituíram, nas últimas décadas do século XIX, como empresas que visavam o lucro, 

“vivendo fundamentalmente das benesses do poder público, da venda de espaço 

turas e venda avulsa” (2010: 121). A autora procura demonstrar 

como aquelas publicações mobilizaram estratégias editoriais e redacionais, promoveram 

inovações técnicas, modernizaram-se graficamente e elaboraram um discurso sobre elas 

                   
“O símbolo da era do reerguimento econômico foi a remodelação do porto e do centro do Rio de Janeiro”, 

op. cit.: 115). Sobre as causas da crise na lavoura e as diversas propostas para reduzir 
os seus efeitos sobre a cafeicultura, ver os trabalhos de Carone (1972) e Fausto (1989). 
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o processo mais amplo de 
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lavoura e bens de consumo para a população. A decorrente expansão comercial nos centros 

urbanos brasileiros não só ampliou a gama de anunciantes para os periódicos como 

uenas sociedades, os 

editores reuniam quantias de capitais com o objetivo de iniciar um novo empreendimento 

ou adquirir e reestruturar a redação de um órgão de imprensa já consolidado.   

de uma publicação periódica tornaram-se 

mais complexas, as funções na redação se diversificaram e se especializaram para dinamizar 

o processo de confecção e atender às demandas do público. Em geral, o diretor de um jornal 

res efetivos. Os repórteres 

se indispensáveis, já que a modernização do jornalismo exigia a coleta de dados, 

entrevistas e notícias mais completas e confiáveis. Jovens estudantes de cursos superiores 

As empresas jornalísticas contavam com a colaboração gratuita de aspirantes às belas 

letras, mas também podiam oferecer boa remuneração aos literatos mais renomados que 

público. Alguns deles 

empregavam seu talento na composição de reclames criativos com intuito de chamar a 

Marialva Barbosa afirma que os principais jornais do Rio de Janeiro (Correio da 

Gazeta de Notícias e O País) se 

constituíram, nas últimas décadas do século XIX, como empresas que visavam o lucro, 

“vivendo fundamentalmente das benesses do poder público, da venda de espaço 

turas e venda avulsa” (2010: 121). A autora procura demonstrar 

como aquelas publicações mobilizaram estratégias editoriais e redacionais, promoveram 

se graficamente e elaboraram um discurso sobre elas 

o do porto e do centro do Rio de Janeiro”, 
Sobre as causas da crise na lavoura e as diversas propostas para reduzir 
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mesmas, no sentido de disputar a preferência dos leitores e incutir na população urbana o 

hábito do consumo de jornais.  

Na capital paulista, o Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo, o Diário Popular e 

o Comércio de São Paulo procuraram se organizar em moldes semelhantes e, no início do 

século XX, reproduziam as transformações verificadas nos colegas cariocas. A redação e a 

administração das empresas jornalísticas paulistas eram instaladas nas ruas do Triângulo – 

localização estratégica, pois facilitava o contato com os colaboradores e com o público, 

devido à grande confluência de pessoas na região, atraídas pelas vitrines das casas 

comerciais e pelos espaços de sociabilidade. Além disso, a vizinhança era constituída de 

anunciantes potenciais, o que favorecia a captação de recursos e a cobrança pelos serviços de 

propaganda; por fim, a proximidade das casas tipográficas garantia a tempestividade 

necessária para que as folhas impressas fossem logo entregues ao sistema de distribuição, 

este desembaraçado pela facilidade de circulação nas largas vias públicas do centro, além dos 

serviços de bondes e das estações de trem. 

A busca do lucro ditava cada vez mais as relações que definiam um periódico e as 

revistas também passaram a ser concebidas por homens de negócio, que buscavam criar e 

repetir fórmulas de sucesso mercantil. Obviamente, as bases desses empreendimentos eram 

pouco sólidas e sua continuidade ainda estava sujeita ao consentimento das autoridades 

políticas e às dificuldades do setor gráfico. Além disso, o modelo de organização empresarial 

não era hegemônico, tendo subsistido diversas publicações confeccionadas em moldes 

artesanais. No entanto, o mercado era profícuo e as revistas proliferaram em São Paulo na 

primeira década do século XX, conservando laços estreitos com a expansão comercial 

verificada na capital do estado na mesma época. 

Nesse contexto, surgiu a Vida Paulista como propriedade de uma sociedade 

empresarial. A partir da iniciativa de dois jovens artistas, associados a outros dois 

experientes jornalistas, o semanário ilustrado reuniu um grande número de colaboradores 

vinculados a segmentos distintos da sociedade, adeptos de diversas correntes literárias, 

partidários de tendências políticas variadas. Para dar vazão às demandas de seus principais 

interlocutores e, ao mesmo tempo, constituir-se como empresa sólida, propiciando lucro a 

seus sócios e visibilidade a seus colaboradores, a Vida Paulista precisava ser consumida 

pelo público letrado e vender espaços publicitários. A natureza dos capitais envolvidos no 

empreendimento será objeto de reflexão do primeiro capítulo deste trabalho, onde teremos 

o ensejo de examinar quem eram seus principais anunciantes, quais os mecanismos de 

venda e as estratégias de autopromoção da Vida Paulista, bem como as formas de 

distribuição dos exemplares, tanto na capital do estado como no interior. Em seguida, no 
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segundo capítulo, apresentaremos breves biografias dos diretores e principais 

colaboradores da Vida Paulista, a fim de mapear suas peregrinações, identificar os diversos 

papéis desempenhados por eles e conhecer os vínculos políticos, sociais e institucionais 

estabelecidos ao longo de suas trajetórias. 
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1. Uma empresa solidamente constituída 

 

A Vida Paulista – semanário ilustrado de humorismo, crítica e arte – surgiu em 1903 como 

propriedade de Arlindo Leal (diretor literário) e Peregrino de Castro (diretor artístico). A sede 

da revista havia se instalado na rua Direita 33, permanecendo ali até fevereiro de 1904, 

quando foi transferida para o sobrado que existia no número 11 da rua 15 de Novembro, “a 

principal rua da cidade, a de mais comércio e animação”, segundo Alfredo Moreira Pinto 

(1979: 224).53  

Proveniente de numerosa família dedicada a atividades comerciais no centro da 

cidade, Arlindo Leal tentava se firmar como literato e comediógrafo, mas vinha se virando 

no jornalismo; fora redator do Comércio de São Paulo durante alguns anos e havia deixado a 

redação da União dos Lavradores para fundar a Vida Paulista com Peregrino de Castro, 

jovem pintor e litógrafo paraibano. Estabelecido na capital paulista desde meados da década 

de 1890, Peregrino vislumbrava um promissor mercado para as belas artes; tentava a vida 

como retratista e atuava na imprensa periódica como ilustrador. 

Em janeiro de 1904, os dois diretores da Vida Paulista constituíram uma nova 

empresa para a publicação do semanário ilustrado, incorporando à sociedade o colaborador 

Hipólito da Silva, que assumiu a direção literária do semanário ao lado de Arlindo Leal.54 

Hipólito era um jornalista experiente e, desde o primeiro número, já aparecia como um dos 

principais redatores da Vida Paulista. Em junho de 1904, a empresa passou a ser composta 

por quatro sócios: Peregrino de Castro continuou encarregado da direção artística do 

semanário e uma tríade assumiu a responsabilidade pela parte literária, somando aos nomes 

de Arlindo Leal e Hipólito da Silva o do “distinto jornalista dr. Gustavo Pacca, que desde a 

                                                           
53 A Vida Paulista (24, ano II, 20 e 21 fev. 1904) informava que a redação e a administração da revista, na rua 
15 de Novembro, estavam instaladas no mesmo edifício da Folha Nova. Neste local a Vida Paulista 
permaneceu até maio de 1905, quando foi transferida para a rua da Quitanda, 1. Antonio Moreira Pinto (op. cit.: 
224-225) afirma que a rua 15 de Novembro “é o ponto para onde converge tudo quanto S. Paulo tem de mais 
seleto: políticos, jornalistas, acadêmicos, comerciantes, excursionistas, que formam às portas das lojas diversos 
grupos, onde discutem os mais variados assuntos”. O autor trata do trânsito de mulheres elegantes e risonhas e 
compara o movimento da 15 de Novembro à rua Moreira César, na capital federal, que “tem um cunho mais 
brasileiro, porém é muito política; a rua Quinze de Novembro tem um cunho mais cosmopolita, porém é mais 
comercial”. Acrescenta que a rua era percorrida por todos os bondes que vão à avenida Paulista, Perdizes, 
Palmeiras, Consolação, Higienópolis e outros pontos importantes da cidade. Várias redações de jornais (Correio 
Paulistano, Diário Popular, O Estado de S. Paulo e A Plateia) estavam instaladas na rua 15, ao lado de 
edifícios luxuosos, nos quais funcionavam o London and Brazilian Bank, o Banco União, o Banco do Comércio 
e Indústria, a Companhia Mecânica, a São Paulo Railway Company, o Clube Internacional, o Jóquei Clube, a 
livraria Garraux, o Restaurante Progredidor, entre outros escritórios e estabelecimentos.  
54 A Vida Paulista (18, ano II, 9 e 10 jan. 1904) publicou nota sobre a entrada de Hipólito da Silva e a 
constituição da nova empresa. Desde então, o cabeçalho da revista passou a trazer a inscrição “Propriedade de 
uma empreza” e não mais “Propriedade de A. Leal & P. de Castro” como ocorria até o número anterior. 



 

fundação deste semanário, tem sido um incançavel camarada e dedicado auxiliar”. Sobre a 

constituição empresarial do semanário, os diretores acrescentavam:

 
Empreza solidamente constituida e habilitada a exercer nobremente o 
jornalismo, os atuais proprietarios da 
devidamente registrado na Junta Commercial e contam com o va
auxílio que até hoje lhe tem sido dispensado pelo publico paulista para 
viver honesta e independentemente, como até aqui.
 

FIGURA 3. Vida Paulista, 53, ano II, 12 e 13 set. 1904: página central. Acervo particular. Diretores da 
Paulista – no primeiro plano, de mãos dadas: Hipólito da Silva, Arlindo Leal, a alegoria da 

Peregrino de Castro e Gustavo Paca. Na raque de suas penas aparecem inscritos os pseudônimos 
que utilizavam. Ao fundo, 

No segundo capítulo deste trabalho, traçaremos o perfil biográfico de cada um dos 

quatro sócios da Vida Paulista

Gustavo Paca, além de veteranos homens de imprensa, exerciam ocupações que exigiam 

habilidades na área contábil e grande conhecimento acerca da legislação que regia as 

organizações empresariais no Brasil. Hipólito era guarda

para vários estabelecimentos das praças de Santos, Campinas, São Paulo e Rio de Janeir

ajudara a fundar a Sociedade Humanitária dos Empregados no Comércio e era membro da 

Junta Comercial de São Paulo. Já Gustavo era advogado, conduzia seus próprios negócios, 

militava em sindicatos agrícolas, tinha experiência associativa e possuía conheci

aprofundados sobre o mercado

                                                          
55 A Vida Paulista (40, ano II, 11 e 12 jun. 1904: 1) anunciou o ingresso de Gustavo Paca à sociedade e, desde 
então, passou a trazer no cabeçalho da primeira página a inscrição “Propriedade de Castro, Leal & Cia.”
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fundação deste semanário, tem sido um incançavel camarada e dedicado auxiliar”. Sobre a 

empresarial do semanário, os diretores acrescentavam: 

Empreza solidamente constituida e habilitada a exercer nobremente o 
jornalismo, os atuais proprietarios da Vida Paulista
devidamente registrado na Junta Commercial e contam com o va
auxílio que até hoje lhe tem sido dispensado pelo publico paulista para 
viver honesta e independentemente, como até aqui.55

, ano II, 12 e 13 set. 1904: página central. Acervo particular. Diretores da 
rimeiro plano, de mãos dadas: Hipólito da Silva, Arlindo Leal, a alegoria da 

Peregrino de Castro e Gustavo Paca. Na raque de suas penas aparecem inscritos os pseudônimos 
que utilizavam. Ao fundo, alguns colaboradores do semanário. 

 

do capítulo deste trabalho, traçaremos o perfil biográfico de cada um dos 

Vida Paulista (figura 3); contudo, vale antecipar que Hipólito da Silva e 

Gustavo Paca, além de veteranos homens de imprensa, exerciam ocupações que exigiam 

des na área contábil e grande conhecimento acerca da legislação que regia as 

organizações empresariais no Brasil. Hipólito era guarda-livros e já havia prestado serviços 

para vários estabelecimentos das praças de Santos, Campinas, São Paulo e Rio de Janeir

ajudara a fundar a Sociedade Humanitária dos Empregados no Comércio e era membro da 

Junta Comercial de São Paulo. Já Gustavo era advogado, conduzia seus próprios negócios, 

militava em sindicatos agrícolas, tinha experiência associativa e possuía conheci

sobre o mercado brasileiro.  

                   
, ano II, 11 e 12 jun. 1904: 1) anunciou o ingresso de Gustavo Paca à sociedade e, desde 

então, passou a trazer no cabeçalho da primeira página a inscrição “Propriedade de Castro, Leal & Cia.”

fundação deste semanário, tem sido um incançavel camarada e dedicado auxiliar”. Sobre a 

Empreza solidamente constituida e habilitada a exercer nobremente o 
Vida Paulista têm o seu contracto 

devidamente registrado na Junta Commercial e contam com o valioso 
auxílio que até hoje lhe tem sido dispensado pelo publico paulista para 

55 

 
, ano II, 12 e 13 set. 1904: página central. Acervo particular. Diretores da Vida 

rimeiro plano, de mãos dadas: Hipólito da Silva, Arlindo Leal, a alegoria da Vida Paulista, 
Peregrino de Castro e Gustavo Paca. Na raque de suas penas aparecem inscritos os pseudônimos  

 

do capítulo deste trabalho, traçaremos o perfil biográfico de cada um dos 

; contudo, vale antecipar que Hipólito da Silva e 

Gustavo Paca, além de veteranos homens de imprensa, exerciam ocupações que exigiam 

des na área contábil e grande conhecimento acerca da legislação que regia as 

livros e já havia prestado serviços 

para vários estabelecimentos das praças de Santos, Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro; 

ajudara a fundar a Sociedade Humanitária dos Empregados no Comércio e era membro da 

Junta Comercial de São Paulo. Já Gustavo era advogado, conduzia seus próprios negócios, 

militava em sindicatos agrícolas, tinha experiência associativa e possuía conhecimentos 

, ano II, 11 e 12 jun. 1904: 1) anunciou o ingresso de Gustavo Paca à sociedade e, desde 
então, passou a trazer no cabeçalho da primeira página a inscrição “Propriedade de Castro, Leal & Cia.”. 
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Embora não saibamos quais as quantias levantadas por cada um dos sócios no 

empreendimento da Vida Paulista nem a origem exata dos recursos iniciais para a 

publicação do semanário, os dados acerca da experiência profissional de Hipólito da Silva 

e Gustavo Paca, associados à citação acima, destacando a organização empresarial sólida e 

o apelo ao auxílio do público, revelam que a Vida Paulista acenava com otimismo para o 

venturoso mercado jornalístico. Neste capítulo, apresentaremos outros elementos que 

reforçam essa hipótese.  

Em setembro de 1904, Hipólito e Gustavo retiraram-se da empresa, “conforme 

distracto social, archivado na Junta Commercial desta Cidade”. O semanário voltou a ser 

de propriedade exclusiva de seus fundadores, que assumiram “a responsabilidade de todo o 

activo e passivo, continuando a publicar a Vida Paulista, com a máxima regularidade e 

obedecendo ao programma que, há um anno, tem mantido sem a menor discrepância”, 

afirmavam em nota os diretores Arlindo Leal e Peregrino de Castro, lembrando que 

Hipólito da Silva e Gustavo Paca continuariam a “collaborar assiduamente e com a 

dedicação de sempre para gaudio dos leitores e justo orgulho dos abaixo assignados, 

diretores proprietários da Vida Paulista”.56  

Duas semanas depois, no mês de outubro, Hipólito retomou a parceria com Arlindo 

Leal na direção literária do semanário, mas não localizamos nenhuma nota que pudesse 

esclarecer sobre a situação da sociedade empresarial. O experiente jornalista conservou-se 

na empresa até abril de 1905, não havendo indícios consistentes de que ele tenha 

continuado a colaborar no semanário após seu desligamento definitivo da sociedade. Em 

maio daquele ano, o endereço da administração e redação da Vida Paulista foi transferido 

para a rua da Quitanda, número 1, onde permaneceu até o fim. Durante pouco mais de três 

meses, Peregrino de Castro e Arlindo Leal tocaram o empreendimento e, em agosto, 

encerraram as atividades da Vida Paulista.57 

Neste capítulo, pretendemos realçar o caráter comercial da Vida Paulista e identificar 

as estratégias das quais seus diretores lançaram mão a fim de granjear uma posição no mercado 

jornalístico. O semanário ilustrado tirou proveito dos recursos oferecidos pela infraestrutura 

disponível (técnicas de impressão, pessoal qualificado, rede de transportes, pontos de venda, 

mercado de anunciantes), mas muitos aspectos do empreendimento de Arlindo Leal e 

Peregrino de Castro revelavam o experimentalismo vigente nesse estágio de desenvolvimento 

                                                           
56 A Vida Paulista (55, ano II, 24 e 25 set. 1904: 1) passou a inscrever no cabeçalho a informação “Propriedade de 
A. Leal e P. de Castro”, como era na época de sua fundação. Com o reingresso de Hipólito da Silva à sociedade 
(57, ano II, 8 e 9 out. 1904), a empresa voltava a receber a denominação de Castro, Leal & Cia. 
57 Entre 1908 e 1910, Arlindo Leal dirigiria uma revista homônima. No entanto, a nova Vida Paulista foi 
publicada como edição semanal do jornal A Notícia. 
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da imprensa paulista e demonstram a dimensão dos desafios enfrentados, especialmente no que 

tange à ampliação do público leitor-consumidor.  

No final deste trabalho, inserimos um quadro cronológico que resume as principais 

mudanças administrativas ocorridas no empreendimento da Vida Paulista: propriedade, 

diretores, endereço, preços de assinatura e dos exemplares avulsos, além do dia da semana em 

que cada número da revista circulou (anexo 2).    

 

1.1. ANÚNCIOS E RÉCLAMES 

 

Ao tomarmos os anúncios publicados nos primeiros números da Vida Paulista, logo 

percebemos que o principal patrocinador do semanário, assim que começou a ser 

publicado, era a União dos Lavradores de São Paulo, adquirente de dois espaços nas 

primeiras capas de anúncios da revista, sendo meia página na parte interna e um calhau no 

rodapé da última página. Não é aleatória essa publicidade e, no próximo capítulo, veremos 

por quais vias a cafeicultura associou-se ao empreendimento da Vida Paulista: os diretores 

Arlindo Leal e Gustavo Paca mantinham fortes vínculos com a União dos Lavradores, 

entidade constituída para fortalecer a luta dos fazendeiros que reivindicavam medidas 

governamentais para combater a crise da cafeicultura.58  

 Considerando o espaço reservado à União dos Lavradores nas páginas da Vida 

Paulista, podemos supor que a entidade tenha oferecido o primeiro impulso ao 

empreendimento de Arlindo Leal e Peregrino de Castro. No entanto, é possível que a maior 

parte da receita do semanário não proviesse do capital agrícola, mas sim do somatório dos 

anunciantes vinculados às atividades econômicas do meio urbano, já que a Vida Paulista 

contou com os auspícios de importantes casas varejistas, companhias importadoras, 

prestadores de serviço e até estabelecimentos manufatureiros, a maior parte com lojas e 

escritórios instalados no Triângulo Central da capital paulista. 

                                                           
58 A União dos Lavradores era um sindicato central que procurava congregar várias entidades locais, 
organizadas nas cidades do interior por fazendeiros menos alinhados ao “grande capital cafeeiro” e à Sociedade 
Paulista de Agricultura. Esta (criada por poderosos fazendeiros e comissários do café) mantinha fortes vínculos 
com o partido oficial e adotou postura de fidelidade à política econômica de Bernardino de Campos (presidente 
do Estado e ex-ministro da Fazenda) e Rodrigues Alves (presidente da República). Já a União dos Lavradores 
teria congregado fazendeiros mais vulneráveis aos efeitos da crise do café e assumido uma posição que ia além 
de pleitear empréstimos e exigir mudanças na tributação do produto: reivindicava a intervenção estatal para 
reverter a situação de crise econômica (LOVE, op. cit.: 308). Ao mesmo tempo, o sindicato fomentava maneiras 
de livrar seus sócios da especulação, constituindo-se ele mesmo num intermediário para a venda do café. É 
provável que parte da produção dos filiados à União dos Lavradores fosse comercializada internamente e 
convertida em receita para a própria entidade, como podemos inferir da campanha publicitária veiculada na capa 
de anúncios da Vida Paulista, onde o café puro, torrado e moído, era oferecido ao mercado local aos preços de 
500 e 600 réis o quilo. A parceria com um setor específico da lavoura certamente trazia implicações para a 
Vida Paulista, tanto no que tange a aspectos mercadológicos quanto às diretrizes editoriais do semanário, 
como veremos em outras oportunidades neste trabalho. 



 

 

FIGURA 4. Vida Paulista, 4, ano I, 3 e 4 out. 1903. 
Capa de anúncios, quarta página. AESP.

FIGURA 6. Vida Paulista, 4, ano I, 3 e 4 out. 1903. 
Capa de anúncios, segunda página. AESP.
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, ano I, 3 e 4 out. 1903.  
Capa de anúncios, quarta página. AESP. 

FIGURA 5. Vida Paulista, 4, ano I, 3 e 4 out. 1903. 
Capa de anúncios, primeira página. 

 

, ano I, 3 e 4 out. 1903.  
Capa de anúncios, segunda página. AESP. 

FIGURA 7. Vida Paulista, 4, ano I, 3 e 4 out. 1903. 
Capa de anúncios, terceira página. AESP.

 
, ano I, 3 e 4 out. 1903.  

Capa de anúncios, primeira página. AESP. 

 
, ano I, 3 e 4 out. 1903.  

Capa de anúncios, terceira página. AESP. 
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O trabalho de captação de recursos junto ao comércio local exigiu empenho, 

organização e certo grau de profissionalismo para oferecer aos anunciantes oportunidades 

atrativas e convencê-los acerca das vantagens da aquisição de espaços publicitários. Segundo 

Ricardo Ramos, as revistas publicadas em São Paulo no início do século XX testemunharam 

“a existência de um negócio de propaganda, de um germe de organização em que avulta a 

figura do agenciador de anúncios” (1985: 19). Característica dessa organização era a própria 

capa de anúncios, separata com fins publicitários que revestia o caderno principal de muitas 

publicações periódicas naquela época, constituindo um dos artifícios mais bem sucedidos 

para a venda de espaços de propaganda comercial.  

No expediente publicado no número de estreia da Vida Paulista, os editores já 

prometiam, para o terceiro número da revista, a inauguração de “uma capa de annuncios 

illustrados, a preços razoáveis, contando para isso com a protecção da honrada classe 

commercial”.59 Essa capa consistia num in-fólio, formando um invólucro de quatro páginas 

impressas em duas cores: a primeira página trazia uma grande ilustração sob o cabeçalho, 

que continha o título e subtítulo da revista, o nome dos diretores, os valores das assinaturas e 

o endereço da redação (figura 5); nas três páginas restantes, vinham estampados vários 

anúncios em formatos diversos, ilustrados ou não (figuras 4, 6 e 7). 

O mesmo expediente que participava aos comerciantes a intenção dos diretores da 

Vida Paulista em lançar uma capa de anúncios, também informava quais eram os agentes 

da revista no interior do estado: Magalhães & Cia (Santos), Viúva Mattei (Campinas), Brás 

Curtu (Taubaté), Radamanto dos Santos (Ribeirão Preto), Virgílio Lopes (Jaú), Emílio 

Navajes (Moji das Cruzes), Salvador Schiavo (Sorocaba) e Sebastião Gomes Teixeira 

(Bragança). Em geral, os agenciadores eram incumbidos tanto da venda e da cobrança de 

assinaturas como de angariar anunciantes para o semanário nas diversas regiões do 

território paulista. Novos agentes no interior ainda seriam recomendados ao público e ao 

comércio durante o período em que o semanário foi publicado. Na primeira semana de 

agosto de 1904, apareceram os nomes de Jonatas Matos (Piracicaba), Manuel Martins 

(Campinas), J. Campos & Cia. (Tatuí) e Manuel Teles (Rio de Janeiro). Entre setembro e 

outubro, seriam acrescentados mais quatro agentes: Cap. José Vieira de Castro (Amparo), 

Antônio Neri Ferreira (Tietê), José Teixeira da Mata (São João da Boa Vista) e Dr. José 

Vieira Neto Leme (São Simão). Por fim, Amálio Barroso (São José do Barreiro) e 

                                                           
59 Como prometido nas primeiras edições da Vida Paulista (1, ano I, 12 e 13 set. 1903; 2, ano I, 19 e 20 set. 
1903), os diretores iniciaram a publicação da capa de anúncios a partir do terceiro número do semanário. 
Largamente utilizadas pelos periódicos da virada do século, as capas de anúncios eram logo descartadas pelos 
leitores e raramente foram conservadas junto com os exemplares que hoje podemos encontrar nos acervos 
disponíveis. Como já tratamos na introdução, o AESP possui alguns exemplares de capas de anúncios junto com 
os números que compõem a coleção da Vida Paulista existente em seu acervo.  
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Epaminondas Duarte (Sorocaba, Tatuí e Itapetininga) surgiriam como agenciadores da 

Vida Paulista em abril e junho de 190560.  

Esse agenciamento se fazia em bases precárias – é provável que a Vida Paulista 

aproveitasse os serviços de indivíduos que já atuavam como viajantes ou eram 

representantes comerciais estabelecidos nas cidades do interior; para incrementar suas 

rendas, esses profissionais agenciavam empresas jornalísticas junto ao público e ao 

comércio das localidades onde mantinham suas atividades precípuas. Uma nota publicada 

na Vida Paulista informava que o “honrado e popular viajante” A. Porto, conhecido 

propagandista da Companhia Antarctica em todo o estado, passava a ser também 

representante do semanário. "Toda e qualquer correspondencia relativa à Vida Paulista no 

interior, deve ser endereçada ao nosso agente geral sr. A. PORTO – RIO CLARO, que dispõe 

de amplos e ilimitados poderes para o recebimento de assinaturas, anúncios, etc".61 

O foco dos proprietários da Vida Paulista estava voltado para o interior do estado 

desde o início da publicação do semanário, mas a exploração desse nicho de mercado não 

parece ter surtido os resultados pretendidos. No terceiro número, os diretores da revista 

haviam participado ao público que não possuíam agenciadores de anúncios na capital, no 

entanto, alguns meses depois, já manifestavam a intenção de manter uma seção de 

propaganda para os estabelecimentos da cidade de São Paulo, recomendando um agente, 

ali residente, aos comerciantes interessados.62 

Não conhecemos os termos em que era negociada a venda de anúncios na Vida 

Paulista, mas algumas notas e informes publicados na revista sugerem os esforços dos 

administradores do empreendimento para apresentar contratos vantajosos aos anunciantes. 

No expediente do terceiro número do semanário, constava a informação de que os 

“annuncios insertos na Vida Paulista somente serão cobrados depois de exgotado o numero 

de vezes de sua publicação”. Ainda na mesma edição, em nota, os comerciantes eram 

avisados de que os proprietários da Vida Paulista “acceitam encommendas de clichés 

annuncios, que executam por preço módico”. Em favor dos anúncios ilustrados, o semanário 

ressaltava a dupla vantagem “de despertar a attenção do leitor e tornar conhecida a casa 

                                                           
60 Vida Paulista (48, ano II, 6 ago. 1904; 52, ano II, 7 set. 1904; 56, ano II, 1º out. 1904; 83, ano III, 7 abr. 1905; 
91,  ano III, 8 jun. 1905). 
61 Publicado na Vida Paulista (57, ano II, 8 e 9 out. 1904), esse informe foi reproduzido nos números 
seguintes, ao longo do mês de outubro de 1904.  
62 “Sendo o annuncio a alma do commercio, resolvemos d’oravante annexar à Vida Paulista uma secção de 
réclame dos principais estabelecimentos desta cidade, tendo encarregado desse serviço, o sr. Joaquim de 
Queiroz, que se acha munido de auctorização e com as devidas instrucções”, afirmavam os editores do 
semanário (22, ano II, 6 e 7 fev. 1904). Algumas semanas depois, a revista informava que aquele agenciador 
havia se retirado do negócio e participava “ao commercio e ao publico” que o auxiliar Elísio Leal passaria a ser 
“o único encarregado da cobrança de annuncios e assignaturas da Vida Paulista” (25, ano II, 27 e 28 fev. 1904).   



 

anunciante”.63 Podemos diz

ele próprio, bem como os serviços que seus proprietários disponibilizavam aos empresários 

que estivessem interessados em divulgar o seu negócio junto ao público leitor. 

Em julho de 1904, os dir

Almanaque Ilustrado da Vida Paulista

daquele ano. O exemplar custaria 

houvessem contratado e quitado a assinatura anual do semanário. Não sabemos se essa 

edição chegou a ser concluída, mas uma nota publicada na 

algumas pistas de como era negociada a venda de espaços publicitários: o preço para os 

anúncios veiculados no almanaque era “o mais reduzido possível, attendendo

da publicação que estamos organizando”. Os anúncios de página inteira eram oferecidos por 

vinte e cinco mil réis, ao passo que os de meia página custavam 

preço do anúncio de página inteira com clichê. Nesta modalidade, o preço da meia página 

caía para dez mil réis. “Reclames a convencionar, bem como os annuncios, coloridos, da 

capa”.64 Os preços propostos para o almanaque certamente não eram os mesmos para os 

espaços vendidos no semanário, mas essas informações contribuem para que possamos 

imaginar como funcionava o agenciamento de anúncios na 

modalidades de propaganda oferecidas pelos seus diretores.

 

  

As já mencionadas capas de anúncios concen

propaganda comercial veiculadas na 

exemplares dessas capas, mas os poucos que localizamos evidenciam a predominância do 

setor de serviços e do comércio varejista estabelecidos na 

capital: eram lojas de música, de artigos importados, de produtos farmacêuticos, de 

materiais de escritório, de móveis, de paramentos, de livros e de artigos dentários; eram 

também importadores, comissários de café, oficinas 

sociabilidade, casas editoras, alfaiatarias, agentes lotéricos, leiloeiros, dentistas, 

professores particulares e vários outros profissionais e estabelecimentos (

capas de anúncios da Vida Paulista

                                                          
63 Vida Paulista (3, ano I, 26 e 27 set. 1903).
64 Vida Paulista (45, ano II, 18 e 19 jul. 1904).
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Podemos dizer que um dos produtos mais propagandeados pelo semanário era 

ele próprio, bem como os serviços que seus proprietários disponibilizavam aos empresários 

que estivessem interessados em divulgar o seu negócio junto ao público leitor. 

Em julho de 1904, os diretores do semanário já haviam iniciado a organização do 

Almanaque Ilustrado da Vida Paulista, previsto para ser exposto à venda em novembro 

daquele ano. O exemplar custaria três mil réis e seria distribuído gratuitamente àqueles que 

quitado a assinatura anual do semanário. Não sabemos se essa 

edição chegou a ser concluída, mas uma nota publicada na Vida Paulista

algumas pistas de como era negociada a venda de espaços publicitários: o preço para os 

manaque era “o mais reduzido possível, attendendo

da publicação que estamos organizando”. Os anúncios de página inteira eram oferecidos por 

, ao passo que os de meia página custavam quinze mil réis

de página inteira com clichê. Nesta modalidade, o preço da meia página 

. “Reclames a convencionar, bem como os annuncios, coloridos, da 

Os preços propostos para o almanaque certamente não eram os mesmos para os 

os no semanário, mas essas informações contribuem para que possamos 

imaginar como funcionava o agenciamento de anúncios na Vida Paulista

modalidades de propaganda oferecidas pelos seus diretores. 

 

As já mencionadas capas de anúncios concentravam a maior parte das peças de 

propaganda comercial veiculadas na Vida Paulista. Não temos acesso a todos os 

exemplares dessas capas, mas os poucos que localizamos evidenciam a predominância do 

setor de serviços e do comércio varejista estabelecidos na região do Triângulo Central da 

capital: eram lojas de música, de artigos importados, de produtos farmacêuticos, de 

materiais de escritório, de móveis, de paramentos, de livros e de artigos dentários; eram 

também importadores, comissários de café, oficinas manufatureiras, espaços de 

sociabilidade, casas editoras, alfaiatarias, agentes lotéricos, leiloeiros, dentistas, 

professores particulares e vários outros profissionais e estabelecimentos (

Vida Paulista também serviram para propagandear

                   
, ano I, 26 e 27 set. 1903). 
, ano II, 18 e 19 jul. 1904). 

er que um dos produtos mais propagandeados pelo semanário era 

ele próprio, bem como os serviços que seus proprietários disponibilizavam aos empresários 

que estivessem interessados em divulgar o seu negócio junto ao público leitor.  

etores do semanário já haviam iniciado a organização do 

, previsto para ser exposto à venda em novembro 

e seria distribuído gratuitamente àqueles que 

quitado a assinatura anual do semanário. Não sabemos se essa 

Vida Paulista nos fornece 

algumas pistas de como era negociada a venda de espaços publicitários: o preço para os 

manaque era “o mais reduzido possível, attendendo-se ao genero 

da publicação que estamos organizando”. Os anúncios de página inteira eram oferecidos por 

quinze mil réis, mesmo 

de página inteira com clichê. Nesta modalidade, o preço da meia página 

. “Reclames a convencionar, bem como os annuncios, coloridos, da 

Os preços propostos para o almanaque certamente não eram os mesmos para os 

os no semanário, mas essas informações contribuem para que possamos 

Vida Paulista, bem como as 

travam a maior parte das peças de 

. Não temos acesso a todos os 

exemplares dessas capas, mas os poucos que localizamos evidenciam a predominância do 

região do Triângulo Central da 

capital: eram lojas de música, de artigos importados, de produtos farmacêuticos, de 

materiais de escritório, de móveis, de paramentos, de livros e de artigos dentários; eram 

manufatureiras, espaços de 

sociabilidade, casas editoras, alfaiatarias, agentes lotéricos, leiloeiros, dentistas, 

professores particulares e vários outros profissionais e estabelecimentos (anexo 3). As 

a propagandear vários artigos 
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disponíveis no mercado local, como produtos químicos e farmacêuticos, água mineral, 

materiais de escritório e publicações impressas.65 

Clichês diversos ilustravam algumas mensagens publicitárias e ajudavam a destacá-

las na profusão dos reclames estampados nas páginas das capas de anúncios. Algumas 

daquelas mensagens eram produzidas inteiramente em clichê, como os anúncios da Casa 

Edison (rua 15 de Novembro), do fotógrafo Valério Vieira (mesmo endereço) ou da Drogaria 

Amarante (rua Direita). Aparentemente, os interessados em anunciar na capa da Vida 

Paulista podiam negociar espaços diversos, já que o tamanho e a disposição das peças 

publicitárias variavam bastante.   

Além da capa de anúncios, os diretores da Vida Paulista também vendiam espaços 

de propaganda no caderno principal do semanário e em seus eventuais suplementos, 

divulgando marcas e estabelecimentos dedicados aos mesmos ramos de negócio já 

observados. Uma seção de anúncios já havia sido experimentada no número de estreia do 

semanário, trazendo duas peças de propaganda na última coluna da quarta página.66 

Anúncios-clichês, com formatos que se destacavam nas páginas tipográficas, 

eventualmente ocuparam as duas últimas colunas da quarta página da Vida Paulista 

durante todo o primeiro ano de sua publicação.67 

                                                           
65 No AESP, encontramos onze exemplares de capas de anúncios da Vida Paulista (3, ano I, 26 e 27 set. 1903; 
4, ano I, 3 e 4 out. 1903; 7, ano I, 24 e 25 out. 1903; 8, ano I, 31 out. e 1º nov. 1903; 9, ano I, 7 e 8 nov. 1903; 
10, ano I, 14 e 15 nov. 1903; 13, ano I, 5 e 6 dez. 1903; 14, ano I, 12 e 13 dez. 1903; 18, ano II, 9 e 10 jan. 1904; 
24, ano II, 20 e 21 fev. 1904; 30, ano II, 2 e 3 abr. 1904). Entre os produtos químicos e farmacêuticos 
propagandeados nas capas de anúncio do semanário ilustrado, encontramos o elixir estomacal “Brumby”, a 
“Matricaria de F. Dutra”, o preparado “Lacreta Primor” e o “Xarope das Crianças”. A Vida Paulista também 
anunciou produtos disponíveis na loja de Charles Hü (rua do Rosário), como as tâmaras Degla e a Água Mineral 
de Caxambu. O anúncio da água de mesa “Salutaris”, com agentes em Campinas, Santos e na capital, ocupou 
uma página inteira da capa de anúncios da Vida Paulista. As duas primeiras capas de anúncios distribuídas com 
a revista promoviam o Anuário Comercial do Estado de São Paulo, organizado por Medeiros & Cia. (Travessa 
da Sé, 2). Em dezembro, a Vida Paulista fez a divulgação do livro de Vitrúvio Marcondes, Musa selvagem, à 
venda nas livrarias Laemmert e Garraux. As canetas “Penas de Ouro” também foram anunciadas nas capas de 
anúncio do semanário ilustrado. 
66 Um desses anúncios fazia a divulgação do Anuário Comercial do Estado de São Paulo e o outro 
propagandeava o Salão de Bilhares, de propriedade de Teles & Cia., importadores e exportadores de artigos 
para bilhares estabelecidos no largo do Rosário (VP, 1, ano I, 12 e 13 set. 1903). A revista não deu continuidade 
à seção de anúncios nos números subsequentes e as peças publicitárias apareceriam espalhadas em todo o 
caderno principal, embora a última página do semanário permanecesse como lugar privilegiado para a 
publicação de anúncios comerciais. 
67 Naquele espaço do caderno principal da Vida Paulista, divulgou-se a venda das “cítaras de fama universal”, 
importadas por Tonini & Pastore (16, ano I, 24 e 25 dez. 1903; 18, ano II, 9 e 10 jan. 1904; 19, ano II, 16 e 17 
jan. 1904; 25, ano II, 27 e 28 fev. 1904; 44, ano II, 9 e 10 jul. 1904 até 46, ano II, 23 e 24 jul. 1904). As cítaras 
podiam ser vistas e experimentadas na Casa Bevilaqua e, mais tarde, estavam à venda na Casa Edison, 
estabelecimento mantido pela empresa Figner Irmãos, que também comercializava o “lápis perpétuo 
americano”, produto igualmente anunciado em clichê da Vida Paulista (25, ano II, 27 e 28 fev. 1904 até 30, ano 
II, 2 e 3 abr. 1904). O mesmo espaço ocupado pela propaganda das cítaras foi adquirido posteriormente por 
Rodrigues Pinho & Cia. para divulgar o vinho Baruel, importado do Porto (41, ano II, 18 e 19 jun. 1904 até 46, 
ano II, 23 e 24 jul. 1904). A divulgação do concerto do flautista Patápio Silva ocupou uma página inteira do 
caderno principal da Vida Paulista (91, ano III, 8 e 9 jun. 1905).  



 

Os diretores do semanário lançaram

suas colunas. Pequenos reclames, por exemplo, eram intercalados com as matérias da 

redação e com as colaborações literárias. Dessa maneira, divu

variados. Essa estratégia foi sistematicamente utilizada a partir de abril de 1904, quando 

encontramos uma profusão de reclames como:

hygienica, saudavel e chimicamente pura”; “

paulistas. O seu fabrico é excellente e o seu consumo extraordinario”; “

PAULO – São as unicas que distribuem sortes neste Estado, pagando pontualmente os 

bilhetes premiados”; “MATRICARIA

dentição das crianças”.68 

 

FIGURA 8. Vida Paulista, 
9 e 10 jul. 1904. Acervo Particular. Anúncio da 

agência lotérica de Júlio Antunes de Abreu.
 

FIGURA 10. Vida Paulista
9 e 10 jul. 1904. Acervo Particular. Anúncio da 

União Comercial dos Varejistas.
 

                                                          
68 Vida Paulista (30, ano II, 2 e 3 maio 1904).
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Os diretores do semanário lançaram mão de outras formas de venda de espaços em 

suas colunas. Pequenos reclames, por exemplo, eram intercalados com as matérias da 

redação e com as colaborações literárias. Dessa maneira, divulgavam-se marcas de 

. Essa estratégia foi sistematicamente utilizada a partir de abril de 1904, quando 

encontramos uma profusão de reclames como: “SALUTARIS – É a melhor agua de meza 

hygienica, saudavel e chimicamente pura”; “CERVEJA BAVARIA  – É a bebida favorita dos 

paulistas. O seu fabrico é excellente e o seu consumo extraordinario”; “

São as unicas que distribuem sortes neste Estado, pagando pontualmente os 

ATRICARIA  – É o melhor remedio, até hoje conhecido, para a 

 
, 44, ano II,  

9 e 10 jul. 1904. Acervo Particular. Anúncio da 
agência lotérica de Júlio Antunes de Abreu. 

FIGURA 9. Vida Paulista, 
6 e 7 ago. 1904. Acervo Particu

“Específico Maravilhoso”, fabricado pelo Dr. Brande.
 

 
Vida Paulista, 44, ano II,  

9 e 10 jul. 1904. Acervo Particular. Anúncio da 
União Comercial dos Varejistas. 

FIGURA 11. Vida Paulista
3 e 4 ago. 1905. Acervo Particular. Anúncio de 

Antônio Leal, professor de música.
 

                   
, ano II, 2 e 3 maio 1904). 

mão de outras formas de venda de espaços em 

suas colunas. Pequenos reclames, por exemplo, eram intercalados com as matérias da 

se marcas de produtos 

. Essa estratégia foi sistematicamente utilizada a partir de abril de 1904, quando 

É a melhor agua de meza – 

É a bebida favorita dos 

paulistas. O seu fabrico é excellente e o seu consumo extraordinario”; “LOTERIAS DE SÃO 

São as unicas que distribuem sortes neste Estado, pagando pontualmente os 

até hoje conhecido, para a 

 
, 48, ano II, 

6 e 7 ago. 1904. Acervo Particular. Anúncio do 
, fabricado pelo Dr. Brande. 

 
Vida Paulista, 98, ano III,  

vo Particular. Anúncio de 
Antônio Leal, professor de música. 



 

FIGURA 12. Vida Paulista, 88, ano II
 

  
 

FIGURA 13. Vida Paulista
3 e 4 dez. 1904. Acervo Particular. Re

di Franco, estabelecimento musical.

 

FIGURA 15. Vida Paulista
11 e 12 fev. 1905. Acervo Particular. Recl

restaurante A Gruta Universal.

 

A partir de julho, esses reclames foram perdendo espaço para ou

propaganda comercial, que ocupava espaços maiores no interior das colunas da 

Paulista e trazia mais informações sobre os produtos e estabelecimentos anunciados 

8 a 12). Sem ilustrações, fazendo uso somente d

sistematicamente utilizados para divulgar

quais destacamos as agências lotér

Antunes de Abreu (Direita) e Rubem Guimarães (

estiveram entre os principais parceiros da 

Valendo-se dessa mesma modalidade de propaganda, Luís José Gomes (

Bento, 18), agente da companhia de seguros União do Comércio Varejista, também 
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, ano III, 18 e 19 maio 1905. Acervo Particular. Anúncio do Parque Antarctica.

 
Vida Paulista, 65, ano II,  

3 e 4 dez. 1904. Acervo Particular. Reclame da Casa 
di Franco, estabelecimento musical. FIGURA 14 . Vida Paulista

10 e 11 dez. 1904. Acervo Particular. Reclames da 
seção “Registo da Porta”.

 
 

 
Vida Paulista, 75, ano III,  

11 e 12 fev. 1905. Acervo Particular. Reclame do 
restaurante A Gruta Universal. 

FIGURA 16. Vida Paulista
28 e 29 maio 1904. Acervo Particular. Reclame da 

cerveja “Bock-Antarctica

A partir de julho, esses reclames foram perdendo espaço para ou

que ocupava espaços maiores no interior das colunas da 

e trazia mais informações sobre os produtos e estabelecimentos anunciados 

. Sem ilustrações, fazendo uso somente de recursos tipográficos, ess

s para divulgar produtos e empreendimentos variados, entre os 

as agências lotéricas de Dolivaes Nunes & Cia. (rua do Comé

Antunes de Abreu (Direita) e Rubem Guimarães (15 de Novembro). Os negócios lotéricos

entre os principais parceiros da Vida Paulista.  

se dessa mesma modalidade de propaganda, Luís José Gomes (

Bento, 18), agente da companhia de seguros União do Comércio Varejista, também 

 
. Anúncio do Parque Antarctica. 

 
Vida Paulista, 66, ano II,  

10 e 11 dez. 1904. Acervo Particular. Reclames da 
seção “Registo da Porta”. 

 
Vida Paulista, 38, ano II,  

28 e 29 maio 1904. Acervo Particular. Reclame da 
Antarctica”. 

A partir de julho, esses reclames foram perdendo espaço para outro tipo de 

que ocupava espaços maiores no interior das colunas da Vida 

e trazia mais informações sobre os produtos e estabelecimentos anunciados (figuras 

, esses anúncios foram 

produtos e empreendimentos variados, entre os 

ua do Comércio), Júlio 

Os negócios lotéricos 

se dessa mesma modalidade de propaganda, Luís José Gomes (rua de São 

Bento, 18), agente da companhia de seguros União do Comércio Varejista, também 
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anunciou nas páginas do semanário de Arlindo Leal. A própria Tipografia Adolfo (rua 

Brigadeiro Tobias, 38), onde era impressa a Vida Paulista, foi anunciada por meio do 

mesmo recurso, bem como a Casa Mófreita (rua do Rosário, 12), que oferecia livros, 

postais, produtos de papelaria e serviços tipográficos. Denominado como “Específico 

Maravilhoso”, um medicamento fabricado pelo Dr. Brande, em Nova York, também foi 

propagandeado nas colunas do semanário ilustrado. 

 

  
FIGURA 17. Vida Paulista, 53, ano II, 7 e 8 set. 
1904. Acervo Particular. Ilustração em  
litografia sobre a casa Skating Rink. 

FIGURA 18. Vida Paulista, 57, ano II, 8 e 9 out. 1904. 
Acervo Particular. Ilustração em litografia  

sobre a loja Ao Boticão Universal. 
 

Outros recursos publicitários bastante comuns na imprensa periódica daquela época 

eram os “indicadores”, seções onde se recomendavam nomes de profissionais especializados 

e estabelecimentos comerciais, indicando seus respectivos endereços. Semelhante aos 

classificados dos dias atuais, essa modalidade foi pouco explorada pela revista de Arlindo 

Leal e Peregrino de Castro. O “Indicador da Vida Paulista” apareceu uma única vez, em 

julho de 1904, e trazia uma pequena lista de advogados, médicos e casas recomendáveis.69 

                                                           
69 Vida Paulista (45, ano II, 18 e 19 jul. 1904). Os advogados indicados pela Vida Paulista eram J. Piedade, 
Rangel de Freitas, Adolfo Gordo, Antônio Mercado, Afonso Celso Garcia da Luz, Adalberto Garcia da Luz, 
Dino Bueno e Cândido Mota. Se não todos esses nomes, pelo menos a maior parte possuía um histórico de 
participação política não alinhada ao partido oficial. Como veremos em outras oportunidades, os dissidentes 
Antônio Mercado, Cândido Mota e Celso Garcia, por exemplo, procuravam adotar uma postura de 
independência em relação ao governo estadual. O indicador da Vida Paulista também recomendava o médico 
Miranda Azevedo, velho político afastado das atividades partidárias após ter rompido com as lideranças do 
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Entre estas, podemos destacar as drogarias Baruel (largo da Sé), Amarante (rua Direita) e 

Americana (rua do Comércio), a Confeitaria Pauliceia (15 de Novembro), o Salão de 

Bilhares América (largo do Tesouro) e o Café Guarani (15 de Novembro). 

 Além das modalidades vistas até aqui, que recorriam à linguagem publicitária mais 

direta e se destacavam nas colunas da Vida Paulista, os diretores do semanário valiam-se de 

outras formas mais sutis de propaganda. Eram reclames que se misturavam aos demais textos 

e podiam ser confundidos com o material produzido pela redação e por seus colaboradores. 

Sob a aparência de notas informativas, a revista anunciava a inauguração de 

estabelecimentos, a chegada de novos produtos no mercado e os preços atrativos oferecidos 

pelas casas comerciais. Reproduzimos abaixo alguns fragmentos desse tipo de publicidade:  

 
• Acha-se devidamente installada, á travessa do Commercio n. 1, a nova 
sede da importante companhia de seguro Garantia da Amazonia, de que é 
representante o Sr. Dr. Manoel Tapajós [...] .70 
 
• No mostrador da casa Gallo de Ouro, á rua Quinze, acha-se exposto um 
bem acabado violão, trabalho do operoso artista Sr. Tranquillo Giannini 
[...] .71 
 
• Inaugurou-se sabbado ultimo, ao largo do Rosario n. 14, uma loja de 
joias do sr. Francisco A. Rocco, que não mediu despezas na escolha de 
sortimento de modo a offerecer ao publico bellos artefactos de ouro, prata, 
etc. [...] .72 
 
• O superior vinho Mathusalèm e os afamados Branco Rheno, Collares e 
Clarete, de Manoel da Costa Oliveira, Porto, encontram-se nas principaes 
casas e com o agente neste Estado R. DA SILVA, Rua do Palacio, 2-B 
[...] .73 
 
• A Casa Freire, conhecido emporio de novidades, á rua do Commercio n. 
7, começou a liquidar o seu esplendido sortimento de louças, porcellanas, 
crystaes, perfumarias finas etc. por um preço excepcional [...] .74  
 
• Depois que experimentamos os afamados cigarros Foot-Ball, fabricados 
á capricho na Charutaria Carioca dos sr. Gonçalves & Guimarães, á rua 
do Rosario, 23, nos convencemos de que é essa uma das boas marcas de 
cigarro [...].75 
 

• Ao publico de bom gosto, amante de bôa musica, recommendamos a 
Confeitaria Paulicéa, á rua 15 de Novembro, onde se reune o util ao 

                                                                                                                                                                                
PRP. Esses dados reforçam alguns elementos que, no capítulo seguinte, vamos procurar destacar no que tange 
aos vínculos sociais estabelecidos pelos diretores da Vida Paulista. 
70 Vida Paulista (7, ano I, 24 e 25 out. 1903).  
71 Vida Paulista (8, ano I, 31 out. e 1º nov. 1903). 
72 Vida Paulista (32, ano II, 16 e 17 abr. 1904). 
73 Vida Paulista (33, ano II, 23 e 24 abr. 1904). 
74 Vida Paulista (61, ano II, 5 e 6 nov. 1904). 
75 Vida Paulista (64, ano II, 26 e 27 nov. 1904). 
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agradável, saboreando bons pratos ao som do sextetto, que alli todas as 
noites se exhibe.76 
 

• Estando prestes a terminar o prazo para entrega do prédio, resolveu a 
“Camisaria Colombo”, á rua 15 de Novembro, 30-A, fazer novas reducções 
em todos os preços do seu avultado Stock de roupas brancas [...].77 
 

Essa espécie de notícia-anúncio foi recorrente ao longo de todo o período em que a 

Vida Paulista foi publicada e se tornou quase que a única modalidade de propaganda 

veiculada no caderno principal do semanário a partir de dezembro de 1904.  

Costume bastante difundido entre os comerciantes daquele tempo era o de mimosear 

os proprietários de jornais e revistas com artigos disponíveis em seus estoques, gentileza que 

era sempre retribuída com boa publicidade. Livros, partituras e produtos os mais diversos 

eram enviados à redação da Vida Paulista, que não deixava de agradecer a oferta com 

lisonjeiros reclames em forma de notas avulsas ou mesmo em seções exclusivas para este 

fim (figuras 13 a 16), como podemos ver nos exemplos que seguem:  

 

• A Casa Americana, da rua do Rosario n. 8, offertou-nos um frasco de 
superior PepperSauce, que é mesmo uma especialidade no genero.78 
 
• Do Bazar Universal, á rua Quintino Bocayuva n. 12-A, recebemos um 
lenço tri-color, com os retratos de Pedro Alvares Cabral e sr. Campos 
Salles. Um bello lenço para carnaval...79 
 
• Os srs. Pereira & Nelson, fabricantes privilegiados [...] da Indigolina, 
tinta fixa e inalterável, offereceram-nos uma caixinha com preciosos pós 
[...] .80 

  

Se muitos anúncios se misturavam às notas e seções da Vida Paulista, os reclames 

das casas de divertimentos mais frequentadas se confundiam com as crônicas que 

comentavam os modismos, os novos hábitos da sociedade paulistana e as atrações das 

principais casas de espetáculos da capital.81 Essa mescla entre a propaganda e literatura na 

                                                           
76 Vida Paulista (66, ano II, 10 e 11 dez. 1904). 
77 Vida Paulista (69, ano II, 31 dez. 1904 e 1º jan. 1905). 
78 Vida Paulista (7, ano I, 24 e 25 out. 1903). 
79 Vida Paulista (15, ano I, 19 e 20 dez. 1903). 
80 Vida Paulista (61, ano II, 5 e 6 nov. 1904).  
81 Entre notas e pequenas crônicas de cotidiano, era possível encontrar algum comentário sobre a prática da 
pelota no Frontão Boa Vista: “Animadas têm sido as funcções sportivas, ultimamente realisadas na cancha da 
Boa Vista, onde bravos pelotaris exercitam o jogo da pela, enthusiasmando os assistentes que alli afflúem” (46, 
ano II, 23 e 24 jul. 1904).  A voga da patinação também ensejava esse tipo de propaganda de estabelecimentos 
dedicados a práticas da moda, como o Art Nouveau Rink: “Inaugurou-se no sabbado passado esta nova casa de 
patinação situada no antigo Cassino Paulista, á rua S. João, 21. O Art Nouveau Rink tornou-se o ponto 
obrigado da rapasiada alegre que, todas as noites, enche o elegante salão onde está artisticamente installado. Ao 
inaugurar-se, a empreza do Art Nouveau Rink, offereceu á imprensa uma delicada mesa de doces, trocando-se 
ao Champagne muitos brindes” (56, ano II, 1 e 2 out. 1904). Além disso, a seção literária “Aos quatro ventos” 
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Vida Paulista não encontrariam exemplos melhores do que nos anúncios da cervejaria 

União Bavária, assumindo a forma de poemas, máximas e diálogos humorísticos.82 Em 

outras ocasiões, eram as litografias de Peregrino de Castro que faziam reclames dos 

estabelecimentos comerciais e das casas de diversão (figuras 17 e 18). 

Nesta seção, podemos perceber que a Vida Paulista captava recursos entre vários 

segmentos da economia local, como a cafeicultura de médio porte, o comércio de bens de 

consumo, importadores estrangeiros, prestadores de serviço e estabelecimentos voltados 

para a sociabilidade burguesa. Os bancos e as grandes companhias exportadoras excluíam-

se do universo de anunciantes do semanário, o que denota o vínculo da Vida Paulista não 

com o grande capital, mas com grupos menores e diversificados. Após percorrermos os 

anúncios da Vida Paulista, também percebemos o quanto o semanário se identificava com a 

sociabilidade e a vida boêmia do centro da capital – cafés, restaurantes, pensões, confeitarias, 

charutarias, casas de divertimentos, agências lotéricas, lojas de música, vinhos, cervejas, 

cigarros, barbearias, alfaiatarias etc., constituindo uma atmosfera preponderantemente 

masculina e que nos induz a imaginar um perfil para o leitor típico do semanário: homem 

com algumas posses; comerciante, profissional liberal ou funcionário público; letrado, 

diletante e frequentador das rodas boêmias.  Não podemos precisar quem eram os leitores da 

Vida Paulista, pois os diretores do semanário não divulgavam as listas de assinantes. Só 

podemos inferir, a partir de outros registros, qual era o público alvo. As próximas seções 

deste capítulo devem trazer elementos que contribuam para tornar mais complexo o perfil 

desenhado. Se até aqui abordamos uma das fontes de receita da Vida Paulista (o mercado 

dos anúncios), trataremos agora da outra ponta desse negócio: a venda, a distribuição da 

revista e as estratégias para cativar o público leitor-consumidor.  

  

1.2. PREÇOS E TIRAGENS 

 

A Vida Paulista era vendida avulsa ou por assinaturas e os preços do semanário 

mantiveram-se com poucas alterações durante os dois anos de publicação. O cabeçalho dos 

seis primeiros números da revista informava os seguintes valores: assinatura anual para a 

capital por dezoito mil (18$000) e semestral por dez mil réis (10$000); assinatura anual 
                                                                                                                                                                                
levou o leitor da Vida Paulista a um passeio pelo comércio paulistano (49, ano II, 13 e 14 ago. 1904 a 51, ano 
II, 27 e 28 ago. 1904). 
82 “A sorte quem dá é Deus e a saude quem fortifica é a cerveja Bavaria!”, dizia uma máxima publicada na Vida 
Paulista (41, ano II, 18 e 19 jun. 1904). Antes disso, o mesmo produto fora anunciado por meio de um diálogo: “– 
Estás corado, gordo, e forte... / – Tenho uma saude de ferro, meu amigo, porque sou conservador e methodista. / – 
Sim? / – Só bebo União (Bavaria) cerveja que além de hygienica é recommendavel à saúde” (31, ano II, 9 e 10 
abr. 1904). Uma quadrinha também foi utilizada para fazer reclame da cervejaria: “Até causa sensação, / Pois é 
cousa extraordinária / O consumo da União, / Só da fabrica Bavaria!...” (39, ano II, 4 e 5 jun. 1904). 
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para o interior por vinte mil (20$000) e semestral por doze mil réis (12$000). O número do 

dia era adquirido por trezentos réis ($300), enquanto o número atrasado podia ser 

solicitado mediante o pagamento de quinhentos réis ($500).83  

A partir da última semana de outubro de 1903, a Vida Paulista deixou de indicar os 

valores correspondentes às assinaturas para a capital, o que nos permite inferir que o foco 

de seus administradores voltava-se para o público leitor residente no interior do estado. Em 

setembro do ano seguinte, o cabeçalho da revista continuava a informar somente os preços 

das assinaturas para o interior, mas incluía os valores correspondentes ao “número do dia” 

($300) e ao número atrasado ($500) vendidos na capital, bem como os preços dos 

exemplares avulsos ($500) e atrasados ($500) remetidos às demais localidades do estado. 

Assim permaneceu até meados de novembro, quando o cabeçalho da Vida Paulista voltou 

a indicar somente os preços para os assinantes do interior, omitindo os valores 

correspondentes à venda avulsa.84 

O único aumento nos custos das assinaturas da Vida Paulista ocorreu em maio de 

1905, quando o semanário voltou a dar ciência sobre os preços para a capital. Dali em 

diante, até a extinção do semanário, os valores para os assinantes residentes na cidade de 

São Paulo passaram a ser de vinte mil (anual) e doze mil réis (semestral), enquanto os 

preços para o interior subiram para vinte e cinco mil (anual) e quinze mil réis (semestral).85  

Os preços praticados pela Vida Paulista podem ser considerados relativamente 

altos, principalmente se comparados aos das publicações congêneres da mesma época. Na 

verdade, os valores observados até aqui estavam bem equiparados àqueles que se 

cobravam pelas assinaturas e exemplares avulsos das revistas existentes em São Paulo 

durante a década de 1890, quando “os preços eram elevados, pela novidade e custos dos 

experimentos técnicos, proporcionando ilustrações em cores, conforme se infere das 

[publicações] mais sofisticadas”, afirma Ana Luiza Martins (op. cit.: 230), citando como 

exemplos a Ilustração Paulista (18$000, em 1893), A Boêmia (24$000, em 1896), A 

Pauliceia (30$000, em 1896) e a Capital Paulista (60$000, em 1899).  

Segundo a mesma historiadora, houve baixa nos custos a partir de 1900, 

“correspondendo ao incremento de anunciantes nas páginas periódicas, que perceberam a 

revista como recurso publicitário eficaz, conforme se infere da luxuosa Ilustração 

                                                           
83 Essas informações sobre exemplares avulsos e atrasados só apareceriam posteriormente em algumas capas de 
anúncios da Vida Paulista (7, ano I, 24 e 25 out. 1903). 
84 Vida Paulista (54, ano II, 17 e 18 set. 1904; 62, ano II, 12 e 13 nov. 1904). O exemplar avulso da edição 
especial de primeiro aniversário da Vida Paulista (com o dobro de páginas, acrescidas de uma partitura como 
brinde) foi oferecido ao público por quinhentos réis, informando que este era o mesmo preço que vinha sendo 
praticado com os números de oito páginas (53, ano II, 12 e 13 set. 1904). 
85 Vida Paulista (87, ano III, 11 e 12 maio 1905). 
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Brasileira [1901], no valor de 24$000” (ibidem: 231), importância considerada baixa pela 

autora, tendo em vista o acabamento e público alvo daquele periódico. Contudo, surgiram 

publicações bem mais acessíveis: a Antarctica Ilustrada (1904), por exemplo, tinha um 

formato semelhante ao da Vida Paulista, com dimensões um pouco maiores e algumas 

páginas a mais. No entanto, a assinatura anual saía por dez mil réis, enquanto o exemplar 

avulso custava duzentos réis. A revista Arara (1904-1907), com dezesseis páginas, trazia 

ilustrações em cores; também era vendida por duzentos réis (exemplar avulso), enquanto a 

assinatura anual custava dez mil réis na capital e quinze mil no interior. Mais modesta era a 

revista Gil Brás (1903), cuja publicação iniciou-se um mês antes da Vida Paulista. As 

únicas ilustrações encontradas em suas doze páginas eram as que acompanhavam os 

clichês-anúncios. Apesar disso, podemos dizer que o perfil de Gil Braz era semelhante ao 

do semanário de Arlindo Leal e Peregrino de Castro, contando com os mesmos 

colaboradores, os mesmos anunciantes e dedicando-se à arte, ao teatro, ao esporte, à vida 

social e às atualidades. O número avulso custava apenas cem réis, enquanto a assinatura 

anual era oferecida por cinco mil réis.86 

Se a revista Vida Paulista contou com o auxílio de anunciantes tanto quanto suas 

contemporâneas, valendo-se das diversas estratégias de propaganda disponíveis, mantendo 

agenciadores para captação de recursos e dispondo de uma capa de anúncios exclusivamente 

para a venda de espaços publicitários aos comerciantes locais, por que os preços das 

assinaturas e do exemplar avulso discrepavam tanto das outras publicações? Uma possível 

resposta a essa pergunta talvez resida na opção dos diretores da Vida Paulista pelo uso da 

litografia, método de reprodução de imagens amplamente utilizado para a impressão das 

publicações ilustradas ao longo do Oitocentos, mas superado por técnicas que vinham se 

aperfeiçoando desde as últimas décadas daquele século e que possibilitavam a ampliação das 

tiragens e o barateamento do exemplar.  

 Embora os expedientes da Vida Paulista não mencionassem nada sobre tiragem, 

alusões esporádicas foram realizadas no conteúdo de alguns textos. Num artigo de fundo 

publicado no início de outubro de 1903, os diretores da revista comemoravam o 

esgotamento de todos os dois mil e quinhentos exemplares do número anterior.87 Em julho 

do ano seguinte, um único número rendeu duas edições: a primeira, com três mil 

exemplares, esgotou-se totalmente, exigindo uma segunda impressão de mais duas mil 

                                                           
86 Ana Luiza Martins também menciona, entre outros, os seguintes exemplos: O Sportsman (10$000) e Revista 
de São Paulo (14$000), ambas de 1902; Nova Cruzada (10$000), Via Láctea (4$000) e Paulópolis (12$000), 
publicadas em 1903.   
87 Vida Paulista (5, ano I, 10 e 11 out. 1903). 
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unidades. O feito foi comemorado e mencionado no número subsequente como um caso 

inédito na história das revistas ilustradas paulistas.88 

O sucesso de venda do quadragésimo quinto número da Vida Paulista pode ser 

atribuído à exploração de três assuntos bastante polêmicos em ilustrações de Peregrino de 

Castro: 1) a reconstituição de um sacrilégio cometido por uma “senhora fanatizada pelo 

espiritismo” (conforme legenda da litografia), que teria cuspido num crucifixo no interior da 

sacristia da igreja da Consolação; 2) a reconstituição de um crime passional ocorrido na 

pensão Milano, que ocasionou a morte do moço Armando Pontes; e 3) uma caricatura do 

segundo delegado da capital, Pedro Arbues Filho, acusado de cometer arbitrariedades e obter 

confissões por meio de violência e tortura. 

Entre os referidos episódios representados pelo ilustrador da Vida Paulista, os dois 

últimos parecem ter causado maior sensação no público. O crime do hotel Milano foi muito 

repercutido pela imprensa local e o semanário de Arlindo Leal parece ter sido o único a 

traduzir as descrições do fato em imagens, dando ao público supostos detalhes da cena. O 

advogado Capote Valente – defensor de Pedro Reis, julgado pelo assassinato de Armando 

Pontes – dirigiu ataques à imprensa de São Paulo, acusando-a de imoral e desonesta na 

cobertura do caso. A Vida Paulista foi especialmente citada pelo advogado, pois o semanário 

havia reproduzido a cena do crime, dando em trajes menores um de seus protagonistas, o que 

teria feito com que Capote Valente, “numa revolta de pudor offendido, e como assignante do 

semanario, se colocasse à porta de sua casa, no domingo seguinte, para não deixar penetrar, 

no lar de sua familia, folha tão indecente e imoral”.89 O semanário ilustrado podia ter perdido 

um assinante, mas certamente havia se projetado e se tornado mais popular em função da 

ousadia com que abordou o caso da pensão Milano. 

A polêmica na qual fora enleado Pedro Arbues parece ter sido ainda mais 

determinante para o aumento da demanda pelo quadragésimo quinto número da Vida 

Paulista. Um artigo publicado no jornal O Rebate (27 jul. 1904) e reproduzido no Correio 

Paulistano (28 jul. 1904) acusava a imprensa paulista de fazer campanha mentirosa para 

impor a demissão do delegado. Segundo o artigo, a venalidade da imprensa graúda estava 

contaminando a imprensa periódica, inclusive a Vida Paulista, mencionada pelo articulista: 

“a colega declara que os ataques dirigidos por si ao delegado Pedro Arbues renderam-lhe 

duas edições no mesmo dia!”. O Rebate acusou a Vida Paulista de “promover a renda do 

balcão” e de tirar resultados do clamor público. A revista respondeu, alegando que a razão do 

esgotamento daquela edição não era a popularidade do delegado, mas a “crítica a fatos de 

                                                           
88 Vida Paulista (45, ano II, 18 e 18 jul. 1904, 2ª ed.; 46, ano II, 23 e 24 jul. 1904).  
89 Vida Paulista (75, ano III, 11 e 12 fev. 1905). 
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atualidade, que estavam em pleno conhecimento público – inclusive, é certo, as barbaridades 

clamorosas de uma autoridade tresloucada”.90 

Acreditamos que a tiragem habitual da Vida Paulista não tenha ultrapassado o teto 

de três mil exemplares, quantia mais ajustada às possibilidades das publicações semanais 

que ainda faziam uso do processo litográfico. No entanto, é possível inferir que, 

excepcionalmente, a tiragem do semanário de Arlindo Leal e Peregrino de Castro pudesse 

alcançar a marca de seis mil cópias, como parece ter ocorrido numa edição de setembro de 

1904, quando a Vida Paulista veiculou a reportagem sobre um suposto milagre na cidade 

de São Simão, o que despertou a atenção dos leitores da capital e do interior.91 

Além de explorar a sensação provocada por temas polêmicos, a revista lançou mão 

de várias estratégias mercadológicas para atrair a atenção dos consumidores e alcançar a 

maior parcela do público paulista. Sabemos que as atividades relacionadas ao jornalismo se 

profissionalizavam, os periódicos se tornavam empreendimentos lucrativos e a produção 

gráfica adquiria dimensão industrial na virada do século XIX para o XX. Vários fatores 

contribuíam para a expansão da população leitora e para estimular a criação de revistas 

voltadas para os diversos segmentos do público, cada vez mais interessado em publicações 

periódicas. A constituição de um público consumidor para uma nova revista não dependia só 

do preço oferecido, mas principalmente de estratégias bem definidas para incutir o hábito da 

leitura e persuadir o leitor a adquirir o produto. Prospectar e fidelizar uma clientela, evitar 

que riscos operacionais causassem grandes prejuízos ao negócio, expor seu produto em 

locais de grande visibilidade e fazê-lo chegar às praças mais distantes do interior do estado 

eram preocupações constantes dos administradores da Vida Paulista. Para concluir este 

capítulo, abordaremos dois tópicos relevantes: o sistema de distribuição do semanário e as 

fórmulas utilizadas para mimosear os leitores e atrair a atenção do público.  

.  

1.3. DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTANTES: PONTOS DE VENDA E FERROVIAS  

 

Há poucos pesquisadores no Brasil preocupados em compreender como se operava a 

distribuição de publicações periódicas até o início do século XX. Em parte, esse desinteresse 

deve estar vinculado ao pressuposto de que os mecanismos de distribuição de jornais e 

revistas eram circunstanciais, caracterizados pelo amadorismo e pela precariedade, tendo 

deixado registros históricos insuficientes para nutrir uma investigação de fôlego. 

Construímos a imagem de que, naquele tempo, a intermediação dos periódicos entre as 

                                                           
90 Vida Paulista (45, ano II, 30 e 31 jul. 1904). 
91 Vida Paulista (54, ano II, 17 e 18 set. 1904).  
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oficinas impressoras e o leitor se fazia pelas mãos de ambulantes e auxiliares desprovidos de 

qualquer organização; crianças, na maioria das vezes. Imediatamente, nossa memória evoca 

a figura do bambino jornaleiro, garoto esfarrapado de procedência italiana que cortava as 

ruas da cidade apregoando a folha do dia.  

Esse retrato não deixa de ter correspondências com a realidade da imprensa na 

época. No entanto, pesquisadores como Gabriel Costa Labanca (2012) trazem colaborações 

valiosas no sentido de tornar essa imagem mais complexa e resgatar do esquecimento a 

figura do intermediário de jornais no início do século XX. Labanca localizou um pequeno 

acervo pertencente à Società di Beneficenza e Mutuo Soccorso degli Ausiliari della 

Stampa, entidade fundada em 1906, no Rio de Janeiro, com o objetivo de garantir a 

atuação dos jornaleiros em seus pontos tradicionais de venda na capital federal, harmonizar 

a categoria e sistematizar a distribuição. Constituída por imigrantes italianos, com certa 

feição de organização mafiosa, a sociedade adquiriu influência entre as empresas 

jornalísticas mais poderosas e, durante muitos anos, monopolizou a venda e a distribuição 

dos principais diários cariocas. 

Não temos notícia sobre a criação, em São Paulo, durante a primeira década do 

século XX, de qualquer organização nos moldes da Società degli Ausiliari della Stampa. Se 

considerarmos os relatos dos memorialistas, parece ter prevalecido na capital paulista o 

retrato apresentado no início desta seção. Jorge Americano descreve o movimento diário 

em frente às oficinas dos jornais, onde se reuniam vinte ou trinta moleques à espera do 

material impresso: “De repente, vinham homens lá do fundo, sobraçando enormes pacotes 

de jornais, para a distribuição. Os meninos quase assaltavam os distribuidores e chegavam 

a esmurrar-se para obter prioridade” (2004: 172). Os que recebiam as folhas na frente 

vendiam tudo depressa nas ruas do centro. Os que compunham a segunda leva subiam nos 

estribos dos bondes e percorriam longos trajetos oferecendo os jornais aos passageiros, 

prática perigosíssima e muito combatida pelos gerentes das companhias de viação.92 

A distribuição das revistas se fazia por outros meios, segundo Ana Luiza Martins. 

A historiadora lembra que, em São Paulo, no alvorecer do século XX, não existiam bancas 

nem quiosques dedicados à comercialização de publicações periódicas, mas a 

transformação da imprensa em empreendimento lucrativo exigia certo engenho para 

colocar as revistas ao alcance do público consumidor.    

 

                                                           
92 Em março de 1905, o responsável pelas linhas de bonde da Light emitiu um comunicado, solicitando aos 
passageiros que só comprassem jornais antes do embarque e nunca das mãos dos vendedores que subissem nos 
estribos (OESP, 19 mar. 1905).  
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FIGURA 19. Localização aproximada de alguns dos principais 
pontos de venda da Vida Paulista no Triângulo: 1) 

Charutaria Castelões, 2) Casa Seleta, 3) Charutaria Carioca, 
4) Charutaria Lealdade, 5) Café Guarani, 6) Charutaria Ideal, 

7) Charutaria Mignon, 8) Charutaria Predileta, 9) Casa 
Beethoven, 10) Charutaria Central.

A diversificação dos pontos físicos de venda redundou em maior 
circulação daquele produto, até então distribuído fraternalmente entre 
comensais dos cafés da moda, impingido entre amigos, não raro 
adquirido por algum mecenas [...] em troca de sua estampa no periódico. 
Enquanto o jornal contava com meninos jornaleiros que, aos berros, 
anunciavam nas ruas do Triângulo as notícias de impacto, as revistas, em 
geral de conteúdo menos sensacionalista, eram distribuídas em pontos 
comerciais estratégicos; especialmente em locais de intensificação da 
vida urbana [...]. (MARTINS, 2008: 232) 

 

 As charutarias – “pequenos balcões de meia porta, que comercializavam artigos 

ligeiros, de pouca monta onde, entre o rapé e o cigarro, vendia-se de quebra o jornal, por 

vezes a revista [...]” (ibidem: 233) – eram as mais concorridas entre os pontos estratégicos 

elencados por Ana Luiza Martins.93 

As mais frequentadas funcionavam 

nos cafés e confeitarias da moda; 

localizavam-se nas ruas do Triân-

gulo. Ali, como sabemos, concen-

travam-se os principais estabeleci-

mentos comerciais da cidade, bem 

como os bancos, os escritórios das 

grandes companhias e os espaços 

de sociabilidade. 

Nas charutarias do Triân-

gulo, a Vida Paulista encontrava a 

circunstância privilegiada para co-

locar-se como candidata aos cobres 

da freguesia (figura 19). Conforme 

informações divulgadas pelo pró-

prio semanário, os exemplares a-

vulsos da Vida Paulista estavam à 

venda nos seguintes estabeleci-

mentos: Charutaria Carioca (rua do 

Rosário, 23), Casa Seleta (largo do Rosário, 2), Brasserie Paulista (largo do Rosário), 

Charutaria Castelões (rua de São Bento, 71, esquina com largo do Rosário), Charutaria 

Lealdade (rua de São Bento, 51), Casa Beethoven (São Bento, 20), Charutaria Mignon (15 

                                                           
93 Outros pontos estratégicos eram os hotéis, as estações ferroviárias, os teatros e as poucas livrarias existentes 
na cidade de São Paulo. Lojas de música e casas de divertimentos também eram estabelecimentos privilegiados 
para a venda de exemplares de publicações periódicas. 



 

de Novembro, 16), Charutaria Ideal (15 de Novembro, 49A), Tabacaria do Café Guarani 

(15 de Novembro, 52), Casa Boer (15 de Novembro), Charutaria Predileta (D

Charutaria Central (Direita, 29), Charutaria Triângulo (Direita).

O trabalho de distribuição das publicações periódicas exigia certamente algum 

gerenciamento. Na edição especial de primeiro aniversário da 

prestaram homenagem a vários profissionais que, embora não atuassem na redação, exerciam 

funções indispensáveis à produção e circulação do semanário. Entre os retratos de 

impressores e funcionários da oficina tipográfica responsável pela impressão da revista, 

figurava a fotografia de Antônio Caputo, apresentado como “chefe distribuidor da 

Paulista”.95 Essa simples menção já é suficiente para que possamos vislumbrar o processo de 

distribuição do semanário como algo coordenado por um indivíduo, a quem competia 

elaborar e operacionalizar maneiras de garantir que os exemplares chegassem ao consumidor 

eventual e aos assinantes, tanto na capital como n

 

  

Com o foco voltado para o interior do estado, os dirigentes 

semanário em muitas cidades e procuraram conquistar assinantes em todo o território 

paulista. As ferrovias foram parceiras indispensáveis para que esses objetivos fossem 

alcançados. Já vimos que São Paulo possuía uma extensa malha ferroviária, c

longo de quarenta anos com a finalidade principal de escoar a produção agrícola do estado 

(especialmente o café cultivado pelos fazendeiros do Oeste) para o porto de Santos. 

Constituída por cinco grandes empresas e alguns ramais administrados 

menores, a rede ferroviária do estado abrangia a maioria dos municípios paulistas

vimos no início desta primeira parte da dissertação

século XX, espaços estratégicos para a comercialização de 

Em agosto de 1904, a 

estradas de ferro.96 Além disso, seus dirigentes mantinham representantes em várias cidades, 

delegando-lhes algumas atribuições: angariar anúncios, re

assinaturas e vender exemplares do semanário para o público local. Neste capítulo, já 

tivemos oportunidade de conhecer os responsáveis pelo agenciamento d

                                                          
94 Vida Paulista (1, ano I, 12 e 13 set. 1903; 
20 mar. 1904; 29, ano II, 26 e 27 mar. 1904; 
95 Vida Paulista (53, ano II, 12 e 13 set. 1904).
96 Vida Paulista (48, ano II, 6 e 7 ago. 1904).
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de Novembro, 16), Charutaria Ideal (15 de Novembro, 49A), Tabacaria do Café Guarani 

(15 de Novembro, 52), Casa Boer (15 de Novembro), Charutaria Predileta (D

Charutaria Central (Direita, 29), Charutaria Triângulo (Direita).94 

O trabalho de distribuição das publicações periódicas exigia certamente algum 

gerenciamento. Na edição especial de primeiro aniversário da Vida Paulista

am homenagem a vários profissionais que, embora não atuassem na redação, exerciam 

funções indispensáveis à produção e circulação do semanário. Entre os retratos de 

impressores e funcionários da oficina tipográfica responsável pela impressão da revista, 

urava a fotografia de Antônio Caputo, apresentado como “chefe distribuidor da 

Essa simples menção já é suficiente para que possamos vislumbrar o processo de 

distribuição do semanário como algo coordenado por um indivíduo, a quem competia 

laborar e operacionalizar maneiras de garantir que os exemplares chegassem ao consumidor 

eventual e aos assinantes, tanto na capital como nos outros municípios paulistas

 

Com o foco voltado para o interior do estado, os dirigentes da Vida Paulista 

semanário em muitas cidades e procuraram conquistar assinantes em todo o território 

paulista. As ferrovias foram parceiras indispensáveis para que esses objetivos fossem 

alcançados. Já vimos que São Paulo possuía uma extensa malha ferroviária, c

longo de quarenta anos com a finalidade principal de escoar a produção agrícola do estado 

(especialmente o café cultivado pelos fazendeiros do Oeste) para o porto de Santos. 

Constituída por cinco grandes empresas e alguns ramais administrados 

menores, a rede ferroviária do estado abrangia a maioria dos municípios paulistas

vimos no início desta primeira parte da dissertação. As estações de trem eram, no início do 

século XX, espaços estratégicos para a comercialização de publicações periódicas. 

Em agosto de 1904, a Vida Paulista anunciava estar à venda em todas as linhas das 

Além disso, seus dirigentes mantinham representantes em várias cidades, 

lhes algumas atribuições: angariar anúncios, receber os pagamentos pelas 

assinaturas e vender exemplares do semanário para o público local. Neste capítulo, já 

tivemos oportunidade de conhecer os responsáveis pelo agenciamento d

                   
, ano I, 12 e 13 set. 1903; 2, ano I, 19 e 20 set. 1903; 9, ano I, 7 e 8 nov. 1903;

, ano II, 26 e 27 mar. 1904; 30, ano II, 2 e 3 abr. 1904). 
, ano II, 12 e 13 set. 1904). 
, ano II, 6 e 7 ago. 1904). 

de Novembro, 16), Charutaria Ideal (15 de Novembro, 49A), Tabacaria do Café Guarani 

(15 de Novembro, 52), Casa Boer (15 de Novembro), Charutaria Predileta (Direita, 49), 

O trabalho de distribuição das publicações periódicas exigia certamente algum 

Vida Paulista, seus diretores 

am homenagem a vários profissionais que, embora não atuassem na redação, exerciam 

funções indispensáveis à produção e circulação do semanário. Entre os retratos de 

impressores e funcionários da oficina tipográfica responsável pela impressão da revista, 

urava a fotografia de Antônio Caputo, apresentado como “chefe distribuidor da Vida 

Essa simples menção já é suficiente para que possamos vislumbrar o processo de 

distribuição do semanário como algo coordenado por um indivíduo, a quem competia 

laborar e operacionalizar maneiras de garantir que os exemplares chegassem ao consumidor 

os outros municípios paulistas.  

Vida Paulista difundiram o 

semanário em muitas cidades e procuraram conquistar assinantes em todo o território 

paulista. As ferrovias foram parceiras indispensáveis para que esses objetivos fossem 

alcançados. Já vimos que São Paulo possuía uma extensa malha ferroviária, construída ao 

longo de quarenta anos com a finalidade principal de escoar a produção agrícola do estado 

(especialmente o café cultivado pelos fazendeiros do Oeste) para o porto de Santos. 

Constituída por cinco grandes empresas e alguns ramais administrados por companhias 

menores, a rede ferroviária do estado abrangia a maioria dos municípios paulistas, como já 

. As estações de trem eram, no início do 

publicações periódicas.  

anunciava estar à venda em todas as linhas das 

Além disso, seus dirigentes mantinham representantes em várias cidades, 

ceber os pagamentos pelas 

assinaturas e vender exemplares do semanário para o público local. Neste capítulo, já 

tivemos oportunidade de conhecer os responsáveis pelo agenciamento de anúncios para a 

o I, 7 e 8 nov. 1903; 28, ano II, 19 e 
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Vida Paulista em alguns municípios do estado; agora, faremos menção aos indivíduos que 

contribuíram para a propagação e distribuição do semanário ilustrado no interior. 

Durante o primeiro ano da publicação, destacou-se a figura de João Monteiro 

d’Ornelas, homenageado pelos diretores da Vida Paulista em artigo publicado na edição de 

aniversário da revista. Descrito como uma figura simpática, d’Ornelas revelou-se um 

“enthusiasta propagandista no interior do Estado, concorrendo com o melhor da sua 

vontade para o alargamento da circulação deste modesto semanario”, afirmava Arlindo 

Leal. O diretor da Vida Paulista reconhecia a enorme contribuição de d’Ornelas para a 

prosperidade do empreendimento, valorizando os esforços do velho representante: 

“honrando a imprensa com seu nome bemquisto, em poucos mezes, muito poucos, 

conseguiu attrahir para a VIDA  a sympathia popular, do norte ao sul deste Estado”.97 

Além dos penhorados serviços de João Monteiro d’Ornelas, a revista contou com o 

apoio de outros representantes no interior: J. A. de Araújo, conhecido como Luso; Trajano 

Correia de Faria; Policarpo Augusto César; Benedito Maria de Toledo, Basile Batista, 

Camilo Mafra, Francisco Gonçalves do Amaral, Antônio Barbosa Sandoval, João Sandoval 

e Sebastião Pontes. Acreditamos que esses indivíduos eram incumbidos de propagandear a 

revista, angariar assinaturas e organizar a distribuição localmente, deslocando-se pelas 

linhas ferroviárias. Benedito Maria de Toledo, por exemplo, atuava na estrada de ferro que 

ligava Jundiaí, Campinas e Itatiba. Camilo Mafra e Francisco Gonçalves do Amaral 

percorriam a Mojiana. Trajano Correia de Faria representava a Vida Paulista no Rio de 

Janeiro e em Minas Gerais.98 

A maioria desses trabalhadores deve ter desempenhado a função de representantes 

do semanário de maneira mais ou menos circunstancial. Não é difícil supor que os 

diretores da Vida Paulista recrutavam esses indivíduos entre os diversos viajantes que 

atuavam a serviço de outras empresas. Essa hipótese já foi aventada quando tratamos dos 

agenciadores de anúncios e foi exemplificada com o caso de A. Porto, residente em Rio 

Claro e conhecido como representante da Companhia Antarctica. O viajante tornou-se 

agente geral da Vida Paulista no interior, obtendo amplos e ilimitados poderes, inclusive 

para o recebimento de assinaturas.99  

 

                                                           
97 Vida Paulista (53, ano II, 12 e 13 set. 1904). 
98 Os representantes eram anunciados nas páginas da própria Vida Paulista (7, ano I, 24 e 25 out. 1903;  18, 
ano II, 9 e 10 jan. 1904; 21, ano II, 30 e 31 jan. 1904; 39, ano II, 4 e 5 jun. 1904; 57, ano II, 8 e 9 out. 1904; 
84, ano III, 15 e 16 abr. 1905; 87, ano III, 11 e 12 maio 1905). João Monteiro d’Ornelas viajava a serviço da 
empresa de Arlindo Leal e Peregrino de Castro desde os primeiros números do semanário (6, ano I, 17 e 18 
out. 1903). Seu nome figurou no cabeçalho da Vida Paulista durante muitos meses como representante no 
interior do estado. 
99 Vida Paulista (57, ano II, 8 e 9 out. 1904). 
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A partir dos dados apresentados até aqui, podemos inferir que os diretores de 

publicações periódicas precisavam estabelecer uma relação de confiança com seus 

intermediários, espalhados pelas cidades do interior. As redes de comunicação e transporte 

favoreciam os contatos, mas ainda eram bastante precários os meios que os 

administradores das empresas jornalísticas dispunham para mitigar os riscos do negócio. A 

prosperidade do empreendimento dependia de pactos cuja instabilidade podia trazer uma 

série de inconvenientes.  

Anunciado como representante da Vida Paulista no princípio de junho de 1904, 

Benedito Maria de Toledo foi destituído da função no final daquele mês. Não sabemos se 

houve algum desentendimento entre os diretores da empresa e seu intermediário, mas 

Toledo foi convidado a prestar contas das assinaturas que havia recebido sob ameaça de 

recurso à ação policial.100 Em outubro do mesmo ano, Camilo Mafra seguiu para a linha da 

Mojiana “com o fim especial de receber as annuidades vencidas, angariar novas 

assignaturas e propagar, tanto quanto possível, a Vida Paulista”, sendo recomendado “aos 

nossos bons amigos e assignantes do interior”.101 No fim do ano, a revista tentava se 

comunicar com o representante: “Não temos recebido cartas ha duas tres [sic] semanas. 

Escreva-nos”.102 Só em março do ano seguinte é que os diretores da Vida Paulista 

anunciaram a desvinculação de Camilo Mafra, convidando-o a prestar contas 

imediatamente.103 Semanas depois, o semanário reiterou que Mafra não era mais viajante da 

Vida Paulista, “não tendo nenhum valor a auctorização em seu poder”. Na mesma 

oportunidade, os diretores da revista afirmavam que poderiam chamá-lo à responsabilidade, 

caso não prestasse conta das assinaturas.104 

É bem provável que os agentes da Vida Paulista, estabelecidos em várias cidades 

do interior para facilitar o pagamento das assinaturas e angariar anunciantes, promovessem 

a venda da revista e prestassem algum suporte na distribuição local do semanário. O 

jornalista Jonathas Matos, residente em Piracicaba, era um deles.105 O mesmo vale para 

Manuel Teles (Rio de Janeiro), Magalhães & Cia. (Santos), Manuel Martins (Campinas), 

                                                           
100 A princípio, a Vida Paulista (42, ano II, 25 e 26 jun. 1904) apenas convidou Benedito Maria de Toledo a 
prestar contas das assinaturas. Em seguida, os diretores do semanário deram um alerta ao ex-representante: 
“se dentro do prazo de trez dias não attender ao nosso reclamo, recorreremos á acção policial, visto assim o 
auctorisar o seu procedimento para com esta empreza” (43, ano II, 2 e 3 jul. 1904). No final do ano, a Vida 
Paulista (69, ano II, 31 dez. 1904 e 1º jan. 1905) ainda tinha pendências com Toledo: “Convidamo-lo a vir a 
esta redação, sem perda de tempo, para negócio de seu interesse”.  
101 Vida Paulista (57, ano II, 8 e 9 out. 1904). 
102 Vida Paulista (69, ano II, 31 dez. 1904 e 1º jan. 1905). 
103 Vida Paulista (81, ano III, 25 e 26 mar. 1905). 
104 Vida Paulista (84, ano III, 15 e 16 abr. 1905; 85, ano III, 22 e 23 abr. 1905).  
105 Vida Paulista (10, ano I, 14 e 15 nov. 1903). 



86 
 

Brás Curtu (Taubaté) e J. Campos & Cia. (Tatuí), cujas agências foram anunciadas como 

pontos de venda da Vida Paulista.106  

A condição dos representantes da Vida Paulista certamente não era a de uma 

atividade constante e estruturada. Como já aventamos anteriormente, é possível que os 

diretores do semanário aproveitassem a disponibilidade de amigos residentes no interior, 

colegas atuantes na imprensa local, comerciantes estabelecidos como pontos de referência 

nos municípios e agenciadores de outras publicações periódicas. A empresa Magalhães & 

Cia., por exemplo, era responsável por recolher as assinaturas d’O Estado de S. Paulo na 

cidade de Santos. O jornal de Júlio de Mesquita também contratava os serviços de Brás 

Curtu, em Taubaté, e Sebastião Gomes, em Bragança (OESP, 12 abr. 1905). 

Com o objetivo de expandir a circulação do semanário, os diretores da Vida 

Paulista aproveitaram o expediente de Vitrúvio Marcondes, um dos colaboradores 

literários da revista. Em suas incursões pelo interior (Bragança, Santa Cruz do Rio Pardo e 

algumas cidades servidas pela Estrada de Ferro do Norte), com o fim de promover seus 

livros, o poeta viajante foi encarregado de propagandear a Vida Paulista, vendê-la e 

angariar novas assinaturas. Os próprios diretores do semanário, Arlindo Leal e Gustavo 

Paca, também chegaram a percorrer o interior com o propósito de divulgar a publicação em 

diversas localidades do estado.107  

Duas seções publicadas na Vida Paulista – denominadas “Transcrições da Vida” e 

“A Vida e os colegas” – nos auxiliaram no propósito de realizar um mapeamento do 

alcance da revista pelo território do estado de São Paulo. As referidas seções informavam 

sobre os periódicos do interior que transcreviam colaborações originalmente publicadas no 

semanário de Arlindo Leal e Peregrino de Castro. Essas informações complementam os 

dados levantados sobre os representantes e agentes da Vida Paulista, permitindo-nos obter 

certa noção acerca dos caminhos pelos quais a revista chegava aos seus leitores.   

A análise das informações coletadas revela como as ferrovias deram condições para 

que os proprietários de publicações periódicas, na virada do século XIX para o XX, 

                                                           
106 Vida Paulista (45, ano II, 6 e 7 ago. 1904). Supomos que a comercialização de exemplares avulsos 
também devia ser praticada pelos outros agentes, como Sebastião Gomes Teixeira (Bragança), Emílio 
Navajes (Mogi das Cruzes), Amálio Barroso (São José do Barreiro), José Vieira de Castro (Amparo), José 
Teixeira da Mata (São João da Boa Vista), José Vieira Neto Leme (São Simão), Radamanto dos Santos 
(Ribeirão Preto), Viúva Mattei (Campinas), Virgílio Lopes (Jaú), Salvador Schiavo (Sorocaba), Antônio 
Nery Ferreira (Tatuí) e Epaminondas Duarte (Sorocaba, Tatuí e Itapetininga). 
107 Em junho de 1904, Gustavo Paca seguiu para o interior para propagandear a Vida Paulista, conforme nota 
publicada no próprio semanário (41, ano II, 18 e 19 jun. 1904). No final de setembro do mesmo ano, foi a vez 
de Arlindo Leal fazer a mesma viagem, com o objetivo de difundir seu semanário ilustrado (55, ano II, 24 e 
25 set. 1904). No entanto, como veremos mais adiante, é possível que ambos não estivessem exclusivamente 
a serviço da Vida Paulista. Nossa hipótese é a de que os diretores da revista aproveitassem viagens 
associadas às atividades de propaganda agrícola para divulgar seu próprio empreendimento jornalístico. 
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pudessem dar uma dimensão estadual a seus empreendimentos. Dessa maneira, a Vida 

Paulista procurou fazer jus ao título que ostentava em sua primeira página.  

Com base em dados coletados nos exemplares do próprio periódico, elaboramos um 

mapa (figura 20) que nos permite visualizar o poder de irradiação do semanário fundado 

por Arlindo Leal e Peregrino de Castro. Na esteira das linhas férreas, a empresa procurou 

estar presente em todos os núcleos urbanos mais importantes do estado, alcançando, 

mesmo que timidamente, partes do sul de Minas e do Rio de Janeiro. Ao tratar da expansão 

da imprensa a partir de 1890, Joseph Love destaca a importância das ferrovias para a 

circulação dos jornais paulistanos pelo interior, contribuindo para integrar a cultura 

paulista a partir da capital do estado: “os jornais locais, ao contrário do que sucedia em 

Minas, não tinham em São Paulo a mesma influência sobre a cultura regional”, afirma em 

seu estudo comparativo entre as unidades da federação o historiador brasilianista, que 

acrescenta: “a capital [paulista] dominava muito mais a cultura geral do estado do que 

jamais ocorreu com Belo Horizonte em relação a Minas. De fato, a maioria dos mineiros 

no Sul do estado e no Triângulo recebia jornais de São Paulo e não de Belo Horizonte” (op. 

cit.: 130-131).  

 

1.4. MÚSICAS, BRINDES E UM POISSON D’AVRIL 

 

Aproveitemos o gancho da última seção para reiterar que, desde o início da publicação da 

Vida Paulista, seus proprietários se esforçaram para conquistar o público paulista em todo o 

território do estado. Naquela época, as empresas jornalísticas haviam desenvolvido maneiras 

de assediar possíveis consumidores e a Vida Paulista apropriou-se de algumas das práticas 

correntes no intuito de constituir uma clientela inicial, quase que infligindo a leitura aos 

potenciais assinantes em diversas localidades do interior. Ana Luiza Martins descreveu um 

mecanismo sutil de obtenção de assinaturas bastante comum no final do século XIX, que 

consistia no envio “descompromissado” dos primeiros números para apreciação. 

 
“Se não devolvido, considerava-se a assinatura aceita, procedimento 
observado na maioria das revistas [...]. Algumas acrescentavam, ao enviar 
o exemplar, a solicitação de endereços de conhecidos para remessas de 
amostras, com o mesmo fim de ‘angariar assinaturas’”. (MARTINS, 2008: 
228)  
 

Não sabemos se a estratégia descrita era exatamente o que faziam os diretores da 

Vida Paulista, mas uma nota publicada no segundo número do semanário nos permite 

inferir que algo muito semelhante era praticado:  
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Fizemos larga distribuição da Vida Paulista, no interior do Estado e 
consideramos assignante todo aquele que devolver à redação, Rua Direita 
33, sobrado, ou caixa de Correio n. 447 (preenchidos os dizeres) a 
circular impressa e devidamente sellada que acompanhou o 1o numero de 
nosso jornal.108 
  

 No mesmo número os “srs. assignantes do interior” também foram informados de 

que poderiam “satisfazer a assignatura por meio de vales postaes dirigidos aos diretores da 

Vida Paulista, A. LEAL &  P. DE CASTRO”. Não sabemos qual a eficácia desse tipo de 

abordagem, mas a publicação do informe e sua reiteração nos números subsequentes 

sugeria ao menos uma expectativa de êxito. 

Em busca de popularidade, a empresa da Vida Paulista lançou mão de estratégias 

variadas para prospectar e cativar o leitor, expandir a clientela e zelar pela manutenção dos 

assinantes já conquistados. Nesse sentido, a música desempenhava um papel crucial na 

divulgação de publicações periódicas desde o Oitocentos e tornou-se uma grande parceira da 

Vida Paulista. Em novembro de 1903, o maestro Manuel dos Passos já colocava seu talento 

à disposição do velho amigo, Arlindo Leal, compondo a polca militar “Vida Paulista”, que 

foi distribuída aos leitores, como brinde, junto com o décimo número do semanário. “Que a 

musica bregeira e saltitante, hoje por nós editada, tenha o mesmo sucesso da Vida Paulista”, 

desejavam os diretores da revista em artigo de fundo.109 Exemplares da partitura da polca de 

Manuel dos Passos foram colocados à venda nos principais estabelecimentos musicais de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Santos e Campinas.110   

Paulo Cezar Alves Goulart atesta que a circulação de partituras com mensagens 

objetivamente publicitárias era prática corrente desde meados do século XIX. A venda ou 

distribuição gratuita de partituras para piano tinha como fim último a execução das 

músicas por intérpretes profissionais ou amadores: 

 
Quem toca torna-se um divulgador involuntário do produto. Talvez seja 
razoável supor que as mulheres, pianistas amadoras em sua maioria, 
foram destinatárias privilegiadas de inúmeras partituras, mesmo 
considerando um certo caráter restritivo dessa solução publicitária: a 
partitura teria sentido somente considerando as residências que tivessem 
um piano e pessoa que se dispusesse a interpretar a partitura. (2011: 61) 
 

 Podemos relativizar essa restritividade da solução publicitária representada pelas 

partituras se considerarmos que elas também eram executadas em audições, saraus e 

concertos em torno dos quais o público se reunia, em salões, clubes e outros espaços 

                                                           
108 Vida Paulista (2, ano I, 19 e 20 set. 1903). 
109 Vida Paulista (10, ano I, 14 e 15 nov. 1903).  
110 Vida Paulista (11, ano I, 21 e 22 nov. 1903). 
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recreativos, para apreciar as interpretações musicais realizadas por amadores ou 

profissionais. A polca militar dedicada à Vida Paulista, por exemplo, entrou no programa 

da orquestra do Politeama, sob a regência do maestro Pedro Cianciarullo, sendo “sempre 

ouvida com especial agrado” pelos habitués daquela casa de espetáculos. “Um verdadeiro 

sucesso para a Vida e para o Manoel dos Passos, que, brevemente, proporcionará aos 

nossos leitores uma grata surpresa”, afirmava o redator do semanário, aproveitando o 

ensejo para especular com a expectativa de seus consumidores.111 A polca também era 

executada pela banda italiana da cidade de Casa Branca, sob a direção do professor Luís 

Francischetti, contribuindo para a popularização da Vida Paulista, “o que é motivo de 

orgulho para o Manoel dos Passos e para nós, seus editores”.112   

Aludindo aos benefícios da publicidade tanto para o artista quanto para o 

empreendimento jornalístico, as notas da Vida Paulista em referência à polca militar de 

Manuel dos Passos revelavam uma simbiose entre ambas as partes. Essa constatação vai ao 

encontro da discussão proposta por Goulart acerca da associação entre compositores e 

editores de periódicos. O autor sugere que as manifestações mais remotas da música de 

propaganda surgiram sob duas motivações diferentes:  

 
nasceram de um interesse de seus compositores em ter maior projeção 
enquanto artista e cujo resultado – a partitura – foi associado, em 
momento seguinte, a um propósito de divulgação das publicações; ou 
foram concebidas, desde o início, como ferramenta publicitária pela 
própria empresa responsável pelas publicações. (ibidem: 32) 
  

 Acreditamos que essas duas hipóteses se complementavam no caso das relações 

estabelecidas entre Manuel dos Passos e os diretores da Vida Paulista. O maestro – além de 

figurar como crítico musical da revista – vinculava outras composições de sua lavra ao 

empreendimento de Arlindo Leal, seu amigo e parceiro em produções para o teatro em época 

anterior. A partitura do tango “Zé Pereira”, composta por Manuel dos Passos e “dedicada 

pela Vida Paulista aos incríveis Fenianos”, foi impressa na edição que circulou durante o 

carnaval de 1904.113 O maestro também teria composto uma polca chamada “Baby”, 

distribuída como suplemento ilustrado do número 26 do semanário.114 Já a gavota “Esfinge”, 

de autoria do mesmo compositor, foi o brinde que acompanhou o trigésimo quarto número 

                                                           
111 Vida Paulista (11, ano I, 21 e 22 nov. 1903). 
112 Vida Paulista (13, ano I, 5 e 6 dez. 1903). 
113 Vida Paulista (21, ano II, 30 e 31 jan. 1904). 
114 Vida Paulista (25, ano II, 27 e 28 fev. 1904). O suplemento literário não integra o número 26 da coleção 
da Vida Paulista à qual tivemos acesso. Como não encontramos outras referências à polca “Baby”, não 
sabemos se ela foi efetivamente distribuída com o referido número do semanário. 
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da revista.115 Manuel dos Passos ainda compôs uma valsa em oito páginas, distribuída com a 

edição especial de primeiro aniversário da Vida Paulista.116 A distribuição de partituras 

como brindes era um hábito amplamente difundido no princípio do século XX. Não só a 

imprensa periódica, como muitos estabelecimentos comerciais tratavam de mimosear a 

freguesia e promover suas marcas e produtos por meio da música, além de contribuir para a 

projeção de compositores locais, que se esforçavam para divulgar suas obras e procuravam 

submeter seu talento ao promissor mercado artístico paulistano.117  

A Vida Paulista privilegiou as partituras, mas outras modalidades de brinde eram 

eventualmente exploradas pelas empresas jornalísticas da época. Um caso curioso ocorreu 

na primeira semana de abril de 1905, quando o semanário ilustrado de Arlindo Leal e 

Peregrino de Castro anunciou que instituiria brindes mensais, a título de reclame, “como 

usam diversos jornais europeus”. Em nota, a redação afirmava que inauguraria os brindes 

da Vida Paulista com a distribuição de vales que poderiam ser trocados por charutos de 

trezentos réis. Assim, um pequeno cupom foi inserido na litografia da página central do 

octogésimo segundo número da revista. Teria direito a um charuto todas as pessoas que, 

portando o referido cupom, se apresentassem à Charutaria do Comércio, conceituada loja 

de Joaquim Rios, estabelecido na rua 15 de Novembro.118 No entanto, o anúncio não 

passava de uma brincadeira de 1o de abril: “Folgamos em noticiar que deu sorte a valer o 

Poisson d’Avril dos charutos Vida Paulista”, gracejava a redação do semanário em nota 

publicada na semana seguinte: “Aqui, na capital, muitos foram os que cahiram no logro, 

indo à procura dos puros na Charutaria do Commercio”.119 

Em geral, os brindes da Vida Paulista eram sempre anunciados com antecedência 

para estimular a venda do número seguinte. A intenção era fazer com que o leitor 
                                                           
115 Vida Paulista (33, ano II, 23 e 24 abr. 1904). Nessa edição, uma nota anunciava aos leitores que a 
distribuição da partitura se faria no próximo número. Segundo a redação da revista, a gavota “Esfinge” era a 
“nova composição de Manoel dos Passos, dedicada à exm. senhora D. Lydia de Rezende, dileta filha do snr. 
barão Geraldo de Rezende”. Adornada com ilustrações realizadas pelo próprio maestro, a partitura foi oferecida 
como brinde aos leitores da Vida Paulista. Os diretores do semanário também teriam remetido trezentos 
exemplares da gavota para a redação do Correio da Manhã, com o intuito de que fossem vendidos em benefício 
dos famintos da região norte do país. Uma nota publicada no número com o qual se distribuiu a partitura afirma 
que a gavota de Manuel dos Passos seria executada pelas orquestras das confeitarias Castelões e Fasoli, bem 
como na cervejaria Progredidor, estabelecimentos frequentados pela gente elegante da capital paulista (34, ano 
II, 30 abr. 1904 e 1o maio 1904). Infelizmente, a referida partitura não consta na coleção digitalizada que 
acompanha este trabalho. Tal como a polca “Baby”, não conseguimos localizar a gavota “Esfinge” em outros 
exemplares da mesma edição.  
116 Vida Paulista (53, ano II, 12 e 13 set. 1904). A valsa distribuída com este número não consta na coleção 
que consultamos, nem nos exemplares localizados em outros acervos.  
117 Além da polca militar “Vida Paulista”, já mencionada, há duas marchas com o mesmo nome do semanário 
de Arlindo Leal e Peregrino de Castro. A primeira, composta pelo maestro Guido Rocchi, foi executada na 
Confeitaria Castelões pela Orquestra Pizzicato, segundo informações publicadas na própria revista (38, ano 
II, 28 e 29 maio 1904); a segunda, composta por Sinésio Trigueiro, foi executada pela Banda da Força 
Pública (52, ano II, 7 e 8 set. 1904).   
118 Vida Paulista (82, ano III, 1º e 2 abr. 1905). 
119 Vida Paulista (83, ano III, 8 e 9 abr. 1905). 
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continuasse adquirindo os exemplares do semanário ou viesse a se tornar um assinante. 

Outra maneira de fidelizar esses consumidores era induzir a expectativa, anunciando as 

colaborações futuras, os aditivos e as surpresas que seriam reveladas nas próximas edições 

da revista. 

Os administradores da Vida Paulista lançavam mão de alguns artifícios com o 

objetivo de atingir outras parcelas do mercado. Ao final de cada semestre, a venda de 

coleções da revista, por exemplo, visava atender um tipo distinto de leitor, que não queria 

se comprometer com as assinaturas ou não tinha apreço por aquele modelo fragmentário de 

leitura. Uma vez reunidos todos os números publicados durante um determinado período e 

averiguada a qualidade da produção como um todo, esse segmento peculiar do público 

poderia se interessar pela coleção do periódico, adquirindo-a como se fosse um volume 

pronto e acabado. Assim, a coleção do primeiro semestre da Vida Paulista foi colocada à 

venda na redação do semanário por quinze mil réis (15$000).120 Em setembro de 1904, a 

coleção do primeiro ano foi oferecida ao público por trinta mil réis (30$000).121 

Ofertas promocionais para renovação de assinaturas foram realizadas com o intuito 

de conservar a clientela. Em março de 1904, quando terminava o primeiro semestre de 

publicação da Vida Paulista, havendo assinaturas a expirar, os diretores do semanário 

trataram de oferecer a renovação para o resto do ano (nove meses) pelo preço de quatorze 

mil réis (14$000) aos assinantes da capital e dezesseis mil réis (16$000) aos do interior.122 

Mas a sobrevivência do empreendimento não dependia só do esforço para a manutenção 

dos assinantes; era fundamental que eles permanecessem em dia com seus compromissos. 

Para garantir a quitação das assinaturas, foram frequentes os avisos de cobrança.  

No fim de 1903, os diretores da Vida Paulista decidiram suspender a remessa de 

exemplares aos colegas da imprensa da capital e do interior que, “tendo recebido este 

semanario, desde o seu 1.º numero, ainda não se lembraram de corresponder á nossa 

gentileza”. Prometiam adotar o mesmo procedimento com os assinantes em atraso e 

anunciavam que, a partir de então, só aceitariam assinaturas pagas adiantadamente.123 

Menos de três meses depois, os diretores do semanário alertavam: “A empreza da Vida 

Paulista pede aos srs. assignantes em atrazo, queiram attender ao encarregado da cobrança, 

visto estar terminado o 1.º semestre”.124  

                                                           
120 Vida Paulista (27, ano II, 12 e 13 mar. 1904). Duas semanas depois, o preço sofreu um acréscimo e a 
coleção do primeiro semestre foi oferecida por 20$000 (29, ano II, 26 e 27 mar. 1904). 
121 Vida Paulista (54, ano II, 17 e 18 set. 1904). 
122 Vida Paulista (27, ano II, 12 e 13 mar. 1904). 
123 Vida Paulista (17, ano I, 31 dez. 1903 e 1o jan. 1904). 
124 Vida Paulista (27, ano II, 12 e 13 mar. 1904). O referido aviso foi reiterado nos três números subsequentes.  
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Com o passar dos tempos, os avisos de cobrança realizados por meio das páginas 

do próprio periódico foram se tornando ainda mais veementes, como ocorreu depois de 

terminado o primeiro ano de publicação da Vida Paulista:  

 
Os proprietários deste semanario trazem este apello aos snrs. assignantes 
em atrazo, certos de que serão attendidos, com a máxima solicitude, pois 
que DURANTE O ANNO, NEM UMA SÓ VEZ deixou de lhes ser remettida a 
VIDA PAULISTA.125  
 

Em novembro de 1904, os diretores da empresa alertavam que usariam de “medida 

severa para com determinados assignantes que entendem recrear o espirito á nossa custa, 

todos os sabbados, sem se dar ao incommodo de satisfazer a annuidade vencida”. O 

expediente da revista não esclarecia qual seria essa medida severa, mas expressava com 

ironia a exasperação dos administradores da Vida Paulista com os assinantes inadimplentes: 

“a imprensa não vive de brisas, nem os actuaes proprietários desta revista alimentam a 

vaidade estulta de sacrificarem tempo e trabalho, unicamente por amor à arte e aos bonitos 

olhos dos leitores”.126 As súplicas seriam mais angustiadas ao encerrar-se o segundo ano de 

publicação do semanário. No final de julho de 1905, os diretores da Vida Paulista 

ameaçavam suspender a remessa àqueles que não se sensibilizassem com seus clamores:  

 
Para podermos attender as despezas forçadas a que somos mensalmente 
obrigados para a manutenção desta revista, pedimos aos nossos 
assignantes, em atrazo de anno e de seis mezes, saldarem seus debitos até 
o dia 12 de Setembro, data em que termina o segundo anno da Vida 
Paulista.127   

 

 Como vimos anteriormente, os administradores do semanário haviam ajustado o 

preço das assinaturas desde maio daquele ano, possivelmente como medida para sanar os 

prejuízos causados pelos devedores. Não sabemos o quanto a inadimplência foi determinante 

para o fim da publicação, mas, certamente, a dispersão dos assinantes pelo interior do estado 

dificultava o serviço de cobrança dos pagamentos e devia ter um efeito corrosivo sobre as 

contas da empresa. Alguns indícios fazem-nos crer no relativo êxito do propósito de 

popularizar a Vida Paulista em todo o território do estado de São Paulo, embora possamos 

inferir que o projeto de difundir a publicação tenha sido ambicioso demais para a estrutura 

administrativa da empresa criada por Arlindo Leal e Peregrino de Castro. O certo é que a 

Vida Paulista deixou de sair em agosto de 1905, depois de encerrado o segundo ano de 

publicação. Sem uma despedida formal, mas prenunciando seu fim iminente, seus dirigentes 

                                                           
125 Vida Paulista (54, ano II, 17 e 18 set. 1904). 
126 Vida Paulista (62, ano II, 12 e 13 nov. 1904). 
127 Vida Paulista (97, ano III, 25 e 26 jul. 1905). 
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insinuaram problemas financeiros: “si ella [a revista], honesta e pura como quando nasceu, 

morrer amanhã, [...] morrerá SEM arame, sim: mas, em compensação, não morrerá SEM 

gloria, nem SEM honra”.128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 Vida Paulista (100, ano III, 19 e 20 ago. 1905). A palavra arame referia-se a dinheiro. 
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2. Os aliados da boêmia intelectual 

 

Neste capítulo, pretendemos identificar quem eram os sujeitos envolvidos no 

empreendimento da Vida Paulista: profissionais liberais, funcionários públicos, 

magistrados, jornalistas, agitadores culturais, artistas, estudantes, republicanos, dissidentes, 

monarquistas, positivistas, naturalistas, parnasianos, simbolistas – enfim, indivíduos 

letrados circunscritos num universo de sociabilidades no qual conviviam ao abrigo de 

organizações formais e informais, submetidos a certas instâncias de legitimação. Muitos 

dos diretores e colaboradores do semanário ilustrado ainda eram frequentadores das rodas 

boêmias, num tempo em que estas já se incompatibilizavam com a nova vida dos literatos 

em busca de profissionalização pelo jornalismo.129 Outros mantinham vínculos 

institucionais que lhes requisitavam posturas mais comedidas.  

Antes de tentarmos reconstituir o percurso individual de cada um dos agentes da 

Vida Paulista, parece relevante conhecermos quais eram os itinerários possíveis e 

necessários para que os homens letrados galgassem um posto de destaque no acanhado 

meio cultural local. A passagem pela imprensa ainda era uma etapa fundamental, mas as 

transformações verificadas em São Paulo levaram à criação de novos espaços de 

sociabilidade e ao surgimento de relações mais formais entre os intelectuais da capital. 

 O fato é que a vida cultural na cidade de São Paulo não mais se desenvolvia 

exclusivamente em torno das Arcadas do largo São Francisco, cujas atividades 

extracurriculares fomentaram a produção intelectual e a discussão de questões da vida 

pública e civil, como também propiciaram o surgimento de várias gerações de poetas, 

prosadores, romancistas e dramaturgos ao longo do Oitocentos.130  

                                                           
129 Ana Luiza Martins fala da passagem da República das Confeitarias para a República das Letras na virada do 
século XIX para o XX: “A baliza divisora entre essas duas repúblicas [...] definira-se pelo surgimento do 
jornalismo transformado em empresa. Esse, sim, seria um divisor de águas. Jornalismo fruto da generalização 
das relações capitalistas, que acabou com a boêmia, incompatível com a necessidade de produção para o 
mercado competitivo” (2008: 137). Sobretudo no Rio de Janeiro, mas com forte reflexo no meio literário de São 
Paulo, criou-se um mercado jornalístico e os escritores tornaram-se dependentes da imprensa periódica para sua 
colocação profissional e sobrevivência. No início do século XX, os grandes jornais cariocas e paulistas já 
remuneravam escritores consagrados e alguns destes vislumbravam a possibilidade de tirar sua subsistência das 
colaborações literárias para a imprensa. Brito Broca (1975: 216) afirma que Olavo Bilac e Medeiros de 
Albuquerque recebiam ordenados mensais pelas crônicas publicadas na Gazeta de Notícias e n’O País, 
respectivamente. Coelho Neto também era pago para escrever no Correio da Manhã. Ainda de acordo com 
Brito Broca, o jornalista Adolfo Araújo, em 1906, ao fundar A Gazeta na cidade de São Paulo, teria convidado o 
poeta mineiro Alphonsus de Guimaraens para trabalhar na redação do novo jornal, oferecendo-lhe um ordenado 
mensal de quatrocentos mil réis.    
130 Segundo Sérgio Adorno, a criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil durante a emergência do novo 
Estado Nacional redundou da preocupação das autoridades imperiais em “se constituir quadros para o aparelho 
governamental” (1988: 88). O sociólogo sustenta a hipótese de que a Faculdade de Direito de São Paulo pouco 
teria contribuído para a formação de juristas, sendo o ambiente extraensino do largo São Francisco o principal 
responsável pela formação profissional do bacharel durante o século XIX. Os egressos daquela instituição 
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Na virada do século, novos espaços institucionais contribuíam para a divulgação de 

conhecimentos científicos, ideias modernizadoras e concepções estéticas. Médicos, 

bacteriologistas, arquitetos, engenheiros, geólogos, geógrafos e historiógrafos passaram a 

intervir nos debates públicos, comungando a crença no papel fundamental das ciências para 

o desenvolvimento econômico e para a legitimação das ações políticas. Aqueles profissionais 

difundiram em São Paulo as correntes filosóficas das quais eram adeptos (positivismo, 

evolucionismo, determinismo etc.) e, com o auxílio delas, pensaram soluções para os 

problemas locais. Naquele contexto em que tudo parecia em construção, alguns deles 

também investiram esforços na invenção de tradições regionais e contribuíram para a 

imaginação daquela comunidade política conhecida como São Paulo. 

No campo da saúde pública, já tratamos dos êxitos alcançados pela sociedade 

paulista no enfrentamento das epidemias durante os primeiros anos do regime republicano, 

mas vale lembrar que as iniciativas do poder público estadual não se reduziram a obras de 

saneamento e programas de inspeção. Segundo Joseph Love (op. cit.: 39), o espírito 

inovador manifestou-se na instituição de programas de pesquisa no Instituto Bacteriológico 

(fundado em 1892 sob a direção de Adolfo Lutz) e na elaboração de estudos em 

laboratórios e órgãos sob a responsabilidade governamental. A forte presença de 

profissionais da área médica em São Paulo, nessa época, pode ser demonstrada pela 

fundação da Sociedade de Medicina e Cirurgia (SMC), em 1895.131 Criada para congregar 

                                                                                                                                                                                
acabaram se dispersando pela vida pública, atuando na política parlamentar, nos cargos executivos, na 
burocracia estatal, na literatura, no teatro e no jornalismo. Ao tratar da produção intelectual dos bacharéis 
formados no largo São Francisco, Adorno destaca a atenção dada à literatura; “Ao que parece, a produção de 
romances, comédias, dramas, poesias, memórias, discursos literários representou uma importante prática na 
construção dos fundamentos morais da elite política” ( ibidem: 145). O autor associa a formação dispersa do 
bacharel em direito a “uma vida acadêmica bastante agitada e controvertida”, que criou condições sociais e 
culturais para sua profissionalização (ibidem: 94). Essa vida acadêmica se realizou principalmente no interior 
dos institutos e associações estudantis e teve nas publicações impressas dessas entidades o principal instrumento 
de difusão da produção intelectual e literária dos alunos da Faculdade de Direito de São Paulo. “A vida 
acadêmica, não apenas possibilitou o aparecimento dos primeiros advogados da causa democrática, das 
liberdades civis e políticas, do abolicionismo e republicanismo, como também constituiu num importante 
veículo de institucionalização da estética literária. A propósito, políticos, burocratas, literatos e mesmo juristas 
que se notabilizaram durante a vigência do regime monárquico, ou que vieram a se distinguir na recém-
inaugurada República, nos fins do século XIX, tiveram seus assentamentos biográficos atados às atividades 
extracurriculares da Academia de São Paulo. Do mesmo modo, as tradições literárias e até mesmo musicais que 
tomaram lugar no interior daquela instituição cultural permitem traçar o perfil do ‘espírito das Arcadas’ [...]; ou 
seja, do clima ideológico – notadamente intelectual e artístico –, bem como da vida social dominante entre 
certos estratos da população da antiga capital da província paulista. A vida acadêmica proporcionou, por assim 
dizer, um espaço social institucionalizado, porém aberto, de participação e de lutas políticas, as quais se 
expressaram no teatro, na literatura e, sobretudo, no jornalismo” (ibidem: 158).   
131 Entre os membros mais destacados dessa agremiação estavam Luís Pereira Barreto, Augusto César de 
Miranda Azevedo, Carlos José de Arruda Botelho, Cesário Mota Júnior, Arnaldo Augusto Vieira de Carvalho, 
Vital Brasil Mineiro da Campanha, Artur Vieira de Mendonça, Matias de Vilhena Valadão e Antônio Maria de 
Bettencourt Rodrigues. A maior parte dos médicos estabelecidos em São Paulo era formada na Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro. A primeira instituição de ensino na área da saúde em São Paulo foi a Escola de 
Farmácia, Odontologia e Obstetrícia, estabelecimento privado criado em 1898 e subvencionado pelo Estado de 
São Paulo desde o ano subsequente. 
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os profissionais do setor e defender seus interesses, a entidade teve grande importância 

para a institucionalização de um campo médico científico e para a ampliação das 

discussões relacionadas à saúde do povo paulista. 

 Desde as últimas décadas do século XIX, São Paulo também demandava um 

número cada vez maior de técnicos e engenheiros formados no Rio de Janeiro e no 

exterior. Símbolo maior da modernidade no ensino público paulista seria a instalação, em 

1894, da Escola Politécnica, destinada à formação de técnicos de nível médio e superior, 

que contribuiriam para o desenvolvimento econômico local, atuando na construção civil, 

nas ferrovias e na indústria emergente.132 Os politécnicos ajudariam a pensar e organizar o 

processo de urbanização de São Paulo; ao longo dos anos, eles ampliariam o seu diálogo 

com a sociedade e com os administradores públicos.  

Não custa lembrar que a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo (CGGSP) 

já estava em atividade desde os tempos do Império. Criada em 1886, essa instituição 

materializava a opção científica para o planejamento da ocupação territorial e para a 

resolução de problemas relacionados à cultura do café. Segundo Sílvia F. de M. Figueroa, 

aquela opção refletia “a visão de uma sociedade já transformada pelo próprio processo de 

modernização com o qual essa instituição iria interagir” (apud COSTA, 2003: 144). A 

CGGSP foi organizada e dirigida pelo mineralogista estadunidense Orville Derby, a quem 

se atribui a indicação do nome de Herman von Ihering, zoólogo e etnógrafo alemão 

residente no Brasil desde 1880, para assumir a direção do Museu Paulista, dando a essa 

instituição um perfil mais científico.  

Em 1894, o Museu Paulista organizou-se tendo por objeto o estudo da história 

natural da América do Sul e do Brasil (SCHWARCZ, 2011: 79). Aproveitando sua 

localização e correspondendo às pretensões que cercaram seus propósitos originais, o 

portentoso monumento do Ipiranga também comportaria a função de colecionar e arquivar 

documentos relativos à emancipação política do país, contribuindo para a construção da 

história nacional a partir da perspectiva paulista – projeto este levado a cabo pelos 

membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP), fundado a partir da 

iniciativa de um selecionado grupo de homens de letras, que se reuniu pela primeira vez na 

Academia do largo São Francisco naquele mesmo ano de 1894.  

                                                           
132 O ensino na Escola Politécnica distribuía-se em dois cursos fundamentais (preliminar e geral) e vários cursos 
especiais, agrupados em duas divisões. A primeira divisão compunha-se dos cursos de engenheiros civis, 
engenheiros arquitetos, engenheiros industriais, engenheiros agrônomos, engenheiros mecânicos e engenheiros 
maquinistas. A segunda divisão era formada pelos cursos de mecânicos, condutores de trabalhos, agrimensores, 
maquinistas e contadores. O tempo de duração variava de cinco a seis anos para os cursos da primeira divisão e 
um a três anos para os cursos da segunda divisão. Antônio Francisco de Paula Souza e Francisco de Paula 
Ramos de Azevedo eram, respectivamente, diretor e vice-diretor da Escola Politécnica. 
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O IHGSP foi organizado segundo o modelo oferecido pelo Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), sediado no Rio de Janeiro desde 1838. Segundo Antônio 

Celso Ferreira, “os dois institutos se autoincumbiram da tarefa de produzir e difundir 

conhecimento histórico e científico, concebendo-o como uma marcha linear em direção ao 

progresso” (2002: 108). Lilia Schwarcz afirma que uma segunda intenção, contudo, 

distanciava o novo estabelecimento do modelo comum oferecido pelo IHGB: destacar uma 

suposta especificidade paulista, refletindo assim os regionalismos do final do século XIX e 

reproduzindo “antigas querelas, que [...] remontavam a disputas entre elites dominantes dos 

dois estados” (SCHWARCZ, 2011: 126). E Antônio Celso Ferreira lembra que, no âmbito 

institucional, a disputa assumiu uma feição aberta de desafio:  

 
Os historiadores locais não ocultariam o propósito de abalar a história da 
nacionalidade, até então construída pelo IHGB, ambicionando reescrevê-la 
de ponta a ponta. No primeiro volume da revista do IHGSP, isso já era 
enunciado sem disfarces: “A história de São Paulo é a própria história do 
Brasil” (RIHGSP, v. I, p. 1895). No lugar dos heróis e eventos 
emoldurados pela historiografia do Império, ansiavam por entronizar novos 
vultos e acontecimentos, equivalentes às “grandes energias collimadas na 
epopeia inigualavel” dos paulistas. (FERREIRA, op. cit.: 110) 
 

Mas o autor não vê as palavras do IHGSP como mera expressão ideológica: 

“remetiam [...] às aspirações das primeiras fornadas de homens de letras da terra, 

inscrevendo-se como a linguagem comum do seu círculo de sociabilidade” (ibidem). 

Servindo-se dos instrumentos das ciências humanas e naturais, os membros do IGHSP e 

seus colaboradores “pretendiam fincar as raízes de um povo, as tradições de uma região e 

um porto seguro na avalanche modernizadora” (ibidem: 97). Nesse empreendimento, 

concorreram esforços de eruditos que transitavam por vários domínios intelectuais. Do 

ponto de vista profissional, predominaram aqueles com formação jurídica, mas não era 

desprezível a participação de bacharéis em medicina, farmácia, engenharia, humanidades e 

belas artes; jornalistas, professores, militares, políticos e burocratas também estiveram 

presentes entre os membros do instituto. Associadas aos trabalhos do IHGSP, a literatura e 

as artes plásticas contribuíram para a construção de uma identidade paulista e para a 

difusão de um modelo épico de representação do passado regional. 

No alvorecer do século XX, os trabalhos dos intelectuais do IHGSP só estavam 

começando. Naquele tempo, a preocupação mais imediata dos agentes culturais paulistas era 

consolidar suas instituições, constituir um plantel de artistas nativos, fomentar um cenário de 

efervescência cultural e fazer com que a cidade de São Paulo fizesse definitivamente jus ao 

título de “capital artística” do Brasil, atribuído pela atriz francesa Sarah Bernhardt.  
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A capital paulista não tinha um Conservatório Dramático e Musical (que seria 

instalado em 1906), nem estava concluído o seu Teatro Municipal (inaugurado em 1911). 

Ainda assim, as atividades culturais se proliferavam em apresentações dramáticas, saraus e 

concertos realizados em salões, clubes recreativos e nas poucas casas de espetáculos 

existentes, mantidas por empresários locais. O Salão Ibach, que em meados de 1904 passou 

a ser denominado Salão Steinway, recebia concertos de instrumentistas nacionais e 

estrangeiros. O Cassino Paulista era um espaço alternativo, menos requintado, onde se 

realizavam comemorações cívicas, bailes, concertos e peças montadas por grupos teatrais 

amadores ou menos badalados. Entre as sociedades recreativas, destacavam-se o Éden 

Clube e o Clube Ginástico Português, nos quais se realizavam pequenos festivais 

dramáticos, saraus e alguns concertos. O Teatro Santana e o Politeama eram os principais 

estabelecimentos destinados a apresentações cênicas e operísticas. Ambos eram ocupados 

pelas companhias, sobretudo as estrangeiras e cariocas, que vinham a São Paulo se 

apresentar em concorridas temporadas líricas.133  

Os críticos locais de teatro e de música se autoincumbiam da tarefa de fomentar, 

pelas páginas dos jornais e revistas da capital, o acanhado ambiente cultural de São Paulo, 

corrigindo os erros e aplaudindo os êxitos dos artistas paulistas. Atribuíam à crítica uma 

função instrutiva que suprisse a ausência de instituições de ensino dramático e musical. A 

imprensa periódica também era o espaço privilegiado para a produção literária, pois os 

poetas e escritores paulistas encontravam grandes dificuldades para acessar o mercado 

editorial e poucos conseguiam publicar seus trabalhos em livros. Só o faziam depois de 

muita dedicação ao jornalismo e sob os auspícios de literatos que já gozassem de algum 

prestígio na capital federal, centro cultural do país. As redes essenciais à consagração 

literária eram tecidas nas redações jornalísticas, que propiciavam visibilidade e contato com 

os figurões, inclusive no âmbito do poder político.  

No início do século XX, os jornais de São Paulo se dividiam de acordo com as 

preferências políticas. O Correio Paulistano era órgão oficial do Partido Republicano 

Paulista, encastelado no governo estadual e berço dos últimos três presidentes da 

República. O decano da imprensa paulista era dirigido pelo deputado estadual Herculano 

de Freitas, líder do governo no legislativo. Já o Estado de S. Paulo procurava manter certa 

                                                           
133 O Politeama foi criado em 1892 para receber espetáculos circenses e equestres, mas transformou-se em 
teatro no ano seguinte. Funcionou como café-concerto a partir de novembro de 1902 e, dois anos depois, em 
dezembro de 1904, o prédio voltou a ser ocupado por companhias dramáticas. O Teatro Santana foi inaugurado 
em 1900 como o mais bem aparelhado estabelecimento do gênero na cidade. O edifício tinha iluminação 
elétrica e a gás, entradas distintas para os artistas e para o público; as cadeiras e poltronas da plateia e do balcão 
eram confortáveis, três bufês serviam os espectadores; a cena era ampla e dispunha de quatorze camarins de 
primeira ordem (AMARAL, 1979: 287).  
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“independência” em relação ao poder instituído, defendendo a plataforma reformista da 

dissidência republicana, representada no Congresso Estadual por Cerqueira César, Cândido 

Mota, Antônio Mercado e o diretor do jornal, Júlio de Mesquita.134 O Comércio de São 

Paulo ainda era o representante da oposição, em prol do movimento monarquista.135 Os 

                                                           
134 Em setembro de 1901, depois de embates no Congresso Estadual, a minoria parlamentar rompeu com o 
governo e seu partido. No dia 8, os dissidentes publicaram seu manifesto e anunciaram a realização de uma 
convenção, visando à criação de um novo partido. Dois meses depois, os convencionais aprovaram o programa 
do Partido Republicano Dissidente de São Paulo. O documento historicizava os episódios relativos à cisão 
partidária e apresentava uma plataforma reformadora, não somente para o Estado como para a República: “Seus 
sentimentos de solidariedade nacional, a exacta comprehensão dos laços federativos, que prendem S. Paulo aos 
Estados irmãos” impunham ao partido “o dever de collaborar na politica federal” (OESP 6 nov. 1901). A 
reforma eleitoral aparecia como a demanda mais urgente no programa do novo partido: “o maior dos males, que 
estão affectando a República é a fraude eleitoral”. Com o objetivo de pugnar por todas as garantias ao sufrágio 
popular, o partido propunha uma fiscalização severa dos processos eleitorais e as seguintes mudanças na 
legislação: adoção do voto uninominal (em substituição às listas partidárias), simples pluralidade de sufrágios e 
divisão dos estados em distritos de três deputados pelo menos. As demais reformas dividiam-se em propostas 
voltadas para os planos estadual e federal. No primeiro caso, procurava contemplar as demandas de grupos 
cujos interesses vinham sendo preteridos pelo partido oficial; no segundo caso, propunha-se a revisão da 
Constituição de 24 de fevereiro sem “affectar os principios cardeais nella consagrados, o seu systema, a sua 
indole”. O Partido Republicano Dissidente de São Paulo evocava suas “tradições valiosas”, pregava os ideais da 
propaganda e os princípios republicanos corrompidos pela “oligarquia”, que estava no poder. Ao mesmo tempo 
visava o futuro, iniciando sua atividade política em São Paulo, mas almejando estendê-la a todo território 
nacional. O movimento começou com certa força, angariando apoio no interior, mas a máquina governamental 
impingiu uma série de derrotas eleitorais aos dissidentes, que passaram a se abster nos pleitos subsequentes 
como forma de denunciar a falsidade do sufrágio segundo o modelo vigente. Com o passar dos anos, os 
dissidentes passaram a lançar candidaturas avulsas, pedindo votos ao “eleitorado independente” de São Paulo. 
Assim, os candidatos “independentes” não faziam oposição aberta, não coadunavam com a situação e se 
dirigiam à parcela da população paulista que não apoiava o governo, mas queria a consolidação do regime 
republicano em contraposição à possibilidade de uma restauração monárquica.   
135 O Partido Monárquico Paulista foi fundado em dezembro de 1895 e animou a articulação de outros grupos 
favoráveis à restauração, principalmente na capital federal. “Ancorados nas novas expectativas que cercaram o 
início do governo civil de Prudente de Morais, os monarquistas encetaram uma campanha no sentido de revitalizar 
sua participação na imprensa e na vida política através da fundação de um partido”, afirma Maria de Lourdes 
Mônaco Janotti (1986: 85). Segundo a autora, os monarquistas constituíam um grupo minoritário que procurou 
promover a queda do novo regime. A cidade de São Paulo, em 1895, tornou-se o núcleo principal da reação 
antirrepublicana, tendo ocorrido ali o banquete de 15 de outubro, organizado por Rafael Correia e Eduardo Prado 
com objetivo de congregar os monarquistas dispostos a superar antigas divergências em prol de uma ação mais 
efetiva e coordenada. Naquele mês, Eduardo Prado havia adquirido, de César Ribeiro, o Comércio de São Paulo 
para transformá-lo em porta-voz do movimento. Afonso Arinos e Couto de Magalhães Sobrinho assumiram a 
redação da nova folha monarquista. A opção restauradora também teve focos de organização formal na capital 
federal e em outros estados. Embora os republicanos alegassem que o movimento não ameaçava o regime já 
consolidado, a forte repressão aos monarquistas foi justificada pelo risco de desordem pública e legitimada pela 
cláusula pétrea da Constituição Federal. Em outubro de 1896, o governo do Estado de São Paulo fechou o Centro 
Monarquista e o Centro de Estudantes Monarquistas. A partir daí, as ações repressivas foram se tornando mais 
violentas, especialmente no Rio de Janeiro, até o assassinato de Gentil de Castro (em março de 1897), que passou a 
personificar o heroísmo da resistência monarquista. O movimento de oposição à República arrefeceu, mas 
manteve-se vivo, ainda que restrito ao campo da opinião, manifestando-se pela imprensa; é o caso do Comércio de 
São Paulo, que permaneceu como folha monarquista mesmo após a morte de Eduardo Prado, em 1901. Embora 
enfraquecido, o movimento restaurador ainda inspiraria novas rebeliões, como aconteceu no interior paulista no 
ano de 1902. “Na verdade, a revolta é resultado de uma aliança de várias tendências, que desgostosas com a 
situação política e econômica, se unem numa frente única para tentar derrubar o governo federal de Campos Sales 
e o de Bernardino de Campos. Incentivados pelos dissidentes paulistas, monarquistas e militares, os revoltosos 
pensam que obteriam facilmente o apoio das classes comerciais e populares [...]”, afirma Edgard Carone (1971: 
190). O movimento aconteceu em 24 de agosto de 1902 em várias cidades do interior paulista, como Franca, 
Ribeirãozinho, Araraquara, Itatinga, Jaboticabal e outras. Não durou mais do que três dias, pois foi rapidamente 
sufocado pelo governo. Segundo Carone, houve muitas prisões, mas o processo instaurado pelas autoridades 
prolongou-se indefinidamente e caducou, “porque Campos Sales não deseja implicar certos elementos envolvidos 
no fato” (ibidem: 192). Ainda de acordo com o historiador, o manifesto publicado pelos revoltosos revelava o 
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outros jornais paulistas e as revistas publicadas na capital do estado eventualmente 

seguiam as mesmas tendências, ora mais alinhados com os governantes, ora mais afeitos 

aos oposicionistas. 

Os redatores e colaboradores dos principais jornais de São Paulo também se 

colocavam no universo das revistas, que se constituíam como espaços alternativos para a 

divulgação da produção literária. Alguns organizaram suas próprias publicações 

periódicas, procurando associar seus empreendimentos aos nomes de escritores e poetas 

famosos do Rio de Janeiro. Ao tratar dessa produção periodística, complexa e 

multifacetada, Ana Luiza Martins percebe a dificuldade de discriminação dos agentes 

envolvidos, tanto no que tange às tendências políticas quanto às escolas literárias, pois 

“realistas, naturalistas, parnasianos, simbolistas, decadentistas, nefelibatas, regionalistas e 

pré-modernistas conjugavam suas vozes numa mesma publicação, convivendo em espaços 

comuns, confundindo-se e transmudando-se” (op. cit.: 416).  

A par dessas dificuldades, não pretendemos estabelecer uma classificação dos 

principais agentes da Vida Paulista, mas seguiremos alguns critérios para organizar a 

apresentação de suas biografias, por meio das quais buscaremos deslindar suas trajetórias 

precedentes à publicação do semanário ilustrado e mapear os vínculos sociais e institucionais 

estabelecidos por eles. Em primeiro lugar, focaremos os fundadores e demais diretores da 

empresa; em seguida, apresentaremos os colaboradores da revista, procurando identificar 

quem foram os indivíduos que concorreram com seu talento literário – ou com seu prestígio 

social – para a prosperidade do empreendimento. Veremos que a maior parte dos nomes 

associados ao semanário soa absolutamente estranha hoje em dia. Assim, este pequeno 

esforço para rastrear o itinerário individual dos diretores e principais colaboradores da Vida 

Paulista tem a pretensão de oferecer uma modesta contribuição para o preenchimento de 

algumas das muitas lacunas, ainda persistentes, na história da vida cultural e literária de São 

Paulo na virada do século.  

 

2.1. OS DIRETORES DA VIDA PAULISTA 

 

No capítulo anterior, já abordamos o processo de constituição da empresa da Vida Paulista 

e as alterações na sociedade e na direção do semanário. Agora, vamos apresentar um perfil 

                                                                                                                                                                                
caráter saudosista do movimento, apontando o estado de decomposição e degeneração da honra nacional, da 
reputação internacional do país, do Exército e da Marinha, do Tesouro e da economia. Laerte de Assunção dirigiu 
o Comércio de São Paulo entre julho de 1903 e novembro de 1904, quando Armando Prado e Plínio Barreto 
assumiram o jornal. O Comércio de São Paulo só deixaria de ser órgão monarquista quando adquirido por 
Francisco de Andrade Coutinho, em meados de 1905. 
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biográfico de cada um dos quatro diretores da empresa, procurando mapear os percursos 

realizados por esses indivíduos e os vínculos sociais estabelecidos por eles ao longo de 

suas trajetórias pessoais, políticas e profissionais. Começaremos pelos fundadores da Vida 

Paulista: o pintor Peregrino de Castro e o comediógrafo Arlindo Leal. Na sequência, 

trataremos dos diretores que foram posteriormente incorporados à sociedade: o guarda-

livros Hipólito da Silva e o advogado Gustavo Paca. 

 

9
 Antônio Peregrino de Castro (10/05/18??-26/08/1924) 

 
O pintor Peregrino de Castro (figura 21) nasceu em Guarabira, no estado da 

Paraíba.136 Embora não tenhamos conseguido confirmar as informações acerca de sua 

formação artística, é possível que o diretor da Vida Paulista tenha frequentado a Escola 

Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, antes de se transferir para São Paulo, onde 

parece ter fixado residência por volta da última década do século XIX.137  

Na capital paulista, Peregrino atuou na imprensa, editando e ilustrando publicações 

periódicas como A Pauliceia e O Gato, ambas de 1896. Naquela época, já pintava retratos a 

óleo e creiom por encomenda; paralelamente, passou a se dedicar a outras atividades de 

cunho artístico e cultural, produzindo cenografias para eventos sociais e participando de 

clubes carnavalescos, onde trabalhava na confecção de carros alegóricos para os blocos que 

desfilavam no carnaval de São Paulo na virada do século.138 

Peregrino de Castro fundou a Vida Paulista em sociedade com o comediógrafo 

Arlindo Leal e assumiu a direção artística do semanário, sendo responsável pelas 

                                                           
136 Peregrino de Castro era filho de Manuel Luís Peregrino de Castro e Vicência Cândida de Jesus Peregrino. 
Não conseguimos obter informação sobre o ano de nascimento do pintor, mas seu falecimento foi anunciado 
pela imprensa da época (OESP, 27 ago. 1924). Por meio da pesquisa em jornais e revistas, conseguimos 
levantar alguns dados sobre o artista e soubemos que fora casado em primeiras núpcias com Henriqueta de 
Souza Castro, sobrinha do comerciante Sotero de Souza (OESP, 25 abr. 1912). Deste matrimônio, teve seu 
único filho, Haroldo Peregrino de Castro. 
137 A formação acadêmica do artista foi mencionada em página da revista Álbum Imperial (número de Natal, 
1906: 177), mas não conseguimos confirmar essa informação. Um texto de crítica de arte publicado no Correio 
Paulistano (2 jan. 1907), o qual retomaremos mais adiante, tratou de uma exposição das obras de Peregrino de 
Castro e descreveu o pintor como um jovem talentoso, porém desprovido de instrução artística adequada, 
contradizendo a informação do Álbum Imperial.  
138 Os registros das atividades de Peregrino de Castro em São Paulo começaram a aparecer na imprensa a 
partir de 1896, mas não foi possível precisar o ano exato de sua chegada à capital paulista. Nos indicadores 
da revista A Pauliceia, Peregrino de Castro oferecia seus serviços como retratista. Dois anos depois, o artista 
paraibano figurava na imprensa como cenógrafo responsável pela decoração do salão do Clube Ginástico 
Português para evento de comemoração do quarto centenário da descoberta do caminho para as Índias 
(OESP, 22/05/1898). Peregrino também aparecia como membro do Clube Tenentes do Diabo, bloco 
carnavalesco no qual foi encarregado da confecção dos “carros de alegoria e crítica” para disputar o carnaval 
de 1899 (OESP, 27/12/1898 e 14/02/1899). Em 1903, a decoração do salão para um baile carnavalesco 
organizado pelo Clube dos Fenianos era atribuída a Peregrino de Castro (CP, 05/01/1903), que também foi 
responsável pela confecção de carros que compuseram o préstito dos Fenianos no carnaval daquele mesmo 
ano (CP, 22/02/1903). 
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FIGURA 21. Álbum Imperial, 24, ano I, 

número de Natal, 25 dez. 1906. FD/USP. 

Retrato de Peregrino de Castro. 

ilustrações impressas em litografia. Seguia um estilo que seus contemporâneos sempre 

identificavam com os trabalhos de Ângelo Agostini na revista Dom Quixote, comparação 

que voltaremos a abordar na segunda parte deste trabalho.  

Apesar da proeminência de Peregrino no 

empreendimento da Vida Paulista, o pintor 

deixou-nos poucos registros de suas atividades, 

apresentando-se hoje como uma personalidade das 

mais obscuras entre os diretores do semanário. Em 

artigo publicado na edição de primeiro aniversário 

da Vida Paulista, Arlindo Leal descrevia o colega 

como um boêmio incorrigível, um estroina, mas 

muito dedicado ao trabalho.139 

É possível que o jovem pintor tenha se 

transferido para São Paulo com o intuito de galgar 

um lugar no ascendente mercado de artes paulista. 

Sabemos que a capital da velha província se 

desenvolveu rapidamente nas duas últimas 

décadas do século XIX, tornando-se um 

importante entreposto para a exportação do café, 

conectando as regiões produtoras com o porto de 

Santos. A cidade atraía fazendeiros ricos, estabelecimentos bancários, firmas exportadoras, 

companhias de serviços públicos, casas comissárias e um variado comércio de bens de 

consumo, entre os quais não faltavam os supérfluos e artigos de luxo importados para 

atender ao padrão de vida cada vez mais elevado da burguesia que se constituía em torno 

dessas atividades. A pintura (especialmente o retrato) se tornava um bom negócio, pois vinha 

ao encontro das demandas dessa sociedade, ávida por novos símbolos de distinção. 

Paralelamente, a imprensa oferecia uma boa vitrine, que ajudava Peregrino de Castro a se 

projetar no ramo artístico, e certamente se convertia numa fonte importante de recursos para 

um jovem pintor que, embora esforçado, tinha sérias limitações detectadas pela crítica. 

Além de oferecer um importante nicho de mercado para os artistas nacionais, o 

desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo nas últimas décadas do Oitocentos 

propiciou a constituição de um “campo artístico” local (ROSSI, 2001). A partir de 1890, 

muitos pintores (mas também alguns escultores) fixaram residência em São Paulo ou 

                                                           
139 O texto de Arlindo Leal foi publicado no número comemorativo de primeiro aniversário da Vida Paulista 
(53, ano II, 12 e 13 set. 1904) e será reproduzido mais adiante, no terceiro capítulo deste trabalho. 
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passaram a visitar regularmente a cidade, mantendo ali contatos profissionais e negócios 

vinculados às atividades econômicas locais.140  

Espaços para a divulgação de trabalhos artísticos foram instalados em pontos 

estratégicos da capital paulista, que recebeu uma boa quantidade de exposições na primeira 

década do século XX. A Vida Paulista acompanhou com atenção a ocupação desses espaços 

por artistas consagrados, como Antônio Parreiras, Antônio Ferrigno e Aurélio de Figueiredo. A 

mostra mais badalada certamente foi a do pintor Oscar Pereira da Silva, realizada em fevereiro 

de 1905 na Galeria de Cristal, mesmo lugar onde, no ano seguinte, o próprio Peregrino de 

Castro exporia vinte e poucas obras de sua autoria.141 

A exposição de Peregrino de Castro foi tema da seção de crítica de arte do Correio 

Paulistano (2 jan. 1907), cujo redator teceu comentários sobre o trabalho do jovem pintor e 

                                                           
140 Mírian Silva Rossi (ibidem: 1), pensando em campo na perspectiva de Pierre Bourdieu, entende o campo 
artístico como “um complexo circuito que envolve uma categorização social à parte de um tipo de objeto (a 
‘obra de arte’), de seu produtor, dos mediadores (exposições, instituições expositivas e documentais, 
marchands, antiquários, galerias, mecenas, colecionadores, etc.), de formas convencionais de reprodução 
(formação artística), de fruição e de atividades de representação (teoria, história e crítica)”. A autora 
identificou a presença de 241 artistas plásticos em atividade na cidade de São Paulo entre 1890 e 1920, sendo 
a maioria deles composta por brasileiros (55%) e italianos (25%). A constante presença de artistas 
estrangeiros na capital paulista é, para ela, um indício de que a cidade oferecia condições para o comércio 
artístico. A Vida Paulista registrou o trânsito de pintores na cidade e as idas e vindas que os artistas nacionais 
e estrangeiros faziam entre São Paulo e as capitais europeias: Carlo de Servi retornou da Europa em 
dezembro de 1904; Pedro Alexandrino também regressou do velho continente em março do ano seguinte, 
quando passou a se dedicar ao ensino de artes na capital paulista; em julho, Antônio Ferrigno embarcou para 
sua terra natal. Paisagista italiano, Ferrigno vivia no Brasil havia muitos anos e vinha se dedicando à 
propaganda da lavoura; em dezembro de 1903, sua exposição de quadros apresentava as fases da cultura do 
café e foi muito elogiada pelo semanário de Peregrino de Castro (15, ano I, 19 e 20 dez. 1903).           
141 A exposição de Antônio Parreiras no Banco Construtor foi noticiada com grande entusiasmo pela Vida 
Paulista (11, ano I, 21 e 22 nov. 1903; 12, ano I, 28 e 29 nov. 1903). Não menos aplaudido pelo semanário 
foram as obras de Antônio Ferrigno, expostas no mesmo lugar apenas algumas semanas depois (15, ano I, 19 e 
20 dez. 1903). Não demorou muito para que o Banque Française recebesse os trabalhos do pintor Rosalbino 
Santoro, devidamente registrada pelo redator artístico da Vida Paulista, que aproveitou a oportunidade para 
recapitular as melhores exposições ocorridas no último ano (17, ano I, 31 dez. 1903 e 1º jan. 1904). Ao longo 
dos meses seguintes, várias exposições foram ocorrendo na cidade de São Paulo: Parreiras voltou a apresentar 
seus trabalhos, desta vez na Confeitaria Castelões (47, ano II, 30 e 31 jul. 1904); Benedito Calixto expôs na 
Casa Garraux (57, ano II, 8 e 9 out. 1904; 58, ano II, 15 e 16 out. 1904); Oscar Pereira da Silva marcou presença 
na Galeria Werbendoerfer  (75, ano III, 11 e 12 fev. 1905 a 77, ano III, 27 e 28 fev. 1905) e seu disípulo, Vale 
Júnior, expôs na rua 15 de Novembro (83, ano III, 7 e 8 abr. 1905), mesmo lugar onde foram expostos alguns 
trabalhos de Pedro Weingartner (99, ano III, 10 e 11 ago. 1905); Aurélio de Figueiredo e Alfredo Norfini 
também expuseram na capital na mesma época (95, ano III, 6 e 7 jul. 1905 e 98, ano III, 3 e 4 ago. 1905). 
Segundo Mírian Rossi, ocorreram quarenta e três exposições nacionais e trinta e uma exposições estrangeiras 
em São Paulo entre 1890 e 1920 (Ibidem: 38-52). Como podemos perceber dos registros da Vida Paulista, essas 
exposições eram, em maioria, individuais e se realizavam em ambientes heterogêneos. Ao contrário do que 
ocorria no Rio de Janeiro desde meados do século XIX, São Paulo ainda não possuía espaços especializadas 
para a exibição e comercialização de obras de arte (a Pinacoteca do Estado, primeiro museu destinado àquela 
finalidade, seria inaugurada somente em novembro de 1905). No entanto, a virada do século marcou o início do 
processo de institucionalização das galerias artísticas e o surgimento da figura do marchand em São Paulo 
(ibidem: 53). As primeiras exposições de obras de arte da cidade ocuparam espaços no interior de hotéis, teatros, 
jornais, cafés, salões, clubes, confeitarias, livrarias, ateliês fotográficos, casas comerciais, bancos e sedes de 
institutos e associações diversas, todos localizados na região do Triângulo. Um dos espaços privilegiados para 
este fim, a Galeria Werbendoerfer, ficava entre as ruas 15 de Novembro e Boa Vista; ali, abrigavam-se 
armarinhos, livrarias, sapatarias, espaços de sociabilidade e outros tipos de estabelecimentos comerciais. Toda 
coberta de vidro, também era conhecida como Galeria de Cristal e recebia exposições de vários artistas 
nacionais e estrangeiros.             
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destacou a pintura a óleo denominada Truque em falso, maior e mais bem elaborada tela 

que compunha a exposição: “O trabalho em questão não é mau. Resente-se de alguns 

defeitos aliás muito comprehensíveis e toleraveis em um artista que se tem feito mais pelo 

proprio esforço e a custa de talento em um meio pouco propicio à pintura”. O crítico de 

arte do jornal paulista continuava a analisar a obra e a trajetória de Peregrino de Castro, 

que, “si tivesse desde ao começar a sua carreira artistica os conselhos de mestres que o 

encaminhassem seguramente, com a inegavel aptidão que possue, já seria um consagrado 

no meio. A téla a que nos referimos é uma prova eloquente do valor desse moço”.142 

Num meio artístico em formação como o de São Paulo, certamente já havia espaço 

para desavenças pessoais e profissionais. Em novembro de 1904, a Vida Paulista noticiou 

uma denúncia de plágio feita pelo periódico O Tagarella, do Rio de Janeiro. Segundo 

informações difundidas na imprensa fluminense, o desenhista Carlos Reis teria publicado, 

como se fossem de sua autoria, desenhos de Raul e Calixto num semanário gaúcho 

intitulado Revista do Sul. O fato chamou a atenção da Vida Paulista, pois o acusado era 

conhecido como professor de desenho e autor de um célebre método que fora adquirido 

pela Secretaria do Interior do Estado, sob a gestão de Bento Bueno, para ser distribuído nas 

escolas paulistas. “Nada melhor que o tempo para provar a nullidade de certos individuos 

que aqui em São Paulo apparecem, como genios de nova especie, illudindo a credulidade 

dos governantes e do publico paulista”, afirmava o semanário de Peregrino de Castro.143 

A educação artística era mais uma alternativa para um pintor de talento se colocar 

no mercado de trabalho em São Paulo, especialmente com a expansão do ensino público e 

técnico-profissional, já que o estado não possuía estabelecimentos oficiais de formação 

artística, como a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro.144  

Para os fins deste trabalho, o que importa é a trajetória de Peregrino de Castro até 

sua participação na empresa da Vida Paulista, na qual permaneceu durante todo o período 

em que a revista foi publicada. Contudo, são válidas algumas notas sobre suas atividades 

                                                           
142 Como já ressaltamos anteriormente, a opinião do Correio Paulistano contradiz a informação encontrada no 
Álbum Imperial (número de Natal, 1906: 177), no que se refere à afirmação do redator desta revista quanto à 
formação acadêmica de Peregrino de Castro. O mencionado número do Álbum Imperial trazia um retrato do 
artista e uma reprodução em autotipia da tela analisada pelo crítico do Correio Paulistano.   
143 Vida Paulista (64, ano II, 26 e 27 nov. 1904). 
144 Artistas egressos daquela instituição constantemente ministravam cursos livres na capital paulista; José 
Ferraz de Almeida Júnior, Oscar Pereira da Silva, Carlo de Servi e Carlos Reis foram alguns dos nomes 
consagrados que ofereceram cursos livres em seus ateliês montados em São Paulo. Segundo Mírian Rossi, 
“parte da formação artística levada a efeito em São Paulo imbricava-se com a formação profissionalizante, 
mediante o ensino das artes aplicadas à indústria” (ibidem: 14), como ocorria nos estudos preparatórios do Liceu 
de Artes e Ofícios, estabelecimento privado subvencionado pelo Estado. Ali, lecionaram artistas como Pedro 
Alexandrino. As escolas públicas estaduais de nível secundário também abrigaram pintores consagrados, como 
Oscar Pereira da Silva, que assinou contrato para ministrar o curso de desenho no Ginásio da Capital em 1904. 
No início da década de 1910, com a criação das escolas profissionais masculina e feminina, esse campo de 
atuação se expandiria ainda mais.    
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145 Arlindo Leal era irmão do maestro Antônio Quirino Chaves Leal e parece ter sido ao lado deste que se 
iniciou nos palcos paulistas. Em 1885 o garoto representa
montada pela Sociedade Dramática Infantil, cuja orquestra era regida pelo irmão (
seguinte, Arlindo fundou um clube literário com colegas do Externato de São José, tornando
entidade (APSP, 28 jul. 1886). Aos 18 anos, participou de recital na cidade de Santos, durante evento 
organizado pelo maestro Antônio Leal e no qual discursou Hipólito da Silva, então redator d’
Paulo e diretor da Sociedade Humanitár
provinha de uma família numerosa, residente na freguesia da Consolação e ligada a atividades comerciais no 
centro da capital paulista. Além de Antônio, também eram seus irmãos: Joaquim Antôni
Severiano, Brasílio e Adelino (este último bacharel em 
como o pai, Joaquim Antônio Leal, casado com Maria Luísa Chaves Leal, filha de Maria Amália Chaves e do 
major Quirino Chaves.   

105 

, 1, ano I, 15 mar. 1904. 

retrato de Arlindo Leal. 
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secretaria da Fazenda para reaver o cargo e os honorários devidos (OP, 15 jun. 1902), mas o 

processo só teve um resultado favorável depois da morte do impetrante.146  

Em maio de 1899, representou-se no Politeama a revista de ano O Boato, de autoria 

de Arlindo Leal e música de Manuel dos Passos.147 Era a estreia nos palcos do jovem 

comediógrafo, que já atuava na imprensa como funcionário do Comércio de São Paulo, 

onde deve ter permanecido como repórter e redator até 1903.148 Simultaneamente às 

atividades jornalísticas, continuou a escrever comédias, quase sempre em parceria com o 

maestro João Gomes Júnior, responsável pela parte musical.149 São dessa época: De que se 

morre mais em São Paulo; A Boneca; Revista Escolar e Fé, Esperança e Caridade – todas 

de 1900. No ano seguinte, Arlindo levou à cena A mulher de meu tio e Bubônico por amor; 

em março de 1903, a trupe do ator Brandão representou Galãs à força, comédia em três 

atos que causou boa impressão na crítica paulistana da época (CP, 2 mar. 1903).150 

Arlindo Leal trabalhava na redação da União dos Lavradores quando decidiu 

deixar este jornal para se juntar ao pintor Peregrino de Castro no empreendimento da Vida 

Paulista.151 É provável que Arlindo tenha sido o principal redator do novo semanário 

ilustrado, produzindo material diverso e assinando pelo menos duzentos e um textos, ora 

com seu nome verdadeiro, ora utilizando pseudônimos. Falstaff era como ele assinava a 

“Crônica das Câmaras”, seção humorística publicada no Comércio de São Paulo e muito 

apreciada pelos leitores daquele diário. O cronista tentou dar continuidade à série na Vida 

Paulista, mas a “Crônica das Câmaras” só apareceu nos três primeiros números do novo 

                                                           
146 O processo durou a vida inteira de Arlindo Leal e só foi concluído em 1922 (OP, 30 dez. 1922), um ano após 
a morte do jornalista, sendo beneficiadas sua filha adotiva e a viúva Maria Ortega Leal, com quem fora casado 
desde jovem. 
147 A peça recebeu muitas críticas, especialmente da imprensa carioca, depois de ter sido representada no Teatro 
de Variedades, no Rio de Janeiro, em julho do mesmo ano. Sobre O Boato dizia-se não passar de uma adaptação 
ruim d’A Capital Federal (revista de Artur Azevedo) ao contexto da cidade de São Paulo (OESP, 26 jul. 1899). 
A revista de Arlindo Leal também teve uma repercussão ruim por tratar de temas que já não eram tão recentes 
quando foi representada, pois a atualidade era um dos fundamentos do gênero escolhido pelo autor.  
148 Nessa época, Arlindo fundou A Noite (1899) e também redigiu O Império (1901).  
149 João Gomes de Araújo Júnior nasceu em Pindamonhangaba, no ano de 1868 (ou 1871). Estudou 
composição e piano no Real Conservatório de Milão, na Itália, onde residiu entre 1884 e 1888. De volta a 
São Paulo, transferiu-se para a capital do estado, tornando-se professor de música na Escola-Modelo do 
Carmo, em 1893, e na Escola-Modelo Prudente de Morais, no ano seguinte. Era filho do professor João 
Gomes de Araújo, também compositor e maestro, formado no Conservatório de Música do Rio de Janeiro 
(MARCONDES: 1977: 44 e 319). 
150 A comédia Galãs à força foi escrita alguns anos antes e publicada na revista O Arquivo Ilustrado ao longo 
de dois anos e meio, entre maio de 1899 a janeiro de 1902, pois a periodicidade dessa publicação era um 
tanto irregular. O Arquivo Ilustrado encontra-se disponível para consulta na página da Hemeroteca Digital 
Brasileira da Biblioteca Nacional [http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx]. No dia 1º de março de 1903, 
Galãs à força foi representada no Cassino Paulista. 
151 O jornal União dos Lavradores era o órgão oficial de um sindicato homônimo que congregava fazendeiros 
do interior paulista, como vimos anteriormente. A saída de Arlindo Leal da redação daquele jornal foi 
noticiada pelo Correio Paulistano (31 ago. 1903), já anunciando a criação da Vida Paulista. Provavelmente, 
antes de sair do União dos Lavradores, o jornalista já havia deixado o Comércio de São Paulo, para onde 
voltaria em 1907, como secretário de redação, cargo que ocupou durante pouco tempo.  
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periódico. Falstaff também assinou as seções “Badaladas” e “Diálogos”, além de algumas 

colaborações esparsas no semanário ilustrado. Aladino e A. Sandoval eram outros 

pseudônimos que Arlindo Leal trazia do Comércio de São Paulo, menos costumeiros do 

que o anterior. Foi como Aladino que o fundador da Vida Paulista subscreveu a “Semana 

Alegre” durante o período de enfermidade de Hipólito da Silva; A. Sandoval assinou 

algumas produções em verso e prosa publicadas no semanário ilustrado.  

Celeste e Raúl eram os pseudônimos que o diretor do semanário reservava a suas 

produções consideradas de maior valor literário, segundo os critérios vigentes. Eram as 

denominadas “cromos” e “fantasias”, sobretudo aquelas publicadas na seção “Arco-Íris” e 

enfeixadas em volume homônimo.152 No final de 1904, a revista Vida Paulista anunciou o 

lançamento do livro de Arlindo Leal, no prelo da Tipografia Andrade & Melo e com 

prefácio de Coelho Neto.  

Não sabemos precisar quando o Arco-Íris veio definitivamente a lume, mas já era 

possível encontrar as primeiras repercussões da obra menos de um ano depois do anúncio 

na revista.153 O livro dividia-se em três partes, sendo a primeira dedicada a vários literatos, 

como Coelho Neto, Olavo Bilac, Artur Azevedo, Garcia Redondo, entre outros; o autor 

oferecia a segunda parte aos olhos de sua amada e dedicava a terceira aos seus pais e 

irmãos. A recepção crítica da obra parece ter sido bastante positiva e o articulista d’O 

Farol (5 nov. 1905), de Juiz de Fora, afirmava que Arlindo honrava a geração literária de 

Venceslau de Queirós, Garcia Redondo, Silvio de Almeida, Francisca Júlia e Zalina Rolim.  

Ainda de acordo com o redator do jornal mineiro, Arlindo Leal não era estreante, já 

teria publicado quatro volumes e possuía muitos outros em elaboração. Essa informação 

estava em patente desacordo com a opinião do crítico do Correio Paulistano (3 nov. 1905), 

que assim julgou o Arco-Íris: “Não se póde desejar mais promissora estréa no mundo das 

letras” (grifos nossos). No mesmo artigo, elogiava-se a segurança, o vigor e o brilho com 

que Arlindo Leal manejava a sua língua. O redator do Correio Paulistano traçava o 

seguinte perfil do jovem escritor: 

                                                           
152 Os pseudônimos de Arlindo Leal foram identificados com base em informações publicadas na própria 
Vida Paulista. O único confirmado por Antônio Simões dos Reis, em seu Pseudônimos Brasileiros: 
pequenos verbetes para um dicionário (1943), é Aladino, com o qual Arlindo Leal publicou um texto no 
Comércio de São Paulo (16 maio 1899). Como veremos mais adiante, este pseudônimo apareceu nove vezes 
ao longo de todos os números da Vida Paulista. Falstaff foi mais recorrente, com vinte e três aparições. 
Certamente, Arlindo Leal rubricou a maior parte de suas colaborações no semanário como Celeste (38 textos) 
e Raúl (28). Apenas oito textos foram assinados com seu nome próprio. 
153 Além das referências encontradas na Vida Paulista (68, ano II, 24 e 25 dez. 1904; 71, 14 e 15 jan. 1905) à 
expectativa de lançamento da obra de Arlindo Leal, não encontramos, no próprio semanário, nenhuma 
menção posterior à publicação do livro, o que sugere que Arco-Íris deva ter saído do prelo somente no 
segundo semestre de 1905. O Correio Paulistano declarou ter tomado conhecimento da obra no dia 3 de 
novembro. Dois dias depois, o Arco-Íris recebia alguns comentários do crítico literário do jornal O Farol, de 
Juiz de Fora. 
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[...] cultivando as letras por uma necessidade irresistível do seu 
temperamento, teve a virtude de fazer um longo tirocinio literario sem 
estardalhaços, nem exhibições espetaculosas – a ponto de o julgarem, até 
ha bem pouco tempo, incapaz de produzir uma chronica, um artigo, uma 
simples noticia com grammatica, estylo e bom-senso! 

 

 Arlindo Leal progredia na carreira literária e sua colaboração na imprensa já era 

bem conhecida do público. Em sua produção, incluía-se ao menos um romance, publicado 

no rodapé do Comércio de São Paulo. Intitulado Crime da Alameda Glette, o folhetim foi 

assinado com o pseudônimo de A. Sandoval.154  

Apesar de sua numerosa produção para a imprensa, o jovem prosador não deve ter 

publicado outros volumes antes de 1905. Um correspondente d’O Estado de São Paulo (19 

fev. 1906) em Porto Ferreira afirmava não conhecer o publicista em livro e demonstrava-se 

satisfeito com o que lera no Arco-Íris: “não é só um opúsculo, é mais que isso, é uma obra 

– e uma obra que mereceu a apresentação de Coelho Netto, desse homem que vale um 

povo, que frisa e abalisa os creditos de uma nacionalidade”. O crítico do Correio 

Paulistano, no artigo já mencionado, se sentia contemplado com o julgamento do ilustre 

literato e afirmava que, para a consagração de Arlindo, bastava o “fulgurante prefácio” de 

Coelho Neto: 

 
Nos mimosos chromos e phantasias do Arco-Iris encontrou o glorioso 
estilista um “poeta de inspiração”, posto se apresente em prosa. “Em taes 
trabalhos, como nas miniaturas – observa o finissimo psychologo do 
Inverno em flor – a belleza maior consiste na fórma em que se encarna a 
idéa meiga, na perfeição do desenho, no delinear com delicadeza e 
graça”. 

 

Arlindo Leal era certamente um postulante às belas letras e é bem provável que o 

Arco-Íris fosse realmente seu volume de estreia, já que o prefácio de Coelho Neto soava 

como uma carta de recomendações. “Ante o elogio do mais illustre phantasista do nosso 

actual momento literário”, o crítico d’O Farol nem ousava ir muito adiante com seus 

comentários a respeito do trabalho de Arlindo Leal: “o autor do Arco-Iris póde dispensar 

outras quaesquer apreciações e desdenhar tanto os louvores quanto os ataques que lhe 

possam vir de encontro”. 

Enquanto a Vida Paulista era publicada, alguns trabalhos escritos pelo seu diretor 

literário para o teatro continuavam a ser representados nos palcos paulistas. O próprio 

semanário anunciou que a comédia Tia e sobrinha faria parte de um espetáculo organizado, 

                                                           
154 O escritor Rocha Martins dedicou ao amigo Arlindo Leal um perfil biográfico publicado na Revista Teatral 
(15 mar. 1904), onde mencionou a produção do jovem comediógrafo como romancista, atribuindo a Arlindo o 
pseudônimo utilizado no folhetim do Comércio de São Paulo.  
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em junho de 1904, pela atriz portuguesa Judite Rodrigues.155 No entanto, os grandes êxitos 

teatrais e musicais de Arlindo Leal precisariam esperar por um novo contexto e só seriam 

alcançados na segunda metade da década de 1910, quando o comediógrafo e letrista 

paulista já residia no Rio de Janeiro.  

Enquanto viveu em São Paulo, Arlindo Leal concentrou suas atividades mais no 

jornalismo e na crítica de teatro. Em 1904, colaborou na Revista Teatral, dirigida por Júlio 

de Macedo.156 Assim que se encerram as atividades da Vida Paulista, Arlindo passou a 

colaborar no periódico literário Íris (1905-1907), dirigido por Álvaro Guerra.157 Como 

comediógrafo e crítico teatral, iniciava sua campanha pela regeneração do teatro e pela 

valorização do artista nacional. No primeiro número da revista Íris, Arlindo Leal 

diagnosticava a decadência do teatro no Brasil, “apesar dos ingentes esforços de Arthur 

Azevedo, glorioso continuador daquelles grandes mestres”, como afirmava referindo-se 

aos antigos dramaturgos que entendiam o teatro como uma “escola onde se estudam os 

vícios e os costumes, os caracteres fundamentaes e typicos das paixões humanas”. Arlindo 

evocava os nomes de Menandro, Plauto, Terêncio, Gil Vicente, Antônio José, Molière, 

Beaumarchais, Martins Pena e França Júnior.  

Segundo o jovem crítico, o quadro de decadência justificava-se única e 

simplesmente “porque descuramos de nacionalizar o theatro. Importamos tudo do 

extrangeiro: autores e actores”. Arlindo afirmava que não tínhamos nada nosso: “não 

temos originalidade, copiamos, assimilamos, imitamos o alheio, adaptando-o, sem razão de 

ser, á diversidade do nosso meio, da nossa indole, do nosso temperamento”. Conclamava 

aos escritores teatrais brasileiros para que, a exemplo de Martins Pena e França Júnior, 

nacionalizassem a cena, “transportando para o palco usos e costumes nossos, 

estereotypando o tempo em que vivemos”.158 

                                                           
155 Embora os diários (CP, 28 maio 1904; OESP, 15 maio 1904) tenham divulgado o referido espetáculo 
anunciado pela Vida Paulista (37, ano II, 21 e 22 maio 1904; 38, ano II, 28 e 29 maio 1904; 39, ano II, 4 e 5 jun. 
1904), nenhum deles incluiu notas sobre a apresentação de Judite Rodrigues na crônica teatral dos dias 
posteriores ao espetáculo. Nem mesmo o semanário ilustrado fez qualquer menção ao evento na edição da 
semana seguinte.  
156 Houve menção ao lançamento dessa publicação na Vida Paulista (28, ano II, 19 e 20 mar. 1904), com 
transcrição de parte do programa e referência aos seus proprietários e principais colaboradores. A nota do 
semanário ilustrado ainda acrescentava que a primeira página da Revista Teatral (15 mar. 1904) trazia um 
retrato de Arlindo Leal (reproduzida neste capítulo), sobre quem o colaborador Rocha Martins escreveu um 
extenso artigo. Há um exemplar do primeiro número da Revista Teatral no AESP.         
157 Álvaro Guerra foi um dos principais colaboradores da Vida Paulista durante todo o período em que o 
semanário foi publicado. Voltaremos a ele ainda neste capítulo e trataremos um pouco mais detidamente sobre o 
programa da revista Íris. Neste periódico, Arlindo Leal colaborou com artigos de crítica teatral. Essa produção, 
publicada entre 1905 e 1906, foi objeto de levantamento efetuado pela pesquisadora Maira Mariano (2008), em 
trabalho sobre o teatro nacional nas duas primeiras décadas do século XX.  
158 O artigo citado, sob o título “Nacionalização do teatro”, foi publicado no primeiro número do primeiro 
volume da Íris, revista mensal de letras, ciências e artes (p. 19-21). Esse periódico não informava data de 
publicação, mas sabemos que o primeiro número veio a lume no final de 1905.  
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Em 1906, quando residia em Santos, Arlindo Leal escreveu outro artigo sobre a 

decadência do teatro nacional, no qual reclamava: “Em nossos theatros, não encontram 

abrigo as peças que, reçumando uma moral sã e proveitosa, possam influir sobre a 

educação do povo”. Afirmava que, desde 1897, vinha incentivando a iniciativa de 

escritores e tradutores que “se propuzessem a dirigir e educar o gosto do publico, em vez 

de, passivamente, se deixarem governar pelo mesmo”. Lamentava ainda que, desde aquela 

época, não houve grande esforço para deter a gana merdadejante dos empresários teatrais e 

o afã dos escritores em busca de ovações baratas: “A scena transformou-se em escola 

perniciosa e as platéas têm sofrido os seus effeitos”.159  

O jovem crítico defendia a necessidade de um teatro realista e moralista, voltado 

para a educação do povo. Em seu estudo sobre o teatro brasileiro nas revistas paulistas 

durante as duas primeiras décadas do século XX, a pesquisadora Maira Mariano resume os 

argumentos de Arlindo Leal, que considerava digno de aplausos apenas o dramaturgo que 

“privilegiasse o estudo do meio, a análise de um caráter e criticasse usos e costumes. 

Diferente disso, o teatro não podia ser compreendido, pois só assim o espectador poderia 

refletir e corrigir seus costumes” (2008: 20).  

As opiniões de Arlindo Leal estavam em consonância com o próprio projeto 

editorial da revista Íris e encontravam paralelo em outros artigos publicados naquele 

periódico. O mesmo ponto de vista apresentado para analisar o teatro servia para observar 

outros fenômenos culturais. Alberto Sousa, por exemplo, condenava a tendência de a 

imprensa se tornar puro ramo da exploração comercial:  

 
O jornalismo que se faz industria, longe de angariar e esclarecer a 
opinião, procura inspirar-se nella, sonda precatamente suas tendencias, 
afaga seus gestos, anima suas inclinações, corteja seus pendores, acaricia-
lhe – quantas vezes! – as aberrações morbidas repulsivas, acobarda-se, 
achata-se, anulla-se, dissolve-se, num apagamento de criterio e numa 
obliteração de vergonha.160 
 

 Essa breve incursão pelas ideias expressas na revista Íris (e compartilhadas por 

Arlindo Leal, Álvaro Guerra, Alberto Sousa e outros nomes dessa geração de intelectuais 

paulistas) será útil para que possamos refletir, na próxima parte deste trabalho, sobre as 

motivações e as escolhas feitas pelos diretores da Vida Paulista. Por ora, retomemos a 

trajetória de Arlindo Leal, nos últimos anos em que residiu na cidade de São Paulo. Em abril 

                                                           
159 Esse artigo, denominado “Teatro Nacional”, foi publicado no quarto número do primeiro volume da revista 
literária Íris (p. 192-195).  
160 Este excerto foi extraído do artigo “Imprensa paulista”, publicado no primeiro número do primeiro 
volume da revista Íris (p. 16-19). Seu autor, Alberto Sousa, também colaborou na Vida Paulista. Na próxima 
subseção, dedicaremos algumas linhas para traçar uma breve nota sobre sua biografia.    
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de 1908, tornou-se diretor de um novo periódico, denominado A Notícia, cujo proprietário 

era Joaquim Coutinho. No mês seguinte, retomou a publicação da Vida Paulista, mas desta 

feita como edição semanal ilustrada da própria A Notícia. Seguindo o exemplo de sua 

antecessora, a segunda tentativa de editar um hebdomadário com o nome de Vida Paulista 

não durou dois anos.161  

Em junho de 1910, Arlindo tornou-se funcionário da tesouraria da administração 

dos Correios do Estado de São Paulo, cargo público do qual foi exonerado, em dezembro 

daquele ano, por ter sido nomeado para servir no Ministério da Agricultura, fixando 

residência no Rio de Janeiro a partir de então. Na capital federal, Arlindo fez contato com 

várias companhias teatrais, que logo começaram a ensaiar suas peças. Nessa época, o 

jornalista produziu seus maiores êxitos no teatro e na música, consagrando o pseudônimo 

de José Elói, como assinou grande parte das letras que compôs em parceria com 

renomados instrumentistas brasileiros, como Marcelo Tupinambá.162 

 

 

                                                           
161 Antes dessa época, o jornalista passou uma temporada em Santos e voltou a residir na capital paulista em 
meados de 1906 (OESP, 10 jul 1906). No segundo semestre daquele ano, tentou fundar um jornal popular em 
parceria com o socialista Benjamin Mota (GN, 5 ago. 1906), mas não sabemos se esse projeto vingou. Em 
1907, Arlindo já ocupava o cargo de secretário de redação do Comércio de São Paulo e aliou-se a Raposo de 
Almeida, no final daquele ano, para organizar o Jornal da Tarde, acerca do qual não localizamos 
repercussões posteriores (OS, 26 jul 1907; CP, 22 set. 1907; OESP, 12 nov. 1907; GN, 12 nov. 1907). 
Aparentemente, o jornalista já não estava mais vinculado a nenhum desses empreendimentos quando fundou 
A Notícia (GN, 6 abr. 1908). A segunda Vida Paulista era uma publicação mais luxuosa, utilizando técnicas 
modernas de impressão, cores e maior número de páginas. Entre 1908 e 1909, Arlindo Leal também esteve à 
frente do jornal O Imparcial (OESP, 16 dez. 1908; CP, 23 mar. 1909). 
162 O ambiente cultural do Rio de Janeiro foi extremamente fértil para a produção de Arlindo Leal, cujo teatro 
ligeiro era bastante apreciado pelos temas nacionais e pela adequação ao gosto das famílias. No primeiro ano 
em que viveu na capital da República, o comediógrafo teve duas burletas de sua lavra (X.P.T.O. e Castelos 
no ar) representadas pela companhia do empresário português Luís Galhardo (GN, 12 jun. 1911 e 14 jun. 
1911). Dois anos depois, subiu ao palco do Teatro Chantecler O juiz, com música de Paulino Sacramento 
(RS, 21 jun 1913). Essa burleta também esteve em cartaz, durante o mês de maio de 1914, no Teatro São 
José, em São Paulo (CP, 14 maio 1914 e 15 maio 1914). A segunda metade da década de 1910 seria a fase 
mais produtiva de Arlindo Leal no Rio de Janeiro. Em março de 1915, estreou no Teatro São Pedro a burleta 
Rainha Mãe, escrita em parceria com Rosa Faria e musicada por Costa Júnior e Adalberto de Carvalho. O 
Teatro Apolo recebeu a estreia da revista O lambari (de autoria de Arlindo e Carlos Bittencourt), que também 
foi representada no Teatro São José, em São Paulo, no ano seguinte (GN, 17 maio 1915; CP, 25 mar. 1916 e 
26 mar. 1916). Nessa época, o comediógrafo escrevia várias peças para o teatro ligeiro, como Cheque-mate, 
Sonho de ouro, Madame Lulu, que nem sabemos se vieram a ser encenadas por alguma companhia. Em 1919, 
a Companhia Arruda representou, no Teatro Boa Vista, de São Paulo, a opereta Cenas da roça e a burleta 
Flor do Sertão, peças com temática sertaneja e cuja parte musical, atribuída aos maestros Pedro Camin e 
Sotero de Souza, teve boa repercussão. A Enciclopédia da Literatura Brasileira acrescenta o drama Histórias 
íntimas, a revista A crise e a mágica Belzebu entre as produções de Arlindo Leal para o teatro. A 
Enciclopédia da Música Brasileira registra suas recorrentes parcerias com o músico Fernando Álvares Lobo, 
conhecido como Marcelo Tupinambá. Arlindo Leal (José Elói) notabilizou-se como letrista e atuou ao lado 
de vários instrumentistas brasileiros. Os temas infantis, familiares, sertanejos e nacionalistas destacaram-se 
na sua produção teatral e musical. Arlindo Leal faleceu em São Paulo, no dia 29 de outubro de 1921. A Vida 
Moderna (12 fev. 1919) mencionou a importância do comediógrafo paulista para o teatro brasileiro; um 
exemplar para consulta provavelmente se encontra na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, mas não 
conseguimos ter acesso a ele durante o período de nossa pesquisa. 
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 José Hipólito da Silva

 
Quando entrou na 

Hipólito da Silva (figura 23

da imprensa, tendo atuado em periódicos de 

Santos, Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Embora tenha assumido a direção literária da 

Vida Paulista a partir de janeiro d

de seus mais destacados colaboradores desde a 

fundação do semanário ilustrado. Sob sua 

responsabilidade se fazia a crônica de cotidiano 

na “Semana Alegre” (seção assinada com o 

pseudônimo Hidasil). Na revista, o cronista 

subscreveu outras colaborações literárias com seu 

verdadeiro nome, mas também deve ter utilizado 

outros pseudônimos, além de ter produzido textos 

para a redação.163 Entre os indivíduos à testa da 

aquele sobre o qual foi possível encontrar ma

nos movimentos políticos em tempos de Império já foi destacada por alguns autores. 

Sobre a primeira fase de sua vida, sabe

Campinas, onde teria realizado os estudos preliminare

Guirlanda. Ainda criança, seguiu para Santos a fim de dedicar

atividade na qual esteve envolvido durante toda sua vida.

entregou à imprensa.    

                                                          
163 Na Vida Paulista, Hipólito da Silva assinou quarenta e um textos como Hidasil e outras nove produções 
foram subscritas com seu próprio nome. Também foi possível localizar onze colaborações assinadas como Paff 
– pseudônimo com que assinava a seção “Pi
provável que o cronista compartilhasse esse pseudônimo com seu colega Gustavo Paca, como se deduz da 
ilustração na página central do número de primeiro aniversário do semanário (
qual os pseudônimos utilizados pelos diretores do semanário apareciam inscritos nas penas empunhadas por 
cada um deles. Sendo um dos principais redatores da 
seções humorísticas sem autoria declarada fossem idealizadas por Hipólito.
164 Essas informações foram obtidas por meio dos dicionários de Antônio Barreto do Amaral (1980: 172) e Luís 
Correia de Melo (1954: 194). Outras fontes de informação acerca da trajetória de Hipólito da Silv
necrológio do Correio Paulistano 
especial d’A Redenção comemorativo do aniversário da Abolição. Este autor informa que o diretor da 
Paulista era filho de Antônio da S
grafa o nome do professor de Hipólito da Silva como Malachias Ghirlanda e afirma que o garoto, com 13 anos 
de idade, passou pela Estação do Rio Grande, empregando
antes de seguir para Santos como ajudante de guarda
de Valencio Leomil & Cia. Neste estabelecimento, Hipólito teria permanecido até 1877.
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FIGURA 23 . A Redenção

Retrato de Hipólito da Silva.

 

Hipólito da Silva Dutra (13/08/1858-24/09/1909) 

Quando entrou na Vida Paulista, 

23) já era um veterano 

da imprensa, tendo atuado em periódicos de 

Santos, Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Embora tenha assumido a direção literária da 

a partir de janeiro de 1904, era um 

de seus mais destacados colaboradores desde a 

fundação do semanário ilustrado. Sob sua 

responsabilidade se fazia a crônica de cotidiano 

na “Semana Alegre” (seção assinada com o 

pseudônimo Hidasil). Na revista, o cronista 

laborações literárias com seu 

verdadeiro nome, mas também deve ter utilizado 

outros pseudônimos, além de ter produzido textos 

Entre os indivíduos à testa da Vida Paulista, Hipólito é certamente 

aquele sobre o qual foi possível encontrar mais dados biográficos, pois sua participação 

nos movimentos políticos em tempos de Império já foi destacada por alguns autores. 

Sobre a primeira fase de sua vida, sabe-se que Hipólito da Silva nasceu em 

Campinas, onde teria realizado os estudos preliminares na escola do professor Malaquias 

Guirlanda. Ainda criança, seguiu para Santos a fim de dedicar-se à carreira comercial, 

atividade na qual esteve envolvido durante toda sua vida.164 Também foi desde cedo que se 

                   
, Hipólito da Silva assinou quarenta e um textos como Hidasil e outras nove produções 

foram subscritas com seu próprio nome. Também foi possível localizar onze colaborações assinadas como Paff 
pseudônimo com que assinava a seção “Pipocas” d’A Província de S. Paulo (1889-1890). Na 

provável que o cronista compartilhasse esse pseudônimo com seu colega Gustavo Paca, como se deduz da 
ilustração na página central do número de primeiro aniversário do semanário (53, ano I, 1
qual os pseudônimos utilizados pelos diretores do semanário apareciam inscritos nas penas empunhadas por 
cada um deles. Sendo um dos principais redatores da Vida Paulista, não é difícil supor que muitas notas e 

autoria declarada fossem idealizadas por Hipólito. 
Essas informações foram obtidas por meio dos dicionários de Antônio Barreto do Amaral (1980: 172) e Luís 

Correia de Melo (1954: 194). Outras fontes de informação acerca da trajetória de Hipólito da Silv
Correio Paulistano (26 set. 1909) e o artigo publicado por Pires do Prado (1899: 4

comemorativo do aniversário da Abolição. Este autor informa que o diretor da 
era filho de Antônio da Silva Dutra, natural de Itu, e Brandina Dutra, de Moji Mirim. Pires do Prado 

grafa o nome do professor de Hipólito da Silva como Malachias Ghirlanda e afirma que o garoto, com 13 anos 
de idade, passou pela Estação do Rio Grande, empregando-se no estabelecimento comercial de V. T. Leomil, 
antes de seguir para Santos como ajudante de guarda-livros na casa que o mesmo negociante abriu sob a firma 
de Valencio Leomil & Cia. Neste estabelecimento, Hipólito teria permanecido até 1877. 

A Redenção, 11, ano XI, 
 13 maio 1899. AESP. 

Retrato de Hipólito da Silva.
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1890). Na Vida Paulista, é 
provável que o cronista compartilhasse esse pseudônimo com seu colega Gustavo Paca, como se deduz da 

, ano I, 12 e 13 set. 1904), na 
qual os pseudônimos utilizados pelos diretores do semanário apareciam inscritos nas penas empunhadas por 

, não é difícil supor que muitas notas e 

Essas informações foram obtidas por meio dos dicionários de Antônio Barreto do Amaral (1980: 172) e Luís 
Correia de Melo (1954: 194). Outras fontes de informação acerca da trajetória de Hipólito da Silva são o 

(26 set. 1909) e o artigo publicado por Pires do Prado (1899: 4-5) em número 
comemorativo do aniversário da Abolição. Este autor informa que o diretor da Vida 

i Mirim. Pires do Prado 
grafa o nome do professor de Hipólito da Silva como Malachias Ghirlanda e afirma que o garoto, com 13 anos 

ento comercial de V. T. Leomil, 
livros na casa que o mesmo negociante abriu sob a firma 
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Hipólito da Silva fundou o primeiro periódico republicano de Santos, O Raio, em 

parceria com o padre Francisco Gonçalves Barroso.165 Em 1877, fundou o Diário de 

Notícias, com seu companheiro de praça, João Guerra, e, por essa época, colaborou na 

Imprensa e no Diário de Santos. No final da década, Hipólito retornou a Campinas, onde 

também se dedicou ao jornalismo, ao mesmo tempo em que exercia suas atividades no 

comércio.166 Colaborou na Gazeta de Campinas e no Petiz Jornal, fundou o Correio da 

Tarde e publicou jornais literários. Entre os vários estabelecimentos nos quais o moço 

atuou como guarda-livros em sua terra natal, destacou-se a Casa Lidgerwood, cujo chefe 

decidiu confiar ao jovem funcionário um lugar no escritório da companhia, no Rio de 

Janeiro, de onde continuaria se correspondendo com a imprensa de Campinas.167       

Em meados da década de 1880, Hipólito da Silva regressou a São Paulo e fixou 

residência na capital, onde continuou a exercer a função de guarda-livros e ajudou a fundar a 

Sociedade Humanitária dos Empregados no Comércio.168 Como jornalista, redigiu O 

                                                           
165 Pires do Prado acrescenta Antônio Manuel Fernandes e Sacramento Macucos como integrantes da redação 
d’O Raio. Barreto do Amaral informa que, em Santos, antes de fundar esse jornal, Hipólito da Silva teria 
colaborado numa pequena folha literária chamada Sempre-Viva. A informação também consta no necrológio do 
Correio Paulistano. 
166 Barreto do Amaral afirma que o jornalista voltou a Campinas no ano de 1878. Em sua cidade-natal, 
trabalhou no fórum, empregou-se na Casa Lidgerwood, fundou a Boêmia Dramática e, com Carlos Ferreira, 
organizou o Almanaque Popular de Campinas para o ano de 1879. No ano seguinte, Hipólito teria fundado, com 
Júlio César de Góis, o Correio da Tarde, “jornal destinado à defesa dos ideais que pregava: libertação dos 
escravos e a república” (op. cit.: 173). Pires do Prado, por sua vez, afirma que a permanência de Hipólito na 
baixada se estendeu até 1879, quando o futuro diretor da Vida Paulista ainda estava empregado no 
estabelecimento do negociante português Manuel Lourenço da Rocha, em Santos.  Segundo o autor, só no final 
daquele ano Hipólito retornaria a Campinas, “onde trabalha no escritório de seu parente, o Sr. Francisco 
Glicério [...], tomando ao mesmo tempo vários trabalhos comercias como guarda-livros” (op. cit.: 5). Pires do 
Prado elenca as empresas nas quais o jovem trabalhou: Barrere & Irmão, Eloy Cerquera e França Camargo & 
Irmão, além da Lidgerwood Manufacturing Company, que lhe renderia uma transferência para a capital federal.       
167 Segundo Pires do Prado, Hipólito da Silva publicou dois jornais literários nesta época, denominados 
Sempreviva e Binóculo. Segundo Barreto do Amaral, as colaborações de Hipólito para a Gazeta de Campinas, 
sob o pseudônimo de Luís Figueirola, foram escritas quando o jornalista já residia no Rio de Janeiro e atuava 
como correspondente do jornal campineiro. 
168 Em relação à volta de Hipólito da Silva para São Paulo, outra controvérsia envolve as narrativas de 
Barreto do Amaral e Pires do Prado. O primeiro apresenta precisamente a data de 5 de janeiro de 1884 para 
esse fato, enquanto o segundo afirma que Hipólito chegou a São Paulo em 1885 a fim de consorciar-se com 
Emília Branco. O certo é que, deste casamento, nasceram duas filhas: Irene Branco da Silva, em 1886, e 
Lúcia Branco da Silva, em 1887. Na capital paulista, o guarda-livros empregou-se na casa Leite, Bahia, Dias 
& Cia., depois na Monteiro da Silva & Cia., onde permaneceu até 1889. Em fins de 1890, Hipólito assumiu a 
gerência da casa Payao & Cia., ficando ali por pouco tempo. A Sociedade Humanitária dos Empregados no 
Comércio foi fundada em 18 de novembro de 1888 por um pequeno grupo de indivíduos, entre os quais 
estavam os guarda-livros Hipólito da Silva e José de Toledo Piza Penteado. A instituição beneficente visava 
congregar os empregados na praça comercial paulistana e enfrentou dificuldades para se consolidar, mas no 
início do século XX já era uma das mais prósperas associações do gênero. Em 1902, a diretoria da Sociedade 
Humanitária fundou a Escola Prática de Comércio, instituição de ensino profissional criada com o objetivo de 
lecionar línguas e outras matérias essenciais à atividade comercial. No ano seguinte, sua diretoria era 
constituída por Raimundo Duprat (presidente), Joaquim Gomes Estela (vice-presidente), Domingos Ferreira e 
José da Costa Sampaio (secretários), Manuel Hipólito Moreira e Antenor de Camargo Penteado (tesoureiros). 
A Humanitária contava com a participação de um grande número de sócios contribuintes. Assim, a 
instituição podia auxiliar no tratamento de saúde de seus sócios, conceder pensões às viúvas dos mesmos e 
realizar enterros. Além disso, a sociedade conservava uma biblioteca em sua sede, fomentava a instrução 
profissional e estabelecia vínculos com instituições filantrópicas. Os membros da diretoria participavam de 
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Ganganelli (1885) e O Ensaio (1886); fez parte do corpo de colaboradores d’O Brasil 

Contemporâneo (1886-1887) e d’A Redenção (1887-1888). Esta publicação, dirigida por 

Antônio Bento, foi responsável pela divulgação da doutrina que serviu de suporte ao 

movimento dos caifases.169 Naqueles tempos, Hipólito da Silva publicou Os Latifúndios, 

“uma pequena brochura de versos satíricos de cunho claramente abolicionista” (SALIBA, 

2002: 59), cujo objetivo era fustigar os escravocratas e aqueles que os defendiam. Segundo 

Barreto do Amaral, essa fase da vida de Hipólito foi o “período máximo de sua carreira 

política e literária” (op. cit.), quando atuou como jornalista, tribuno e líder de massas pelas 

várias cidades do interior da província. 

Logo após a campanha abolicionista, o jornalista se engajou na propaganda 

republicana, cujo propósito incluía atacar as instituições imperiais e combater, pelo 

ridículo, o Príncipe Consorte. Assim, Hipólito da Silva fundou o jornal Grito do Povo 

(publicado entre junho de 1888 a janeiro de 1889), em sociedade com João Vieira de 

Almeida e Gabriel Prestes. Nesse periódico, parodiavam-se as produções literárias (de 

autoria do próprio imperador, do Conde d’Eu e de outros membros da família reinante) 

veiculadas no Correio Imperial, jornal editado em Petrópolis. “A propaganda republicana 

não podia deixar passar, sem referência humorística, essa tentativa de publicidade... 

privada” – justificava o próprio Hipólito em prefácio ao primeiro volume de Humorismos 

da propaganda republicana (1904).170  

                                                                                                                                                                                
congressos de classe e mantinham contatos com entidades congêneres, seja do segmento comercial ou de 
outras profissões, como a Sociedade Beneficente dos Alfaiates, a Liga Operária Beneficente de Santa 
Catarina etc. A revista Vida Paulista (69, ano III, 31 dez. 1904 e 1º jan. 1905) deu destaque à comemoração 
do aniversário da Sociedade Humanitária e à solenidade organizada para entregar diplomas de sócios 
beneméritos ao senador estadual Antônio de Lacerda Franco e outras personalidades. O coronel Lacerda 
Franco era reconhecido pelos serviços prestados em favor da manutenção da Escola Prática de Comércio (42, 
ano II, 25 e 26 jun. 1904). 
169 Antônio Bento de Souza Castro (1843-1898) foi uma das principais lideranças do movimento dos caifases, 
grupo de indivíduos que se articulou em várias regiões da província para promover a alforria de escravos, 
valendo-se de meios muitas vezes ilegais e violentos e estratégias de penetração nas senzalas para estimular a 
debandada dos negros das propriedades escravocratas. Alice Aguiar de Barros Fontes menciona o papel d’A 
Redenção nas ações dos caifases (1976: 17-20) e como essas ações foram articuladas no sentido da 
desorganização das fazendas escravistas (ibidem: 51-91) e da integração dos negros no sistema de trabalho 
assalariado na região de Santos, onde estava instalado o quilombo do Jabaquara (ibidem: 92-122), criado pelos 
caifases para receber os negros fugidos. Paralelamente, um trabalho de propaganda era realizado pela imprensa: 
“Para nós, a questão do elemento servil não se resolve senão por dois caminhos: ou a liberdade sem condição, 
ou a fuga em massa dos escravos mesmo libertados condicionalmente”, afirmava A Redenção (5 jan. 1888), 
órgão do movimento, que mobilizava um grande número de jovens, estudantes e profissionais liberais como 
Adolfo Gordo, Muniz de Souza, Bueno de Andrada, Garcia Redondo, Silva Pinto, Carlos Garcia, Júlio de 
Mesqtuia, Paula Novais e Hipólito da Silva. Muitos dos indivíduos reunidos em torno de Antônio Bento seriam 
incorporados à propaganda republicana e ajudariam Bernardino de Campos na regeneração do PRP a partir de 
1887, segundo José Maria dos Santos (1960: 42), quando ocorreu a convenção partidária durante a qual os 
republicanos fizeram a opção pelo abolicionismo, abandonando a postura ambígua que vinham adotando desde 
a fundação do partido quanto ao trabalho escravo.     
170 Elias Thomé Saliba considera o livro Humorismos da propaganda republicana como um dos mais notáveis 
exemplos do que chama de “humorismo da ilusão republicana”, ou seja, aquela atitude vinculada à produção 
cômica incentivada pela fermentação dos conflitos e das lutas políticas no período de transição do regime 



 

 

 

Num dos textos introdutórios daquela obra, seu autor confessava não saber se fazia 

bem ou mal “enfeixando em livro a parte humorística do 

colecionadores de curiosidades históricas”.

sua própria produção anterior (hoje quase totalmente desconhecida), por outro, não perdia a 

oportunidade de recordar o papel que ela desempenhara naqueles tempos de dedicação à 

causa republicana. No entanto,

apenas a “colecionadores de curiosidades históricas”; talvez estivesse vinculada a um projeto 

pessoal para recuperar o próprio legado político do autor

desilusões em relação ao regime republicano naqueles primeiros anos do século XX:

 

ânimos, não sei explicar como o Império tolerou o que fazíamos, quando por 
muito menos, e em monarquias mais 
convencidos do crime de lesa

                                                                                
monárquico para a República. Tal atitude consistia numa dualidade que diluía o “riso mal”, ferino, no “riso bom”, 
inofensivo. O mais interessante, segundo o historiador, é que a verve cômica de Hipólito da Silva resvalava para 
além das polarizações políticas e sociais, deslizando por referências desmistificadoras dos mais diversos interesses 
sociais, movimento percebido em parte da produção satíric
algo ou contra alguém, há sempre alguns momentos nos quais seus autores parecem perder o controle 
em que é possível desnudar ou desmistificar, para além dos meros objetos da sátira ou da derri
ou elementos coletivos ou sociais”, explica o historiador (
circunstancial em livro, Hipólito acrescentou notas, informações e explicações que mais se assemelhavam a 
“pedidos de desculpas”. O historiador compara o jovem jornalista a autores incapazes de disciplinar seu ódio e 
sublimá-lo por meio da escrita, lembrando os escritores panfletários da França revolucionária, como Hippolyte 
Castille e Ernest Coeurderoy, “publicistas obscu
inflamados jamais se esqueceram do episódio; daí, talvez, o porquê do seu esquecimento posterior” (
jornal Grito do Povo contou também com a pena de Silva Jardim, Bueno de Andra
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Num dos textos introdutórios daquela obra, seu autor confessava não saber se fazia 

bem ou mal “enfeixando em livro a parte humorística do Grito do Povo

colecionadores de curiosidades históricas”. Se, por um lado, o velho Hipólito desdenhava de 

sua própria produção anterior (hoje quase totalmente desconhecida), por outro, não perdia a 

oportunidade de recordar o papel que ela desempenhara naqueles tempos de dedicação à 

causa republicana. No entanto, essa rememoração não nos parece gratuita e nem destinada 

apenas a “colecionadores de curiosidades históricas”; talvez estivesse vinculada a um projeto 

pessoal para recuperar o próprio legado político do autor, mas também refleti

m relação ao regime republicano naqueles primeiros anos do século XX:

Hoje, passados 15 anos, desvanecidas as paixões e serenados os 
ânimos, não sei explicar como o Império tolerou o que fazíamos, quando por 
muito menos, e em monarquias mais civilizadas, há escritores que são 
convencidos do crime de lesa-majestade e por eles punidos.

                                                                                                                        
monárquico para a República. Tal atitude consistia numa dualidade que diluía o “riso mal”, ferino, no “riso bom”, 

, segundo o historiador, é que a verve cômica de Hipólito da Silva resvalava para 
além das polarizações políticas e sociais, deslizando por referências desmistificadoras dos mais diversos interesses 
sociais, movimento percebido em parte da produção satírica do período: “embora a chacota seja dirigida contra 
algo ou contra alguém, há sempre alguns momentos nos quais seus autores parecem perder o controle 
em que é possível desnudar ou desmistificar, para além dos meros objetos da sátira ou da derri
ou elementos coletivos ou sociais”, explica o historiador (op. cit.: 57). Saliba afirma que, ao reunir sua produção 
circunstancial em livro, Hipólito acrescentou notas, informações e explicações que mais se assemelhavam a 

esculpas”. O historiador compara o jovem jornalista a autores incapazes de disciplinar seu ódio e 
lo por meio da escrita, lembrando os escritores panfletários da França revolucionária, como Hippolyte 

Castille e Ernest Coeurderoy, “publicistas obscuros que sentiram na pele os massacres de 1848, e com seus escritos 
inflamados jamais se esqueceram do episódio; daí, talvez, o porquê do seu esquecimento posterior” (

contou também com a pena de Silva Jardim, Bueno de Andrada e Júlio de Mesquita. 

FIGURA 24. Vida 
Paulista, 20, 23 e 24 
jan. 1904: 1.  
Acervo Particular. 
Reprodução litográfica 
a partir de fotografia 
de 1888. Fotógrafo: 
Gonzaga de Campos. 
A vanguarda da 
propaganda 
republicana (da 
esquerda para a 
direita: Paula Novais, 
Bueno de Andrada, 
Hipólito da Silva, Júlio 
Mesquita e Carlos 
Garcia). 

Num dos textos introdutórios daquela obra, seu autor confessava não saber se fazia 

Grito do Povo, para oferecê-la a 

Se, por um lado, o velho Hipólito desdenhava de 

sua própria produção anterior (hoje quase totalmente desconhecida), por outro, não perdia a 

oportunidade de recordar o papel que ela desempenhara naqueles tempos de dedicação à 

essa rememoração não nos parece gratuita e nem destinada 

apenas a “colecionadores de curiosidades históricas”; talvez estivesse vinculada a um projeto 

também refletia um quadro de 

m relação ao regime republicano naqueles primeiros anos do século XX: 

Hoje, passados 15 anos, desvanecidas as paixões e serenados os 
ânimos, não sei explicar como o Império tolerou o que fazíamos, quando por 

há escritores que são 
majestade e por eles punidos. 

                                                        
monárquico para a República. Tal atitude consistia numa dualidade que diluía o “riso mal”, ferino, no “riso bom”, 

, segundo o historiador, é que a verve cômica de Hipólito da Silva resvalava para 
além das polarizações políticas e sociais, deslizando por referências desmistificadoras dos mais diversos interesses 

a do período: “embora a chacota seja dirigida contra 
algo ou contra alguém, há sempre alguns momentos nos quais seus autores parecem perder o controle – momentos 
em que é possível desnudar ou desmistificar, para além dos meros objetos da sátira ou da derrisão, alguns aspectos 

: 57). Saliba afirma que, ao reunir sua produção 
circunstancial em livro, Hipólito acrescentou notas, informações e explicações que mais se assemelhavam a 

esculpas”. O historiador compara o jovem jornalista a autores incapazes de disciplinar seu ódio e 
lo por meio da escrita, lembrando os escritores panfletários da França revolucionária, como Hippolyte 

ros que sentiram na pele os massacres de 1848, e com seus escritos 
inflamados jamais se esqueceram do episódio; daí, talvez, o porquê do seu esquecimento posterior” (idem: 64). O 

da e Júlio de Mesquita.  
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Essa tolerância deu lugar ao advento, um tanto inesperado, da 
República, ainda em vida do Sr. D. Pedro II. É que a propaganda havia 
solapado o edifício monárquico, fazendo o trono ruir a 15 de novembro de 
1889, perante o povo bestializado, na expressão característica de Aristides 
Lobo. [...] 

Em todo caso, ficará provado que, naquele tempo, gozávamos, pelo 
menos, da liberdade de expandir o pensamento, externando os mais 
perigosos conceitos sobre o Império e contra a família reinante, sem outras 
preocupações que não fossem as de bem servir o nosso ideal político. Ser 
republicano naquela época, era ter civismo, sentir-se independente e possuir 
a coragem da honestidade e do trabalho. 

Presentemente, já se não exigem tantos predicados [...]. 
Perdoem-me aqueles que se sentirem melindrados, nesta revivescência 

de fatos antigos, os conceitos e referenciais por mim feitos à respeitabilidade 
de seus nomes, nos assomos da paixão partidária. 

Os tempos são outros. (SILVA, 1904: 5-6)  
 

Na Vida Paulista, os tempos da propaganda eram eventualmente recordados, 

destacando sempre a fidelidade aos ideais republicanos. Em janeiro de 1904, nas páginas 

do semanário, Hipólito publicou o “trecho de um livro inédito”, exaltando o grupo de 

propagandistas republicanos (figura 24) com o qual compartilhou os momentos de uma 

luta “gloriosa, dignificadora, triumphante e que, ainda hoje, me reconforta o espirito na paz 

da consciencia, quando me lembro das atribulações e desgostos que soffri mais tarde”, 

lamentava o jornalista.171  

Proclamada a República, Hipólito foi nomeado membro da intendência municipal da 

capital e incumbido de fundar um jornal para a publicação dos atos oficiais do Estado, 

organizando o Diário Oficial. Neste, permaneceu como diretor até assumir a administração 

d’O Estado de S. Paulo (1890), onde já publicava a seção “Pipocas”, com qual se continuava 

a obra da propaganda, mesmo após a República.172  

                                                           
171 Vida Paulista (20, ano II, 23 e 24 jan. 1904). O desalento do jornalista se revelaria ainda mais forte no final do 
texto: “Depois da Republica, não sei bem o que fizeram de nós; sei apenas que, hoje: Paula Novaes vive no foro, 
advogando como póde. Bueno de Andrade é um desilludido, que anda a empregar a sua actividade na Estrada de 
Ferro Central. Julio Mesquita quer que acabe com isto, custe o que custar. Carlos Garcia levou a desillusão ao 
ponto de deixar crescer a barba. Finalmente, eu... Hippolyto da Silva”. O livro inédito ao qual se refere o jornalista 
é justamente o primeiro volume de Humorismos da propaganda republicana. O texto, denominado “Uma patrulha 
da vanguarda na Propaganda”, apareceu em primeira mão na Vida Paulista e compôs as páginas introdutórias da 
obra (p. IX a XII) que seria publicada em julho daquele mesmo ano. Humorismos da propaganda republicana era 
um livro dedicado à cidade de Campinas e aos “velhos conterrâneos e amigos” de Hipólito: Francisco Glicério, M. 
Ferraz de Campos Sales e Bento Quirino dos Santos, “como chefes da propaganda republicana iniciada em nossa 
terra, quando se não sonhava ainda com a possibilidade de próximo triunfo” (SILVA, op. cit.). Vale lembrar que o 
livro não aparecia numa hora mais oportuna: iniciavam-se os preparativos para uma disputa pela sucessão no 
Catete, na qual o ex-presidente Campos Sales surgia como alternativa paulista ao nome de Bernardino de Campos, 
provável candidato oficial e desafeto dos membros da dissidência republicana, grupo político ao qual Hipólito da 
Silva era simpático. A eleição de Jorge Tibiriçá para a presidência do Estado de São Paulo e a volta de Francisco 
Glicério para a Comissão Central do PRP alimentava as esperanças dos republicanos menos alinhados aos chefes 
políticos que vinham monopolizando o partido oficial desde meados da década de 1890.  
172 As “Pipocas”, publicadas entre 1889 e 1890, foram reunidas nas edições do segundo e terceiro volumes de 
Humorismos da propaganda republicana. Hipólito da Silva administrou O Estado de S. Paulo até agosto de 
1890, quando deixou o cargo para assumir a gerência da Payao & Cia., permanecendo como redator da parte 
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Em março de 1891, Hipólito da Silva participou de reunião para articular um 

movimento de apoio a Américo Brasiliense, presidente do Estado de São Paulo recém-

nomeado por Deodoro da Fonseca.173 Em decorrência dessa coligação, o jornalista saiu 

candidato às eleições estaduais pela chapa situacionista; eleito deputado constituinte, teve 

seu mandato renovado, em julho, para a segunda legislatura, permanecendo como 

secretário da mesa da câmara até janeiro de 1892, quando o congresso estadual foi 

dissolvido por decreto após a deposição de Américo Brasiliense. Nessa época, Hipólito da 

Silva colaborava no jornal A Federação, cujas oficinas teriam sido empasteladas durante as 

agitações em torno da mudança de governo em São Paulo.174  

Os diretórios, intendências, câmaras municipais e várias autoridades do interior 

favoráveis a Brasiliense haviam sido substituídos em decorrência das disputas locais em 

andamento desde as agitações que derrubaram o fundador do PRP. Esse quadro garantiu a 

vitória total da nova situação nas eleições para a recomposição do Congresso Estadual, 

ocorrida em março de 1892. O Partido Republicano passou por um processo de 

reorganização e expurgo dos elementos que haviam apoiado Américo Brasiliense.175 Aliado 

                                                                                                                                                                                
comercial do matutino. Vale dizer que, durante o período em que Hipólito administrou O Estado de S. Paulo, o 
redator-chefe do jornal era Francisco Rangel Pestana.  
173 O marechal Deodoro da Fonseca acabara de ser eleito presidente da República pelo Congresso Nacional 
Constituinte e havia iniciado uma política de intervenções em alguns estados da federação. Naquele contexto, em 
março de 1891, Américo Brasiliense foi nomeado novo presidente de São Paulo, dividindo as opiniões entre os 
republicanos históricos. Uma dos principais personagens da fundação do PRP, Brasiliense havia rompido com a 
comissão executiva da agremiação desde que ela dera apoio ao golpe militar que instituíra, em 1889, o novo 
regime no país. Numa atitude controversa, Américo Brasiliense acabou aceitando o convite de Deodoro (depois de 
eleito constitucionalmente como presidente da República) para assumir as rédeas no estado de São Paulo e 
promover a consolidação do regime sobre bases legais. Suas incumbências mais imediatas eram adiar as eleições 
para a assembleia constituinte estadual e enfraquecer a oposição paulista ao governo federal, que havia se 
aglutinado em torno de Prudente de Morais desde o Governo Provisório. As principais lideranças do PRP 
recusaram colaboração a Américo Brasiliense e iniciaram a articulação de uma chapa para concorrer às eleições 
para a constituinte estadual. Abriu-se um período de forte oposição ao novo governante e acirrada disputa entre os 
paulistas. A ofensiva de seus antigos companheiros de partido exigia do presidente de São Paulo a rápida 
articulação de uma resistência. A reunião em apoio a Brasiliense foi liderada pelo senador Rangel Pestana, a ela 
comparecendo um grande número de adeptos do novo presidente, oriundos de variadas vertentes políticas. O 
objetivo era mobilizar forças, condensando uma base política para a nova situação estadual, e organizar uma chapa 
alternativa para disputar as eleições para a assembleia que iria votar a Constituição do Estado de São Paulo. Abria-
se uma dissidência no PRP e duas tendências republicanas começavam a se definir no estado de São Paulo a partir 
deste movimento. Com o golpe de 3 de novembro e o contragolpe que levou à renúncia de Deodoro, as lideranças 
do PRP passaram a articular o apoio a Floriano Peixoto e a derrubada de Américo Brasiliense, o que acabou 
acontecendo em 15 de dezembro, depois de um movimento armado que se espalhou pelo interior (CASALECCHI, 
1987: 68-70; CARONE, 1971: 36-49). 
174 Rodrigo Soares Júnior afirma que “a massa popular, conduzida pelos grupos revolucionários, depôs a 
Intendência Municipal e empastelou as oficinas do jornal A Federação, órgão deodorista” (1958: 280).  
175 O vice-presidente de São Paulo, Cerqueira César, assumiu o governo e iniciou a mudança na condução da 
política estadual com apoio das lideranças que haviam feito oposição a Américo Brasiliense, como Prudente de 
Morais, Campos Sales e Bernardino de Campos. Este último seria eleito presidente de São Paulo ainda naquele 
ano. Segundo José Ênio Casalecchi (op. cit.: 76), os diretórios municipais do PRP foram preenchidos por 
elementos de confiança da nova Comissão Central do partido, composta por Bernardino de Campos, Prudente de 
Morais, Júlio de Mesquita, Cesário Bastos, Rodrigues Alves, Francisco Glicério e Vitorino Carmilo. Conforme 
constata Joseph Love, revoluções intrapartidárias não mais ocorreriam após essa reorganização do PRP, que 
passaria a deter um “virtual monopólio dos cargos públicos” (op. cit.: 160) até os últimos anos da Primeira 
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a Floriano Peixoto, o PRP consolidaria sua hegemonia sobre a política estadual, preparando-

se para assumir uma posição central na República. 

No início de abril, a imprensa paulista deu notícias de uma conspiração tramada 

contra Floriano Peixoto e na qual estavam envolvidos alguns chefes oposicionistas de São 

Paulo – entre eles, Hipólito da Silva.176 A partir daí, o jornalista cairia no ostracismo e não 

mais se envolveria com a política partidária. Aparentemente, sua volta à publicidade se faria 

com a Vida Paulista, cerca de dez anos após suas últimas investidas pela imprensa.177 

Como disse o próprio Hipólito, os tempos eram outros. O velho jornalista veio se 

aliar aos boêmios da imprensa ilustrada, “sempre lesto, sempre arguto, esfusiando no texto 

a verve, que lhe é peculiar e subscrevendo a Semana Alegre, onde o humorismo corre 

parelhas com a satyra e veladas reticências deixam suspenso o juízo crítico...”, afirmou seu 

colega Arlindo Leal.178 Na época em que colaborava na Vida Paulista, Hipólito da Silva era 

deputado à Junta Comercial de São Paulo, cargo que ocupou durante muitos anos. O 
                                                                                                                                                                                
República. Disputas menores e tensões menos importantes não deixariam de ocorrer, mas nenhuma delas deixaria 
marcas tão profundas como os violentos episódios de 1891-1892. Ainda de acordo com a análise de Love, o 
percentual de renovação da direção partidária seria muito pequeno a partir de então. “É plausível que uma razão 
adicional para o declínio no prestígio da comissão executiva do PRP tenha sido o relativo imobilismo de sua 
composição, desde a consolidação operada com Cerqueira César em 1892”, afirma o historiador (op. cit.: 165). 
176 Hipólito da Silva foi acusado de participar de uma junta revolucionária que contava também com a participação 
de Augusto César de Miranda Azevedo, José Luís Flaquer e Miguel Arcanjo Camarano. Esse grupo seria 
responsabilizado por articular um movimento armado no interior do estado em conexão com conspiradores no Rio 
de Janeiro, intermediados por Rodolfo Miranda e Ângelo Pinheiro Machado (OESP, 7 abr. 1892). O Correio 
Paulistano (6 abr. 1892) divulgou o plano, os objetivos e os nomes dos revoltosos. O jornal pintou um quadro 
pavoroso, cheio de pormenores intrigantes e elementos sensacionalistas: com apoio de chefes monarquistas, os 
conspiradores teriam reunido recursos para corromper a força pública, contratar mercenários, adquirir armas de 
fogo e subvencionar a propaganda pelo jornal A Federação; a batalha com a polícia estadual seria sanguinária; se 
vitoriosos, os chefes da sedição pretendiam ocupar o Palácio do Governo e assassinar Cerqueira César, sua família 
e seus auxiliares; a presidência de São Paulo seria restituída a Américo Brasiliense e o tesouro estadual seria 
saqueado com o objetivo de ressarcir os gastos com a revolta. 
177 Ao lado de Martim Francisco III e João Vieira de Almeida, Hipólito da Silva ainda teria fundado O 
Autonomista, “destinado a combater o governo de Bernardino de Campos” (AMARAL, op. cit.: 173). Esse jornal 
“fez época, mas durou pouco, sendo substituído, por conveniência da oposição, pela Opinião Nacional”, sob 
direção de Américo Brasiliense e com redação de Leopoldo de Freitas e Gomes Cardim (PRADO, op. cit.: 5). Luís 
Correia de Melo (op. cit., 194) afirma que Hipólito publicou A Clava, com Manuel dos Passos; Barreto do Amaral 
(op. cit.) informa que o jornalista também colaborou n’A Plateia. Há muitos dados controversos nos textos 
biográficos sobre Hipólito da Silva. Geralmente, tendemos a confiar mais nas informações prestadas por Pires do 
Prado, pois seu trabalho foi escrito em 1899 (quando o biografado ainda era vivo) e publicado num jornal que tinha 
o próprio Hipólito como colaborador. Ou seja, é possível que esse texto tenha sido submetido à revisão do próprio 
biografado, tornando-o (ao menos em relação à cronologia e alguns dados pontuais) mais preciso do que outros 
trabalhos. Não cabe aqui fazer uma apuração desses detalhes (embora tenhamos, por vezes, recorrido aos jornais da 
época para cotejar algumas informações), mas apenas imaginar quais foram os caminhos percorridos por Hipólito 
da Silva antes de chegar à Vida Paulista, como se deu sua formação política e intelectual, quais as relações 
estabelecidas por ele ao longo desse período. Segundo Pires do Prado, desde os episódios de 1891-1892, Hipólito 
da Silva “repudiou completamente a política e trancou o seu diploma de eleitor na sua gaveta”. O autor afirma que 
o jornalista voltou-se “inteiramente à sua profissão de guarda-livros, faz actualmente [1899] parte da importante e 
conceituada firma Cardoso, Magalhães, Barker & Cia., importadora de louças, porcellanas e crystaes”. Apesar dos 
autores consultados enfatizarem o distanciamento de Hipólito da Silva em relação à política, sabe-se pela imprensa 
da época que o jornalista concorreu às eleições de 1894 para a câmara estadual, computando uma boa quantidade 
de votos, contudo, insuficiente para fazer jus a uma das cadeiras legislativas (OESP, 4 dez. 1894). A partir daí, de 
fato, não foi possível encontrar registros do envolvimento de Hipólito com atividades políticas, a não ser sua 
participação no movimento municipalista na segunda metade da década de 1890.   
178 Ver número de comemoração do primeiro aniversário da Vida Paulista (53, ano II, 12 e 13 set. 1904). 
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jornalista foi um dos maiores entusiastas do projeto de criação de um Conservatório 

Dramático e Musical na capital paulista, tendo contribuído para sua fundação, em 1906, e 

entrado para o quadro de docentes do novo instituto como professor de literatura e 

declamação. No segundo semestre de 1909, a fim de tratar de sua saúde debilitada, 

Hipólito retirou-se para Águas Virtuosas (MG), onde faleceu em 24 de setembro, onze dias 

antes da fundação da Academia Paulista de Letras (APL), para qual havia sido convidado a 

ocupar uma cadeira.179        

 

9
 Gustavo Júlio Pinto Paca Filho (19/05/1858-21/05/1919) 

 
Nascido na cidade de Areias, Gustavo Paca vinha de uma tradicional família de 

magistrados e fazendeiros do Vale do Paraíba. Casou-se com uma prima, Adélia de 

Almeida Maia, irmã de Adolfo Carneiro de Almeida Maia, seu contemporâneo na 

Faculdade de Direito do largo São Francisco.180 O futuro diretor da Vida Paulista 

ingressou no curso jurídico em 1881 e logo fundou um pequeno jornal literário, 

denominado A Comédia, com Valentim Magalhães, Silva Jardim e (seu primo e cunhado) 

Adolfo Maia. Fez parte da turma de bacharelandos de 1887, entre os quais poderíamos 

encontrar futuros políticos, como Vitor Airosa e Carlos de Campos; membros da 

magistratura, como Miguel de Godói Sobrinho; e lentes da própria faculdade, como 

Frederico Steidel.181 Durante o curso, Gustavo também conviveu com uma geração de 

acadêmicos que teria grande destaque nas letras e na política nos primeiros anos da 
                                                           
179 Correia de Melo afirma que Hipólito da Silva também era membro do IHGSP, mas não conseguimos 
encontrar nenhuma referência à vinculação do jornalista à instituição.  
180 Nascido em 1832, na cidade de Salvador (BA), Gustavo Júlio Pinto Paca (pai do diretor da Vida Paulista) 
formou-se em Olinda e tornou-se juiz de direito no Vale do Paraíba paulista (primeiro, na vila de Silveiras, e 
depois, no município de Areias), onde se casou com Senhorinha Augusta de Azevedo Maia, filha do 
comendador Bento de Azevedo Maia, proprietário de terras português que havia se estabelecido em Resende 
(RJ) e foi um dos responsáveis pela elevação daquela vila à categoria de cidade, em 1848. Casado com Antônia 
Soares Carneiro, o comendador Maia teve dezesseis filhos: Maria Joaquina, Francisco, Escolástica, Antônia, 
Ana Claudina, Isabel, Constância, João, Claudina, Bento, Manuel, Luísa, Senhorinha, Antônio e Virgínia 
Ernestina, constituindo-se a família Carneiro de Azevedo Maia como uma das mais tradicionais do Vale do 
Paraíba. O juiz Gustavo Paca faleceu na flor da idade e teve apenas três filhos com Senhorinha: Gustavo Júlio 
Pinto Paca Filho, Oscar Pinto Paca e Amélia Eugênia Pinto Paca. O primeiro deles casou-se em primeiras 
núpcias com uma das filhas de seu tio, João de Azevedo Carneiro Maia, advogado em Bananal e oitavo filho do 
comendador Bento de Azevedo Maia. No entanto, essa primeira esposa de Gustavo Paca Filho, Adélia de 
Almeida Maia, faleceu muito jovem, em 1886 (CP, 4 abr. 1886; OESP, 6 abr. 1886). Assim, o casal teve apenas 
dois filhos: José de Almeida Pinto Paca e Gastão de Almeida Paca. Tempos depois, Gustavo Paca Filho 
contrairia novo casamento, sendo Cândida Lucinda Pinto Paca a sua segunda esposa. Seu irmão, Oscar, seria 
funcionário público e se casaria com Maria José Von Hirsch. Sua irmã, Amélia, casou-se com Adolfo Maia, seu 
colega na Faculdade de Direito e filho de seu tio João, pai de sua primeira esposa. Ainda sobre as relações de 
parentesco do diretor da Vida Paulista, vale dizer que Gustavo Paca Filho era sobrinho de Manuel Tomás Pinto 
Paca (magistrado e teatrólogo) e Augusto Pinto Paca (poeta e dramaturgo), ambos nascidos na Bahia por volta 
do segundo quartel do século XIX.  
181 Registros da passagem de Gustavo pela instituição podem ser encontrados nos jornais da época, como A 
Província de S. Paulo (8 dez. 1880, 27 nov. 1881 e 12 mar. 1884) e o Correio Paulistano (20 nov. 1887, 22 
nov. 1887 e 16 out. 1907). 



120 
 

República: Eduardo Prado, Raimundo Correia, Assis Brasil, Pedro Lessa, Júlio de 

Mesquita, Augusto de Lima, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros e outros.182  

Nas eleições de 1886, Gustavo Paca foi indicado pela comissão municipal do PRP 

como candidato ao cargo de juiz de paz pelo distrito do Brás, onde residia com sua família 

(APSP, 26 jun. 1886). Nessa oportunidade, sua ocupação havia sido cadastrada na chapa 

partidária como “proprietário”, provavelmente em função das posses que já havia herdado de 

seu pai. Após receber o título de bacharel (APSP, 22 nov. 1887), passou a figurar como 

“advogado” no alistamento geral de eleitores da comarca da capital, ainda vinculado à 

circunscrição paroquial do Brás (OESP, 16 jul. 1890). Não sabemos precisar em quais tipos 

de negócios Gustavo Paca vinha se especializando, mas é razoável supor que o advogado 

mantinha uma gama variada de investimentos, seja no setor imobiliário, na agricultura e, 

talvez, até mesmo na indústria.  

Na imprensa, Gustavo Paca certamente colaborava em várias publicações, entre as 

quais podemos destacar o Diário Popular e a Tribuna Italiana (1894-1895).183 Sua carreira 

na magistratura iniciou-se em Ituverava, como promotor público, cargo do qual solicitou 

exoneração em meados de 1903 (CP, 21 jun. 1903). Nessa época, percorria todo o interior 

do estado como representante do Sindicato Central União dos Lavradores, realizando 

conferências e defendendo um plano para combater a crise na agricultura. O advogado 

mobilizava os lavradores, buscando adesões, e auxiliava-os na criação de sindicatos agrícolas 

nas localidades pelas quais excursionava.184  

Foi neste contexto que Gustavo iniciou suas colaborações na Vida Paulista. Um 

pouco mais tarde, em junho de 1904, tornou-se um dos diretores e coproprietário do 

semanário. No mesmo mês em que ingressou na direção da Vida Paulista, o advogado 

                                                           
182 Vale ressaltar que Gustavo Paca ingressou na Faculdade de Direito num momento em que os acadêmicos 
(principalmente gaúchos e paulistas) se organizavam em torno de sociedades e publicações estudantis, por meio 
das quais se difundiam as ideias de Comte, Spencer, Darwin, Renan, Strauss, entre outros pensadores que 
fundamentaram teses positivistas, evolucionistas e anticlericais defendidas por aqueles jovens frequentadores do 
largo São Francisco. Segundo Ângela Alonso (2002: 120-163), muitos membros dessa geração acadêmica, 
posterior à radicalização liberal, não acreditavam nas reformas internas ao regime monárquico e desejavam a 
República Federativa constituída sobre pressupostos científicos.  
183 Essas informações foram extraídas do Dicionário de Autores Paulistas, de Luís Correia de Melo, que 
também informa que Gustavo Paca pertenceu à redação da Concórdia, semanário fundado na capital paulista 
em 1904. Ainda segundo Correia de Melo, o advogado cultivou grande erudição ao longo da vida e falava nove 
idiomas. Gustavo Paca também realizava estudos relacionados à economia e publicou, em 1895, uma obra 
denominada Indagações econômicas e financeiras: resgate de papel moeda.    
184 Ao menos desde o primeiro semestre de 1903, Gustavo Paca vinha realizando a campanha no interior, 
mobilizando as regiões de Amparo, Itatiba e Bragança (OESP, 25 abr. 1903; 18 maio 1903; 20 maio 1903; 23 
maio 1903; 10 jun. 1903 e 16 jun. 1903). Talvez o pedido de exoneração do cargo de promotor público 
tivesse alguma relação com esse envolvimento do advogado com a propaganda da lavoura, pois, no segundo 
semestre daquele mesmo ano, Gustavo intensificou a campanha e passou a mobilizar regiões mais avançadas, 
como Bebedouro, Jabuticabal e Casa Branca (OESP, 15 jul. 1903; 28 ago. 1903 e 21 set. 1903). 
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seguiu para o interior do estado em viagem de propaganda.185 Apesar de ser frequentemente 

mencionado nas páginas da Vida Paulista como um dos colaboradores efetivos, Gustavo 

Paca não assinou muitos textos publicados no semanário. Além disso, não são recorrentes 

os poucos pseudônimos que conseguimos atribuir a ele.186 Algumas pistas revelam que o 

advogado desempenhava as funções de um secretário de redação e, eventualmente, servia à 

revista como repórter.187 Mesmo após sua retirada da sociedade empresarial, ele teria 

continuado a colaborar na Vida Paulista. Sem muito mais a acrescentar sobre sua 

biografia, podemos concluir estes apontamentos afirmando que Gustavo Paca foi 

certamente o mais abastado dos diretores do semanário ilustrado. Faleceria em Santos, 

cidade onde passaria a residir nos últimos anos de sua vida.188  

                                                           
185 Não sabemos dizer se essa viagem era exclusivamente para divulgar a revista ou se Gustavo Paca 
aproveitava seus compromissos relacionados ao Sindicato Central (ou mesmo outras atribuições vinculadas 
às suas atividades profissionais) para negociar assinaturas nas localidades do interior. O certo é que, após a 
incorporação do advogado à empresa, o expediente publicado na Vida Paulista (40, ano II, 11 e 12 jun. 1904; 
41, ano II, 18 e 19 jun. 1904; 42, ano II, 25 e 26 jun. 1904) passaria a revelar certa divisão de tarefas entre os 
diretores da publicação, sendo Arlindo Leal responsável por receber a correspondência, ao passo que Gustavo 
Paca fazia o serviço de propaganda.    
186 O primeiro trabalho que apareceu com a assinatura de Gustavo Paca na Vida Paulista foi uma tradução da cena 
do beijo de Roxane, da peça Cyrano de Bergerac (32, ano II, 16 e 17 abr. 1904). A segunda colaboração assinada 
pelo advogado foi um conto denominado “Bala d’estalo” e publicado no número seguinte (33, ano II, 23 e 24 abr. 
1904). Antes disso, logo nos primeiros números do semanário, Gustavo rubricou como Rei do Latium uma série de 
cinco crônicas denominadas “Alma de Jano”. Quando já era um dos diretores da Vida Paulista, tentou iniciar a 
seção “Arco da velha” para publicar poemas em prosa. Essa série, assinada como Urraca, não passou de duas 
edições (51, ano II, 27 e 28 ago. 1904; 55, ano II, 24 e 25 set. 1904). 
187 Em meados de 1904, Gustavo Paca aparecia como representante da Vida Paulista em exposição de aves 
ocorrida em São Paulo (OESP, 9 set. 1904). Na mesma época, foi enviado a São Simão para cobrir os eventos 
relacionados a supostos milagres ocorridos naquela localidade (VP, 52, ano II, 7 e 8 set. 1904). Acreditamos que 
o papel de Gustavo Paca no semanário pode ficar um pouco mais claro se recorrermos a um relato do poeta 
Afonso Schmidt, que publicou seus primeiros versos na Vida Paulista (18, ano II, 9 e 10 jan. 1904) e contou 
como conheceu o advogado anos depois daquela estreia. Não sabemos onde esse relato foi publicado 
originalmente, mas há uma reprodução do texto de Schmidt numa edição do Diário de Santos (30 dez. 1856) em 
homenagem da Academia Santista de Letras aos cinquenta anos de vida literária do poeta. Uma cópia do 
exemplar do periódico santista nos foi gentilmente concedida por Carlos Pimentel Mendes, editor do jornal 
eletrônico Novo Milênio. Afonso Schmidt relatava que, aos quinze anos, escreveu uma curta poesia dedicada a 
certa menina e foi à redação da Vida Paulista visando “entregá-la ao porteiro e fugir depressa”. Como era 
sábado, encontrou a redação fechada e meteu o envelope por baixo da porta. Segundo o poeta, só dez ou quinze 
anos depois veio a conhecer Gustavo Paca. Após ouvir de Schmidt as lembranças acerca do episódio acima 
mencionado, o advogado teria dito-lhe: “Eu fui secretário da Vida Paulista. Lembro-me perfeitamente do dia 
em que, entrando na redação, colhi aquele envelope, debaixo da porta. Publiquei a sua poesia. Não me agradeça. 
Eu, nos jornais em que tenho servido, nunca subestimei o trabalho literário que o autor, por mera timidez, deixa 
debaixo da porta e foge, como se estivesse cometendo um delito. Em princípio, é obra de estreante de valor. Se 
não tivesse mérito, não seria tímido; entraria na redação de chapéu na cabeça e iria direto ao diretor, fazendo 
valer seus conhecimentos não literários, mas de figurões da cidade”.  
188 Após o fim da publicação da Vida Paulista, Gustavo Paca foi nomeado para o cargo de delegado na cidade 
de Leme, onde deve ter permanecido por cerca de dois anos (CP, 24 dez. 1905 e 5 jul. 1907). Aparentemente, 
continuou atuando em campanhas em favor da cafeicultura, como sugere uma série de artigos denominados 
“Propaganda do café”, publicados por ele no Correio Paulistano (7 jan. 1908; 13 jan. 1908; 20 jan. 1908; 26 
jan. 1908 e 4 fev. 1908). Enquanto residiu na capital do estado, Gustavo Paca parece ter participado de vários 
eventos políticos, mobilizando elementos republicanos do Brás e bairros adjacentes (CP, 26 fev. 1911 e 10 abr. 
1911). Naquele mesmo distrito, deve ter ocupado o cargo de subdelegado durante algum tempo (CP, 20 jun. 
1911). No início da década de 1910, o ex-diretor da Vida Paulista transferiu-se para Santos, onde trabalhou 
como secretário de redação no jornal A Cidade (OESP, 27 ago. 1913 e 9 out. 1913) e continuou a exercer a 
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2.2. OS COLABORADORES DA VIDA PAULISTA 

 

A Vida Paulista tem seus redatores efetivos e conta, entre os seus 
colaboradores literários, nomes laureados em nosso meio intelectual. 
Aceita, entretanto, o concurso dos novos, que quiserem honrar as suas 
páginas com produções que sejam dignas de seu talento.189 
 

Num levantamento feito em todos os números da revista fundada por Arlindo Leal e 

Peregrino de Castro, localizamos muitos textos assinados e identificamos um total de 354 

rubricas diferentes, entre nomes próprios, pseudônimos e caracteres tipográficos que 

identificavam ou sugeriam alguma autoria. No final deste trabalho, apresentamos uma 

listagem completa desse levantamento em ordem alfabética (anexo 4), informando a 

quantidade de aparições e os números da Vida Paulista onde as respectivas rubricas foram 

encontradas.190 Deste primeiro levantamento, selecionamos e classificamos as rubricas mais 

recorrentes (tabela 3), o que nos permitiu perceber quais eram os principais responsáveis pela 

produção textual da Vida Paulista e quais foram os colaboradores literários mais assíduos do 

semanário. Nesse sentido, é patente a proeminência dos diretores Arlindo Leal e Hipólito da 

Silva, revelando que os mesmos não se limitaram a assumir as responsabilidades editoriais, 

mas também utilizaram o semanário para divulgar suas próprias produções literárias, 

assinando-as com seus nomes próprios ou valendo-se de pseudônimos. 

Em torno dos diretores literários da Vida Paulista, reuniu-se um bom número de 

escritores, que prestigiavam as páginas do semanário com certa frequência. Havia também 

colaboradores de ocasião, desde as sumidades – que, vez ou outra, emprestaram seu garbo à 

Vida Paulista – até aqueles muitos aspirantes, que encontravam na revista uma boa 

oportunidade para submeter seus arroubos poéticos à crítica. A Vida Paulista recebeu 

colaborações de escritores (incluindo algumas mulheres) oriundos de cidades do interior de 

São Paulo e até de outros estados, representantes de diferentes tendências literárias, 

partidários de grupos políticos distintos e vinculados a vários setores sociais.  

Propor uma ordenação sistemática de um conjunto tão heterogêneo é tarefa com qual 

não nos comprometemos. Contudo, para facilitar nossa exposição, sugerimos uma 

abordagem dos colaboradores da Vida Paulista por blocos, separando em duas gerações os 

nomes encontrados. O critério será simplesmente etário: trataremos primeiro dos autores 

                                                                                                                                                                                
advocacia (OESP, 5 abr. 1914). Segundo Correia de Melo, no Dicionário de Autores Paulistas, Gustavo Paca 
faleceu no dia 21 de maio de 1919, mas não conseguimos confirmar essa data na documentação compulsada. 
189 Vida Paulista (5, ano I, 10 e 11 out. 1903). 
190 A listagem apresentada no referido anexo inclui todas as rubricas que identificam autoria de textos, sem 
desconsiderar nem mesmo as produções literárias que não foram publicadas originalmente na Vida Paulista, ou 
seja, citações de autores estrangeiros, traduções e transcrições ou fragmentos de textos.  



 

com mais de trinta anos (Álvaro Guerra, Coelho Neto, Alfred

Camargo, Rufiro Tavares, Bento Camargo, Freitas Guimarães, Colatino Barroso etc); em 

seguida, abordaremos os mais moços (Tito Franco, Gustavo Teixeira, Gelásio Pimenta, Júlio 

Prestes, Artur de Castro, Franklin Magalhães etc). Entre 

um grupo importante, embora quase completamente esquecido: as escritoras (Leonor Guerra, 

Zizinha Borja, Atália Bianchi Bertoldi, Rosália Sandoval, Rita de Moura etc). Para encerrar a 

seção, faremos menção aos redatores de ar

formas diversas de colaboração não propriamente literárias; tentaremos identificar algumas 

personalidades que, de maneiras alternativas, podem ter contribuído para o empreendimento 

da Vida Paulista (Amadeu A

Garcia e muitos outros). 

  

Em geral, os colaboradores da 

tinham ultrapassado os quarenta anos de idade. Uma boa parte, contudo, tinha uma 

respeitável trajetória literária calcada nas páginas de periódicos publicados em São Paulo 

ou mesmo em outros estados. O grupo constituído pelos escritores com mais de trinta anos 

era bastante heterogêneo; trataremos somente daqueles que consideramos mais importan

para a Vida Paulista e seguiremos uma ordem que respeitará uma combinação de critérios: 

quantidade de produções publicadas no semanário, presença nos primeiros números e 

reputação no meio literário e intelectual.

O primeiro deles era o professor

assíduos colaboradores da 

semanário.191 Foi redator do

                                                          
191 Encontramos vinte e quatro produções literárias assinadas com seu nome próprio e mais 
com seu pseudônimo mais comum, Anastácio Paz. Foi um prosador infatigável; a maior parte das colaborações 
publicadas na Vida Paulista era constituída de contos, mas também h
Guerra (jornalista) e Carolina Augusta da Conceição Guerra (
d’Almada Guerra nasceu em 6 de setembro de 1868 na freguesia de São João Batista do Arrozal, município de 
Piraí, no Vale do Paraíba fluminense. Segundo necrológio publicad
primeiras produções foram publicadas n’
Resende, onde completou os preparatórios para o curso de medicina. Ali, colaborou em várias publicações 
periódicas, como Timburibá, O Garatuja
denominada O Colibri, onde publicava poemas produzidos pelos docentes e alunos do Externato Amor à 
Ciência, onde era professor. No mesmo ano, Álvaro Guerra
Colégio São João Evangelista e assumiu a direção d’
elasticidade à sua vocação para as letras, cultivando quasi todos os gêneros, cronica, critica, conto, p
ou satirica, entre ensaios filologicos, etc.” (
mesmo ano em que deixou o interior para fixar residência na capital paulista.  
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com mais de trinta anos (Álvaro Guerra, Coelho Neto, Alfredo Camarate, Hipólito de 

Camargo, Rufiro Tavares, Bento Camargo, Freitas Guimarães, Colatino Barroso etc); em 

seguida, abordaremos os mais moços (Tito Franco, Gustavo Teixeira, Gelásio Pimenta, Júlio 

Prestes, Artur de Castro, Franklin Magalhães etc). Entre um e outro bloco, mencionaremos 

um grupo importante, embora quase completamente esquecido: as escritoras (Leonor Guerra, 

Zizinha Borja, Atália Bianchi Bertoldi, Rosália Sandoval, Rita de Moura etc). Para encerrar a 

nção aos redatores de arte (Manuel dos Passos e Cardoso de Meneses) e às 

formas diversas de colaboração não propriamente literárias; tentaremos identificar algumas 

personalidades que, de maneiras alternativas, podem ter contribuído para o empreendimento 

(Amadeu Amaral, Venceslau de Queirós, Gomes Cardim, Afonso Celso 

 

Em geral, os colaboradores da Vida Paulista não eram velhos, raros aqueles que já 

tinham ultrapassado os quarenta anos de idade. Uma boa parte, contudo, tinha uma 

vel trajetória literária calcada nas páginas de periódicos publicados em São Paulo 

ou mesmo em outros estados. O grupo constituído pelos escritores com mais de trinta anos 

era bastante heterogêneo; trataremos somente daqueles que consideramos mais importan

e seguiremos uma ordem que respeitará uma combinação de critérios: 

quantidade de produções publicadas no semanário, presença nos primeiros números e 

reputação no meio literário e intelectual. 

O primeiro deles era o professor Álvaro Guerra (1868-1942), certamente um dos mais 

assíduos colaboradores da Vida Paulista, tendo assinado pelo menos quarenta textos

Foi redator do Comércio de São Paulo, do Correio Paulistano 

                   
Encontramos vinte e quatro produções literárias assinadas com seu nome próprio e mais 

com seu pseudônimo mais comum, Anastácio Paz. Foi um prosador infatigável; a maior parte das colaborações 
era constituída de contos, mas também havia crônicas e artigos. Filho de Alberto 

e Carolina Augusta da Conceição Guerra (OESP, 7 jun. 1914), o professor Álvaro Maria 
d’Almada Guerra nasceu em 6 de setembro de 1868 na freguesia de São João Batista do Arrozal, município de 
Piraí, no Vale do Paraíba fluminense. Segundo necrológio publicado no Correio Paulistano 
primeiras produções foram publicadas n’O Constitucional, de Macaé, em 1885. Três anos depois, residia em 
Resende, onde completou os preparatórios para o curso de medicina. Ali, colaborou em várias publicações 

O Garatuja e Campos Elíseos. Em 1889, editou uma pequena revista literária 
, onde publicava poemas produzidos pelos docentes e alunos do Externato Amor à 

Ciência, onde era professor. No mesmo ano, Álvaro Guerra transferiu-se para Taubaté, onde lecionou no 
Colégio São João Evangelista e assumiu a direção d’O Noticiarista (1890). Neste periódico, “deu ele maior 
elasticidade à sua vocação para as letras, cultivando quasi todos os gêneros, cronica, critica, conto, p
ou satirica, entre ensaios filologicos, etc.” (ibidem). Ainda em Taubaté, foi diretor d’
mesmo ano em que deixou o interior para fixar residência na capital paulista.   

o Camarate, Hipólito de 

Camargo, Rufiro Tavares, Bento Camargo, Freitas Guimarães, Colatino Barroso etc); em 

seguida, abordaremos os mais moços (Tito Franco, Gustavo Teixeira, Gelásio Pimenta, Júlio 

um e outro bloco, mencionaremos 

um grupo importante, embora quase completamente esquecido: as escritoras (Leonor Guerra, 

Zizinha Borja, Atália Bianchi Bertoldi, Rosália Sandoval, Rita de Moura etc). Para encerrar a 

el dos Passos e Cardoso de Meneses) e às 

formas diversas de colaboração não propriamente literárias; tentaremos identificar algumas 

personalidades que, de maneiras alternativas, podem ter contribuído para o empreendimento 

maral, Venceslau de Queirós, Gomes Cardim, Afonso Celso 

não eram velhos, raros aqueles que já 

tinham ultrapassado os quarenta anos de idade. Uma boa parte, contudo, tinha uma 

vel trajetória literária calcada nas páginas de periódicos publicados em São Paulo 

ou mesmo em outros estados. O grupo constituído pelos escritores com mais de trinta anos 

era bastante heterogêneo; trataremos somente daqueles que consideramos mais importantes 

e seguiremos uma ordem que respeitará uma combinação de critérios: 

quantidade de produções publicadas no semanário, presença nos primeiros números e 

1942), certamente um dos mais 

, tendo assinado pelo menos quarenta textos no 

Correio Paulistano e colaborou em 

Encontramos vinte e quatro produções literárias assinadas com seu nome próprio e mais dezesseis subscritas 
com seu pseudônimo mais comum, Anastácio Paz. Foi um prosador infatigável; a maior parte das colaborações 

crônicas e artigos. Filho de Alberto 
, 7 jun. 1914), o professor Álvaro Maria 

d’Almada Guerra nasceu em 6 de setembro de 1868 na freguesia de São João Batista do Arrozal, município de 
Correio Paulistano (25 ago. 1842), suas 

, de Macaé, em 1885. Três anos depois, residia em 
Resende, onde completou os preparatórios para o curso de medicina. Ali, colaborou em várias publicações 

. Em 1889, editou uma pequena revista literária 
, onde publicava poemas produzidos pelos docentes e alunos do Externato Amor à 

se para Taubaté, onde lecionou no 
(1890). Neste periódico, “deu ele maior 

elasticidade à sua vocação para as letras, cultivando quasi todos os gêneros, cronica, critica, conto, poesia lirica 
). Ainda em Taubaté, foi diretor d’O Popular, em 1895, 
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diversos periódicos da capital paulista e de outras localidades.192 Em 1897, publicou seu 

primeiro livro, No lar, coleção de contos íntimos. O segundo, Páginas esquecidas, onde reunia 

suas colaborações para a imprensa diária paulistana, veio a lume em 1900. Dois anos depois 

saía sua terceira obra, Um filósofo. 

Álvaro Guerra era estimado por seu notável conhecimento nas áreas de filologia e 

literatura; fez carreira no magistério e participou de várias instituições culturais. Em 1901, 

tornou-se sócio efetivo do IHGSP e ajudou na criação da efêmera Sociedade de Etnografia 

e Civilização dos Índios (SECI).193 No ano seguinte, com a fundação a Escola Prática de 

Comércio, assumiu ali a cadeira de português e francês como substituto; também foi 

professor particular e lecionou em outras instituições, como o tradicional Colégio Ateneu 

Paulistano. Quando colaborou na Vida Paulista, Álvaro Guerra já era considerado um 

dedicado estudioso da língua portuguesa e chegou a iniciar uma série de “epístolas 

filológicas” nos últimos números do semanário.194 A série não teve continuidade devido à 

extinção do periódico, no final de agosto de 1905. Menos de três meses depois, Álvaro 

Guerra fundaria a Íris, revista mensal de ciências, letras e artes, publicada sob sua direção 

até 1907. Neste periódico, reuniram-se colaborações de seus companheiros na Vida Paulista, 

como Hipólito da Silva e Arlindo Leal, entre outros escritores de relevo.195  

                                                           
192 Logo se tornou conhecido como cronista e crítico literário no Comércio de São Paulo, quando este era dirigido 
por César Ribeiro. Em 1897, entrou para a redação do Correio Paulistano. Seus textos eram assinados com 
pseudônimos diversos – Anastácio Paz, Simplício, Johann Faber – conforme a natureza do trabalho. No campo da 
crítica literária, muito dedicado à análise formal, Álvaro Guerra compunha – com Antônio de Godói e Alberto de 
Souza – uma tríade conhecida na época como os “mosqueteiros do estilo”, segundo conta Luís Correia de Melo 
(1954: 617). Afonso Arinos o levou novamente para o Comércio de São Paulo, mas, em 1900, voltou ao Correio 
Paulistano como colaborador (CP, 25 ago. 1842). Entre os diversos periódicos que publicaram textos de Álvaro 
Guerra nessa época, podemos citar: Rua do Ouvidor (1899), do Rio de Janeiro, Lusitânia (1900), Ilustração 
Brasileira, Palladium, Orkídea e Revista Moderna (1905). Também foi redator d’A Internacional (1905). 
193 A SECI conjugava os trabalhos historiográficos relacionados de construção da nacionalidade brasileira e uma 
postura indigenista que atuava na renovação das políticas de civilização e catequese, revalorizando o trabalho 
religioso nesse campo. Entre os sócios fundadores, havia muitos eclesiásticos, como o padre Claro Monteiro do 
Amaral, em colaboração com intelectuais que também compunham os quadros de importantes instituições 
científicas, como a CGGSP, o MP e o IHGSP. Entre estes, destacamos Hermann Von Ihering, Teodoro 
Sampaio, João Mendes Júnior, José Vieira do Couto de Magalhães Sobrinho, Brasílio Machado e Benedito 
Calixto. A SECI não teve vida longa. 
194 Os artigos de filologia publicados por Álvaro Guerra na Vida Paulista (99, ano III, 10 e 11 ago. 1905; 100, 
ano III, 19 e 20 ago. 1905) foram em resposta a questões da língua portuguesa sugeridas por Carlos de Carvalho 
em artigo também publicado no semanário (97, ano III, 25 e 26 jul. 1905).   
195 Publicando-se em forma de fascículos colecionáveis, Íris reuniu vários escritores paulistas e apresentou-se com 
o intuito de constituir-se em “util florilegio, onde, em proveito da intellectualidade brasileira, poderão os seus 
collaboradores, ao lado de producções ineditas, salvar do olvido excellentes trabalhos literarios, sepultos, desde 
muito, nas paginas de revistas, jornaes e publicações extintas, – trabalhos que, após receberem uma forma 
definitiva, merecem ser relidos a qualquer tempo, quando mais não seja, como documentos psycologicos da nossa 
época” (Íris, nov. 1905). Dando preferência aos “escriptos de autores nacionaes” e aos “trabalhos relativos a cousas 
da nossa patria”, a revista evocava os sentimentos de nacionalidade. “O nosso intuito, salvando do esquecimento 
[...] alguns bellos trabalhos sobre letras, sciencias ou artes, é proporcionar aos leitores da IRIS [...] uma leitura leve, 
variada, e quanto possível, brasileira. Sim: brasileira!” ( ibidem). Voltaremos a tratar da revista Íris no próximo 
capítulo para traçar um paralelo entre os propósitos desta publicação e o programa defendido pela Vida Paulista 
num quadro em que parte da intelectualidade paulista procurava alternativas à sensação de aceleração temporal 
provocada pelas rápidas mudanças que caracterizavam o período.  
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 TABELA 3. ASSINATURAS MAIS RECORRENTES NA VIDA PAULISTA 
Total Rubrica Autor (observações) 

41 Celeste  Arlindo Antônio Leal 

40 Hidasil José Hipólito da Silva Dutra 

26 Álvaro Guerra Álvaro Maria d’Almada Guerra (escritor, professor e filólogo paulista) 

24 Coelho Netto Henrique Maximiano Coelho Neto (escritor maranhense) 

23 Falstaff Arlindo Antônio Leal 

22 Raúl Arlindo Antônio Leal 

21 Tito Franco Luís Tito Franco de Almeida (poeta paraense e advogado) 

17 Hippolyto de Camargo Hipólito de Camargo (advogado e escritor) 

16 Carlos Ribeiro Carlos Ribeiro 

16 Leona Leonor Marcondes Leopoldo Guerra (escritora) 

15 Yolanda Zizinha Borja de Almeida (escritora) 

14 Anastacio Paz Álvaro Maria d’Almada Guerra (escritor, professor e filólogo paulista) 

13 Gustavo Teixeira Gustavo de Paula Teixeira (redator da Folha Nova) 

13 Paff José Hipólito da Silva Dutra / Gustavo Júlio Pinto Paca 

12 Gelasio Pimenta Gelásio Pimenta (redator da Folha Nova) 

11 Aladino Arlindo Antônio Leal 

11 Julio Prestes Júlio Prestes de Albuquerque (poeta e estudante de direito) 

10 Hippolyto da Silva José Hipólito da Silva Dutra 

9 Arthur Azevedo Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo (dramaturgo) 

9 Manoel dos Passos Manuel dos Passos (maestro) 

8 Arlindo Leal Arlindo Antônio Leal 

8 Colatino Barroso José Colatino da Costa Barroso (escritor capixaba) 

8 Franklim Magalhães Franklin de Almeida Magalhães (poeta mineiro) 

8 Fregoli (Não identificado) 

8 Octaviano Costa Otaviano Costa (diretor d’O Trabalho, de Nova Lousã) 

8 Rufiro Tavares Rufiro Tavares de Almeida Júnior 

7 Quasimodo (Não identificado) 

6 Alexandre Fernandes Alexandre Fernandes 

6 Arthur de Castro Artur de Castro 

6 Bento Camargo Bento Ribeiro dos Santos Camargo 

6 Domingos Dias Santos (Não identificado, provavelmente pseudônimo) 

6 Esopinho (Não identificado) 

6 Julio Dantas Júlio Dantas (escritor português, transcrições)*  

6 Raul  (Provavelmente Arlindo Leal) 

6 Rodrigo de T.  (Não identificado) 

6 Victruvio Marcondes Vitrúvio Marcondes 

5 A. Sandoval Arlindo Antônio Leal 

5 Athalia Bianchi Bertoldi Atália Bianchi Bertoldi 

5 Catulle Mendes Catulle Mendès (escritor francês, transcrições)* 

5 M. N. Z. Z. Cardoso de Menezes  

5 Rei do Latium Gustavo Júlio Pinto Paca 

5 José do Patrocínio José do Patrocínio (transcrições)* 

4 Diavolino (Não identificado) 

4 Freitas Guimarães José Freitas Guimarães 

4 Gavroche (Não identificado) 

4 Manoel de Azevedo (Não identificado) 

4 Pierrot (Não identificado) 

4 Zzzz... (Não identificado) 

* Textos publicados anteriormente em outros veículos. 

 

A participação de Álvaro Guerra na Vida Paulista não parece ter ficado restrita às 

colaborações literárias, pois é bem provável que o professor deva ter intervido na própria 

concepção do semanário. Logo no primeiro número, publicava-se um artigo de sua autoria 

no qual traçava o equilíbrio entre Demócrito e Heráclito como diretriz filosófica para o novo 

periódico paulistano, que deveria ser “o reflexo deste viver multiforme e cosmopolita da 
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‘capital artística’ do Brasil”.196 A partir da década de 1910 até sua morte, Álvaro Guerra se 

afastaria das redações jornalísticas, mas continuaria enviando colaborações para a imprensa; 

seu foco passaria a ser o magistério, a elaboração de livros escolares e as atividades 

associativas no âmbito da cultura e das letras.197 

Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, o maranhense Henrique 

Maximiano Coelho Neto (1864-1934) foi certamente o prosador mais renomado a enviar 

inéditos à Vida Paulista. No final de janeiro de 1904, o semanário anunciava com orgulho 

o início dessa colaboração, que se tornaria mais frequente a partir do segundo semestre 

daquele ano.198 Filho de um comerciante português, Coelho Neto nasceu em Caxias e, aos 

seis anos de idade, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde realizou os estudos primários e 

secundários. Em 1883, ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, onde participou de 

sociedades e redigiu periódicos acadêmicos; chegou ao segundo ano e se transferiu para a 

Faculdade do Recife – sem concluir o curso, retornou ao Rio de Janeiro.199  

Na corte, fez sua estreia na grande imprensa, em 1886, nas páginas da Gazeta da 

Tarde, de José do Patrocínio, de quem foi companheiro na campanha abolicionista. 

Frequentava as rodas boêmias e literárias das quais tomavam parte Olavo Bilac, Guimarães 

Passos, Luís Murat, Paula Nei e outros. Foi redator de diversos periódicos no Rio de 

Janeiro, entre os quais destacamos a Cidade do Rio, O Dia, o Diário de Notícias, O Meio, a 

Gazeta de Notícias e o Correio da Manhã; colaborou em outros tantos, como Novidades, O 
                                                           
196 Segundo Álvaro Guerra, o semanário “não pretenderá ser sempre humoristico, nem sempre sentimental” (VP, 1, 
12 e 13 mar. 1903: 2), apontando para a necessidade de promover a leitura leve, jocosa e circunstancial em 
conjunção com a verdadeira literatura – ponderada, sensível, edificante e duradoura. 
197 Álvaro Guerra tornou-se diretor, em 1909, da Seção de Filosofia e Letras da Sociedade Científica de São 
Paulo, instituição fundada pelo professor presbiteriano Erasmo Braga. Em 1915, o ex-colaborador da Vida 
Paulista foi eleito para ocupar a cadeira 21 da APL, na vaga deixada por Almeida Nogueira. Continuou a 
publicar obras literárias e didáticas: Os meus serões (1908), Páginas cristãs (1910), Leituras brasileiras (1911), 
Fragmentário clássico de prosadores quinhentistas (1912), Leituras proveitosas (1912), Palestras com a 
mocidade (1916), Mosaico literário (1917), Galeria de grandes homens (1922-1924), Introdução ao estudo da 
literatura (1930). Álvaro Guerra faleceu em São Paulo, em 24 de agosto de 1942. O literato foi casado, em 
primeiras núpcias, com Leonor Marcondes Leopoldo Guerra, com quem teve oito filhos. Leonor Guerra 
também foi colaboradora da Vida Paulista, assinando suas produções literárias como Leona.  
198 “Abrilhanta hoje as paginas da Vida Paulista, precioso inedito de Coelho Netto, o extraordinario cultor da 
Forma. Recomendamos aos nossos leitores e leitoras a belissima phantasia do aprimorado estylista das 
Passionarias, que nos honra sobremaneira com a sua valiosa collaboração” (VP, 20, 23 e 24 jan. 1904). O início 
das colaborações do escritor maranhense se deu logo depois de um encontro com representantes da Vida 
Paulista, em Campinas. Naquela cidade, na noite de natal de 1903, realizou-se, sob direção do Clube Livro 
Azul, uma festa durante a qual foi representada a peça Pastoral, de autoria de Coelho Neto. Nessa ocasião, 
escritor se reuniu com a imprensa local. Em janeiro, um retrato de Coelho Neto foi publicado na “página de 
honra” da Vida Paulista (19, ano II, 16 e 17 jan. 1904); a partir do número seguinte, iniciaram-se as 
colaborações do renomado prosador. A presença de Coelho Neto na Vida Paulista seria mais intensa depois que 
o semanário ilustrado completou seu primeiro ano de existência. Até o encerramento das atividades da Vida 
Paulista, totalizaram-se vinte e quatro textos em prosa assinados por Coelho Neto no periódico. 
199 Em São Paulo, Coelho Neto residiu na mesma pensão de Raul Pompeia, veterano do curso de Direito. Foi 
contemporâneo de Bento Camargo, Venceslau de Queirós, Gomes Cardim, Gustavo Paca, Paula Novais entre 
outros. Participou da Comissão Acadêmica Emancipadora, colaborou n’A União (1884), órgão da Sociedade 
União Acadêmica, e redigiu O Meridiano (1885), com Gomes Cardim, Bartolomeu Brasil e Nelson Tobias. Em 
1885, transferiu-se para a Faculdade do Recife, não permanecendo ali por muito tempo.  
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País, Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo, Revista Brasileira, A Cigarra etc. No 

início do século XX, já havia publicado um grande número de obras – romances, contos, 

crônicas, lendas, discursos, conferências e peças de teatro. Entre seus livros de maior êxito, 

podemos destacar A Capital Federal (1893), Sertão (1896) e A conquista (1899).  

A bibliografia sobre Coelho Neto é vasta e há certamente melhores referências a seu 

respeito do que nós podemos oferecer neste trabalho. Aproveitemos estas páginas para tratar 

de figuras menos conhecidas, como Alfredo Camarate (1840-1904) e Hipólito de Camargo 

(1846-1905), que eram os mais adiantados em idade entre os colaboradores da Vida Paulista. 

O primeiro assinou pouquíssimas produções publicadas na revista, pois sua colaboração teve 

início três meses antes de sua morte – uma grande perda para os diretores do semanário, que 

viam nele “mais do que um simples mentor”, um “espirito observador e justo, que tão bem 

sabia nos aconselhar, que melhor sabia nos auxiliar”, afirmou Arlindo Leal em artigo 

publicado no número comemorativo de primeiro aniversário da Vida Paulista.200          

Destarte o tom laudatório dos necrológios publicados na imprensa, são eles, mais 

uma vez, que nos fornecem maior volume de informações biográficas acerca de Alfredo 

Camarate – jornalista, cronista, crítico de arte, flautista e arquiteto de origem portuguesa.201 

No Rio de Janeiro, foi inspetor de ensino do Real Conservatório de Música e redigiu o 

Jornal do Comércio, destacando-se na seção de crítica de arte.202 Seu nome também está 

ligado à fundação da Gazeta de Notícias, onde trabalhou por muito tempo. Entre as 
                                                           
200 Alfredo Camarate assinou um texto com seu nome completo e dois como A. Camarate. Há também três 
artigos publicados como José (ou Jozé), que muito provavelmente eram de sua lavra. A estreia do jornalista na 
Vida Paulista – aos 63 anos de idade e com a saúde debilitada – foi comemorada pelos redatores do semanário 
ilustrado: “É para nós outros, seus collegas e amigos, bem como para a imprensa de São Paulo, uma honra que 
agradecemos sinceramente” (6, ano I, 17 e 18 out. 1903). No mesmo número em que se fazia este anúncio, foi 
publicado um artigo assinado por Jozé. A última colaboração de Camarate para a Vida Paulista (21, ano II, 30 e 
31 jan. 1904), publicada postumamente, ajuda a reforçar nossas suspeitas. A autoria do artigo era identificada 
das duas maneiras (A. Camarate e José).    
201 Alfredo Camarate nasceu em Lisboa no dia 30 de março de 1840. Segundo a Enciclopédia da Literatura 
Brasileira, de Coutinho e Galante de Sousa (2001), ele teria chegado ao Brasil em 1872. Contudo, o necrológio 
do Correio Paulistano (28 jan. 1904) informa que Alfredo Camarate teve uma passagem anterior pelo nosso 
país. Com quatorze anos de idade, Camarate teria chegado ao Rio de Janeiro, ingressando no Colégio Pedro II. 
Cursou apenas dois anos e abandonou os estudos para entregar-se à imprensa. Colaborou nos jornais diários e 
em revistas literárias, sendo sua estreia no Jornal do Comércio. Aos vinte e um anos, matriculou-se no Real 
Conservatório de Música, completou o curso de flautas e partiu para Buenos Aires. Na Argentina permaneceu 
por dois anos, fazendo a crítica teatral para o periódico La Prensa. Voltou a Portugal, de onde partiu para uma 
série de viagens pela Europa e por alguns países do continente africano. Somente após essas excursões teria 
retornado ao Rio de Janeiro, sendo nomeado inspetor de ensino do Conservatório de Música na mesma época 
em que entrou para a redação do Jornal do Comércio.  
202 Sua especialidade era crítica dramática e musical, mas também produziu artigos sobre pintura, arquitetura e 
literatura. O necrológio publicado n’O Estado de S. Paulo (28 jan. 1904) traça um perfil de Alfredo Camarate 
durante o “período áureo da imprensa fluminense”, quando o crítico português ocupou um lugar de destaque na 
redação do “grande órgão” (como era conhecido o Jornal do Comércio), exercendo “a mais completa 
autoridade que um homem de letras póde exercer num publico. Fez e desfez reputações; muitas celebridades 
extrangeiras que visitaram a capital do Império tiveram de sujeitar o seu amor proprio e a sua vaidade á penna 
implacavel deste homem”. O jornal destaca a severidade das críticas de Camarate e sua cultura variada, que o 
permitia exercer várias funções – músico, pintor, arquiteto – e lhe dava condições de conhecer a técnica de cada 
uma dessas artes, capacitando-o a “distinguir com segurança as bôas qualidades dos defeitos”. 
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décadas de 1870 e 1880, redigiu e colaborou em vários periódicos do Rio, como O 

Mosquito (1874-1876), Diário Popular (1877-1882) e O Besouro (1878-1891), além dos 

jornais já mencionados.  

Em 1889, Alfredo Camarate deixou o jornalismo fluminense e seu cargo no 

Conservatório para dedicar-se à arquitetura. Foi convocado para integrar a Comissão 

Construtora da Nova Capital do Estado de Minas Gerais, sendo designado para avaliar 

plantas arquitetônicas das futuras residências. Como sócio da Edwards, Camarate & 

Soucasaux, foi responsável por diversos trabalhos de engenharia (como a Estação General 

Carneiro) durante a construção de Belo Horizonte. A partir de 1893, colaborou no Minas 

Gerais, publicação oficial, sob o pseudônimo de Alfredo Riancho, produzindo uma série 

de crônicas sobre a capital mineira.203 Dali, partiu para a capital paulista, onde trabalhou 

em vários jornais como crítico teatral e cronista. Foi redator do Comércio de São Paulo 

(1898-1901) e do Correio Paulistano (1899). Em 1902, ajudou a fundar o jornal O Tempo, 

órgão do partido republicano dissidente, tornando-se secretário de redação desse periódico 

na mesma época em que assumia a secretaria da empresa do Teatro Politeama, cargo que 

ocupou até sua morte.204 Em 1903, foi acometido de uma apoplexia, não resistindo a um 

segundo ataque menos de um ano depois, quando já era colaborador da Vida Paulista.205 

O advogado Hipólito de Camargo também faleceu na época em que colaborava no 

semanário fundado por Arlindo Leal e Peregrino de Castro. Nascido em São Paulo, 

formou-se na faculdade do largo São Francisco, onde estudou com Lúcio de Mendonça, 

Cerqueira Mendes, João Monteiro e José Luís de Almeida Nogueira. Durante o curso de 

                                                           
203 Essas informações constam em artigo de Pedro de Castro Lüscher denominado “Alfredo Camarate: 
República, civilização e patrimônio. As crônicas jornalísticas e uma Belo Horizonte em Construção” (Anais do 
XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo: Julho, 2011).  
204 Segundo necrológio do Correio Paulistano (28 jan. 1904), Alfredo Camarate foi colocado no Teatro 
Politeama pelos diretores da Companhia Antarctica Paulista. O Tempo foi um jornal de curta duração onde o 
crítico português iniciou uma série de artigos denominada “Cinquenta anos de teatro”, que pretendia 
transformar em livro. Segundo a Enciclopédia da Literatura Brasileira, Alfredo Camarate também atuou na 
redação do periódico Gil Brás, publicado em São Paulo em 1903. 
205 Alfredo Camarate faleceu em 27 de janeiro de 1903. “A inexoravel morte arrebatou mais uma vida preciosa, 
apartando-nos do velho e dedicado companheiro de lutas, Alfredo Camarate, o bondoso velhinho que, com o 
seu espirito fino, scintillante, era a alegria da Vida Paulista, o nosso mais querido collaborador, o nosso mais 
estremecido amigo”, afirmava a redação do semanário em artigo dedicado à memória de Camarate (21, ano II, 
30 e 31 jan. 1904). O desenho publicado na página central do número comemorativo do primeiro aniversário da 
Vida Paulista (53, ano II, 12 e 13 set. 1904), já reproduzido neste trabalho (figura 3), representa os diretores do 
semanário, acompanhados de alguns colaboradores mais destacados. É possível que o terceiro personagem ao 
fundo, da direita para a esquerda, seja uma referência ao jornalista falecido no início daquele ano. Além de 
crítico de arte, Alfredo Camarate notabilizou-se como cronista e escritor humorístico. Segundo necrológio d’O 
Estado de S. Paulo (28 jan. 1904), sua escrita seguia um estilo simples e desataviado, assim como nas suas 
conversas: “era um causeur agradabilíssimo. As suas viagens e sua longa carreira de jornalista, as peripécias tão 
interessantes e varaidas da sua vida accidentada de bohemio impenitente forneciam-lhe assumpto inexgottavel 
para os seus contos, para as suas blagues inoffensivas, para o cavaco na roda de amigos”. A mesma opinião 
parece ser a de Arlindo Leal, na Vida Paulista (53, ano II, 12 e 13 set. 1904), que rememorava com saudade 
aquele “bondoso velho que, por mais de uma vez, fez serão a nosso lado, amenisando a tarefa com a narração 
chistosa de aventuras interessantes, como só elle as sabia contar!...”.   
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direito, Camargo publicou dois livros de poesia – Horas matinais e Harpa dolorosa – e foi 

colaborador do periódico A Crisálida (1869), entre outros. Formou-se em 1872 e fez 

carreira na magistratura. Foi juiz municipal e de órfãos em Jacareí (1875-1878), juiz de 

direito em São Simão (1878-1883), Paraibuna (1883-1884) e novamente em Jacareí (1885-

1892); também foi nomeado chefe de polícia da província de São Paulo em duas 

oportunidades (1883 e 1884). Em 1892, assumiu uma vaga de juiz de direito na capital, 

mas foi afastado em julho de 1900, quando sofreu acusações que levaram o Tribunal de 

Justiça a propor sua remoção do cargo ao presidente do Estado de São Paulo.206 Hipólito de 

Camargo foi suspenso por tempo indeterminado e nunca mais voltou a vestir a toga, 

dedicando os últimos anos de sua vida à advocacia. 

O magistrado foi um dos sócios fundadores do IHGSP, em 1894. Na imprensa, 

publicou contos e romances. Como colaborador da Vida Paulista, escrevia um “memorial de 

recordações” intitulado “Vida Alegre”, publicado no semanário em forma de folhetim. 

Faleceu aos 59 anos, em 16 de março de 1905, deixando vasta obra jurídica.207 

A revista Vida Paulista recebeu colaborações de um grande número de bacharéis e 

muitos dos principais poetas e prosadores que publicaram suas produções no semanário 

iniciaram-se na vida literária quando ainda frequentavam os bancos acadêmicos do largo 

São Francisco. É o caso de Bento Camargo, Rufiro Tavares e Freitas Guimarães, sobre os 

quais daremos agora algumas notas biográficas.208 

Bento Ribeiro dos Santos Camargo (1862-1938) concluiu o curso de direito em 

1884 e desde cedo esteve envolvido em manifestações culturais e eventos políticos 

republicanos. Segundo os necrológios publicados na imprensa paulista (OESP e CP, 6 ago. 

1938), Bento Camargo advogou em Pirassununga, foi bibliotecário da prefeitura da capital 

e escritor teatral de grande mérito. Filho do coronel João Ribeiro dos Santos Camargo e 

Ana Rosa Ribeiro dos Santos Camargo, o jovem advogado casou-se, em 1885, com 

Francisca de Paula Rego Freitas. Ambos descendiam de tradicionais famílias paulistas, 

sendo ela filha de Antônio Pinto do Rego Freitas e Maria Teresa Rodrigues de Freitas; 

juntos, tiveram oito filhos. 

                                                           
206 O Estado de S. Paulo (22 mar. 1905) publicou artigo assinado por A., em que se pintava um quadro a 
respeito da remoção de Hipólito de Camargo como um caso de interferência do poder executivo no judiciário, 
alegando que ao juiz não foi dado direito à defesa e que seu afastamento do cargo teria sido motivado por 
questões políticas envolvendo o governo do Estado, na época sob a presidência de Rodrigues Alves.  
207 Entre os livros de direito que escreveu, podemos destacar: Reforma eleitoral brasileira (1881); O júri, Código 
Penal dos Estados Unidos do Brasil: repertório analítico e emendas teóricas e práticas (1891); Menores e 
interditos (1891) e O Estado Civil (1892).  
208 Esses nomes merecem destaque por dois motivos: primeiro, porque assinaram certo número de produções 
literárias publicadas na Vida Paulista; segundo, porque figuravam nas listas de colaboradores publicadas nos 
primeiros números do semanário. Ainda neste capítulo, voltaremos a tratar dessas listas. 
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No início da República, durante o Encilhamento, Bento Camargo investiu em vários 

empreendimentos nos quais não deve ter obtido grande êxito, incluindo sua tentativa 

frustrada de organizar a Companhia de Teatros Paulista junto com outros empresários 

locais.209 Não sabemos se o bacharel perseverou como empreendedor, mas é mais provável 

que tenha feito carreira no funcionalismo público, enquanto advogava, colaborava na 

imprensa e escrevia obras de dramaturgia.210 No que tange a sua atuação política, Bento 

Camargo engajou-se no movimento republicano desde os anos 1880 e fez parte da oposição 

ao PRP durante o primeiro governo de Bernardino de Campos no Estado de São Paulo.211  

Outro bacharel que colaborou na Vida Paulista foi Rufiro Tavares de Almeida 

Júnior (1866-1958), formado no largo São Francisco em 1891. Durante o curso, participou 

de movimentos acadêmicos e trabalhou na redação do Correio Paulistano, de onde saiu 

para seguir carreira na sua área de formação. Em 1892, tornou-se promotor público em 

Pirassununga, onde permaneceu durante alguns anos. Foi nomeado delegado na Repartição 

Central de Polícia da capital do estado, mas acabou demitido do cargo em 1898, após ser 

responsabilizado por arbitrariedades cometidas por um sargento subordinado a ele.212 A 

partir de então, dedicou-se à advocacia; continuou sua atuação na imprensa e colaborou em 

vários jornais, publicando principalmente versos.213  

Um pouco mais jovem que os dois bacharéis mencionados anteriormente era José 

de Freitas Guimarães (1870-1944), promotor público da capital na época em que a Vida 

Paulista começou a ser editada em São Paulo. Filho do negociante João de Freitas 

Guimarães e Francisca Sanches de Lemos Guimarães, o jovem magistrado nasceu em 

Caldas (MG), mas cresceu em território paulista, onde fez as primeiras letras, ingressou na 

                                                           
209 A Companhia de Teatros Brasileira, do Rio de Janeiro, decidiu estabelecer uma sucursal em São Paulo, em 
1891, com a finalidade de assumir a administração do Teatro São José. Logo em seguida, os dirigentes da filial 
paulista decidiram separá-la da sede e organizaram a Companhia de Teatros Paulista, que também adquiriu o 
antigo Teatro Provisório. Bento Camargo era o presidente e Gomes Cardim assumiu a gerência do novo 
empreendimento. Eduardo Wright tornou-se o secretário e a tesouraria foi entregue a Assis Pacheco Neto. O 
Conselho Fiscal da nova sociedade foi composto por Elias Fausto Pacheco Jordão, Capote Valente e Andrade 
Figueira (OESP, 30 maio 1891). A Companhia de Teatros Paulista teve vida efêmera e, após sua liquidação, os 
direitos sobre o Teatro São José foram transferidos para o empreendedor Martinho da Silva Prado Júnior. Mais 
ou menos na mesma época, Bento Camargo figurava como acionista da Companhia Paulista de Alvenarias 
(OESP, 26 fev. 1891) e conselheiro fiscal da Companhia Paulista Indústria e Comércio (OESP, 29 ago. 1890), 
da Iniciadora Paulista (OESP, 4 jan. 1891) e de uma manufatura de chapéus (OESP, 15 abr. 1891). 
210 Na Vida Paulista, assinou não mais que seis colaborações, sendo um fragmento de texto inédito para o teatro 
e cinco poemas. 
211 O partido republicano oposicionista lançou o jovem advogado entre seus candidatos à Câmara Municipal em 
1895, mas Bento Camargo não obteve votação suficiente para ser eleito (OESP, 22 jul. 1895; 11 ago. 1895). 
212 O sargento havia espancado um imigrante italiano, supostamente com autorização de Rufiro Tavares. O caso 
Michelotti, como ficou conhecido na imprensa, rendeu muito assunto aos jornais até 1900, quando o então juiz 
de direito Hipólito de Camargo absolveu o ex-delegado da Repartição Central de Polícia das acusações 
constantes no processo de responsabilidade aberto contra ele. 
213 Na Vida Paulista, localizamos oito colaborações assinadas por Rufiro Tavares, sendo sete poemas e um 
artigo, este publicado no número especial d’A Redenção em homenagem a José do Patrocínio (77, ano III, 27 e 
28 fev. 1905). 
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carreira comercial e frequentou o curso jurídico.214 Graduado em 1895, Freitas Guimarães 

logo assumiu a promotoria pública da capital, cargo no qual permaneceu durante longos 

anos. “Era um orador vibrante, consagrado com entusiasmo aos processos criminais que 

corriam na sua seção e cuja voz deixou eco entre os frequentadores do Tribunal do Juri 

[...]”, afirmava o necrológio d’O Estado de S. Paulo (26 ago. 1944). Além de discursos 

impressos e conferências, Freitas Guimarães deixou alguns livros de poesia, entre os quais 

Musa nova (1902), cuja reputação foi defendida pela Vida Paulista contra os ataques do 

jovem crítico Miguel Meira.215 Embora seu nome constasse entre os colaboradores do 

semanário logo nos primeiros números, foi somente após a manifestação de apoio da Vida 

Paulista que vieram as primeiras colaborações assinadas por Freitas Guimarães.216 O 

magistrado também seria um dos fundadores da APL, em 1909. 

Eventualmente, o hebdomadário fundado por Peregrino de Castro e Arlindo Leal 

recebeu colaboração de outros bacharéis formados no largo São Francisco, como o 

memorialista Túlio de Campos (1868-19??).217 Entre os poetas, vale a referência a Batista 

Cepelos (1872-1915), cuja produção publicada na Vida Paulista incluía um fragmento do 

livro Os Bandeirantes, lançado em 1906 com prefácio de Olavo Bilac (1865-1918).218 

                                                           
214 Aos oito anos de idade, Freitas Guimarães transferiu-se com a família para Campinas, onde cursou a escola 
de Malaquias Guirlanda e o tradicional Colégio Culto à Ciência. Concluiu o curso de humanidades na capital 
paulista e regressou a Campinas para empregar-se no comércio. Em seguida, passou a residir em Santos, como 
empregado da casa comissária Teles Neto & Cia., na mesma época em que ingressou na Faculdade de Direito, 
tendo entre seus colegas de turma Altino Arantes, Ezequiel Ramos Júnior, Pedro Arbues da Silva Júnior, Rafael 
Tobias de Aguiar, Adalberto Garcia da Luz e Afonso Celso Garcia da Luz. Casou-se com Sofia Campos. A 
irmã do magistrado, Guilhermina de Freitas, tornou-se esposa de Antônio Álvares Lobo, uma das lideranças 
políticas republicanas de Campinas. 
215 O artigo em defesa de Musa nova publicado na Vida Paulista (62, ano II, 12 e 13 nov. 1904) não foi assinado, 
dando às opiniões emitidas um aspecto consensual entre os editores do semanário.     
216 Ainda assim, apenas quatro textos do semanário receberam a rubrica de Freitas Guimarães, sendo três poemas e 
um artigo publicado no número especial em homenagem a José do Patrocínio. 
217 Túlio Teodoro de Campos nasceu em Franca e concluiu o curso de direito em 1894; tornou-se promotor 
público em Campos Novos do Paranapanema, São Manuel e Espírito Santo do Pinhal; foi também juiz de paz 
de Pilar e solicitador de feitos da Fazenda. Na virada do século, colaborava na Revista do IHGSP. Em volume, 
publicou Miscelânea literária (1895), Os grandes pensadores (1898), Pela pátria (1900) e Horas vagas (1905). 
A Vida Paulista anunciou a publicação deste último livro como sendo de autoria de “nosso distincto 
collaborador dr. Tullio de Campos” (52, ano II, 7 e 8 set. 1904), embora os textos assinados por ele só tenham 
começado a aparecer na revista a partir do número seguinte. Mais tarde, a Vida Paulista homenageou o jovem 
escritor com a publicação de um retrato e um pequeno artigo no qual se lamentava a falta de disposição de Túlio de 
Campos como razão para sua não consagração no mundo das letras: “É que uma estrella funesta implacavelmente 
o persegue: essa estrella é o seu bohemismo incorrigível, um lamentavel desperdiçar de forças, um tal ou qual 
esbanjamento de mocidade, que o traz, algumas vezes, em evidente desequilibrio comsigo mesmo” (87, ano III, 11 
e 12 maio 1905).  
218 Manuel Batista Cepelos assinou três colaborações na Vida Paulista: um soneto e dois poemas escritos em 
quadras. O poeta já havia publicado uma obra em volume, denominada A derrubada (1896). Nascido em Cotia, 
graduou-se em 1902, tentou a advocacia e tornou-se promotor público no interior de São Paulo, cargo no qual 
permaneceu até mudar-se para o Rio de Janeiro, em 1909. A transferência para a capital federal teria sido 
motivada por um incidente trágico em sua vida: Batista Cepelos ficou noivo da filha do senador Peixoto 
Gomide, que era contrário ao casamento: em janeiro de 1906, por motivos que não ficaram esclarecidos, o 
senador assassinou a própria filha e suicidou-se em seguida. 
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A propósito do “príncipe dos poetas brasileiros”, podemos dizer que Bilac era 

certamente uma das grandes inspirações de alguns colaboradores da Vida Paulista e foi 

alvo constante das reverências manifestadas pelos redatores do semanário ilustrado.219 

Num artigo de fundo, Arlindo Leal afirmava que a Vida Paulista muito devia às “penas 

amestradas” de “Coelho Netto, Arthur Azevedo, Olavo Bilac, Alvaro Guerra, Couto de 

Magalhães, Affonso Celso Garcia, Tito Franco e tantos outros literatos que lhe 

emprestaram o fulgor do seu dizer aprimorado, no verso e na prosa”.220 Entre os nomes 

mencionados, alguns já são nossos conhecidos e outros serão focados um pouco mais 

adiante. Por ora, vale destacar a referência ao nome do maranhense Artur Azevedo (1855-

1908), renomado literato radicado no Rio de Janeiro.221 Além dessa menção, a Vida 

Paulista expressou a admiração de seus redatores por outros poetas da capital federal, 

como Múcio Teixeira (1858-1926), diretor literário da Ilustração Brasileira.222  

Embora o semanário de Arlindo Leal privilegiasse os escritores paulistas, aqueles 

que se destacavam em outros estados vieram emprestar seu brilho à Vida Paulista. Entre 

dezembro de 1904 e fevereiro do ano seguinte, a revista recebeu colaborações do poeta e 

prosador capixaba José Colatino da Costa Barroso (1873-1931). Residindo no Rio de 

Janeiro, o literato já havia publicado dois livros: Anátemas (1895) e Jerusa (1896). Em sua 

antologia sobre a poesia simbolista, Péricles Eugênio da Silva Ramos (1965: 20-21) insere 

Colatino Barroso no grupo que se constituiu em torno de Nestor Vítor, na capital federal.  

Alexandre José de Seixas Fernandes (1863-1907), nascido em Porto Alegre (RS), 

mas radicado em Salvador (BA), era poeta e dramaturgo e parece ter sido contemplado com 

a repercussão de alguns de seus poemas nas páginas da Vida Paulista. Conhecido 

                                                           
219 A Vida Paulista anunciou como “uma joia” a inserção de uma “preciosa produção literária que nos enviaram 
como inedito de um dos nossos mais queridos poetas” (22, ano II, 6 e 7 fev. 1904). O redator não assegurava a 
autoria dos versos, mas acreditava que “somente o extraordinario OLAVO BILAC é capaz de fazel-os tão lindos e 
expontaneos!...”, afirmava ao referir-se ao “Conto comemorativo” em memória da queda da Bastilha. Um ano 
depois, uma transcrição do poema “Alvorada da carne”, também de Bilac, foi publicada na Vida Paulista (78, 
ano III, 4 e 5 mar. 1905) sem qualquer observação. O consagrado escritor forneceu epígrafes aos jovens 
postulantes Tito Franco (46, ano II, 23 e 24 jul. 1904) e Gustavo Teixeira (74, ano III, 4 e 5 fev. 1905), que 
mantiveram colaborações na Vida Paulista. Em outras oportunidades, o semanário divulgou obras de Olavo 
Bilac voltadas para o público infantil e manuais de educação moral e cívica (25, ano II, 27 e 28 fev. 1904; 70, 
ano III, 7 e 8 jan. 1905; 92, ano III, 15 e 16 jun. 1905).  
220 Este fragmento foi extraído de artigo publicado no número especial de primeiro aniversário da Vida Paulista 
(53, ano II, 12 e 13 set. 1904).    
221 Mais conhecido pela sua produção dramática, especialmente para o teatro ligeiro, Artur Azevedo também 
produziu contos e poemas. Em agosto de 1905, o semanário transcreveu um artigo de crítica teatral (98, ano III, 
3 e 4 ago. 1905) , publicado no Comércio de São Paulo, no qual o escritor apresentava suas impressões acerca 
da atuação do ator francês Coquelin, que desempenhou o papel principal na peça Cyrano de Bergerac, encenada 
no Brasil, naquele ano, pela primeira vez. 
222 A Vida Paulista rendeu homenagens ao literato, publicando um retrato do mesmo, seguido de um artigo 
laudatório (67, ano II, 17 e 18 dez. 1904). Nascido em Porto Alegre, Múcio Scevola Lopes Teixeira residia na 
capital federal desde 1899, onde mantinha um colégio e colaborava na imprensa. De tradição condoreira, o 
poeta apareceu como signatário de duas produções literárias publicadas na Vida Paulista, sendo um conto 
histórico ambientado na revolta da Escola Militar e um artigo sobre José do Patrocínio. 



 

simplesmente como Alexandre Fernandes, o poeta também já 

em volume, como Coralinas 

Para o teatro, havia escrito dramas, revistas e burletas, quase sempre em parceria com Sílio 

Bocanera Júnior, marido da poetisa e musicista 

No artigo citado acima, em que Arlindo Leal mencionava os nomes de vários 

literatos considerados importantes, atribuindo a eles o mérito pela aceitação de seu 

semanário em todo o estado de São Paulo, o diretor literário da 

ressaltava o fato de que, nela, “estrearam distintas senhoritas”.

mulheres no semanário que vamos tratar a partir de agora.
 

 

  

As colaboradoras da 

publicação e seus retratos 

redação afirmava que “a mulher brasileira, como a de outras nações intellectualmente 

adeantadas, já vai sabendo conciliar com as multiplas tarefas do lar domestico, ou com os 

arduos labores do magisterio, os bemfazejos encantos da literatura 

O ideário republicano, que atribuiu ao saber e à instrução um papel fundamental na 

realização plena do cidadão, abriu novas possibilidades para que a expressão feminina se 

libertasse do confinamento do espaço doméstico. Naquele contexto, ensejou

profissionalização da mulher 

em textos pedagógicos e na literatura infantil. “Escrever é para ela como a extensão da 

atividade de ser mãe, esposa ou professora”, afirma Maria de Lourdes Eleutério. Em seu 

trabalho sobre as mulheres letradas no final do século XIX e princípios do XX, a autora 

procura acompanhar, entre as diversas trajetórias em busca de afirmação intelectual, a “luta 

de irmãs, filhas, esposas e mães ilustradas para ingressar no mundo predominantemente 

masculino das letras” (2005: 18). Ao lançar luz sobre a produção em verso e prosa dessas 

mulheres (suas obras para o teatro, ensaios, conferências e a presença feminina n

imprensa), Eleutério descortina um cenário complexo, no qual a ação das escritoras, ainda 

                                                          
223 O grifo da citação é nosso e serve pa
restrito à literatura amena, sendo a 
Vida Paulista sob o título “As nossas collaboradoras” (
revista rio-grandense O Lírio, “redigida, collaborada e... composta typographicamente por uma pleyade 
brilhante de senhoras e senhoritas”. Desde o início daquele mês, a 
vinha anunciando, para breve, o início da publicação de uma revista de literatura e arte em São Paulo, 
denominada Vida Feminina, sob direção da poetisa Francisca Júlia da Silva. 
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simplesmente como Alexandre Fernandes, o poeta também já havia publicado muitas obras 

Coralinas (1887), Ondulações (1888), Lírios (1898) e 

Para o teatro, havia escrito dramas, revistas e burletas, quase sempre em parceria com Sílio 

Bocanera Júnior, marido da poetisa e musicista Luísa Leonardo Bocanera.

No artigo citado acima, em que Arlindo Leal mencionava os nomes de vários 

literatos considerados importantes, atribuindo a eles o mérito pela aceitação de seu 

semanário em todo o estado de São Paulo, o diretor literário da Vida Pau

ressaltava o fato de que, nela, “estrearam distintas senhoritas”. É sobre a presença das 

mulheres no semanário que vamos tratar a partir de agora. 

 

As colaboradoras da Vida Paulista receberam homenagem especial dos diretores da 

e seus retratos foram estampados em página de honra (figura 

redação afirmava que “a mulher brasileira, como a de outras nações intellectualmente 

adeantadas, já vai sabendo conciliar com as multiplas tarefas do lar domestico, ou com os 

os labores do magisterio, os bemfazejos encantos da literatura amena

O ideário republicano, que atribuiu ao saber e à instrução um papel fundamental na 

realização plena do cidadão, abriu novas possibilidades para que a expressão feminina se 

o confinamento do espaço doméstico. Naquele contexto, ensejou

profissionalização da mulher pelo magistério e seus impulsos criativos encontraram vazão 

em textos pedagógicos e na literatura infantil. “Escrever é para ela como a extensão da 

ser mãe, esposa ou professora”, afirma Maria de Lourdes Eleutério. Em seu 

trabalho sobre as mulheres letradas no final do século XIX e princípios do XX, a autora 

procura acompanhar, entre as diversas trajetórias em busca de afirmação intelectual, a “luta 

de irmãs, filhas, esposas e mães ilustradas para ingressar no mundo predominantemente 

masculino das letras” (2005: 18). Ao lançar luz sobre a produção em verso e prosa dessas 

mulheres (suas obras para o teatro, ensaios, conferências e a presença feminina n

imprensa), Eleutério descortina um cenário complexo, no qual a ação das escritoras, ainda 

                   
O grifo da citação é nosso e serve para indicar que a mulher ocupava um lugar definido na produção literária, 

, sendo a verdadeira literatura uma prerrogativa dos homens. A nota, publicada na 
sob o título “As nossas collaboradoras” (80, ano III, 18 e 19 mar. 1905), ainda fazia menção à 

, “redigida, collaborada e... composta typographicamente por uma pleyade 
brilhante de senhoras e senhoritas”. Desde o início daquele mês, a Vida Paulista (78, ano III, 4 e 5 mar. 1905) já 

a anunciando, para breve, o início da publicação de uma revista de literatura e arte em São Paulo, 
, sob direção da poetisa Francisca Júlia da Silva.  

havia publicado muitas obras 

(1898) e Baunilhas (1902). 

Para o teatro, havia escrito dramas, revistas e burletas, quase sempre em parceria com Sílio 

Luísa Leonardo Bocanera. 

No artigo citado acima, em que Arlindo Leal mencionava os nomes de vários 

literatos considerados importantes, atribuindo a eles o mérito pela aceitação de seu 

Vida Paulista também 

É sobre a presença das 

receberam homenagem especial dos diretores da 

(figura 25). Em nota, a 

redação afirmava que “a mulher brasileira, como a de outras nações intellectualmente 

adeantadas, já vai sabendo conciliar com as multiplas tarefas do lar domestico, ou com os 

amena”.223 

O ideário republicano, que atribuiu ao saber e à instrução um papel fundamental na 

realização plena do cidadão, abriu novas possibilidades para que a expressão feminina se 

o confinamento do espaço doméstico. Naquele contexto, ensejou-se a 

o magistério e seus impulsos criativos encontraram vazão 

em textos pedagógicos e na literatura infantil. “Escrever é para ela como a extensão da 

ser mãe, esposa ou professora”, afirma Maria de Lourdes Eleutério. Em seu 

trabalho sobre as mulheres letradas no final do século XIX e princípios do XX, a autora 

procura acompanhar, entre as diversas trajetórias em busca de afirmação intelectual, a “luta 

de irmãs, filhas, esposas e mães ilustradas para ingressar no mundo predominantemente 

masculino das letras” (2005: 18). Ao lançar luz sobre a produção em verso e prosa dessas 

mulheres (suas obras para o teatro, ensaios, conferências e a presença feminina na 

imprensa), Eleutério descortina um cenário complexo, no qual a ação das escritoras, ainda 

ra indicar que a mulher ocupava um lugar definido na produção literária, 
uma prerrogativa dos homens. A nota, publicada na 

9 mar. 1905), ainda fazia menção à 
, “redigida, collaborada e... composta typographicamente por uma pleyade 

, ano III, 4 e 5 mar. 1905) já 
a anunciando, para breve, o início da publicação de uma revista de literatura e arte em São Paulo, 
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FIGURA 25 . Vida Paulista, 80, ano III, 18 e 19 mar. 
1905. Acervo Particular. Homenagem da revista às 
suas gentis colaboradoras: Athalia Bertoldi, Leonor 
Guerra (Leona), Rita de Moura (Mauritana), 
Francisca Júlia e Zizinha Borja (Yolanda). 

 

que fosse bastante dispersa, era muito mais transformadora do que o ideário republicano 

podia prescrever: 

 
Ao produzir um texto, a mulher de então não está interessada apenas em 
expressar um saber ou em dar expansão aos seus anseios, mas sim em 
ver-se confirmada como sujeito legítimo do fazer literário, capaz de dar 
conta e de propor uma reflexão de si mesma e da sociedade que até então 
só se reconhecia através do foco da interpretação masculina. (ibidem: 19) 
 

 Na primeira metade do século XIX, já existiam no Brasil algumas publicações 

voltadas ao público feminino, mas todas elas dirigidas por homens. Só em 1852, no Rio de 

Janeiro, apareceria o Jornal das Senhoras 

(1852-1855), sob a direção de Joana Paula 

Manso Noronha. “Seu objetivo maior 

anunciava-se como o ‘projeto de propagar a 

ilustração e cooperar com todas as suas 

forças para o melhoramento social e para a 

emancipação moral da mulher’”, destaca 

Nelly Novaes Coelho (2002: 437).224  

O periódico A Família (1888), 

fundado por Josefina Álvares de Azevedo, é 

considerado o primeiro jornal feminino de 

repercussão social publicado na província 

de São Paulo. Quase dez anos depois, 

Presciliana Duarte de Almeida fundaria o 

quinzenário A Mensageira (1897-1900), 

reunindo colaborações de importantes 

escritoras paulistas e de outros estados. 

Nessas publicações, as redatoras tratavam de 

moda, culinária e amenidades, mas também 

inseriam suas próprias reflexões sobre arte e produziam artigos nos quais reivindicavam a 

ampliação da educação cultural da mulher como elemento de sua emancipação. 

Entre as escritoras presentes nas páginas da Vida Paulista, há nomes bem 

conhecidos, que foram tomados como objetos de pesquisas acadêmicas, constam em 

dicionários biográficos ou são referenciados na bibliografia especializada. Mas também há 

                                                           
224 A autora também menciona a publicação de outros jornais femininos no Rio de Janeiro, como O Belo Sexo 
(1862) e O Sexo Feminino (1875), fundados, respectivamente, por Júlia de Albuquerque Sandy Aguiar e 
Francisca Sobrinha da Motta Diniz. 
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algumas personagens obscuras e boa parte delas nem deve ter persistido na carreira literária. 

Isso parece ter ocorrido com as duas colaboradoras mais assíduas da Vida Paulista, que 

assinavam seus trabalhos com os pseudônimos de Leona e Yolanda.  

O primeiro desses pseudônimos era utilizado por Leonor Marcondes Leopoldo 

Guerra (1871-1935), esposa de Álvaro Guerra (a quem dedicou sua primeira colaboração no 

semanário ilustrado, em fevereiro de 1904).225 Leona assinava pequenos contos, cujos temas 

remetiam à saudade de tempos que não podiam mais ser vividos, a ambientes campestres e 

amenos, ao amor singelo etc. Já Yolanda era o pseudônimo com o qual Zizinha Borja de 

Almeida assinava suas produções em verso e prosa. Esposa do advogado Francisco Borja de 

Almeida, a colaboradora da Vida Paulista se transferiue para o Rio de Janeiro em novembro 

de 1904, mas continuou colaborando no semanário ilustrado de Arlindo Leal.  

Juntas, Leona e Yolanda assinaram mais de trinta colaborações na Vida Paulista.226 

No entanto, como ambas não são mencionadas nas pesquisas sobre mulheres escritoras da 

virada do século, somando-se ao silêncio total na imprensa da época, acreditamos que 

Leonor Guerra e Zizinha Borja tenham abandonado a pena ou recolheram seus arroubos 

poéticos ao âmbito da intimidade.227 

Mas a Vida Paulista também recebeu colaboração de outras poetisas cuja produção, 

embora esquecida, ainda poderia ser encontrada em época posterior à publicação do 

semanário. Nesta classe, temos Atália Bianchi Bertoldi e Rita de Moura. Esta chegou a 

publicar um livro em 1910; aquela continuou a colaborar na imprensa de São Paulo durante 

a segunda década do século XX.228 

                                                           
225 Quando de seu falecimento, o necrológio publicado n’O Estado de S. Paulo (06 jul. 1935) também 
informava que Leonor Guerra era irmã de dom Duarte Leopoldo, arcebispo metropolitano, e Leopoldo e Silva, 
então deputado estadual. Como já sabemos, o marido de Leonor, Álvaro Guerra, era professor, escritor e foi um 
dos principais colaboradores da Vida Paulista. 
226 A redação da Vida Paulista anunciou a mudança de residência de Zizinha Borja para a capital federal (61, ano 
II, 5 e 6 nov. 1904) e, alguns meses depois, enviou votos de pesar à colaboradora pela morte do marido (94, ano 
III, 29 e 30 jun. 1905). Como Yolanda, a poetisa apareceu nas páginas no semanário com quinze colaborações. Sua 
colega Leona apareceu dezesseis vezes ao longo dos dois anos de publicação da Vida Paulista. 
227 Leonor Guerra chegou a colaborar na revista Íris, editada pelo marido entre 1905 e 1907. 
228 Não localizamos a data de nascimento de Atália Bianchi Bertoldi, mas sabemos que ela faleceu em 1951, 
conforme necrológio publicado n’O Estado de S. Paulo (24 maio 1951). Filha do imigrante italiano Luís 
Bianchi Bertoldi (engenheiro da repartição de obras) e Alexandrina Bouraine de Joyeuse, a colaboradora da 
Vida Paulista viveu na capital do estado, onde contraiu matrimônio com José Augusto Rodrigues Goulart, 
escriturário da Repartição de Águas e Esgotos (OESP, 6 dez. 1902). Aparentemente, o casal estava em processo 
de divórcio (OESP, 7 out. 1903), o que explicaria o fato de Atália ter assinado somente sua primeira 
colaboração para a Vida Paulista com o sobrenome do marido e outras cinco com seu sobrenome de 
nascimento. José Augusto Rodrigues Goulart faleceria alguns anos depois (OESP, 20 mar. 1906). Em segundas 
núpcias, a poetisa casar-se-ia com José Capuano Neto, também viúvo. A revista O Pirralho (25 dez. 1915) 
publicou um soneto de Atália Bianchi Bertoldi, denominado “Vagas e maretas”; também localizamos um conto 
da mesma escritora, denominado “O chá e o café”, no Correio Paulistano (7 fev. 1916). A campineira Rita de 
Moura (1875-1945) teve seis produções publicadas na Vida Paulista, em verso e prosa, sendo quatro delas 
assinadas com o pseudônimo Mauritana. Segundo necrológio d’O Estado de São Paulo (20 jun. 1945), a 
escritora gozava de prestígio nos meios literários de Campinas e havia colaborado na imprensa da capital e do 
Rio de Janeiro. Aparentemente, sua única publicação em volume foi Contos esparsos (1910). Vendido na 
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Se a Vida Paulista publicou trabalhos de escritoras completamente obscuras,229 

procurou, por outro lado, abrilhantar suas páginas com nomes femininos de prestígio no 

meio literário de São Paulo e outros estados. A alagoana Rosália Sandoval (1876-1956), as 

fluminenses Luísa Leonardo Bocanera (1859-1926) e Áurea Pires (1876-1949), a gaúcha 

Maria Clara da Cunha Santos (1866-1911) e a paulista Corina Caçapava (1884-1950) são 

algumas escritoras que, mesmo em raras ocasiões, estiveram presentes nas páginas do 

semanário de Arlindo Leal e Peregrino de Castro.230 Além delas, a revista também 

                                                                                                                                                                                
Livraria Magalhães por 2$000 (CP, 31 out. 1910), o livro recebeu comentários positivos do crítico literário do 
Diário Popular, em artigo reproduzido pelo Correio Paulistano (10 fev. 1913). O articulista destacava a 
propensão de Rita de Moura a fugir do romantismo: “Essa tendência que a poetisa vinha manifestando no verso, 
é agora accentuada nos seus ‘Contos Esparsos’, nos quaes transpira a observação num determinado thema”. O 
crítico do Diário Popular percebe na obra “um pouco de delicada ternura feminina” e conclui: “Nas cento e 
setenta paginas de d. Rita de Moura ha vasta revelação, de que todos os seus contos foram sentidos; não ha a 
reprovação violenta para o mal, mas através da narrativa elle já está exposto, como que apontado pelo 
soffrimento e a bondade numa simplicidade de estylo que, sem dureza de realidades, afasta-se da feminilidade 
piegas para ser sóbrio e terno a um tempo”. 
229 Não conseguimos localizar qualquer referência para Maria Luísa Tedesco, que assinou um poema denominado 
“Triste ricordo”, publicado na Vida Paulista (58, ano II, 15 e 16 out. 1904). 
230 Corina Caçapava nasceu em 1884, na cidade de Tietê. Filha do farmacêutico João Leite de Oliveira 
Caçapava e Argentina Ribeiro Caçapava, a poetisa concluiu o curso complementar em 1901, na Escola 
Complementar de Itapetininga. No ano seguinte, foi nomeada professora da Escola Modelo da mesma cidade. 
Em 1903, transferiu-se para Botucatu e passou a lecionar no Grupo Escolar Dr. Cardoso de Almeida. A Vida 
Paulista (64, ano II, 26 e 27 nov. 1904) anunciou o recebimento de “alguns trabalhos ineditos de uma maviosa 
poetisa, desconhecida da nossa intellecutalidade e capaz de offuscar, com o brilho de seus versos, muitas 
reputações, em nosso meio, firmadas”. O artigo fazia comentários elogiosos aos trabalhos de Corina Caçapava, 
que teve um de seus poemas publicados, alguns meses depois, nas páginas do semanário ilustrado (85, ano III, 
22 e 23 abr. 1905). A poetisa ainda não era casada nessa época. Só em 1906 viria a consorciar-se com o médico 
baiano Cristóvão Colombo da Gama, com quem teria quatro filhos. Cristóvão faleceu em 1928. Sete anos 
depois, Corina casou-se, em segundas núpcias, com João Barth, farmacêutico nascido em Itapetininga. A 
musicista, atriz e poetisa Luísa Leonardo nasceu no Rio de Janeiro, em 1859. De linhagem nobre, era filha do 
músico Vitorino José Leonardo. Luísa frequentou o Conservatório de Música de Paris e, em 1880, tornou-se 
pianista oficial da Real Câmara de Luís I, em Lisboa. De volta ao Brasil, dedicou-se ao teatro e casou-se com o 
pintor português Augusto Rodrigues Duarte. Após a morte do marido, transferiu-se para Salvador, onde passou a 
lecionar canto e escrever para a imprensa da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Em 1903, casou-se com o 
crítico e dramaturgo Sílio Bocanera Júnior. No ano seguinte, a Vida Paulista (36, ano II, 14 e 15 maio 1904) 
publicou um poema assinado por Luísa Leonardo Bocanera e dedicado a Henrique Marinho, amigo de seu marido. 
A escritora faleceria em Salvador, em 1926. Áurea Pires nasceu em Angra dos Reis, em 1876. Em Minas Gerais, 
iniciou os primeiros estudos, concluídos no Rio de Janeiro, onde ingressou na carreira do magistério. Áurea casou-
se com o escritor Antônio Chichorro da Gama. Em 1898, publicou seu primeiro volume de poesias, Flocos de 
neve. Seguiram-se: Indiana (1902), Pétalas (1908) e Entre o mar e a floresta (1922). A revista Vida Paulista (23, 
ano II, 26 e 27 mar. 1904) publicou apenas um poema de Áurea Pires. A poetisa havia sido colaboradora do 
periódico literário A Mensageira, publicado em São Paulo, entre outubro de 1897 e janeiro de 1900. Essa 
publicação, dirigida por Presciliana Duarte de Almeida, é considerada espaço privilegiado de atuação da 
primeira geração de feministas brasileiras e recebeu colaboração de várias escritoras, entre as quais se destacou 
Maria Clara da Cunha Santos, poetisa, prosadora, cronista e jornalista nascida em 1866, na cidade de Pelotas. 
Casou-se com o engenheiro José Américo dos Santos. Radicada no Rio de Janeiro, Maria Clara colaborou na 
imprensa carioca. Seu primeiro livro, Pirilampos, veio a lume em 1890, incluindo poemas de Presciliana 
Duarte. Em 1902, publicou Painéis, volume de contos. Posteriormente, ainda seriam publicados mais dois livros 
de sua lavra: América e Europa (crônicas) e A alegria e o bom humor (conferência). Dois contos de sua lavra 
foram publicados na Vida Paulista (75, ano III, 11 e 12 fev. 1905; 85, ano III, 22 e 23 abr. 1905). Maria Clara 
faleceria em 1911. Rosália Sandoval era o nome utilizado por Rita Rosália de Abreu, irmã do poeta alagoano 
Sebastião de Abreu e filha do major Felício de Abreu. Em 1904, foi publicado seu primeiro livro de versos: 
Alvoradas, de onde os diretores da Vida Paulista extraíram os dois sonetos publicados no semanário (34, ano II, 
30 abr. e 1º maio 1904; 65, ano II, 3 e 4 dez. 1904). Hidasil (43, ano II, 2 e 3 jul. 1904) elogiou a obra e afirmou 
que a autora, “de quem a nossa collega Folha Nova tem publicado valiosos ineditos, está destinada a occupar, 
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publicou trabalhos de autoras consagradas, como a romancista Júlia Lopes de Almeida 

(1862-1934) e a poetisa Francisca Júlia da Silva (1871-1920). 

A carioca Júlia Lopes cresceu em Campinas, onde começou a colaborar na 

imprensa local, passando logo a escrever para vários jornais da capital paulista e do Rio de 

Janeiro.231 Seus primeiros livros foram Contos infantis (1886) e Traços e iluminuras 

(1887). Iniciou-se como romancista com A família Medeiros (1891), publicado em 

folhetim na Gazeta de Notícias. Até o início do século XX, havia publicado três romances 

em livros: A viúva Simões (1897), Memórias de Marta (1899) e A falência (1901). Nessa 

época, também já produzia textos para o teatro.232  

Aos 18 anos, Francisca Júlia fez sua estreia como poetisa nas páginas d’O Estado 

de S. Paulo. Colaborou também no Correio Paulistano e no Diário Popular, mas seria a 

publicação do poema “A musa impassível” na revista carioca A Semana que tornaria a 

poetisa conhecida no Rio de Janeiro, atraindo a atenção de grandes críticos como João 

Ribeiro, prefaciador de seu primeiro volume de versos: Mármores (1895). A obra 

consagrou Francisca Júlia, cujo nome passou a ser citado com deferência nas rodas 

literárias.233 A poetisa também investiu na literatura escolar e publicou o seu Livro das 

crianças (1899) com prefácio escrito por seu irmão, Júlio César da Silva (1874-1936), a 

quem dedicou sua terceira obra, Esfinges (1903).234  

Maria de Lourdes Eleutério afirma que “Francisca surge no mundo das letras 

apresentada por Júlio César, mas é ela quem o distingue, visto que será sempre lembrado 

                                                                                                                                                                                
em futuro não remoto, lugar proeminente entre as nossas poetisas”. Rosália Sandoval era professora, publicou 
alguns livros ao longo da vida e colaborou na imprensa de Alagoas, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro.  
231 Júlia Valentim da Silveira Lopes era filha do médico e professor português Valentim José da Silveira Lopes. 
Em 1887, casou-se com o poeta Filinto de Almeida, também português, diretor da revista A Semana, uma das 
publicações cariocas que recebiam as colaborações de Júlia. Aos dezenove anos, a escritora já fazia comentários 
sobre teatro nas páginas da Gazeta de Campinas. Entre 1897 e 1898, Júlia Lopes de Almeida colaborou na revista 
feminina paulistana A Mensageira, dirigida por sua amiga Presciliana Duarte de Almeida.   
232 Júlia Lopes escreveu Contos infantis em parceria com sua irmã mais velha, Adelina Amélia Lopes Vieira. 
Considerada a autora mais publicada na Primeira República, Júlia escreveu quase trinta livros ao longo de sua 
vida. Suas obras posteriores ao primeiro lustro do século XX são consideradas importantes testemunhos das 
grandes transformações sociais ocorridas no Brasil, especialmente no que tange à organização familiar e ao 
papel da mulher. Sobre Júlia Lopes, ver também os trabalhos de Maria de Lourdes Eleutério (op. cit.), Elaine 
Cuenca Santos (2000) e o dicionário organizado por Nelly Novaes Coelho (2002).  
233 Há apenas um poema de Francisca Júlia publicado na Vida Paulista (6, ano I, 17 e 18 out. 1903), embora os 
diretores do semanário tivessem expectativa de tê-la como colaboradora assídua, conforme parece ficar evidente 
em nota de agradecimento pela visita da “applaudida escriptora dos Marmores” à redação da revista: “A Vida 
Paulista, em breve, publicará deliciosos ineditos da elegante cultora do verso, que a todos captivou, nesta redação, 
com a sua prosa elegante e artistica” (11, ano I, 21 e 22 nov. 1903). No entanto, essa expctativa não se realizou. 
234 Filhos de pai advogado e mãe professora, Francisca e Júlio César nasceram em Xiririca (atual Eldorado), no 
interior paulista. Em data desconhecida, a poetisa casou-se com Filadelfo Edmundo Münster, aparentemente 
alheio às rodas intelectuais e sem projeção social. Sobre Francisca Júlia, ver trabalho de Eleutério (op. cit.). 
Júlio César da Silva também colaborou no semanário dirigido por Arlindo Leal e Peregrino de Castro. Formado 
em direito no largo São Francisco, na mesma turma de Alphonsus de Guimaraens (1891-1895), o poeta paulista 
era funcionário público e havia colaborado em várias revistas como A Boêmia, A Mensageira e Educação. Seu 
primeiro livro, Estalactites (1891), veio a lume ainda nos tempos de estudante. Quatro anos depois, publicou sua 
segunda obra em volume, Sarcasmo (1895). 



 

como seu irmão” (op. cit

período, cuja presença no meio literário sempre esteve a reboque de uma figura mas

A autora lembra que o caso de Francisca Júlia foi avaliado como “muito anormal” por 

Andrade Muricy, pois a poetisa fora consagrada pelos atributos másculos de sua obra 

(impessoalidade e perfeição formal, segundo os critérios em voga), o que a coloc

de igualdade com os melhores poetas de sua geração.

“em textos de mulher a elocução fatalmente deveria revestir

quando não do lirismo e da pieguice” (

divisão do trabalho entre os sexos, que instituía o público como espaço de atuação dos 

homens e limitava a mulher ao universo doméstico, onde ela exerceria seu papel 

primordial: ser mãe e esposa. No mundo das letras, ela não devia passar de c

produzindo amenidades e obras voltadas para a educação das crianças. A 

literatura ainda era uma prerrogativa masculina.   
 

 

  

Na virada do século, muitos eram os postulantes àquele mundo eminentemente 

masculino das letras. Sabemos

abriu suas colunas a poetas estreantes, como o santista Afonso Schmidt.

agora, trataremos de alguns dos jovens escritores que, marcando presença na 

e outros órgãos de imprensa, buscavam uma posição no concorrido meio literário de São 

Paulo no início do século XX. O poeta mineiro Franklin Magalhães (1879

deles. Estimado amigo de Arlindo Leal, enviou algumas produções de sua lavra ao 

semanário paulistano.237  

Entre os novos, porém, o mais assíduo colaborador da 

o advogado paraense Tito Franco. Formado em 1902 na Faculdade de Direito de São 

Paulo, o jovem poeta viveu durante alguns anos na capital paulista e fez parte do corpo de 

                                                          
235 Péricles Eugênio da Silva Ramos acredita que talvez só Francisca Júlia tenha atingido sistematicamente as 
condições de impassibilidade que o Parnaso reclamava. A poetisa, contudo, “atravessou a fronteira que a 
separava do Simbolismo, cujo ideário se afinava com as inquietações religiosas da sua maturidade”, afirma 
Alfredo Bosi (1974: 258), referindo
236 Já vimos neste capítulo como Gustavo Paca teria contribuído para a publicação do primeiro poema de 
Afonso Schmidt, quando este era ainda adolescente.
237 Franklin de Almeida Magalhães vivia em sua cidade natal, São João Del Rei.
Magalhães, o poeta publicou várias obras, como 
Canções são-joanenses, Os urubus
alguns anos em Juiz de Fora, onde exerceu o magistério e atuou como jornalista. Foi membro fundador da 
Academia Mineira de Letras, em 1909 (CINTRA, 1967
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op. cit.: 94), situação inversa se comparada a outras escritoras do 

período, cuja presença no meio literário sempre esteve a reboque de uma figura mas

A autora lembra que o caso de Francisca Júlia foi avaliado como “muito anormal” por 

Andrade Muricy, pois a poetisa fora consagrada pelos atributos másculos de sua obra 

(impessoalidade e perfeição formal, segundo os critérios em voga), o que a coloc

de igualdade com os melhores poetas de sua geração.235 A crítica do tempo reconhecia que 

“em textos de mulher a elocução fatalmente deveria revestir-se de emoção e sentimento, 

quando não do lirismo e da pieguice” (ibidem: 109), reproduzindo no camp

divisão do trabalho entre os sexos, que instituía o público como espaço de atuação dos 

homens e limitava a mulher ao universo doméstico, onde ela exerceria seu papel 

primordial: ser mãe e esposa. No mundo das letras, ela não devia passar de c

produzindo amenidades e obras voltadas para a educação das crianças. A 

ainda era uma prerrogativa masculina.    

 

Na virada do século, muitos eram os postulantes àquele mundo eminentemente 

masculino das letras. Sabemos que a Vida Paulista sempre aceitou o concurso dos novos e 

abriu suas colunas a poetas estreantes, como o santista Afonso Schmidt.

agora, trataremos de alguns dos jovens escritores que, marcando presença na 

rensa, buscavam uma posição no concorrido meio literário de São 

Paulo no início do século XX. O poeta mineiro Franklin Magalhães (1879

deles. Estimado amigo de Arlindo Leal, enviou algumas produções de sua lavra ao 

e os novos, porém, o mais assíduo colaborador da Vida Paulista 

o advogado paraense Tito Franco. Formado em 1902 na Faculdade de Direito de São 

Paulo, o jovem poeta viveu durante alguns anos na capital paulista e fez parte do corpo de 

                   
Péricles Eugênio da Silva Ramos acredita que talvez só Francisca Júlia tenha atingido sistematicamente as 

impassibilidade que o Parnaso reclamava. A poetisa, contudo, “atravessou a fronteira que a 
separava do Simbolismo, cujo ideário se afinava com as inquietações religiosas da sua maturidade”, afirma 
Alfredo Bosi (1974: 258), referindo-se aos poemas publicados no livro Esfinges.       

Já vimos neste capítulo como Gustavo Paca teria contribuído para a publicação do primeiro poema de 
Afonso Schmidt, quando este era ainda adolescente. 

Franklin de Almeida Magalhães vivia em sua cidade natal, São João Del Rei. Filho de Custódio de Almeida 
Magalhães, o poeta publicou várias obras, como Plenilúnio, Calva à mostra, Transfiguração

Os urubus, Cair das trevas e Passeio às águas santas. Franklin Magalhães residiu 
Juiz de Fora, onde exerceu o magistério e atuou como jornalista. Foi membro fundador da 

Academia Mineira de Letras, em 1909 (CINTRA, 1967: 136). 

.: 94), situação inversa se comparada a outras escritoras do 

período, cuja presença no meio literário sempre esteve a reboque de uma figura masculina. 

A autora lembra que o caso de Francisca Júlia foi avaliado como “muito anormal” por 

Andrade Muricy, pois a poetisa fora consagrada pelos atributos másculos de sua obra 

(impessoalidade e perfeição formal, segundo os critérios em voga), o que a colocava em pé 

A crítica do tempo reconhecia que 

se de emoção e sentimento, 

: 109), reproduzindo no campo literário a 

divisão do trabalho entre os sexos, que instituía o público como espaço de atuação dos 

homens e limitava a mulher ao universo doméstico, onde ela exerceria seu papel 

primordial: ser mãe e esposa. No mundo das letras, ela não devia passar de coadjuvante, 

produzindo amenidades e obras voltadas para a educação das crianças. A verdadeira 

Na virada do século, muitos eram os postulantes àquele mundo eminentemente 

sempre aceitou o concurso dos novos e 

abriu suas colunas a poetas estreantes, como o santista Afonso Schmidt.236 A partir de 

agora, trataremos de alguns dos jovens escritores que, marcando presença na Vida Paulista 

rensa, buscavam uma posição no concorrido meio literário de São 

Paulo no início do século XX. O poeta mineiro Franklin Magalhães (1879-1938) era um 

deles. Estimado amigo de Arlindo Leal, enviou algumas produções de sua lavra ao 

Vida Paulista certamente foi 

o advogado paraense Tito Franco. Formado em 1902 na Faculdade de Direito de São 

Paulo, o jovem poeta viveu durante alguns anos na capital paulista e fez parte do corpo de 

Péricles Eugênio da Silva Ramos acredita que talvez só Francisca Júlia tenha atingido sistematicamente as 
impassibilidade que o Parnaso reclamava. A poetisa, contudo, “atravessou a fronteira que a 

separava do Simbolismo, cujo ideário se afinava com as inquietações religiosas da sua maturidade”, afirma 

Já vimos neste capítulo como Gustavo Paca teria contribuído para a publicação do primeiro poema de 

Filho de Custódio de Almeida 
Transfiguração, Ondas e nuvens, 

. Franklin Magalhães residiu 
Juiz de Fora, onde exerceu o magistério e atuou como jornalista. Foi membro fundador da 
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redatores do semanário de Arlindo Leal. Em abril de 1905, retornou a sua terra natal para 

assumir um emprego público.238  

Já vimos que a Vida Paulista recebeu a colaboração de muitos bacharéis em direito 

e não deixaria de publicar também a produção dos acadêmicos do largo São Francisco. O 

terceiranista Júlio Prestes (1882-1946) não só teve muitos de seus versos publicados no 

semanário como mereceu lisonjeiros comentários dos diretores da Vida Paulista. A revista 

chegou a publicar um retrato do jovem poeta, ilustrando um artigo no qual vaticinava: 

“Este é um novo, mas... um novo de talento”. Após enumerar os atributos que distinguiam 

o acadêmico, o articulista resumia: “Júlio Prestes é um poeta genuinamente nosso. E nisto 

[...] estará, sem dúvida, um dos melhores elogios a fazer-lhe, – sobretudo nesta época de 

exotismos literários...”.239 

Gustavo Teixeira (1881-1927) e Gelásio Pimenta (1879-1924) – redatores da Folha 

Nova, publicação dirigida pelo engenheiro Garcia Redondo – também eram nomes 

recorrentes nas páginas da Vida Paulista. Vindos do interior, ambos haviam ingressado no 

jornalismo da capital, começando em cargos subalternos, galgando posições e colaborando 

em vários órgãos de imprensa.240  

                                                           
238 Luís Tito Franco de Almeida, cuja data de nascimento não é informada nas poucas referências que 
encontramos, publicou vinte e um textos na Vida Paulista, sendo a maioria poemas. Ao anunciar a partida do 
colaborador, o semanário informava que “Tito Franco foi nosso companheiro, por muito tempo, na redacção da 
Vida Paulista e ahi então tivemos o ensejo de conhecer de perto suas bellas qualidades de espirito e de coração. 
O incorrigivel bohemio dos tempos acadêmicos já havia se imposto em nosso meio como literato de fino cartel 
e como habil advogado” (83, ano III, 8 e 9 abr. 1905). Em edição aumentada de sua Antologia amazônica, J. 
Eustachio de Azevedo (1918: 299) inclui uma breve nota sobre Tito Franco: “É formado em direito, advoga no 
fórum de Belém, sendo também jornalista e poeta”. Sem mais informações, o autor limita-se a transcrever o 
poema “Aos meus”, atribuído ao antigo colaborador da Vida Paulista.      
239 O artigo publicado na Vida Paulista (86, ano III, 29 e 30 abr. 1905) destacava o “delicioso perfume de 
brasileirismo” do verso de Júlio Prestes de Albuquerque, futuro governador do Estado de São Paulo (1927-
1930) e candidato eleito à presidência da República, cuja posse seria impedida em virtude do golpe militar que 
depôs Washington Luís. O colaborador da Vida Paulista nasceu em Itapetininga, reduto político de seu pai, o 
coronel Fernando Prestes de Albuquerque, que exercia o cargo de deputado federal (1901-1905) desde que 
deixou a presidência do Estado de São Paulo (1898-1900). Júlio Prestes também redigia uma revista 
denominada A Musa, na mesma época em que colaborava na Vida Paulista (74, ano III, 4 e 5 fev. 1905), e já era 
um poeta festejado nas rodas literárias de São Paulo. Concluiria o curso de direito em 1906 e ingressaria na vida 
política, três anos depois, como deputado estadual.  
240 Gelásio Pimenta nasceu em Campinas e iniciou sua carreira jornalística como revisor no Diário Oficial. A 
Vida Paulista publicou onze poemas de sua lavra e anunciou seu casamento com Vitória Pinto Serva, filha do 
médico Jaime Serva (90, ano III, 1 e 2 jun. 1905). Eugênio Egas, citado por Luís Correia de Melo (op. cit.: 473), 
afirmava que “Gelásio Pimenta é um exemplo de trabalho. [...] Seu pendor pelas artes e letras era tão forte e 
acentuado que ele se tornou escritor, jornalista, crítico de arte e incansável protetor de artistas de talento”. No 
decorrer dos anos, o poeta passaria pela redação de vários jornais e fundaria outras publicações, incluindo A 
Cigarra (1914-1975). Seria, também, membro do IHGSP. Já Gustavo de Paula Teixeira nasceu em São Pedro, 
onde se alfabetizou. Seus primeiros sonetos foram publicados no Correio Paulistano. Transferiu-se para São 
Paulo no intuito de estudar e trabalhar, mas não permaneceu na capital paulista por muito tempo. Por volta de 
1906, retornou a sua cidade natal, de onde continuou a colaborar para a imprensa paulistana. Seu primeiro livro, 
Ementário (1908), receberia o prefácio de Vicente de Carvalho. Eleito para a APL, não chegaria a tomar posse. 
A Vida Paulista recebeu a colaboração de muitos outros jornalistas vinculados a diversas publicações da capital 
e do interior. Otaviano Costa, diretor do jornal O Trabalho, de Nova Lousã, publicou oito poemas de sua lavra 
no semanário de Arlindo Leal. Não temos nenhuma informação sobre este colaborador, assim como Alfredo 
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De todos os aspirantes às letras que figuraram nas páginas do semanário, a 

personalidade mais intrigante parece ter sido a do poeta Vitrúvio Marcondes.241 Uma das 

primeiras fotografias estampadas na Vida Paulista representava esse jovem talento, sentado 

perante uma mesa, sobre a qual apareciam dispostas suas mãos, revelando uma deformidade 

congênita, que também se manifestara nos pés do poeta. Essas deficiências físicas não o 

impediram de publicar vários volumes de poesia e viajar por todo o estado de São Paulo para 

promover suas obras.242 Além de oferecer colaborações literárias à Vida Paulista, Vitrúvio 

também foi representante da empresa de Arlindo Leal. Ao mesmo tempo em que percorria o 

estado para vender seus livros, o poeta propagandeava a Vida Paulista nas cidades do 

interior, encarregando-se de angariar assinaturas para o semanário.243 Esse expediente de 

Vitrúvio Marcondes nos remete à provável existência de outras formas de colaboração não 

necessariamente literárias nas pequenas empresas jornalísticas do início do século XX, 

assunto que vale alguma reflexão. 
 

O universo dos colaboradores da imprensa talvez não se reduzisse àqueles criativos e 

talentosos estilistas que remetiam suas produções às revistas e jornais com objetivo de dar-

lhes publicidade e, muitas vezes, extrair desta atividade alguma remuneração na grande 

imprensa. Naquele contexto, a noção de colaboração parecia ser mais abrangente e nela 

podiam estar contidos serviços os mais diversos, prestados por indivíduos que pugnavam 

pelo periódico da forma como podiam – oferecendo informações de bastidores, seguras e 

                                                                                                                                                                                
Boucher Filho, diretor da Ilustração Brasileira. Outro exemplo é o poeta Artur de Castro, (residente em 
Campinas e redator da revista Vesper), signatário de seis poemas publicados na Vida Paulista. 
241 Vitrúvio Marcondes assinou seis poemas na Vida Paulista e já havia publicado ao menos dois livros quando 
colaborava no semanário: Musa selvagem (1903) e Quadros agrestes (1904). Tempos depois, ainda lançaria 
Fogos fátuos (1909), Baladas e orações (1913) e Alma cívica (1917). Não sabemos se as datas entre parênteses 
são precisas nem se o poeta foi autor de outros volumes, pois não encontramos muitas informações sobre sua 
produção literária. Na segunda edição de Fogos fátuos, publicada em 1915 pela Livraria Magalhães, há menção 
a um livro inédito chamado Lendas e fatos (prosa) e duas obras em fase de elaboração, Panteão brasileiro 
(“sonetos psyquicos, seguidos de biographias dos vultos immortaes do Paiz”) e Esboços bíblicos (“contos 
moraes para a infancia”).  
242 Foi bastante difícil encontrar referências a Vitrúvio Marcondes na imprensa da época. Em geral, os jornais 
davam conta apenas dos paradeiros do poeta pelos telegramas do interior, sempre anunciando sua passagem 
pelos municípios nos quais divulgava seus trabalhos, realizava conferências literárias e participava de eventos 
cívicos e culturais. Para sobreviver de seus escritos, Vitrúvio Marcondes contou com a compaixão de literatos 
altruístas e leitores caridosos, que o estimavam menos pelo talento literário do que pelo empenho e pela 
perseverança. Em 1903, Coelho Neto escreveu um prefácio-carta para Musa selvagem, recomendando o jovem 
poeta às senhoras: “D’este livro depende o futuro de um homem que se quer preparar para a vida espiritual, no 
estudo, já que lhe falecem meios de vencer com o socorro dos braços. Outro fosse e andaria a commover 
implorando á caridade os recursos faceis para uma vida inerte [...]”. O consagrado cultor da forma concluía 
assim o seu apelo: “Respondei generosamente áquelle que sabe querer corrigindo, com a intelligencia o erro da 
natureza ingrata – Estendei as vossas mãos ao que as não tem e, que, entretanto, senhoras, enche o vosso regaço 
de flores”. O exemplar consultado é da terceira edição de Musa selvagem (Rio de Janeiro: E. Bevilaqua & Cia., 
1907), que pertenceu a Mário de Andrade e compõe o acervo do IEB/USP.. 
243 Aproveitando as constantes viagens de Vitrúvio para promover seus livros, a Vida Paulista logo recomendou 
o poeta aos seus assinantes: “O conhecido poeta da Musa Selvagem, segue, em breve, para o norte do Estado, 
como representante da Vida Paulista, que o conta entre os seus auxiliares de propaganda no interior” (20, ano II, 
23 e 24 jan. 1904). 



 

noticiáveis; sugerindo ideias para as charges e seções humorísticas; recomendando citações 

eloquentes, frases espirituosas ou boas anedotas; participando da rotina redacional ou 

administrativa, entre outras formas tão variáveis como difusas de cooperação para a 

prosperidade de um órgão de imprensa.

 

  

Embora não seja possível mapear esse universo, podemos presumir 

algumas pistas deixadas nas páginas da própria 

colaboradores cuja atuação não se manifestou no material li

sentido, os melhores indícios podem ser as listas de nomes publicadas nos três primeiros 

números do semanário, sob o título “Collaboradores da ‘Vida Paulista’”. Essas listas 

traziam, entre outros, os nomes de Afonso Celso Garcia d

Venceslau de Queirós, Gomes Cardim, Amadeu Amaral, Antônio Leal, Alberto de Sousa, 

Cândido de Carvalho, Cláudio de Souza Júnior e Carvalho Aranha.

O dado curioso é que a maioria dos nomes elencados não assinou mais do que um o

dois textos publicados na Vida Paulista

o seu talento literário nas páginas do

anônima ou por meio de pseudônimos que não conseguimos associar 

personalidades. O mais provável, contudo, é que alguns desses indivíduos, gozando de boa 

reputação e com trânsito entre as elites do 

avalizar a publicação, a fim de protegê

anúncios e assinaturas para que se pudesse iniciar o empreendimento. Num tempo em que 

qualquer oposição aos grupos governistas podia ser tomada como conspiração contra a 

República, submetendo esses traidores da pátria à reprovação púb

aparelhos repressores do regime republicano, essa prática não parecia ser estranha entre as 

revistas que exerciam uma crítica fina e bem

Luiza Martins descreve um caso típico:

 

                                                          
244 Vida Paulista, (1, ano I, 12 e 13 set. 1903; 
colaboradores publicadas nestes números também incluíam os nomes de Hipólito da Silva e Gus
vieram a se tornar sócios na empresa da 
Guerra também era relacionado e, como já vimos, foi um dos mais assíduos colaboradores do semanário. Outros 
nomes incluídos nas listagens eram o de Rufiro Tavares, Bento Camargo, Freitas Guimarães e Júlio César da 
Silva (já mencionados neste capítulo), além de Pascoal de Biase (redator da 
Coelho, Batista Pereira e o poeta chileno Julio Vicuña Cifuentes.
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is; sugerindo ideias para as charges e seções humorísticas; recomendando citações 

eloquentes, frases espirituosas ou boas anedotas; participando da rotina redacional ou 

administrativa, entre outras formas tão variáveis como difusas de cooperação para a 

speridade de um órgão de imprensa. 

 

mbora não seja possível mapear esse universo, podemos presumir 

algumas pistas deixadas nas páginas da própria Vida Paulista –

cuja atuação não se manifestou no material literário da revista. Nesse 

sentido, os melhores indícios podem ser as listas de nomes publicadas nos três primeiros 

números do semanário, sob o título “Collaboradores da ‘Vida Paulista’”. Essas listas 

traziam, entre outros, os nomes de Afonso Celso Garcia da Luz, Leopoldo de Freitas, 

Venceslau de Queirós, Gomes Cardim, Amadeu Amaral, Antônio Leal, Alberto de Sousa, 

Cândido de Carvalho, Cláudio de Souza Júnior e Carvalho Aranha.244  

O dado curioso é que a maioria dos nomes elencados não assinou mais do que um o

Vida Paulista; mais do que isso, parte deles nunca concorr

o seu talento literário nas páginas do semanário, a menos que o tenha

de pseudônimos que não conseguimos associar 

personalidades. O mais provável, contudo, é que alguns desses indivíduos, gozando de boa 

reputação e com trânsito entre as elites do estado, poderiam ter emprestado seus nomes para 

avalizar a publicação, a fim de protegê-la de possíveis represálias ou facilitar os primeiros 

anúncios e assinaturas para que se pudesse iniciar o empreendimento. Num tempo em que 

qualquer oposição aos grupos governistas podia ser tomada como conspiração contra a 

República, submetendo esses traidores da pátria à reprovação pública e, principalmente, aos 

aparelhos repressores do regime republicano, essa prática não parecia ser estranha entre as 

revistas que exerciam uma crítica fina e bem-humorada aos desmandos da oligarquia. Ana 

um caso típico: 

                   
, ano I, 12 e 13 set. 1903; 2, ano I, 19 e 20 set. 1903; 3, ano I, 26 e 27 set. 1903

colaboradores publicadas nestes números também incluíam os nomes de Hipólito da Silva e Gus
vieram a se tornar sócios na empresa da Vida Paulista, como já foi observado no início deste capítulo. Álvaro 
Guerra também era relacionado e, como já vimos, foi um dos mais assíduos colaboradores do semanário. Outros 

tagens eram o de Rufiro Tavares, Bento Camargo, Freitas Guimarães e Júlio César da 
Silva (já mencionados neste capítulo), além de Pascoal de Biase (redator da Tribuna Italiana
Coelho, Batista Pereira e o poeta chileno Julio Vicuña Cifuentes. 

is; sugerindo ideias para as charges e seções humorísticas; recomendando citações 

eloquentes, frases espirituosas ou boas anedotas; participando da rotina redacional ou 

administrativa, entre outras formas tão variáveis como difusas de cooperação para a 

mbora não seja possível mapear esse universo, podemos presumir – a partir de 

– a existência de 

terário da revista. Nesse 

sentido, os melhores indícios podem ser as listas de nomes publicadas nos três primeiros 

números do semanário, sob o título “Collaboradores da ‘Vida Paulista’”. Essas listas 

a Luz, Leopoldo de Freitas, 

Venceslau de Queirós, Gomes Cardim, Amadeu Amaral, Antônio Leal, Alberto de Sousa, 

O dado curioso é que a maioria dos nomes elencados não assinou mais do que um ou 

deles nunca concorreu com 

semanário, a menos que o tenha feito de maneira 

de pseudônimos que não conseguimos associar às respectivas 

personalidades. O mais provável, contudo, é que alguns desses indivíduos, gozando de boa 

stado, poderiam ter emprestado seus nomes para 

acilitar os primeiros 

anúncios e assinaturas para que se pudesse iniciar o empreendimento. Num tempo em que 

qualquer oposição aos grupos governistas podia ser tomada como conspiração contra a 

lica e, principalmente, aos 

aparelhos repressores do regime republicano, essa prática não parecia ser estranha entre as 

humorada aos desmandos da oligarquia. Ana 

, ano I, 26 e 27 set. 1903). As listas de 
colaboradores publicadas nestes números também incluíam os nomes de Hipólito da Silva e Gustavo Paca, que 

, como já foi observado no início deste capítulo. Álvaro 
Guerra também era relacionado e, como já vimos, foi um dos mais assíduos colaboradores do semanário. Outros 

tagens eram o de Rufiro Tavares, Bento Camargo, Freitas Guimarães e Júlio César da 
Tribuna Italiana), Alexandre 
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A iniciativa de algumas revistas paulistanas contava com a benevolência 
da censura, uma vez dirigidas por elementos da situação, sobretudo 
jornalistas da cúpula de O Estado de S. Paulo. Amadeu Amaral foi um 
deles, presente n’A Farpa, n’A Vespa e em O Queixoso. Figura portadora 
de uma quase unanimidade de crítica favorável, sua presença em 
periódicos de oposição atenuava as iniciativas de intervenção e/ou 
repressão aos órgãos contrários ao governo”. (op. cit.: 133) 
 

Amadeu Amaral (1875-1929), que figurava nas tais listas de colaboradores da Vida 

Paulista, ainda era um jovem poeta quando a revista veio a lume, tendo ele publicado um 

soneto no número de inauguração do semanário dirigido por Arlindo Leal e Peregrino de 

Castro. No entanto, desde 1892, já trabalhava no Correio Paulistano (órgão oficial do Partido 

Republicano Paulista) e havia publicado seu primeiro livro de versos, Urzes, em 1899. No 

princípio do século XX, chegou a ser secretário da Comissão Central do PRP, “para onde 

entrara pelas mãos de Antônio de Godói, cargo que deixou por não se adaptar ao meio político-

partidário”, afirma o biógrafo Paulo Duarte (1976: 5). Em seguida, foi nomeado amanuense na 

Repartição de Polícia.245 Se não era ainda portador de uma quase unanimidade de crítica, 

Amaral já possuía ao menos o talento reconhecido e um vínculo bastante estreito com o núcleo 

de poder no estado de São Paulo.246   

                                                           
245 Vida Paulista (31, ano II, 9 e 10 abr. 1904: 2-3) faz referência ao concurso para amanuense prestado por 
Amadeu Amaral e por meio do qual este ingressaria na carreira pública. Em sua “Semana Alegre”, Hidasil 
indignava-se com o fato de Amadeu Amaral e Júlio Ramos – “um poeta e um jornalista” – terem se classificado 
apenas em terceiro e quinto lugares, julgando-os capazes de obter as melhores posições e, desta forma, fazer jus 
às vagas disponíveis: “Simplesmente pasmoso! Quem os conhece é que pode avaliar a isenção do julgamento 
das provas”, reclamava o cronista, acrescentando que Antônio de Godói, chefe de polícia, parecia “não estar 
bem convencido da rectidão do concurso, que vai ser anullado, si ja o não foi. Em todo caso, ficaram os collegas 
Amadeu e Julio sabendo o que são e o que valem os concursos em nossa terra”. Paulo Duarte afirma que 
Amadeu Amaral exonerou-se da Repartição de Polícia assim que “seu grande amigo Godoi” falecera. E 
acrescenta que foi por essa época que o jornalista fundou o jornal São Paulo, cujo primeiro diretor foi Duarte de 
Azevedo. Nesta folha, colaboravam Agenor Silveira, Simões Pinto, Adalgiso Pereira, Roberto Moreira, Roberto 
de Molina Cintra, Luís Silveira, Gelasio Pimenta entre outros.  
246 No final da primeira década do século XX, após ter residido em São Carlos durante algum tempo, Amadeu 
Amaral entraria para o Comércio de São Paulo, quando este jornal já não era mais reduto de velhos 
monarquistas. Após ser adquirido por republicanos da situação, o Comércio foi reestruturado e ali, em torno de 
Angelo Pocci, se reuniu o antigo grupo do jornal São Paulo, mencionado anteriormente. Em 1909, Amaral seria 
um dos fundadores da APL. Em 1910, ingressaria n’O Estado de S. Paulo, onde permaneceu até a morte, e 
publicaria seu segundo livro de versos, Névoas. Nos anos seguintes, redigiria A Farpa (1910-1915), fundaria a 
Revista do Brasil (1916) e colaboraria em diversas publicações, como A Vida Moderna, O Queixoso e A 
Cigarra. Seu terceiro livro, Espumas, seria publicado em 1917; dois anos depois, seria eleito para a ABL como 
sucessor de Olavo Bilac. Em 1920, publicaria quatro obras: A pulseira de ferro (folclore), O dialeto caipira 
(resultado de uma pesquisa sobre o linguajar paulista na região do Vale do Paraíba), Um soneto de Bilac 
(conferência) e Letras floridas. Na década 20, atuaria na Liga Nacionalista (da qual foi um dos fundadores em 
1917), presidiria a Comissão de Defesa da Língua, publicaria diversas conferências e artigos e sairia candidato à 
Câmara Estadual em 1922, não sendo eleito. Transferindo-se para o Rio de Janeiro em 1923, trabalhou por 
pouco tempo na Gazeta de Notícias e continuou n’O Estado de S. Paulo como correspondente. Publicaria três 
livros em 1924: O elogio da mediocridade, Luís de Camões e A lâmpada antiga. Arranjou um cargo no serviço 
do imposto sobre renda na capital federal, mas logo depois deixou o emprego para retornar a São Paulo. 
Amadeu Amaral continuaria colaborando em várias publicações, mas grande parte dessa produção é impossível 
recuperar. “Além do seu trabalho jornalístico anônimo, quase todo perdido, pela impossibilidade de 
identificação, colaborou em numerosos jornais e revistas do Brasil, ora assinando, ora usando pseudônimos 
como ‘Felício Trancoso’, ‘Carlos Pinto’, ‘Maneco’, ‘Yorick’, ‘AA’ e ‘Y’”, afirma Paulo Duarte (op. cit.: 18). 
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Outro nome que compunha as listas de colaboradores da Vida Paulista era o de 

Venceslau de Queirós (1865-1921), jornalista, poeta e crítico literário. Formou-se em Direito 

no largo São Francisco, onde estudou entre 1883 e 1890, tornando-se posteriormente juiz 

federal substituto, cargo que já ocupava quando a Vida Paulista começou a ser publicada. 

Depois de passar pela redação de vários periódicos, foi assíduo colaborador do Correio 

Paulistano até 1905, quando passou a compor o corpo de redatores efetivos do Comércio de 

São Paulo.247 Apenas duas produções publicadas na Vida Paulista podem ser atribuídas 

seguramente a Venceslau de Queirós: um artigo sobre o ator francês Coquelin e outro para o 

número especial d’A Redenção (editado como suplemento do semanário de Arlindo Leal), 

em homenagem a José do Patrocínio. Neste mesmo número também consta a única 

colaboração assinada por Leopoldo de Freitas (1865-1940),248 advogado, redator do Diário 

                                                                                                                                                                                
No fim da vida, inscrever-se-ia no Partido Democrático, dirigiria por pouco tempo o órgão oficial desta 
agremiação, assumiria a chefia de redação do Diário da Noite, continuaria suas atividades para O Estado de S. 
Paulo e publicaria seu último livro, As promessas do escotismo (conferências). Poeta, folclorista, filólogo, 
ensaísta, jornalista, conferencista, Amadeu Amaral faleceria em 24 de outubro de 1929.                
247 Venceslau José de Oliveira Queirós nasceu em 2 de dezembro de 1865 na cidade de Jundiaí e iniciou seus 
estudos no Caraça, transferindo-se para São Paulo no final da década de 1870, quando frequentou o curso anexo à 
Faculdade de Direito. Nesta época já se iniciava na imprensa como redator d’O Ensaio Literário (1879); a partir 
daí, atuou na imprensa acadêmica e colaborou em diversas publicações: A União (1883), órgão da Sociedade 
União Acadêmica, cuja direção tinha Venceslau e seus colegas Joaquim dos Santos, Oscar Mota, Gomes Cardim, 
Afonso Joly e Vicente de Carvalho (CP, 7 set. 1883); A República (1883-1885), órgão do Clube Republicano 
Acadêmico, redigida por Borges de Medeiros, Vicente de Carvalho, Alberto Torres, Xisto Barbosa, Pedro Toledo, 
Francisco Campos, Alberto Faria, Eduardo Chaves, Serra Neto, Holanda Lima, Falcão Júnior, Enéas Galvão e 
outros (AESP, 12 set. 1883; 23 abr. 1884; 17 set. 1885); O Constitucional (1884), ao lado de João do Vale, Urbano 
Marcondes, Marcondes do Amaral, Artur Teles, Alberto Figueira, Horácio de Carvalho, Assis Pacheco e Rodrigo 
Otávio (AESP, 8 jul. 1884); A Ideia (1885); Tribuna Acadêmica (1885) e A Violeta (1887). Colaborava também 
nos grandes jornais paulistas, como O Estado de S. Paulo e o Correio Paulistano; entrou para a redação deste por 
volta de 1885 e ali permaneceu durante dez anos. Já havia publicado, em 1883, seu primeiro livro de versos, 
Goivos, reunindo poemas veiculados na imprensa acadêmica e nos jornais de São Paulo; em 1890, veio a lume sua 
segunda obra, Versos, onde também enfeixava produções para a imprensa publicadas entre 1884 e 1888. Um dos 
poemas presentes neste segundo livro, denominado “Nevrose”, é considerado por Andrade Murici (1965: 15) 
um dos primeiros poemas simbolistas escritos no Brasil. Segundo o autor, Venceslau de Queirós (o “Baudelaire 
Paulistano”, no dizer de Ezequiel Freire) pertencia nitidamente ao movimento simbolista no que concerne à 
temática e à atmosfera afetiva. No campo da política, Venceslau apoiou, pelas páginas do Correio Paulistano, o 
movimento armado que depôs Américo Brasiliense, em 1891. Foi eleito deputado para o triênio 1892-1894 e, 
em 1893, tornou-se membro do Conselho Superior de Instrução Pública, tendo se dedicado às questões 
relacionadas à educação e às letras no estado de São Paulo. Durante o período em que redigiu o Correio 
Paulistano, órgão oficial do PRP, Venceslau de Queirós ficou responsável pela crítica literária e logo se tornou 
redator-chefe, ocupando o posto que fora de Herculano de Freitas e que seria assumido por Carlos de Campos, 
em 1895, ano em que Venceslau se afastou do jornal (CP, 4 fev. 1895). Em 1896, redigiu O Município, mas 
retornou ao Correio Paulistano no ano seguinte, desta feita como secretário de redação, cargo que ocupou até o 
ano seguinte; quando Luís Piza assumiu a direção do órgão perrepista, Venceslau de Queirós foi substituído por 
Delfim Carlos (OESP, 6 abr. 1898). Nessa época, redigiu também A Boêmia. Depois disso, parece ter se 
dedicado mais exclusivamente às atividades judiciárias, continuando a colaborar no Correio e, provavelmente, 
em outras publicações. Seu terceiro livro, Heróis, foi publicado em 1898; o poemeto Sob os olhos de Deus 
apareceu em 1901. Membro do IHGSP, Venceslau seria ainda um dos fundadores da APL (1909), ocupando a 
cadeira número 9. Antes disso, havia ajudado a criar o Conservatório Dramático e Musical (1906), compondo o 
corpo docente desta instituição como catedrático de dicção, literatura e estética, cadeira na qual seria sucedido, 
em 1922, por seu ex-aluno Mário de Andrade. Venceslau de Queirós faleceu em 29 de janeiro de 1921. O 
necrológio do Correio Paulistano (30 jan. 1921) informa que entre os periódicos que contaram com a 
colaboração de Venceslau de Queirós estava a Vida Paulista. 
248 Leopoldo de Freitas Cruz era gaúcho, nascido em Porto Alegre no dia 27 de setembro de 1865; ingressou na 
Faculdade de Direito do largo São Francisco em 1887, colando grau em 1891, ano em que iniciou a publicação 
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Popular e um dos componentes das referidas listas de colaboradores da Vida Paulista, onde 

também encontramos o nome de Pedro Augusto Gomes Cardim (1864-1932), advogado, 

dramaturgo, jornalista e político republicano.249 Esses três bacharéis pertenceram à mesma 

                                                                                                                                                                                
de uma série de trabalhos biográficos denominados Perfil político, cujos primeiros volumes foram consagrados 
a Américo Brasiliense, Ângelo Pinheiro Machado (1891) e Martim Francisco (1896). Colaborou n’O Estado de 
S. Paulo e em outros jornais da capital, do interior e do Rio de Janeiro. Foi redator d’O Autonomista e da 
Opinião Nacional (editado por Américo Brasiliense, este jornal também tinha Gomes Cardim entre seus 
redatores), ambos publicados em 1892. Em 1895, colaborou na polianteia dedicada a Luís Gama e redigiu o 
Democrata Federal (ao lado de Adolfo Araújo e Moreira da Silva). Colaborou em Cidade do Rio (1893), 
Santos Ilustrado (1899) e O País (1899). Foi um dos fundadores do Clube Artístico de São Paulo, em 1897. 
Como orador, Leopoldo de Freitas era constantemente convocado para discursar em nome de instituições 
culturais e associativas, entidades beneficentes, sociedades empresariais e clubes republicanos. Suas atividades 
políticas no PRP pareciam restritas à composição de comissões responsáveis pela organização de solenidades e 
festejos cívicos. Em 1898, por exemplo, trabalhou nos preparativos para a recepção de Prudente de Morais, 
quando este deixou a presidência da República e retornou a São Paulo; participou da dissidência que se abriu no 
partido em torno desta liderança política, em 1901. Durante o período em que a Vida Paulista foi publicada, 
Leopoldo de Freitas era redator do Diário Popular, onde trabalhava desde 1898. Em 1904, compôs a comissão 
organizadora da Exposição de Saint Louis como encarregado da publicidade (VP, 19 ano II, 16 e 17 jan. 1904) e 
foi nomeado bibliotecário da Escola Normal (VP, 38, ano II, 28 e 29 mai. 1904).  
249 Pedro Augusto Gomes Cardim nasceu em Porto Alegre (RS), filho do maestro e comendador português José 
Pedro Gomes Cardim, que fixou residência em São Paulo no final da década de 1870, quando fundou o Clube 
Ginástico Português na capital do estado (AESP, 30 nov. 1878). Pedro Augusto cursou humanidades no liceu do 
Porto entre 1874 e 1880. Neste ano, regressou ao Brasil e passou a residir com sua família em São Paulo, onde 
cursou a faculdade do largo São Francisco (1882-1888), formando-se em Direito. Logo que ingressou no curso, 
elegeu-se presidente da Sociedade Científica e Literária Acadêmica – transformada em Sociedade União 
Acadêmica (1883) – e foi um dos redatores d’A União, periódico oficial da referida entidade (AESP, 20 maio 
1883). Seguindo os passos do pai, estudava música e suas primeiras composições começaram a ser executadas 
publicamente em meados da década de 1880. Na mesma época, dirigia as aulas de esgrima na Escola 
Neutralidade, onde eram docentes Antônio Caetano de Campos, Miranda Azevedo, Luís Piza, Américo de 
Campos e Dino Bueno (AESP, 4 fev. 1886). Em 1885, Gomes Cardim redigiu O Meridiano (1885), com Coelho 
Neto, Bartolomeu Brasil, Nelson Tobias entre outros, e já enviava poemas de sua lavra para A Província de S. 
Paulo de Rangel Pestana, onde ocuparia um cargo na redação até 1888, assinando a seção “Risos e reflexões” 
como D. Pedro-el-Mano (AESP, 4 dez. 1888). Na dramaturgia, também iniciou cedo: em 1888, sua ópera 
cômica O Baronato foi representada no Teatro São José. Recebeu o grau de bacharel em direito no final daquele 
ano; abriu escritório de advocacia com Assis Pacheco Neto em março de 1889, passando a dedicar-se somente a 
esta atividade durante algum tempo. No final de 1890, o Grupo Dramático Artur Azevedo encenou duas 
comédias de Gomes Cardim, A tia e O primeiro cliente. A sucursal paulista da Companhia Brasileira de Teatro 
foi separada de sua sede em 1891, sendo criada a Companhia de Teatros Paulista, encarregada de administrar os 
teatros São José e Minerva; Bento Camargo assumiu a presidência da nova empresa, Gomes Cardim tornou-se o 
gerente e Assis Pacheco Neto assumiu a tesouraria, mas a companhia não progrediu devido a graves problemas 
financeiros. Na política, era membro do Clube Republicano do Brás e apoiou Américo Brasiliense durante o 
movimento para derrubá-lo da presidência do Estado de São Paulo; Cardim chegou a ser responsabilizado por 
distribuir conhaque aos policiais que atacaram o Correio Paulistano na noite de 14 de dezembro de 1891 (CP, 
17 jan. 1892). Na oposição a partir do ano seguinte, redigiu O Autonomista e A Opinião Nacional; saiu 
candidato pela chapa contrária à comissão central do PRP nas eleições para a câmara estadual de 1894, obtendo 
quantidade suficiente de votos nas apurações preliminares; no entanto, teve sua diplomação excluída pela 
comissão verificadora de poderes durante as sessões preparatórias de 1895. No mesmo ano, elegeu-se vereador 
na capital, iniciando o mandato em 1896 e sendo escolhido intendente municipal de obras. Cumpriu mandato na 
câmara até 1898; não conseguindo se reeleger no pleito ocorrido naquele mesmo ano, denunciou fraude nas atas 
eleitorais. A partir daí voltou a dedicar-se mais intensamente à advocacia, à imprensa e ao teatro. Em 1899, a 
comédia Os loiros foi representada em São Paulo e no Rio de Janeiro; no princípio do ano seguinte, subiu ao 
palco do Éden Clube a comédia Uma prova de consideração; no Teatro Santana, foram encenadas Só por um 
fio (1901), Calma e método (1902) e a ópera cômica Caso colonial (1902). Nessa época, fazia parte da direção 
do Centro Artístico de São Paulo, ao lado de Frederico Abranches, Carlos de Campos e outros. Aparentemente 
já reconciliado com a situação política do PRP, em 1902, Gomes Cardim assumiu novamente uma vaga na 
Câmara Municipal, tornando-se secretário da mesma e sendo reeleito em 1904 para o triênio 1905-1907. Gomes 
Cardim seria um dos principais responsáveis pela fundação de várias instituições culturais, entre elas o 
Conservatório Dramático e Musical (1906), a APL (1909) e a Academia de Belas Artes (1925). Seria também 
diretor da Companhia Dramática Nacional e autor de muitas outras peças para o teatro. 
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geração acadêmica e suas biografias se cruzaram em vários momentos, seja porque travaram 

as mesmas disputas políticas (ora como aliados, ora como adversários) ou porque 

participaram dos mesmos movimentos culturais. O certo é que, quando a revista Vida 

Paulista veio a lume, gozavam todos eles da mais elevada estima no meio literário paulistano 

e mantinham vínculos muito estreitos com os membros da cúpula perrepista, tida como 

centro irradiador de poder naqueles tempos da República brasileira. Assim, podemos inferir 

que, associando-se imediatamente a nomes como os mencionados até aqui, os diretores da 

Vida Paulista provavelmente pretendiam apresentá-la como um órgão do Establishment. 

Nas listas de colaboradores da Vida Paulista, encontramos também nomes que nunca 

apareceriam como signatários de nenhum texto publicado no semanário (como Celso Garcia, 

Cláudio de Souza Júnior e Antônio Leal) e que, ao contrário das personalidades citadas 

anteriormente, não podem ser entendidos como intermediários da revista junto à cúpula da 

política dominante, mas ajudam a deslindar vínculos sociais e afetivos ou possíveis grupos de 

interesse associados ao empreendimento da Vida Paulista.250 Na mesma classe de 

colaboradores encontramos outros literatos (Cândido Carvalho, Alberto de Sousa e Carvalho 

Aranha), que não assinaram mais que uma colaboração no semanário ilustrado, embora 

também constassem nas referidas listas.251 

                                                           
250 O primeiro deles, Afonso Celso Garcia da Luz (1869-1908), era advogado e jornalista. Nascido em Batatais, 
formou-se em Direito na faculdade do largo São Francisco (1895). Colaborou n’A Nação, n’O Tempo, no 
Comércio de São Paulo e n’O Estado de S. Paulo. Foi dissidente em 1901; fundou e participou de várias 
associações operárias. Dizendo-se representante do eleitorado independente e alinhado à dissidência 
republicana, elegeu-se vereador em 1905. Cláudio Justiniano de Souza Júnior (1876-1954) nasceu em São 
Roque (SP) e colou grau em medicina no Rio de Janeiro em 1897. No ano seguinte, retornou ao estado de São 
Paulo, assumindo a direção da Policlínica de Franca e tornando-se professor da recém-fundada Escola Livre de 
Farmácia. Seria também diretor da Santa Casa de Misericórdia de Itapetininga. Em 1902, fixou residência em 
Amparo, onde se casou com Luísa Leite, filha do coronel Luís Leite, senador estadual e chefe político local 
vinculado ao PRP. Cláudio de Souza iniciou-se na imprensa durante o curso de medicina, quando atuou na 
redação do Correio da Tarde e da Cidade do Rio. Na mesma época, também começou a escrever texto para o 
teatro. Deixou vasta obra, entre comédias, dramas, romances, contos, novelas, conferências e teses na área 
médica. Foi sócio fundador da APL e seria admitido na ABL em 1924. Era irmão de Ismael Soares Souza, 
redator do Comércio de São Paulo. Já o nome de Antônio Leal refere-se, provavelmente, ao irmão mais velho 
do diretor literário da Vida Paulista. Maestro muito conhecido e regente da orquestra do Politeama, Antônio 
devia estar empreendendo esforços para ajudar Arlindo Leal em seu primeiro empreendimento jornalístico.  
251 O poeta e jornalista João Cândido Carvalho (1868-19??) nasceu em Santos, onde ingressou no jornalismo. 
Foi redator e colaborador em muitos periódicos da capital paulista, empregando-se ali como funcionário 
público. Seu conterrâneo e companheiro nas lutas abolicionista e republicana, João Alberto de Sousa (1870-
1927), dedicou-se à imprensa desde os quinze anos de idade, quando começou a trabalhar no Diário de Santos. 
Ambos eram grandes amigos de Vicente de Carvalho, consagrado poeta e político santista. Com ele, Alberto de 
Sousa trabalhou no Diário da Manhã (1890), jornal fundado em Santos pelo Partido Republicano. Poeta, 
prosador, crítico literário, ensaísta e historiador, sua participação na imprensa paulista foi intensa. Além de 
passar por várias folhas menores, Alberto foi redator d’A Província de S. Paulo, trabalhou no Correio 
Paulistano, colaborou n’A Plateia, dirigiu o Comércio de São Paulo, fundou A Nação e O Rebate, jornal que 
estava sob sua direção na época em que a Vida Paulista era publicada. No final de 1905, ajudaria Álvaro Guerra 
a fundar a revista literária Íris. Já o poeta sergipano Augusto Álvaro Carvalho Aranha (1876-1923) nasceu em 
Aracaju e viveu no Maranhão e em Pernambuco antes de chegar a São Paulo, onde concluiu o curso de 
humanidades em 1895. No ano seguinte, publicou seu primeiro volume de versos, Primícias. Carvalho Aranha 
tornou-se sócio do IHGSP em 1900, quando publicou seu segundo livro, Eu. Bacharelou-se em Direito na 
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Antes de concluir esta seção, faremos uma rápida menção a outros dois 

colaboradores da Vida Paulista: Cardoso de Menezes Filho e Manuel dos Passos, ambos 

responsáveis pela parte musical do semanário. O primeiro era filho de renomado crítico de 

arte e neto do barão de Paranapiacaba.252 Jovem violinista, Cardoso de Menezes Filho 

entrou para a redação do semanário ilustrado em meados de 1904, quando começou a 

publicar a seção “Saraus e concertos”, onde oferecia suas impressões sobre as audições 

musicais realizadas, durante a semana, por artistas notáveis ou amadores.253  

Manuel dos Passos, maestro, compositor e professor de música, também era redator 

da Vida Paulista e, desde o início da publicação do semanário, teve grande importância na 

empresa de Arlindo Leal. Velho amigo do diretor da revista, o músico empenhou sua arte 

para divulgar o empreendimento, como já vimos anteriormente.254  

                                                                                                                                                                                
faculdade do largo São Francisco em 1901, lecionou em colégios da capital paulista e tornou-se promotor 
público em Caconde. 
252 Antônio Frederico Cardoso de Menezes (1848-1915), pai do colaborador da Vida Paulista, nasceu em 
Taubaté e estudou na Faculdade de Direito de São Paulo, tendo concluído o curso jurídico em Recife, no início 
da década de 1870. Assumiu um cargo público no Tesouro Nacional, no Rio de Janeiro, onde se notabilizou 
como comediógrafo, pianista e crítico de arte, tendo atuado em vários diários cariocas, como a Gazeta de 
Notícias, o Jornal do Comércio e A Notícia. O renomado crítico recebeu homenagem da Vida Paulista (44, ano 
II, 9 e 10 jul. 1904) com a publicação de um retrato na última página do semanário. Era filho de João Cardoso 
de Menezes e Sousa (1827-1915), o barão de Paranapiacaba, poeta, jornalista e político santista. Advogado 
formado na Faculdade de Direito do largo São Francisco (1848), João tornou-se funcionário da Fazenda e 
radicou-se na corte. Foi presidente do Conservatório Dramático do Rio de Janeiro; publicou um volume de 
poesias, Harpa gemedora (1849), e traduziu Lord Byron e La Fontaine. 
253 Antônio Cardoso de Menezes Filho foi anunciado como colaborador do semanário de Arlindo Leal (38, ano 
II, 28 e 29 maio 1904) e logo iniciou sua colaboração, no primeiro número do mês de junho. Contudo, não 
dever ter permanecido como redator da Vida Paulista durante muito tempo e a seção “Saraus e concertos” 
(assinada como M. N. Z. Z.) não durou mais que cinco números. Sem mais informações sobre o jovem 
musicista, sabemos que se transferiu para a Europa, em 1907, a fim de estudar música, provavelmente com o 
mestre belga Eugene Ysaÿe, um dos maiores violinistas daquele tempo. 
254 Manuel Valentim dos Passos nasceu na capital paulista em 1868 (ou 1869). Negro e muito pobre, trabalhou 
como pintor e desde cedo já demonstrava talento para a música. Aperfeiçoou a técnica e logo começaram seus 
primeiros ensaios de escrita, compondo música sacra. Na década de 1890, custeado por subscrição popular 
aberta pelo jornalista Arlindo Leal, Manuel dos Passos seguiu para o Rio de Janeiro, matriculando-se no 
Instituto Nacional de Música. A vida na capital federal tornou-se difícil e Maneco, como era conhecido, logo 
abandonou seus estudos (OESP, 10 abr. 1905). Durante alguns anos, permaneceu no Rio de Janeiro, produzindo 
peças musicais para o teatro, atividade que lhe rendeu meios de sobrevivência e alguma notoriedade. Escreveu 
músicas paras as revistas Pauliceia (1893) e Amapá (1898) e para a peça Canudos (1898), todas dirigidas por 
Moreira de Vasconcelos. Em 1899, compôs toda a partitura da revista O Boato, escrita por seu amigo Arlindo 
Leal. Na mesma época, também participou da elaboração da parte musical da revista O Buraco, de Moreira 
Sampaio e Acácio Antunes. Assim que voltou a São Paulo, viúvo, Manuel dos Passos consorciou-se em 
segundas núpcias com Romana Francisca dos Passos (OESP, 6 set. 1901), mulher muito rica, que viria a falecer 
no início de 1905, conforme noticiado pela Vida Paulista (73, ano III, 28 e 29 jan. 1905). O maestro parece ter 
passado os primeiros anos do século XX regendo orquestras em eventos religiosos e cívicos, enquanto exercia a 
atividade de professor particular de música. Tudo leva a crer que Manuel dos Passos também se dedicava ao 
desenho e à gravura, ilustrando suas próprias partituras, como atestam algumas notas publicadas na Vida 
Paulista: “M ANOEL DOS PASSOS, que com grande aproveitamento e habilidade se exercita na arte graphica, 
apresenta na [partitura da gavota] SPHINGE, original desenho, a quatro cores, que muito recommenda o seu 
talento artistico” (33, ano II, 23 e 24 abr. 1904). O maestro morreu em 9 de abril de 1905, vítima de 
complicações de saúde, após ter sido baleado por Joaquim Antão Fernandes, tenente do Estado Maior da Força 
Pública e inspetor da banda de música daquela instituição, que desferiu três tiros contra Maneco enquanto este 
transitava pelo largo Sete de Setembro, no dia 1º daquele mês. O agressor, seu amigo de longa data, justificou o 
crime alegando que sua honra havia sido ultrajada pela vítima. Conforme os argumentos apresentados em 
defesa do tenente Joaquim Antão, Manuel dos Passos fazia visitas à residência do amigo quando este não se 
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artística”, fazendo a crônica dos espetáculos que se apresentavam nos palcos paulistas e 

dando nota sobre os acontecimentos relacionados à 

discurso na defesa do artista nacional

coro em favor da criação do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, instituição 

de ensino destinada, como suas congêneres n

cantores, compositores e instrumentistas de ambos os sexos. Grande reivindicação dos 

agentes culturais locais, o conservatório 
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estrangeiros, colocando a cidade no patamar dos grandes centros civilizados e dando 
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Ao abordarmos os diretores e colaboradores da 

peregrinações desenvolvidas por eles em suas fases pregressas à publicação do semanário, 

revelar suas atividades (ou anseios) profissionais e os vínculos sociais constituídos ao 

longo de suas trajetórias, podemos inferir quais eram os principa

associados à Vida Paulista

urbanos e poderíamos destacar três segmentos importantes, formados pelos funcionários 

públicos (especialmente aqueles vinculados à educação), os ag

pequena e média burguesia vinculada à atividade comercial. Obviamente, os grupos 

mencionados não eram monolíticos e seus membros transitavam entre um e outro 

segmento. O professor Álvaro Guerra, por exemplo, militava em favor d

literária local; o guarda-livros Hipólito da Silva produzia textos para o teatro e era cotado 

para assumir uma vaga de lente no futuro Conservatório Dramático, cujo projeto vinha 

                                                                                
encontrava em casa. O maestro negou as acusações e afirmou, dois dias antes de sucumbir, que o crime havia 
sido motivado por desavenças surgidas entre os dois, provocadas por questões financeiras e sentimentos de 
inveja nutridos pelo agressor. A imprensa paulista repercutiu o caso e noticiou as etapas do processo até a 
absolvição do réu. Manuel dos Passos, que deixou quatro filhos, r
(84, ano III, 15 e 16 abr. 1905). Muito antes disso, a revista já havia estampado em suas páginas um retrato do 
maestro, acompanhado de um lisonjeiro artigo no qual se afirmava: “Encarnação do verdadeiro artista, M
dos Passos [...] revelou-se, desde cedo, um compositor emerito por muitos titulos, e, se não fosse (ridiculo 
preconceito) a distinção da côr, por certo triumpharia com muito mais vantagem entre os seus collegas de arte” 
(21, ano II, 30 e 31 jan. 1904). O músico também foi lembrado por Arlindo Leal no número comemorativo do 
aniversário da Vida Paulista: “Commeteriamos imperdoavel falta não registrando nestas linhas a gratidão que 
lhe devemos, o grande auxilio que sempre nos prestou, honrando
festejado e applaudido” (53, ano II, 12 e 13 set. 1904).
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A partir de maio de 1904, Manuel dos Passos começou a assinar a coluna “Vida 

artística”, fazendo a crônica dos espetáculos que se apresentavam nos palcos paulistas e 

dando nota sobre os acontecimentos relacionados à vida cultural, sempre empenhando seu 

artista nacional. Nas páginas do semanário, o maestro 

coro em favor da criação do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, instituição 

de ensino destinada, como suas congêneres no Rio de Janeiro, à formação de atores, 

cantores, compositores e instrumentistas de ambos os sexos. Grande reivindicação dos 

agentes culturais locais, o conservatório era apresentado como solução para

quadro de precariedade dos músicos de São Paulo para que eles pudessem

estrangeiros, colocando a cidade no patamar dos grandes centros civilizados e dando 

de “capital artística” do Brasil. 

 

Ao abordarmos os diretores e colaboradores da Vida Paulista, procuran

peregrinações desenvolvidas por eles em suas fases pregressas à publicação do semanário, 

revelar suas atividades (ou anseios) profissionais e os vínculos sociais constituídos ao 

longo de suas trajetórias, podemos inferir quais eram os principais grupos de interesse 

Vida Paulista. Em linhas gerais, percebemos a predominância de elementos 

urbanos e poderíamos destacar três segmentos importantes, formados pelos funcionários 

públicos (especialmente aqueles vinculados à educação), os agentes culturais locais e uma 

pequena e média burguesia vinculada à atividade comercial. Obviamente, os grupos 

mencionados não eram monolíticos e seus membros transitavam entre um e outro 

segmento. O professor Álvaro Guerra, por exemplo, militava em favor d

livros Hipólito da Silva produzia textos para o teatro e era cotado 

para assumir uma vaga de lente no futuro Conservatório Dramático, cujo projeto vinha 

                                                                                                                        
encontrava em casa. O maestro negou as acusações e afirmou, dois dias antes de sucumbir, que o crime havia 

enças surgidas entre os dois, provocadas por questões financeiras e sentimentos de 
inveja nutridos pelo agressor. A imprensa paulista repercutiu o caso e noticiou as etapas do processo até a 
absolvição do réu. Manuel dos Passos, que deixou quatro filhos, recebeu homenagem póstuma da 

, ano III, 15 e 16 abr. 1905). Muito antes disso, a revista já havia estampado em suas páginas um retrato do 
maestro, acompanhado de um lisonjeiro artigo no qual se afirmava: “Encarnação do verdadeiro artista, M

se, desde cedo, um compositor emerito por muitos titulos, e, se não fosse (ridiculo 
preconceito) a distinção da côr, por certo triumpharia com muito mais vantagem entre os seus collegas de arte” 

). O músico também foi lembrado por Arlindo Leal no número comemorativo do 
: “Commeteriamos imperdoavel falta não registrando nestas linhas a gratidão que 

lhe devemos, o grande auxilio que sempre nos prestou, honrando-nos com a sua collaboração de artista, 
, ano II, 12 e 13 set. 1904). 

el dos Passos começou a assinar a coluna “Vida 

artística”, fazendo a crônica dos espetáculos que se apresentavam nos palcos paulistas e 

vida cultural, sempre empenhando seu 

o maestro engrossou o 

coro em favor da criação do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, instituição 

o Rio de Janeiro, à formação de atores, 

cantores, compositores e instrumentistas de ambos os sexos. Grande reivindicação dos 

era apresentado como solução para reverter o 

para que eles pudessem competir com os 

estrangeiros, colocando a cidade no patamar dos grandes centros civilizados e dando 

, procurando traçar as 

peregrinações desenvolvidas por eles em suas fases pregressas à publicação do semanário, 

revelar suas atividades (ou anseios) profissionais e os vínculos sociais constituídos ao 

is grupos de interesse 

. Em linhas gerais, percebemos a predominância de elementos 

urbanos e poderíamos destacar três segmentos importantes, formados pelos funcionários 

entes culturais locais e uma 

pequena e média burguesia vinculada à atividade comercial. Obviamente, os grupos 

mencionados não eram monolíticos e seus membros transitavam entre um e outro 

segmento. O professor Álvaro Guerra, por exemplo, militava em favor da produção 

livros Hipólito da Silva produzia textos para o teatro e era cotado 

para assumir uma vaga de lente no futuro Conservatório Dramático, cujo projeto vinha 

                                                        
encontrava em casa. O maestro negou as acusações e afirmou, dois dias antes de sucumbir, que o crime havia 

enças surgidas entre os dois, provocadas por questões financeiras e sentimentos de 
inveja nutridos pelo agressor. A imprensa paulista repercutiu o caso e noticiou as etapas do processo até a 

ecebeu homenagem póstuma da Vida Paulista 
, ano III, 15 e 16 abr. 1905). Muito antes disso, a revista já havia estampado em suas páginas um retrato do 

maestro, acompanhado de um lisonjeiro artigo no qual se afirmava: “Encarnação do verdadeiro artista, Manoel 
se, desde cedo, um compositor emerito por muitos titulos, e, se não fosse (ridiculo 

preconceito) a distinção da côr, por certo triumpharia com muito mais vantagem entre os seus collegas de arte” 
). O músico também foi lembrado por Arlindo Leal no número comemorativo do 

: “Commeteriamos imperdoavel falta não registrando nestas linhas a gratidão que 
sua collaboração de artista, 
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sendo elaborado pelo vereador Gomes Cardim. O jovem Arlindo Leal, oriundo de uma 

numerosa família vinculada ao mercado leiloeiro, ainda não havia se firmado na 

dramaturgia e emergia como um grande entusiasta do teatro nacional. A maioria deles era 

frequentadora das rodas boêmias de São Paulo, costume que começava a entrar em conflito 

com o novo mercado editorial, para o qual se exigiam profissionais cada vez mais 

preparados e comprometidos com o jornalismo como negócio lucrativo. 

Se, por um lado, é possível destacar três grupos representativos do mundo urbano 

presentes na Vida Paulista, não se deve ignorar o fato de que a revista também se 

associava à cafeicultura, principal atividade da economia brasileira no entresséculos. 

Vimos que Arlindo Leal foi redator do jornal União dos Lavradores, órgão oficial de um 

sindicato homônimo, onde o advogado Gustavo Paca ainda militava em favor da 

aglutinação dos fazendeiros do interior paulista, visando fortalecer o movimento 

reivindicatório pela intervenção do poder público na crise que afligia a lavoura cafeeira.  

Embora não seja nossa intenção identificar quem eram os principais interlocutores da 

Vida Paulista, os dados apresentados neste capítulo nos oferecem algumas pistas sobre quais 

eram os “grupos de referência” (DARNTON, 2010: 78-100) dos redatores e colaboradores 

do semanário ilustrado. Numa primeira instância, talvez estivessem os próprios homens de 

imprensa (proprietários de empresas jornalísticas, diretores de publicações periódicas, 

secretários de redação, redatores e colaboradores em geral), que deviam exercer alguma 

influência sobre o trabalho realizado no interior da redação do semanário de Arlindo Leal e 

Peregrino de Castro; numa segunda instância, poderíamos encontrar os homens de letras 

mais renomados ou vinculados a instituições de prestígio, cuja última palavra seria suficiente 

para consagrar um postulante às belas letras. Os partidos políticos, os órgãos 

governamentais, determinadas associações de classe e outros grupos de interesse – ou 

mesmo alguns indivíduos específicos – também eram, certamente, espectros sempre 

presentes no ambiente de redação da Vida Paulista, constrangendo de maneiras diversas, 

nem sempre intencional ou conscientemente, as atividades ali desenvolvidas. 

Além disso, com seus interlocutores mais imediatos, os redatores e colaboradores 

do semanário ilustrado compartilhavam códigos, estereótipos, modelos ou esquemas a 

partir dos quais classificavam a realidade observada. Os textos e imagens publicados na 

Vida Paulista se erigiam sobre a longa tradição de publicações humorísticas e ilustradas, 

fornecedoras de fórmulas e soluções que ancoravam a comunicação estabelecida entre 

produtores e consumidores da Vida Paulista. O suporte e os gêneros textuais e 

iconográficos nele fixados davam materialidade e forma aos discursos dos redatores e 

colaboradores do semanário. Não eram, contudo, elementos neutros nessa comunicação e 
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comportavam convenções próprias que, sendo amplamente aceitas pelos expectadores, 

conduziam o olhar destes sobre os assuntos tratados nas páginas da revista. Assim, no 

próximo capítulo, nossa atenção se voltará para a Vida Paulista em si – seu programa, sua 

materialidade e suas características formais, visando, ao menos superficialmente, deslindar 

alguns elementos que amparavam a comunicação com os leitores e a compreensão dos 

temas abordados no semanário ilustrado, sem perder de vista as injunções externas e as 

relações que se estabeleciam com o contexto histórico e o mundo representado nos textos e 

imagens publicados nas páginas da Vida Paulista.   
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Embora atentos às oportunidades surgidas com a expansão do mercado jornalístico, os 

administradores da Vida Paulista optaram por um modelo gráfico relativamente 

conservador, caracterizado, sobretudo, pelo uso da gravura litográfica como recurso 

técnico privilegiado para a impressão das ilustrações. É lícito dizer que, à primeira vista, o 

semanário dirigido por Peregrino de Castro e Arlindo Leal guardava mais semelhanças 

com as revistas ilustradas publicadas até a década de 1890 (figuras 26 a 32) do que com 

suas próprias contemporâneas (figuras 33 a 41). Estas já utilizavam métodos de impressão 

mais modernos, que trouxeram muitos benefícios para suas empresas, entre os quais 

podemos destacar a expansão do número de páginas, a ampliação da tiragem e o 

barateamento da produção. Do ponto de vista gráfico, os avanços técnicos permitiram a 

impressão de fotografias e criaram condições para que houvesse maior interação entre 

texto e imagem nas páginas das publicações periódicas. A litografia, por outro lado, era 

incompatível com a composição tipográfica, o que gerava alguns inconvenientes.  

Embora nossa pesquisa não ofereça evidências para apontarmos categoricamente as 

razões que levaram a direção da Vida Paulista a optar por um modelo relativamente 

ultrapassado, julgamos plausível vincular essa escolha a um comportamento típico de certa 

intelectualidade da época. Em sua produção, muitos escritores, dramaturgos e jornalistas 

manifestavam o sentimento de perda do passado frente à sensação de aceleração temporal 

propiciada pelos grandes avanços tecnológicos das últimas décadas do século XIX, 

especialmente no que tange ao setor de comunicações e transportes (telégrafo, ferrovias, 

vapores, telefone, fotografia, fonógrafos, técnicas de reprodução de textos e imagens etc.).255 

Assim, preservar um modelo consagrado por publicações tão importantes como a Semana 

Ilustrada (1860-1876) e a Revista Ilustrada (1876-1895) seria algo como resgatar uma era de 

glória para a imprensa satírica, quando esta ainda se autoincumbia da missão moralizante e 

civilizadora de corrigir os costumes sociais, como se costumava sintetizar na máxima 

ridendo castigat mores. Seria ainda a oportunidade de reviver os tempos de uma imprensa 

                                                           
255 Flora Sussekind distinguiu a literatura produzida entre a década de 1880 e os anos 20 a partir do “confronto – 
primeiro hesitante, meio de longe, mais tarde convertido em flirt, atrito ou apropriação – com uma paisagem tecno-
industrial em formação” (1987: 15). Em sua obra, a pesquisadora demonstra como o esforço, de alguns homens de 
letras do período, por delimitar um lugar para a literatura e para o fazer artístico se manifestou por meio de certas 
posturas frente às transformações vivenciadas, fosse pela afirmação da subjetividade e do narrador (Raul Pompeia) 
ou pela superornamentação da linguagem (Coelho Neto). A autora também trata da dominância de gêneros 
marcados pelo deslocamento temporal (romance histórico, memórias, autobiografias etc.) e espacial (contos 
sertanejos, relicário folclórico). Além da escolha dos gêneros, o deslocamento temporal também se operava na 
estrutura mesma de algumas narrativas. “Como se à aceleração do tempo histórico, à sensação de um ‘presente em 
contínuo movimento’, se respondesse ficcionalmente com um outro tipo de registro, com uma espécie de relógio 
regido por ponteiros em ritmo diverso daquele que se vivenciava no cotidiano [...] em franca oposição à ‘pressa de 
acabar’ que orientava não só a movimentação diária, mas a ‘recepção distraída’ dos leitores potenciais e a própria 
disseminação do molde da crônica pela produção literária (incluindo-se aí a crítica) do período” (ibidem: 92).   



 

 

 

 

FIGURA 26. Semana Ilustrada, 14, ano I, 17 mar. 
1861. HDB/BN. Semanário ilustrado por Henrique 
Fleiuss e publicado no Rio de Janeiro. 
 

FIGURA 28. O Mosquito, 121, ano IV, 6 jan. 1872. 
HDB/BN. Semanário ilustrado por Ângelo Agostini 
e publicado no Rio de Janeiro. 
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14, ano I, 17 mar. 

1861. HDB/BN. Semanário ilustrado por Henrique  
Fleiuss e publicado no Rio de Janeiro.  

FIGURA 27. Cabrião, 16, ano I, 20 jan. 1867. Edição 
fac-similar. Semanário ilustrado por Ângelo 

Agostini e publicado em São Paulo.

 

 
, 121, ano IV, 6 jan. 1872. 

HDB/BN. Semanário ilustrado por Ângelo Agostini  
FIGURA 29. O Polichinelo, 27, ano I, 15 out. 1876. 

AESP. Semanário ilustrado por Nicolau Huascar 
de Vergara e publicado em São Paulo

 

 
, 16, ano I, 20 jan. 1867. Edição  

similar. Semanário ilustrado por Ângelo  
Agostini e publicado em São Paulo. 

 
, 27, ano I, 15 out. 1876.  

AESP. Semanário ilustrado por Nicolau Huascar  
de Vergara e publicado em São Paulo. 



 

 
 

FIGURA 30. Revista Ilustrada, 495, ano XIII, 28 abr. 
1888. HDB/BN. Semanário dirigido
Agostini e publicado no Rio de Janeiro.
 

FIGURA 32. A Pauliceia, 5, ano I, 4 abr. 1896. IEB. 
Semanário publicado em São Paulo e ilustrado 
por Peregrino de Castro e Joaquim Ferreira.
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, 495, ano XIII, 28 abr. 

dirigido por Ângelo 
Agostini e publicado no Rio de Janeiro. 

FIGURA 31. Dom Quixote, 16, ano I, 11 maio 1895. 
HDB/BN. Semanário ilustrado por Ângelo 

Agostini e publicado no Rio de Janeiro.

 
, 5, ano I, 4 abr. 1896. IEB. 

Semanário publicado em São Paulo e ilustrado  
por Peregrino de Castro e Joaquim Ferreira. 

FIGURA 33. A Boêmia, 14, ano V, 15 jan. 1900. 
AESP. Quinzenário publicado em São Paul

direção de José Pisa e Vítor Steidel.

 
, 16, ano I, 11 maio 1895. 

HDB/BN. Semanário ilustrado por Ângelo  
do no Rio de Janeiro. 

 
, 14, ano V, 15 jan. 1900. 

AESP. Quinzenário publicado em São Paulo, sob  
direção de José Pisa e Vítor Steidel. 



 

FIGURA 34. O Arquivo Ilustrado, 26, ano III, jun./jul. 
1901. HDB/BN. Semanário publicado em São 
Paulo e dirigido por Manuel Viotti.

FIGURA 36. Tagarela, 47, ano II, 17 jan. 1903. 
HDB/BN. Semanário carioca dirigido por Peres 
Júnior com ilustrações de Raul e outros.
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, 26, ano III, jun./jul. 

1901. HDB/BN. Semanário publicado em São  
el Viotti. 

FIGURA 35. O Malho, 13, ano I, 13 dez. 1902. 
HDB/BN. Fundada no Rio de Janeiro por Crispim do 

Amaral, a revista tinha vários ilustradores.

 
, 47, ano II, 17 jan. 1903. 

HDB/BN. Semanário carioca dirigido por Peres 
Júnior com ilustrações de Raul e outros. 

FIGURA 37. A Ilustração Brasileira
quinzena de agosto, 1903. AESP. Quinzenário 

publicado em São Paulo.

 

 
, 13, ano I, 13 dez. 1902. 

de Janeiro por Crispim do 
Amaral, a revista tinha vários ilustradores. 

 

 
A Ilustração Brasileira, 1, ano I, primeira 

quinzena de agosto, 1903. AESP. Quinzenário 
publicado em São Paulo. 



 

FIGURA 38. Arara, 3, ano I, 25 fev. 1904
Semanário publicado em São Paulo e dirigido 
por Augusto Barjona. 

 

FIGURA 40. Revista da Semana, 251, ano VI, 5 mar. 
1905. HDB/BN. Semanário publicado no Rio de 
Janeiro como edição ilustrada do 
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25 fev. 1904. AESP. 

em São Paulo e dirigido  
FIGURA 39. Revista Moderna, 3, ano I, dez. 1905.

AESP. Publicação mensal dirigida por Gustavo 
Osório na cidade de São Paulo.

 
, 251, ano VI, 5 mar. 

1905. HDB/BN. Semanário publicado no Rio de 
Janeiro como edição ilustrada do Jornal do Brasil. 

FIGURA 41. São Paulo Magazine
1906. AESP. Quinzenário

Paulo sob direção de Martinho Botelho

 
, 3, ano I, dez. 1905. 

Publicação mensal dirigida por Gustavo 
ório na cidade de São Paulo. 

 
São Paulo Magazine, 2, ano I, 15 jun. 

Quinzenário publicado em São  
Paulo sob direção de Martinho Botelho. 



 

 

FIGURA 42. A Pauliceia, 4, ano I, 28 mar. 
1896. IEB/USP. Em desenho irônico e 

metalinguístico, Joaquim Ferreira (esq.) 
e o jovem Peregrino de Castro, diante de 

suas pedras litográficas, discutiam a 
conveniência de não representar um 

caso policial, sobre o qual as autoridades
exigiam sigilo da imprensa.  
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, 4, ano I, 28 mar. 
1896. IEB/USP. Em desenho irônico e 

metalinguístico, Joaquim Ferreira (esq.) 
Peregrino de Castro, diante de 

suas pedras litográficas, discutiam a 
conveniência de não representar um 

caso policial, sobre o qual as autoridades 
exigiam sigilo da imprensa.   

FIGURA 43. A Pauliceia
mar. 1896. IEB/USP. 
deferência ao mestre da imprensa 
ilustrada no Brasil. A figura que 
representava o personagem
revista Dom Quixote
fisionomia do velho caricaturista 
Ângelo Agostini. 

 

A Pauliceia, 2, ano I, 14 
. Na imagem, a 

deferência ao mestre da imprensa 
ilustrada no Brasil. A figura que 
representava o personagem-título da 

Dom Quixote trazia a 
fisionomia do velho caricaturista 
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romântica, artesanal e menos contaminada pelos novos artefatos tecnológicos, pela busca do 

lucro, pela linguagem apressada e pela fugacidade das coisas no mundo moderno. 

Invariavelmente, as referências feitas à Vida Paulista pelos jornais da época 

ressaltavam a semelhança do semanário ilustrado por Peregrino de Castro com os 

periódicos do famoso caricaturista piemontês Ângelo Agostini (1843-1910), um dos 

principais responsáveis pela consagração do modelo de revistas ilustradas vigente no Brasil 

ao longo da segunda metade do século XIX.256 O Arquivo Illustrado anunciou o 

surgimento da Vida Paulista, notando que a mesma era feita “à maneira da saudosa Revista 

Illustrada, do Agostini”. O Diário Popular também deu as boas vindas ao novo semanário, 

publicado “á feição do D. Quixote, de Angelo Agostini”. O jornal A Plateia corroborou as 

duas opiniões anteriores a respeito da Vida Paulista, destacando sua fatura “á maneira da 

antiga ‘Revista Illustrada’ e do ‘D.Quixote’ [...]”.257 Comparação idêntica também foi 

proposta pelo decano da imprensa de São Paulo, o Correio Paulistano (14 set. 1903): “No 

genero de D. Quixote de Angelo Agostini, a Vida Paulista, é um jornal que agrada e que 

seguramente vai gosar das sympathias do publico”.  

Não podemos esquecer que a revista Dom Quixote (1895-1903), publicada na 

capital federal, foi um dos últimos baluartes da litografia na imprensa periódica brasileira. 

Sem dúvidas, não era gratuita a semelhança que tanto chamou a atenção dos 

contemporâneos da Vida Paulista. Artista bastante experimentado no trato da pedra 

litográfica, Peregrino de Castro já havia ilustrado outras publicações periódicas, como A 

Pauliceia, semanário no qual atuou em parceria com o também litógrafo Joaquim Ferreira 

(figura 42). Logo que foi lançada, em março de 1896, essa revista estampou um desenho 

em homenagem ao Dom Quixote, “o mestre da imprensa ilustrada no Brasil” (figura 43), 

dizia a legenda da imagem. Certamente, o velho Agostini ainda era a principal referência 

para os jovens artistas do lápis que ingressavam na imprensa periódica. 

Se a Vida Paulista conservou a tradição da litografia nas páginas ilustradas, não 

dispensou os novos recursos disponíveis para compor suas páginas tipográficas, onde eram 

impressos diversos clichês, anúncios ilustrados e até fotografias em tamanhos variados, 

material que se encomendava aos zincógrafos e outros artífices do mercado local. A 

composição tipográfica das colunas da Vida Paulista demonstrava grande esmero e revelava 

                                                           
256 No quarto capítulo desta dissertação, abordaremos a importância de Ângelo Agostini e outros artistas para a 
consagração das revistas de caricatura no Brasil como sinônimos de revistas ilustradas.  
257 A primeira menção à Vida Paulista que reproduzimos neste parágrafo foi encontrada no número 39 d’O 
Arquivo Ilustrado, publicação sem data nem periodicidade regular, mas cuja circulação iniciou-se em 1899. As 
referências feitas pelos jornais A Plateia e Diário Popular foram transcritas na própria Vida Paulista (2, ano I, 
19 e 20 set. 1903), de onde extraímos as citações acima.  
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a preocupação com a harmonia entre os títulos, os textos corridos, os espaços brancos e os 

diversos elementos de página. O conteúdo da parte textual do semanário revelava, mais uma 

vez, o conservadorismo de seus diretores e colaboradores. A predominância de uma retórica 

parnasiana conduzia a escolha dos temas e o modo de abordá-los, embora tendências 

simbolistas pudessem se manifestar na poesia de alguns colaboradores. 

Nesta segunda parte do nosso trabalho, pretendemos caracterizar formalmente a 

Vida Paulista e estabelecer uma breve classificação dos gêneros textuais e iconográficos 

presentes no semanário. Em relação às gravuras estampadas em suas páginas, buscaremos 

inseri-las na cultura visual difundida pela tradição das revistas ilustradas brasileiras desde 

meados do século XIX para identificar como os assuntos eram enquadrados nas imagens 

da Vida Paulista. No que tange à parte escrita do semanário, tentaremos identificar os 

principais gêneros textuais mobilizados pelos redatores e colaboradores da revista.              

Antes, contudo, abordaremos as mudanças programáticas ocorridas ao longo dos 

dois anos de publicação da revista de Arlindo Leal e Peregrino de Castro. Ao definir-se 

como “jornal de desenho, mais desenho que jornal”, a Vida Paulista apresentava-se ao 

público como um produto artístico, manifestava um compromisso com o trabalho gráfico e 

grande preocupação estética. Ao mesmo tempo, procurava distinguir-se em relação à 

imprensa ordinária, pois proclamava o não comprometimento com um programa editorial 

definitivo; não empunhava bandeiras, nem se colocava como representante de qualquer 

segmento da sociedade. Em resumo, não pretendia ser mais que o “reflexo deste viver 

multiforme e cosmopolita da ‘capital artistica’ do Brasil” – um projeto impossível, mas que 

parece ter sido perseguido pelos diretores do semanário até o final da publicação. 

No terceiro capítulo deste trabalho, analisaremos os artigos de fundo da Vida 

Paulista e outros textos importantes para a compreensão de alguns elementos que 

compunham o discurso dos diretores do semanário, delimitando algumas concepções, 

como de humorismo, crítica e arte, que compunham o escopo da revista, conforme 

inscrição presente no cabeçalho da primeira página. Veremos que o hebdomadário não se 

propôs a publicar somente coisas de literatura, mas versou sobre um vasto repertório de 

temas, que abrangia quase tudo o que importava à burguesia local.  

A sátira da Vida Paulista focou, sobretudo, o universo político, dentro do qual o 

semanário proclamava a intenção de atuar com independência, postura também 

reivindicada pelos republicanos dissidentes e alguns setores descontentes com a hegemonia 

do PRP na condução dos negócios públicos. Nesse sentido, ser independente era não 

coadunar e nem se submeter às hostes governistas. Essa posição ficaria cada vez mais clara 

com o tempo, especialmente quando se iniciaram as articulações para o processo 
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sucessório de Rodrigues Alves, quando Bernardino de Campos despontou como candidato 

oficial. Essa indicação esbarrou em forte oposição de grupos diversos em São Paulo e nos 

demais estados da federação. Nomes alternativos foram apresentados ao longo dos 

primeiros meses de 1905 e os perrepistas enfrentariam sérias dificuldades para fechar 

alianças em torno do candidato de sua preferência. 

Naquele contexto, os diretores da Vida Paulista fizeram sua opção por Campos 

Sales, nome colocado pelo senador gaúcho Pinheiro Machado, articulador dos mais 

influentes no cenário da Primeira República. No entanto, o político campineiro já estivera à 

frente do executivo federal (1898-1902) e também não era uma unanimidade entre as 

lideranças de seu próprio estado, mas aparecia com peso suficiente para minar as 

pretensões do PRP. O semanário ilustrado de Arlindo Leal e Peregrino de Castro 

acompanhou a disputa pela candidatura presidencial e colocou-se abertamente contra o 

nome de Bernardino de Campos para a sucessão de Rodrigues Alves. 

Bernardino de Campos era um republicano histórico. Abolicionista, fora um dos 

fundadores do Clube Radical (1868), núcleo inicial do movimento republicano em São 

Paulo (SANTOS, 1942: 93-98; 1960: 40-42).258 Com a morte de Luís Gama, em 1882, 

Bernardino tornou-se a principal liderança dos antigos radicais no PRP, assumindo um 

papel importante na condução do abolicionismo dentro da agremiação republicana a partir 

do congresso partidário de 1887. Presidindo a comissão permanente do PRP, Bernardino 
                                                           
258 A política de alianças desenvolvida pelo gabinete progressista gerou um racha dentro do Partido Liberal na 
segunda metade da década de 1860. Com a queda de Zacarias de Góes e a ascensão do Partido Conservador, em 
1868, os liberais tentaram a reunificação do partido, mas uma ala dissidente já se constituía como Clube Radical, 
intensificando as críticas às instituições monárquicas como responsáveis pelos males da nação. Sobre a 
desagregação da política de conciliação, ver texto de Francisco Iglésias, em coletânea dirigida por Sérgio Buarque 
de Holanda (História geral da civilização brasileira. Tomo II. O Brasil Monárquico. v. 3. Reações e transações. 
São Paulo, Rio de Janeiro: Difel, 1976: 116). Em São Paulo, um foco de radicalização vinha sendo gestado, desde 
1865, em torno dos abolicionistas Luís Gama, Américo de Campos e Bernardino de Campos. O Clube Radical 
constituía-se principalmente de profissionais liberais, sendo muitos oriundos de Campinas e vinculados à economia 
do café. Além dos vínculos de ordem socioeconômica, o grupo estruturava-se em relações de parentesco e 
contemporeneidade de socialização escolar (ALONSO, 2001: 150). Integravam a nova organização os jovens 
Francisco Glicério, Jorge Miranda, Campos Sales e Prudente de Morais. O clube também contava com a adesão de 
Martinho Prado Júnior, Quirino dos Santos, Jaime Serva, Antônio Lobo entre outros. O ex-deputado Américo 
Brasiliense de Almeida Melo declarou apoio ao grupo e foi um dos principais responsáveis pelas articulações que 
levariam os radicais a compor a base do futuro Partido Republicano Paulista. A partir de 1869, João Tibiriçá 
Piratininga, José Vasconcelos de Almeida Prado e Carlos Vasconcelos de Almeida Prado também se aproximaram 
dos radicais. No que tange às relações sociais que unem os membros desse núcleo inicial, podemos destacar alguns 
aspectos já apontados por Ângela Alonso: Brasiliense, Prudente, Jorge Miranda e Rangel Pestana, por exemplo, 
vieram de famílias sem tradição agrária e se inseriram na cafeicultura pelo casamento; há as relações 
consanguíneas (como nos irmãos Bernardino e Américo de Campos, Glicério e Jorge Miranda e os Almeida 
Prado) e também as relações matrimoniais (Rangel Pestana é cunhado de Quirino dos Santos; Campos Sales e 
Jorge Tibiriçá, filho de João Tibiriçá, são casados com primas); muitos deles cursaram a faculdade do largo São 
Francisco, sendo que Bernardino, Campos Sales, Prudente, Rangel e Quirino eram da mesma turma (1859-1863). 
Luís Gama era quem fugia do padrão; negro e ex-escravo, havia conquistado espaço entre a elite paulista por meio 
de sua militância liberal e sua dedicação à causa da abolição, atuando como rábula na defesa de negros 
escravizados ilegalmente. Sobre Luís Gama, ver obras de Elciene Azevedo (Orfeu de carapinha: a trajetória de 
Luiz Gama na imperial cidade de São Paulo. Campinas: Editora Unicamp, 1999) e Sud Menucci (O precursor do 
abolicionismo no Brasil. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1938). 
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de Campos acentuou a Propaganda Republicana após a promulgação da Lei Áurea, 

incumbindo alguns dos antigos caifases de Antônio Bento da tarefa de difundir os valores 

da República e combater os pilares do regime monárquico. Entre esses propagandistas, 

estava o jovem jornalista Hipólito da Silva.259 

Deputado provincial e presidente do PRP, Bernardino de Campos não manifestou 

apoio imediato ao golpe militar de 15 de novembro de 1889, mas deu aval para que seus 

correligionários tomassem assento no Governo Provisório da República e colaborou na 

organização administrativa de São Paulo. Assumiu a chefia de polícia estadual e elegeu-se 

                                                           
259 Em 1904, Hipólito da Silva recordava os tempos em que fizera parte da vanguarda da propaganda 
republicana: “Nada nos detinha, nem scintillações de espirito, nem golpes de sabre. Quando os chefes ordenavam 
a manobra, estavamos sempre promptos a empunhar a penna ou o cacete; uma contra os elementos intelectuaes da 
monarchia; outra, contra os beleguins da policia. [...] Lembro-me de que a ultima reunião do Congresso, feita por 
iniciativa nóssa, em 1888, foi convocada pelo sr. Jesuino Cardoso [...] e realisada na casa de residencia do sr. 
Victorino Carmillo [...]. A ella compareceram os srs. Campos Salles, Francisco Glycerio e todas as sumidades 
republicanas do interior, sob a presidencia do nosso inolvidavel amigo Cesario Motta. Nesse congresso, discutiu-se 
a necessidade de promover um movimento revolucionario immediato [...]. A Commissão Permanente, 
representava o elemento conservador: não retrogradava, mas também não adeantava” (VP, 20, ano II, 23 e 24 jan. 
1904). Sabemos que a postura “evolucionista”, tanto em relação ao problema da escravidão quanto no que se refere 
ao advento do regime republicano, foi predominante no PRP. Enquanto as soluções para a questão do cativeiro 
eram encaminhadas em termos de reformas graduais, também não se recomendavam os métodos revolucionários 
para derrubar a Monarquia – esta deveria cair pelas próprias pernas; para isto, concorreriam: a difusão da ideia 
republicana, as vitórias eleitorais dos republicanos e as alterações constitucionais propostas por eles, sendo a 
iminente morte do imperador um marco inevitável da mudança do regime. Não é nossa intenção discutir os 
diversos projetos republicanos, os embates pela direção do movimento na Corte e a opção pelo golpe militar num 
momento em que a ala majoritária dos republicanos se orientava nacionalmente de maneira contrária à tomada do 
poder pela força. Tão pouco pretendemos abordar as razões que levaram os militares a conspirar com Quintino 
Bocaiúva; muito menos nos preocupam as intenções originais e as dúvidas do marechal Deodoro da Fonseca na 
manobra que derrubou o gabinete Ouro Preto, destronou Dom Pedro II e instalou a República no Brasil. Emília 
Viotti da Costa (1999: 447-490) oferece-nos um bom resumo crítico acerca desses problemas. Outro trabalho 
clássico que contempla essa discussão – abrangendo a luta simbólica pelo panteão republicano que se travou nos 
anos imediatamente subsequentes à proclamação – é o de José Murilo de Carvalho (1990: 17-54). Maria Fernanda 
Lombardi Fernandes trata da querela entre Silva Jardim e Quintino Bocaiúva (2008: 126-140) e do papel deste na 
articulação do 15 de Novembro (2008: 192-208). Em São Paulo, embora a posição oficial do PRP fosse de rejeição 
ao uso da força, a possibilidade de um levante militar inspirou alguns republicanos, como Campos Sales, Rangel 
Pestana e Francisco Glicério (COSTA, op. cit.: 483). Em visita a Porto Alegre, entre dezembro de 1887 e início de 
1888, Glicério obteve informações a propósito da disposição dos militares para apoiar um movimento contra a 
Monarquia. No Rio de Janeiro, nas páginas d’O País, Quintino Bocaiúva animava a chama da “Questão Militar”. 
O jornalista viajou a São Paulo em março de 1888, possivelmente a fim de trazer notícias acerca de confabulações 
com oficiais do Exército. Bernardino de Campos, presidente do partido, sustentava a posição oficial e recebeu o 
apoio de Américo Brasiliense: “Procurar a maior elevação política do país, simplesmente destruindo no Exército o 
sentimento do dever e os seus últimos escrúpulos da disciplina parecia-lhe um inadmissível contrassenso e de um 
perigo incalculável” (SANTOS, 1960: 62). Mas só às vésperas do golpe é que os paulistas foram alertados acerca 
do real estado das coisas. Segundo José Maria dos Santos (ibidem: 70-71), a notícia chegou por carta de Aristides 
Lobo, trazida pelo seu sobrinho Francisco José da Silveira Lobo e destinada a Américo de Campos, que logo foi ao 
encontro de seu irmão, Bernardino, e Campos Sales. Este, por sua vez, telegrafou a Prudente de Morais (em 
Piracicaba) e Francisco Glicério (em Campinas). Glicério participou de rápida conferência com Bernardino, 
Rangel Pestana e Campos Sales na capital paulista, antes de seguir, às pressas, para o Rio de Janeiro, a fim de 
acompanhar de perto as negociações e manter seus conterrâneos a par dos acontecimentos. Portanto, o PRP não 
participou efetivamente do golpe e a ação dos representantes de São Paulo no governo provisório desdobrou-se, 
segundo Kugelmas (op. cit.: 48), em duas dimensões interligadas: “por um lado, garantir sua autonomia 
organizando o novo Estado, e por outro colaborar na reordenação do país, buscando apressar a constitucionalização 
definitiva de uma República Federativa”. Em relação ao primeiro ponto, o PRP tomou atitudes imediatas e com 
relativo êxito: os republicanos asseguraram o controle do poder em nível estadual e garantiram representação no 
governo provisório da República, permitindo a rápida resolução de questões caras aos paulistas e o favorecimento 
do federalismo e de São Paulo nas reformas realizadas durante o interregno ditatorial. 
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deputado federal constituinte.260 Tornou-se o principal articulador da candidatura de 

Prudente de Morais à presidência da República, em oposição ao marechal Deodoro da 

Fonseca, chefe do Governo Provisório, que acabou eleito, em pleito restrito ao Congresso 

Constituinte (CARONE, 1971: 32-35).  

Como parlamentar e líder partidário, Bernardino de Campos combateu a intervenção 

federal no governo paulista, a partir de março de 1891, quando Deodoro exonerou Jorge 

Tibiriçá da presidência do Estado de São Paulo, substituindo-o por Américo Brasiliense 

(CASALECCHI, 1987: 68-70). A tensão entre o marechal e a bancada paulista no Congresso 

Nacional aumentou em outubro, pois a oposição se esforçava para aprovar as leis sobre 

responsabilidade, que reduziam os poderes do presidente da República (CARONE, op. cit: 

36-43). No início do mês seguinte, Deodoro decretou a dissolução do Congresso Nacional e 

instituiu o estado de sítio no Rio de Janeiro e Niterói. Bernardino tomou parte no movimento 

de resistência que culminou no contragolpe do dia 23 de novembro (ibidem: 47-51).  

Com a renúncia de Deodoro da Fonseca e a transferência do poder para as mãos de 

Floriano Peixoto, intensificou-se a oposição a Américo Brasiliense. Este não transigiu com 

                                                           
260 Precedida pelas sessões preparatórias, a assembleia constituinte instalou-se em 15 de novembro de 1890. 
Eduardo Kugelmas (op.cit.: 54) analisa a atuação dos paulistas na discussão acerca da “discriminação de rendas”, 
apoiando os federalistas moderados na aprovação do projeto governamental e na derrubada da emenda apresentada 
pelos ultrafederalistas, liderados pelo gaúcho Júlio de Castilhos. Por outro lado, os paulistas foram 
intransigentemente federalistas em relação à discussão sobre a organização do poder judiciário. Campos Sales, 
ministro da Justiça do Governo Provisório, defendeu vigorosamente a controversa tese da “dupla soberania” e 
conseguiu a aprovação da dualidade de magistraturas. Assim, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil 
estabeleceria a presença das três esferas de poder tanto no nível federal como no nível estadual (ibidem: 55). A 
nova ordem política instituída no Brasil foi objeto da desconfiança dos credores e grupos estrangeiros, mas 
também sofreu pressões internas por parte de elementos que permaneceram fiéis ao regime deposto e que 
alimentaram a expectativa de que a República levaria o país à anarquia, à fragmentação política e à bancarrota 
financeira, prevendo que o caos iminente exigiria a articulação das forças políticas monarquistas para a restauração 
do trono a fim de restabelecer a ordem e a estabilidade. Segundo Maria de Lourdes Mônaco Janotti (1986: 11-12), 
a ameaça restauradora se manteria viva até o final da primeira década do século XX, ora como um movimento 
organizado e atuante, ora como uma fantasia obsessiva dos republicanos para justificar as medidas repressivas. A 
pressão exercida pelos monarquistas não era desprezível, apesar da ampla corrente adesista que marcou os 
primeiros momentos da República. Ex-liberais e ex-conservadores aderiram ao novo regime e, como destaca 
Kugelmas (op. cit.: 40), “o PRP absorveu com notável rapidez o conjunto de forças políticas da antiga província”. 
A chapa do partido eleita para a assembleia constituinte já trazia nomes como Antônio da Silva Prado, Rodrigues 
Alves, João Álvares Rubião Júnior, Almeida Nogueira e Paulino Carlos de Arruda Botelho – todos oriundos das 
antigas agremiações do Império. Segundo Kugelmas, o PRP da propaganda havia se transmutado no próprio 
instante da mudança de regime, surgindo um novo tipo de partido apropriado à era federativa – um partido único, 
capaz de congregar as principais forças políticas da província em favor de sua autonomia e de seus interesses. 
“Para os republicanos históricos, essa ‘política de acomodação’ era, antes, uma necessidade de segurar em mãos 
civis uma parcela do poder do novo regime”, afirma Casalecchi (1987: 65). Além dos nomes já citados, indicados 
como deputados na chapa do PRP, a mesma se completava com seguintes candidatos à Câmara Federal: Adolfo 
Gordo, Alfredo Elis, Ângelo Pinheiro Machado, Costa Júnior, Antônio Moreira da Silva, Bernardino de Campos, 
Carlos Garcia, Cesário Mota Júnior, Domingos Correia de Morais, Francisco Glicério, Lopes Chaves, Tomás de 
Carvalhal, Luís Pereira Barreto, Martinho da Silva Prado, Manuel de Morais Barros e Rodolfo Miranda. Para as 
cadeiras do Senado, o PRP indicava Rangel Pestana, Campos Sales e Prudente de Morais. A absorção de ex-
monarquistas não foi consensual dentro do PRP e provocou protestos, especialmente por parte dos republicanos 
históricos que se mantiveram fiéis às ideias defendidas pelo partido ou que não foram contemplados com as 
posições que almejavam no novo regime. Muitos deles travariam a luta contra os primeiros governos republicanos 
e até chegariam a se aliar aos monarquistas em algumas oportunidades.  
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as pressões para que deixasse a presidência de São Paulo em favor de Cerqueira César, 

vice-presidente do Estado, despertando um movimento armado que se espalhou pelo 

interior e culminou no “espingardamento” ocorrido nas ruas centrais da capital na noite de 

14 de dezembro de 1891. Sem apoio de unidades militares federais, a correlação de forças 

foi desfavorável ao governante paulista, que capitulou no dia seguinte. Cerqueira César 

assumiu o posto e dissolveu o Congresso Legislativo Estadual. Como já vimos na primeira 

parte deste trabalho, Hipólito da Silva era um dos deputados que haviam dado sustentação 

ao governo de Américo Brasiliense. Consequentemente, com o ato de Cerqueira César, o 

jornalista perdeu seu posto na Câmara Estadual.261 

Os diretórios, intendências, câmaras municipais e várias autoridades do interior 

favoráveis a Américo Brasiliense haviam sido substituídos em decorrência das disputas 

locais em andamento desde as agitações que derrubaram o fundador do PRP. Esse quadro 

garantiu a vitória total da nova situação nas eleições de março de 1892. O Partido 

Republicano passou por um processo de reorganização e expurgo dos elementos que 

haviam apoiado Américo Brasiliense.262 Alguns destes envolveram-se numa conspiração 

que estaria sendo articulada no Rio de Janeiro e outros estados. Em São Paulo, um 

movimento armado seria supostamente deflagrado no dia 27 de março, mas acabou sendo 

descoberto e desbaratado pela polícia. Hipólito da Silva foi implicado neste episódio, 

conforme já tratamos na primeira parte deste trabalho.  

Em maio, Bernardino de Campos elegeu-se presidente do Estado de São Paulo pela 

primeira vez, assumindo o cargo em agosto. Aliado a Floriano Peixoto, o PRP consolidaria sua 

                                                           
261 Bernardino de Campos, Júlio de Mesquita e Campos Sales integraram a junta revolucionária que deu 
respaldo ao vice-presidente de São Paulo para assumir provisoriamente o governo do Estado. Com a posse de 
Cerqueira César, criou-se uma situação complicada, já que a maioria do congresso estadual era favorável ao 
governador destituído. Intimado por um grupo de parlamentares a deixar a presidência de São Paulo, Cerqueira 
César decidiu decretar, em 29 de janeiro de 1892, a dissolução do Congresso Legislativo do Estado, convocando 
novas eleições. A junta revolucionária também apoiou o ato do novo governante. Bernardino de Campos era 
presidente da câmara federal e atuou como intermediário junto a Floriano Peixoto; o senador Campos Sales, 
cunhado do vice-presidente paulista, promoveu a articulação com o exército; Mesquita conduziu a campanha 
pelas páginas d’O Estado de S. Paulo (LOVE, op. cit: 159). Nos últimos dias de janeiro de 1892, os jornais 
paulistanos já divulgavam moções e manifestos favoráveis ao fechamento das casas legislativas estaduais. No 
dia 28, espalhou-se a notícia de uma conspiração tramada na redação d’A Federação por Pereira Barreto, 
Rodolfo Miranda, Gomes Cardim entre outros. O presidente do estado em exercício dissolveu o congresso, sob 
a argumentação de que este anulara seus poderes e se colocara em “completo antagonismo com a opinião do 
povo paulista” ao apoiar o golpe de 3 de novembro (OESP, 30 jan. 1892). 
262 Segundo José Ênio Casalecchi (op. cit.: 76), os diretórios municipais do PRP foram preenchidos por elementos 
de confiança da nova Comissão Central do partido, composta por Bernardino de Campos, Prudente de Morais, 
Júlio de Mesquita, Cesário Bastos, Rodrigues Alves, Francisco Glicério e Vitorino Carmilo. Conforme constata 
Joseph Love, revoluções intrapartidárias não mais ocorreriam após essa reorganização do PRP, que passaria a deter 
um “virtual monopólio dos cargos públicos” (op. cit.: 160) até os últimos anos da Primeira República. Disputas 
menores e tensões menos importantes não deixariam de ocorrer, como veremos mais adiante, mas nenhuma delas 
deixaria marcas tão profundas como os violentos episódios de 1891-1892. Ainda de acordo com a análise de Love, 
o percentual de renovação da direção partidária seria muito pequeno a partir de então. “É plausível que uma razão 
adicional para o declínio no prestígio da comissão executiva do PRP tenha sido o relativo imobilismo de sua 
composição, desde a consolidação operada com Cerqueira César em 1892”, afirma o historiador (op. cit.: 165). 
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hegemonia sobre a política estadual, preparando-se para assumir uma posição central na 

República.263 O que queremos enfatizar nesta rápida abordagem sobre a trajetória de 

Bernardino de Campos é o antagonismo que se estabeleceu entre ele e o jornalista Hipólito da 

Silva logo após a proclamação da República. Expurgado do PRP, Hipólito caiu no ostracismo 

político por tentar resistir às manobras orquestradas pela direção do partido, no interior do qual 

Bernardino de Campos figurava como uma das principais lideranças. Deixando o governo 

estadual, o velho republicano histórico tornou-se ministro da Fazenda (1896-1898) no governo 

de Prudente de Morais (1894-1898) e senador da República (1898-1902), tendo reassumido a 

presidência de São Paulo em 1902. Certamente, era o homem certo para dar continuidade à 

hegemonia paulista no mais alto posto do regime que se consolidava. No entanto, por mais que 

os tempos fossem outros, antigas rusgas, associadas a insatisfações gerais, podiam 

comprometer a busca de um consenso entre os “tripulantes” da velha locomotiva.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
263 As conturbações dos primeiros meses após a posse de Floriano Peixoto (CARONE, op. cit.: 70-78) foram um 
prenúncio da guerra civil que marcaria o seu governo. Deve-se destacar que o marechal contou, desde o início, 
com um apoio quase incondicional dos paulistas, pois estes chegaram a renunciar à defesa da Constituição e a seus 
ideais liberais e antimilitaristas. No Senado, Campos Sales propôs o encerramento das sessões do Congresso para 
que o governo pudesse agir mais à vontade na repressão aos grupos opositores com o objetivo de garantir a ordem 
pública. Em fevereiro de 1892, a disputa no plano legal intensificou-se, introduzindo o questionamento da 
legitimidade do governo de Floriano Peixoto. Na Comissão Central do PRP, Bernardino de Campos convenceu 
seus correligionários a apoiar a continuidade do marechal na presidência da República. O apoio do PRP ao 
governo federal tornou-se ainda mais importante nos anos subsequentes, quando o país encontrou-se em plena 
guerra civil. Os paulistas deram amparo político e material para que Floriano pudesse combater os revoltosos, 
fornecendo homens, armamentos, dinheiro e alojamento (ibidem: 129). Como presidente do Estado de São Paulo, 
Bernardino reforçaria as milícias estaduais, que dariam suporte ao governo federal no combate aos revoltosos do 
Sul. Como lembra José Ênio Casalecchi (op. cit.: 77-79), a articulação entre o PRP e o florianismo não esteve 
isenta de problemas, mas foi o caminho encontrado para que o partido pudesse se fortalecer no âmbito estadual e 
para que a autonomia de São Paulo fosse preservada durante o domínio militar no plano federal. Segundo 
Guillaume de Saes (2010: 201), essa aliança era puramente tática, mas não aconteceu por acaso: “Primeiro, os 
paulistas perceberam que, em um período que se caracterizava pela luta entre várias facções militares tanto no 
Exército quanto na Marinha [...], a derrubada do governo militar de Floriano por uma insurreição militar só faria 
prolongar o militarismo e adiar a tomada do poder federal pelo PRP, e que a vitória final do florianismo sobre as 
facções militares rivais, ao contrário, acabaria por abrir o caminho para o governo civil após o desgaste final dos 
florianistas. Por outro lado, o florianismo era útil ao PRP na medida em que seu autoritarismo militar progressista 
entrava em choque com grupos conservadores, que poderiam trazer embaraços para a futura dominação paulista, 
grupos que os paulistas ainda não tinham condições de combater [...]. O PRP [...] precisava se apoiar em um 
governo autoritário e ao mesmo tempo progressista, que tivesse uma ideologia agressiva de combate aos 
remanescentes do “antigo regime” assim como o poder de arregimentação de forças militares para a luta política 
[...]”. A guerra civil fora quase completamente reprimida por Floriano Peixoto em 1894, embora ainda persistissem 
conflitos armados no Rio Grande do Sul durante a sucessão presidencial. Em 15 de novembro de 1894, Prudente 
de Morais assumiria o governo da República, tornando-se o primeiro de uma série de três estadistas paulistas que 
ocupariam sucessivamente o mais alto cargo da política nacional. O PRP estava definitivamente no poder. 
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3. Quem vai viver bem com todos não tem programa 

 

O primeiro número da Vida Paulista ganhou o público em 12 de setembro de 1903, 

trazendo dois textos que podemos tomar como fundadores. O primeiro era um artigo 

denominado “Programa”, no qual foram apresentados os princípios que deveriam nortear a 

nova publicação. Declarou-se, sobretudo, a postura independente do semanário ilustrado, 

rechaçando qualquer pacto com grupos políticos, interesses de segmentos econômicos, 

correntes ideológicas, teorias científicas ou doutrinas religiosas. O segundo texto, de 

autoria do colaborador Álvaro Guerra, corroborou a opção dos diretores do semanário 

ilustrado em não assumir um programa definitivo, aconselhando-lhes no sentido de 

conservar sempre um equilíbrio entre o humorístico e o grave, a frivolidade e a 

ponderação, o trivial e o singular etc.. 

 Neste capítulo, apresentaremos os principais artigos de fundo da Vida Paulista e 

identificaremos as eventuais mudanças programáticas do semanário ilustrado fundado por 

Arlindo Leal e Peregrino de Castro. Ao longo das próximas seções, perceberemos os 

esforços dos diretores da revista no sentido de dar continuidade aos seus propósitos iniciais 

e faremos algumas reflexões sobre a vocação da Vida Paulista, tentando classificá-la 

dentro do universo das publicações periódicas daquele entresséculos. Sugerimos que o 

semanário possa ser tomado como uma revista ilustrada de variedades, de feição por vezes 

mundana, mas comprometida com um discurso regionalista, constituindo-se como veículo 

para a difusão de uma identidade paulista.     

 

3.1. TEXTOS FUNDADORES 

 

No primeiro artigo de fundo do semanário ilustrado, seus diretores partiram da sátira dos 

modos de fazer jornalístico em São Paulo para apresentar suas próprias concepções do que 

deveria ser um periódico que se dispunha a ocupar a esfera da publicidade e nela “viver 

bem com todos”. Segue o texto, na íntegra:  

 
Programma 
 

 Em linguagem sisuda, intermeiada de palavras pouco usadas, umas 
por desconhecidas ao povo, outras por obsoletas, diz gravemente o 
jornalista, com ar de importancia, no primeiro numero de sua folha, da 
columna principal, o que deseja, o que pretende, o que fará e o que não 
fará.  
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 É o programma. Se folha do interior, é forçosa a evocação de 
Guttemberg, num eloquente discurso sobre melhoramentos da terra, como 
concertos de rua, caiação de taipas, a necessidade de um chafariz. Se da 
capital, sobresáe a promessa de premiar os bons e castigar os maus, de 
defender o commercio, a industria e a lavoura. Sendo governista o jornal, lá 
vem uma allusão ao marechal Floriano, á consolidação da república, aos 
patriotas que a dirigem. Sendo oposicionista, surge um Jeremias dentre as 
ruinas da pátria, não chorando, mas ameaçando derrubar, a artigos, os 
trahidores do governo. 
 A Vida Paulista surge hoje na capital.  

Austero, impenetravel, ar sobranceiro, devemos tambem, num 
programma pomposo, acenar com promessas de protecção á lavoura, á 
industria, ao commercio, com a recompensa aos bons e com a reprimenda 
aos maus.  
 Mas, não. A Vida Paulista, que é jornal de desenho, que é mais 
desenho que jornal, não tem programma. 
 Não vamos prégar nenhuma idéa, não vamos derrubar, a artigos, o 
governo, nem levantar, a desenho, a lavoura, nem estimular, á prosa, a 
indústria; nem com as mesmas armas desenvolver o commercio. 
 E bem com a criteriosa Commissão Central, bem com a 
dissidencia, bem com o monarchismo, bem com o socialismo, bem com o 
anarchismo, bem com a santa religião ou com as religiões não santas, 
iremos fazendo as nossas caricaturas. 
 Viver bem, no fraco entender nosso, é praticar o bem, isto é, tratar 
delicadamente o proximo, si o merecer; aconselhal-o, si errar; si persistir 
no erro, sacudil-o; si fôr de cabeça dura, amolecel-a á força. Todavia, 
para a vida particular ou para a vida do lar, não temos olhos que vejam, 
nem ouvidos que ouçam. Ahi a repressão social é exercida pelas ex.mas 
esposas, que Nosso Senhor arma sempre com bôa lingua, e pelas 
venerandas sogras, imagem severa da justiça, não de olhos vendados e 
balança pendente na mão alçada, mas de olhos fusilantes e tremulas 
garras. 
 Quem se apresenta sem idéa scientifica, politica ou religiosa, quem 
vai viver bem com todos não tem programma. Dispensa-o o nosso lapis, a 
nossa pena, salvo se o que dissemos já é um programma. 
 Voem os numeros da Vida Paulista, pobres folhas desprendidas ao 
vento, que vão perto ou que vão longe, segundo a leveza de umas, 
segundo a correnteza de outro [sic].264   

 

 Com esse prospecto, o novo semanário ilustrado de São Paulo se distanciava do 

sacerdócio, que ainda predominava no jornalismo miúdo, e se lançava na correnteza 

transformadora que fazia da imprensa um negócio lucrativo, procurando atrair a atenção do 

público de um modo geral, pretendendo agradar a todos e conquistar o maior número 

possível de assinantes e consumidores.  

As intenções apresentadas nesse artigo de fundo foram complementadas pelo 

segundo texto fundador, intitulado “Vida Paulista”, no qual o professor Álvaro Guerra 

expôs as fontes de inspiração filosófica que deveriam preceituar a conduta da revista 

dirigida por Arlindo Leal e Peregrino de Castro. Segue a íntegra deste artigo: 

                                                           
264 Vida Paulista (1, ano I, 12 e 13 set. 1903). 
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Vida Paulista 
 
A historia da Philosophia apresenta-nos, como temperamentos 

antagonicos, dois philosophos gregos – Democrito e Heraclito. Um, por 
julgar os homens completamente loucos, levou toda a vida a rir-se da 
humanidade; o outro, por suppôr os homens profundamente maus, vivia a 
debulhar-se em lagrymas.... Aquelle encarava o universo como um 
producto casual da “aggegação dos átomos”; este considerava o universo 
como um effeito fatal da concordia harmonizada com a discordia... O 
primeiro, consoante reza uma lenda, morreu de tanto rir, por ver uma 
velha comendo figos seccos; o outro, esse, ninguem sabe de que 
morreu.... 

Essas duas individualidades, tão diversas e oppostas entre si, 
servem para provar-nos, a contento, que o exclusivismo, nisto ou 
naquillo, é sempre contrario á natureza. Como ao dia succede a noite, 
assim ao jubilo succede a tristeza, entrelaçando-se, desse modo, a 
lagryma ao riso. Na pintura, os mais admiráveis effeitos devem-se às 
múltiplas exigências do claro-escuro. Nem mesmo se comprehenderia, 
meus amigos, que um homem bem equilibrado estivesse sempre disposto 
ao riso, ou sempre disposto ao pranto. Portanto, os taes srs. Democrito e 
Heraclito, apesar de toda a sua philosophia, não eram, para que digamos, 
muito escorreitos da bola.... 

Eis ahi porque o novo periodico paulistano onde, a leves e ligeiros 
traços, de sete em sete dias, o lapis e a penna nos darão, com todos os 
seus caprichosos cambiantes, o reflexo deste viver multiforme e 
cosmopolita da “capital artistica” do Brasil – não pretenderá ser sempre 
humoristico, nem sempre sentimental. É que ser gracioso ou commovedor 
por officio traz, ás vezes, effeitos contraproducentes. Lembram-se? Já na 
antiguidade as carpideiras faziam rir e os bobos provocavam lagrymas.... 

Por isso, espero que nas paginas finas, leves, elegantes, do novo 
semanario, fundado sob tão bellos auspicios, não se encontrará 
invariavelmente o mesmo tom. Para que, coherente comsigo mesmo, 
possa elle preencher, com applausos geraes, a sua complexa missão de 
reflector deste fervet opus, onde, numa luta sem treguas, todos nós 
tentamos a conquista do “pão nosso de cada dia”, os seus assumtos, por 
força das circumstancias, deverão ser... qualquer cousa: alegre ou triste, 
ponderosa ou futil, nova ou antiga... 

D’onde, facil é concluir que, para a Vida Paulista, segundo me 
parece, o melhor dos programmas será – não ter programma...265   

    

O autor do texto seria um dos principais colaboradores da Vida Paulista e certamente 

havia contribuído para a própria concepção do novo semanário ilustrado, que não deveria ser 

destinado estritamente a fazer graça e nem se ocupar exclusivamente com futilidades. O 

artigo de Álvaro Guerra concitava poetas e prosadores a colaborar nas colunas da Vida 

Paulista, entremeando as seções e crônicas humorísticas – de valor circunstancial – com 

produções literárias sérias, ponderosas e duradouras. 

 

 

                                                           
265 Vida Paulista (1, ano I, 12 e 13 set. 1903). 
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3.2. EM DEFESA DA LITERATURA 

 

Já vimos, na primeira parte deste trabalho, que Álvaro Guerra era professor de línguas, 

dedicava-se aos estudos filológicos e cultivava de modo obsessivo as regras da gramática 

portuguesa. Como escritor, colaborava assiduamente na imprensa periódica de São Paulo e 

já havia publicado três livros de contos. Menos de um trimestre após a extinção da Vida 

Paulista, Álvaro Guerra fundaria uma revista mensal denominada Íris (1905-1907), 

apresentada ao público nos seguintes termos: 

 
será ella um modesto, mas util florilegio, onde, em proveito da 
intellectualidade brasileira, poderão os seus collaboradores, ao lado de 
producções ineditas, salvar do olvido excellentes trabalhos literarios, 
sepultos, desde muito, nas paginas de revistas, jornaes e publicações 
extintas, – trabalhos que, após receberem uma forma definitiva, merecem 
ser relidos a qualquer tempo, quando mais não seja, como documentos 
psycologicos da nossa época. (Íris, nov. 1905) 
  

Como podemos perceber, o empreendimento de Álvaro Guerra, contrapondo à 

preferência do jornalismo pelo novo e pelo extraordinário, não tomaria o ineditismo como 

requisito para a publicidade de um escrito, mas sim a qualidade e o tratamento formal dado 

a um poema, conto, crônica ou artigo. “Entre uma estopada inédita e um bom trabalho a 

reeditar, optaremos logo, sem hesitação, por este ultimo”, asseverava o artigo de fundo 

publicado no primeiro número da revista Íris.  

A historiadora Ana Luiza Martins (op. cit.: 191) relaciona essa postura àquela 

“obsessão pela singularização” de que trata Flora Sussekind (1987: 119): ameaçados pela 

produção em série e pelos novos processos de reprodução, muitos escritores paulistas viviam 

a agonia do artesanal e temiam cair no superficial. A revista Íris pretendia absorver essa 

demanda, caminhando na trilha do deslocamento temporal e resistindo ao ritmo acelerado 

regido pelas transformações técnicas. Ao mesmo tempo em que se opunha às ameaças que o 

jornalismo representava para o artesanato literário, a nova publicação surgia sob a forma de 

impresso periódico para preencher a lacuna aberta pela defasagem do mercado editorial em 

São Paulo, oferecendo uma alternativa aos escritores locais, que não conseguiam publicar 

suas produções em volume e tinham de se contentar com a transitoriedade do espaço 

oferecido por jornais e revistas.266  

                                                           
266 O formato de Íris, semelhante ao de um livro, sugeria ao leitor a possibilidade de colecionar os fascículos e 
transformá-los, semestralmente, num volume de trezentas páginas, “o qual, elegantemente encadernado, 
figurará com galhardia em qualquer estante” (Íris, nov. 1905). 
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O periódico literário fundado por Álvaro Guerra contaria com a colaboração de 

seus velhos companheiros da Vida Paulista, como Arlindo Leal e Hipólito da Silva, entre 

muitos outros literatos preocupados em regenerar as artes e a literatura em São Paulo. Na 

visão daqueles indivíduos, todas as manifestações culturais se curvavam perante os 

interesses econômicos; escritores e artistas malbaratavam seu talento na busca de 

popularidade a qualquer preço.  

Nesse diapasão é que podemos entender o artigo de fundo publicado por Álvaro 

Guerra no primeiro número da Vida Paulista. Segundo as recomendações do erudito 

colaborador, a revista deveria atender às demandas do público, mas não se subordinar ao 

mercantilismo fácil; abusar da linguagem humorística também representava um risco, pois 

ao semanário não convinha ceder ao cômico degradante e ofensivo. Se desejasse ser “o 

reflexo deste viver multiforme e cosmopolita da ‘capital artística’ do Brasil”, a Vida 

Paulista deveria manter o tom sempre equilibrado e reservar espaço à produção literária de 

qualidade, que melhor saberia captar e testemunhar o estado de adiantamento intelectual e 

moral de São Paulo.  

 

3.3. NA CORRENTE DA OPINIÃO PÚBLICA 

 

Não foi à toa que Arlindo Leal e Peregrino de Castro procuraram associar o seu 

empreendimento a nomes de relevo no cenário cultural paulista, como Venceslau de 

Queirós, Freitas Guimarães, Amadeu Amaral e Gomes Cardim. Além de agentes culturais, 

literatos e críticos renomados, alguns desses indivíduos mantinham ligações estreitas com 

os membros da Comissão Central do Partido Republicano. Tais vínculos também 

acabavam se convertendo em garantias aos diretores da Vida Paulista, pois a proteção 

representada por indivíduos que orbitavam o núcleo do poder em São Paulo 

contrabalançava a presença de figuras controversas como Hipólito da Silva, Arlindo Leal e 

Gustavo Paca, cujos discursos e trajetórias pessoais poderiam colocar o novo semanário 

numa posição um tanto perigosa. 

Por outro lado, a independência tantas vezes reivindicada pelos diretores da Vida 

Paulista punha-se em harmonia com a postura adotada pelos membros do Partido 

Republicano Dissidente. Não tendo obtido nenhum resultado eleitoral relevante desde sua 

fundação, em 1901, a agremiação política estava em crise – sufocada pelos mecanismos de 

poder operados pelo partido oficial – e passou a lançar candidaturas avulsas, abandonando 

o discurso abertamente oposicionista e dirigindo-se ao “eleitorado independente”, ou seja, 

aos cidadãos que não se sentiam representados pelas oligarquias encasteladas na 



169 
 

administração pública ou que (mesmo integrados a elas ou contemplados com cargos e 

privilégios) vinham manifestando descontentamento com os rumos da política estadual. 

Nesse bojo, estavam os fazendeiros mais vulneráveis à crise do café, que reivindicavam 

maior intervenção estatal para combater a especulação dos intermediários – grupo 

devidamente representado na Vida Paulista pelos diretores Arlindo Leal e Gustavo Paca, 

conforme já se observou na primeira parte deste trabalho.  

Nas disputas pelo poder nos diretórios do interior, chefes políticos locais haviam sido 

preteridos pela Comissão Central e estavam insatisfeitos, ao passo que lideranças influentes 

vinham conquistando adeptos para exigir a ampliação da autonomia municipal. Já na capital, 

a burguesia e os comerciantes se queixavam dos impostos e da carestia, enquanto o 

funcionalismo público sofria com as reformas e os cortes salariais. Todos esses grupos se 

tornavam potencialmente aliados da dissidência e se constituíam numa parcela da opinião 

pública que se recusava a engrossar as fileiras do situacionismo, quando não se colocava em 

franca oposição ao governo e ao PRP.   

O professorado público do estado de São Paulo, por exemplo, vinha sendo bastante 

afetado pelas medidas governamentais, que, desde 1895, passaram a reverter os avanços 

verificados na instrução pública paulista na primeira metade daquela década. Em 1903, 

uma nova reforma do ensino estava sendo discutida no Congresso Estadual. O projeto de 

lei apresentado pelo deputado governista Fontes Júnior previa a redução dos salários e a 

transferência de parte das despesas com a instrução pública para os municípios. Antônio 

Mercado e Cândido Mota, parlamentares da dissidência, se opuseram às propostas de 

Fontes Júnior e a Vida Paulista se sensibilizou com a situação do professorado. Em 

outubro, o semanário publicou uma caricatura na qual os deputados e senadores 

situacionistas promoviam o funeral da instrução pública.267 Essa imagem teve boa 

repercussão na imprensa da capital (OESP, 4 out. 1903) e certamente contribuiu para que 

se esgotasse toda a tiragem daquela edição.  

No número seguinte, os diretores do semanário ilustrado publicaram um artigo 

denominado “A nossa Vida”, no qual externaram gratidão pelo “lisongeiro acolhimento que 

tem tido a Vida Paulista”. No mesmo texto, foram reiterados e complementados os termos 

do programa apresentado no número inaugural da revista. 

 
[...] Quer isto dizer que o povo paulista distinguiu logo a differença entre 
a critica humoristica que o lapis traça sem intenção de offensa, que a 
penna descreve levemente, satyricamente, apreciando os fatos pelo seu 
lado cómico e as publicações que só visam explorar instinctos grosseiros, 
sentimentos baixos e más paixões, escriptas para despertar escandalos, 

                                                           
267 Vida Paulista (4, ano I, 3 e 4 out. 1903). 
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illustradas para envergonhar, e que não se destinam ao espírito culto que 
foge das alcovas suspeitas... 

A Vida Paulista tem seus redactores efetivos e conta, entre os seus 
collaboradores literarios, nomes laureados em nosso meio intelectual. 
Aceita, entretanto, o concurso dos novos, que quiserem honrar as suas 
paginas com producções que sejam dignas de seu talento. Não tem 
preoccupações politicas: aprecia os factos e os homens seguindo a corrente 
da opinião publica, sem magoar intencionalmente o indivíduo. Em suas 
allusões predomina sempre o gracejo que faz sorrir, nunca a offensa que a 
susceptibilidade não perdoa.  

É a esta norma de proceder que devemos a estima publica que nos 
cérca e a que procuraremos corresponder com o melhor de nossos 
esforços, para que S. Paulo tenha um semanário illustrado digno de seu 
adiantamento como sociedade culta.268 

 

Assim, a revista se colocava como porta-voz da opinião geral e reivindicava uma 

atuação independente para ser o fiel retrato da vida em São Paulo, acompanhando o 

progresso material da velha província e dignificando a civilização paulista. Nesse sentido, 

como veremos adiante, o semanário se aliou a outras publicações periódicas da época, 

desempenhando um importante papel na propagação de uma identidade regional que se 

construía no interior de instituições públicas e privadas, nos discursos das autoridades e nas 

páginas da imprensa local.        

 

3.4. HUMORISMO, CRÍTICA E ARTE 

 

Na capa de anúncios da Vida Paulista, pelo menos desde o sétimo número do 

hebdomadário, já constava a inscrição “humorismo, crítica e arte”. Essa epígrafe – que, em 

janeiro de 1904, seria inserida no novo cabeçalho da primeira página do caderno principal 

da revista – delimitava o escopo de seus diretores: de um lado, o humorismo sem ofensa; 

de outro, o cuidado com as coisas de arte; o ponto de equilíbrio era o bom-senso de uma 

crítica justa e necessária.  

Em novembro de 1903, outro artigo de fundo denominado “A nossa vida” anunciou 

melhoramentos nas páginas da Vida Paulista. Neste fragmento do texto, vemos 

justificados, de modo pormenorizado, os termos da epígrafe mencionada: 

 
Incitados pela unanime acceitação do publico desta capital e do 

interior do Estado, encorajados com as especiaes referencias de toda a 
imprensa, de numero a numero, sem poupar sacrificios, cuidamos em 
melhorar o nosso semanário illustrado, dando-lhe uma feição moderna, 
elegante, esthetica, compativel com o nosso adeantado estado intellectual. 

                                                           
268 Vida Paulista (5, ano I, 10 e 11 out. 1903). 
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A Vida Paulista surge hoje melhorada na sua factura, trazendo 
nitidas illustrações e texto selecto, collaborado pelos mais distinctos 
escriptores do nosso meio litterario. 

O humorismo fino, que provoca o riso franco, a critica leve que 
susceptibilidades não offende, a satira alegre, que fére o escandalo, sem 
rancor, encontram-se, na Vida Paulista, mescladas com o estylo litterario 
que cuida das cousas de Arte, rendendo culto á Forma, cantando 
estrophes ao Ideal. 

Litteratura, Sciencia, Arte, todos os ramos do Bello, enfeixamos 
em nossas columnas, para que os leitores, recreiando o espirito e, rindo 
expansivamente com o humour das charges e criticas da actualidade, 
apreciem, como num kaleidoscopio, os dous prismas da socidade 
paulista: – daquella que vive a sério e daquella que escita a galhofa do 
ridiculo. 

Cumprindo esse programma, tendo por escopo – dizer de tudo e de 
todos – a Vida Paulista percorre as ruas da cidade, acompanhada sempre 
pelo Bom-Senso, que lhe abre as portas do lar, graças á sua proverbial 
delicadeza e pureza de costumes.269  

 

A concepção de arte dos diretores do semanário já transparecia naquele texto e 

convergia com as opiniões de Álvaro Guerra. No mesmo número, o erudito colaborador da 

Vida Paulista publicou um artigo intitulado “A Arte”, oportunamente decorado com um 

clichê em que apareciam as nove musas canônicas. Guerra evocou a cultura grega como 

repositório dos modelos perfeitos e abordou a degeneração da literatura na época 

alexandrina – “em que triumphou a theoria da arte pela arte” – para equipará-la, dentro de 

uma concepção cíclica da história, à produção dos escritores paulistas no alvorecer do 

século XX, fazendo disso um alerta de que a “arte pela arte” estava fadada ao 

esquecimento e que só os “verdadeiros artistas” seriam preservados na posteridade: 

 
[...] Os maiores do tempo, como Theocrito, são os que conservaram em si 
mesmos qualquer cousa de vivo, de espontaneo, de pessoal. Os que, pelo 
contrario, como Callimaco e Lycóphron, apenas foram artistas, – esses 
morreram cedo para a prosperidade. A sua arte, tão gabada pelos 
contemporaneos, ficou logo reduzida a nada... 

É o que, infelizmente, ha de succeder a alguns moços esperançosos 
que tanto esforço, tanto enthusiasmo, direi até, tanto talento, disperdiçam 
ainda em cultivar a literatura chamada symbolica, decadista ou que 
melhor nome tenha. Essa morbida fumisterie, que ha muito cahiu no 
ridiculo na França, onde nasceu, só agora apparece a esses moços como a 
genuina arte (com A grande)... Verdade é que elles escrevem uns periodos 
rythmicos, cantantes, ineffavelmente deliciosos ao ouvido... Mas, 
tambem, não se pode affirmar que a arte (com A grande, ou mesmo com a 
pequeno) sejam essas sonoridades resoantes de amphoras primorosas, 
mas... vazias. 

Na opinião de Croiset (como, aliás, na de toda gente de bom 
senso), só é verdadeiramente artista o homem que, dotado para a forma 
(pois, sem esta não ha arte), só nos diz cousas que mereçam ser ditas.270    

                                                           
269 Vida Paulista (10, ano I, 14 e 15 nov. 1903). 
270 Ibidem. Alfred Croiset (1845-1923), citado neste artigo, foi um helenista francês. No início do texto, Álvaro 
Guerra apresentou a proposição de Gautier (“A arte tem por objecto, não a verdade, ou o bem, mas unicamente a 
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No que tange aos limites impostos ao humorismo, devemos lembrar que a máxima 

“ ridendo castigat mores” (rindo, castigam-se os costumes), atribuída ao poeta neolatino 

Jean-Baptiste de Santeuil (1630-1697), estava presente nas revistas humorísticas brasileiras 

pelo menos desde a Semana Ilustrada (1860-1876) e também balizava os modos pelos 

quais o riso devia ser suscitado pelos colaboradores da Vida Paulista. Essa máxima 

evocava uma longa tradição retórica segundo a qual acreditamos que, rindo, se dizem 

muitas verdades. Desta maneira, o riso era colocado a serviço da moral, na correção dos 

costumes e no castigo dos vícios. A Vida Paulista também recorria sempre à divisa de 

Marcial, epigramista latino que procurou atacar os vícios, poupando as pessoas: “parcere 

personis, dicere de vitiis”.  

Quando encerrou o primeiro trimestre do semanário ilustrado, seus diretores 

publicaram um artigo chamado “Recapitulando”, no qual apresentaram um balanço do 

período, à luz dos preceitos que conduziam o seu fazer humorístico.           

 
Sem melindrar personalidades, com o humorismo leve que não 

aggride, com a sátira fina que não magôa, commentamos os principaes 
factos occorridos na capital paulista, onde a política, a eterna política 
domina com todo o seu cortejo de fieis súbditos e cortesãos.  

O lapsis do desenhista, afinado e lesto, não se transformou em 
estylete ponteagudo; a penna do chronista, commedida e prudente, não se 
metamorphoseou em afiado bistouri, de lamina acerada. 

Rindo sempre, alegremente a rir, tornando evidentes aquelles que o 
são pela vaidade que ostentam ou pelo ridiculo que attraem, rindo sempre, 
com o lapis e com a penna, fomos annotando, desenhando e commentando 
os vícios e defeitos de uma parte da sociedade paulista, contaminada pela 
terrivel epidemia politica, que ha muito assola e devasta o Brasil, 
inimisando irmãos, gerando o odio no coração dos patricios, desprezando a 
paz e acirrando a guerra partidaria, sempre fatal ao progresso de uma 
nação.  

Fieis á divisa de Santeuil, glosamos os escandalos da semana, dando 
vida e movimento aos personagens da comedia social, representada aqui, 
alli, acolá, á luz do sol, ou a sombra dos resposteiros; respeitando a verdade 
e prezando a virtude, visitamos o lar das famílias, com a franqueza d’alma 
daquelles que, pregando a Moral, e corrigindo vicios e costumes, tributam 
o maior respeito a vida privada do cidadão. 

E assim é que, dentro de tres mezes, a Vida Paulista conta com o 
apoio do publico, que lhe dá prestigio e valor para trilhar a senda encetada 
com a mais completa independecia.... 

Nascemos hontem e hoje contamos em cada leitor um amigo, desde 
o politico que disfruta o poder, te o operario que luta pelo trabalho, 

                                                                                                                                                                                
belleza – e a belleza, antes de tudo, reside na forma”) como antagônica ao juízo de Tolstoi (“A arte é a lingua do 
sentimento; para ella, a idéa de belleza é uma idéa vazia: não passa de uma chimera. Por isso, a forma lhe é 
absolutamente secundaria”). No confronto dessas duas teorias, Guerra ratificou a conclusão de Croiset, que teria 
demonstrado “como a primeira se arrisca a terminar em pura virtuosidade formal, isto é, ‘a matar o homem no 
artista’, e como a outra, pelo inverso, ‘corre o perigo de matar o artista no homem’”.  
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maldizendo a existencia que nelle consome, ingratamente, em beneficio de 
terceiros. 

Ufanos, jubilosos, vemos passar o trimestre e com o lapsis e a penna, 
bem dispostos, continuaremos a longa jornada, rindo sempre, como até 
aqui, com o humorismo que diverte, com a satyra que não offende, com a 
ironia que não aggride.271 

 

Em síntese, no artigo de fundo transcrito acima, concluía-se que o riso provocado 

pela Vida Paulista não a desautorizava a entrar no lar das famílias e a política, prenhe de 

vícios, aparecia como alvo privilegiado da sátira. Esta não deveria suscetibilizar 

individualidades, mas atos, costumes sociais e vícios. 

 

3.5. DISSIDÊNCIA, DEBOCHE E CETICISMO 

 

A política ocupava a atenção dos redatores da Vida Paulista e fornecia material para as 

caricaturas feitas por Peregrino de Castro. Em artigos, em notas humorísticas e nas 

crônicas da “Semana Alegre”, de Hidasil (Hipólito da Silva), os temas principais eram 

fornecidos pelas atividades parlamentares e articulações partidárias. A partir da segunda 

quinzena de novembro de 1903, com a proximidade das eleições para o Congresso 

Estadual, os assuntos políticos ganharam ainda mais destaque.  

Naquele contexto, o Partido Dissidente não indicou candidatos e solicitou aos 

correligionários que não comparecessem ao pleito marcado para dezembro. Essa postura já 

vinha sendo adotada pelos dissidentes em protesto contra o sistema eleitoral vigente, que 

favorecia a fraude, a violência e o controle dos resultados pelo grupo governante. Neste 

caso, especificamente, além de denunciar a farsa das urnas, a dissidência manifestava sua 

indignação com o fato de a mesa da Câmara Estadual não ter colocado em votação o 

projeto de reforma eleitoral. Sem oposição no pleito, o PRP ocupou todas as cadeiras 

disponíveis no Congresso Estadual na legislatura de 1904-1907. 

Os textos e caricaturas dos primeiros números da Vida Paulista tratavam da política 

com deboche e ceticismo. A Comissão Central do PRP era apresentada como o 

desvirtuamento da representação popular. Em matéria de eleições, segundo a visão do 

semanário ilustrado, tudo já estaria definido pelo núcleo do partido governista e as decisões 

eram tomadas com objetivo de reduzir as opiniões contrárias no âmbito parlamentar. Assim, 

a Vida Paulista atribuía à ação da Comissão Central a existência de muitos deputados e 

senadores pouco participativos em suas atividades legislativas, limitadas à votação dos 

projetos, sempre favoravelmente ao governo. Esse ponto de vista talvez refletisse as 

                                                           
271 Vida Paulista (14, ano I, 12 e 13 dez. 1903). 
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concepções do cronista Hipólito da Silva, desiludido com a política desde os acontecimentos 

nos quais se enredou no início dos anos 1890.  

A posição da Vida Paulista se tornaria mais clara na última semana de 1903, 

quando a Comissão Central convidou os diretórios municipais do partido a enviar 

indicações de candidatos para as eleições previstas para 15 de fevereiro de 1904, quando os 

paulistas escolheriam o novo executivo estadual. Nessa época, já havia uma forte 

articulação pelo nome de Jorge Tibiriçá, com apoio de muitas lideranças do interior, 

grupos de oposição e órgãos de imprensa. A própria Vida Paulista reivindicou o 

pioneirismo na indicação do futuro presidente do Estado, já que o semanário havia 

publicado uma gravura na qual se dava uma conotação messiânica ao nascimento da 

candidatura de Tibiriçá, político vinculado ao partido do governo, mas que gozava da 

simpatia de elementos importantes da dissidência.272  

No último número de 1903, a Vida Paulista publicou um artigo intitulado “Ao 

eleitorado paulista”. Em tom de manifesto político, embora cheio de ironias dirigidas à 

Comissão Central, o semanário vaticinava o nome de Jorge Tibiriçá como candidato à 

presidência do Estado de São Paulo: 

 
A Commissão Central do Partido Republicano de São Paulo, por 

uma publicação inserta no Correio Paulistano, convida os directorios 
locaes a indicar os cidadãos que devem ser apresentados ás candidaturas 
de presidente e vice-presidente do Estado, na eleição, que se realisará no 
dia 15 de fevereiro. 

A Commissão Central espera que os directorios, por sua vez, 
consultem a opinião das differentes localidades, de modo que, o futuro 
primeiro magistrado paulista, surja do voto espontaneo da maioria do 
eleitorado independente. 

A Commissão Central, obediente á vontade do eleitorado, 
apresentará as candidaturas dos que obtiverem maior suffragio das 
localidades, na solemne consulta que endereça á criteriosa autonomia do 
povo paulista. 

Ora, a Vida Paulista, como orgam popular da opinião publica, 
julgou acertado vaticinar a indicação do nome do illustre paulista que, em 
differentes cargos publicos, tão bôa prova deu do seu tino administrativo. 
Foi por isso que nós, em nosso numero de 25 do corrente, tomamos a 
liberdade de ostentar, aos olhos dos nossos innumeros leitores, o presépio 
politico, que todos viram e applaudiram. Tal tem sido o numero de cartas 
e bilhetes, partidos de todas as localidades do Estado, em adhesão á nossa 
inspirada pagina illustrada, do dia de Natal, que contamos como votos 
aquelles bilhetes e cartões. Já agora, – mesmo porque a Vida Paulista faz 
questão de passar por bem informada e zelosa dos magnos interesses do 
povo, – toma a liberdade de recommendar ao suffragio unanime do 
eleitorado paulista, para o cargo de presidente do Estado, o nome do dr. 
Jorge Tybiriçá........., engenheiro, residente na capital. 

                                                           
272 A Vida Paulista (16, ano I, 24 e 25 dez. 1905) aproveitou o contexto do natal e representou Jorge Tibiriçá numa 
manjedoura.  
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A Vida Paulista, levantando a candidatura do illustre patriota, tem 
a convicção de que não faz mais do que exprimir, em um nome, a 
aspiração de todo o eleitorado. O doutor Tybiriçá já tem demonstrado, 
mais de uma vez, quão apto é para a difficil missão de reger os destinos 
de um povo, revelando-se dotado de uma verdadeira envergadura para os 
cargos d’administração publica. 

Cremos ocioso lembrar que o dr. Jorge Tybiriçá é um republicano 
convicto, cujo passado, nos dias abnegados da propaganda, e nos transes 
difficilimos da Victoria do regimen ora implantado, tem posto a provas 
brilhantissimas o ardor patriota, a integridade de animo e o espirito de 
justiça e equidade, que exornam a pessôa  do nosso amigo e candidato. 

A Vida Paulista concita o valente e nobre eleitorado paulista, cuja 
grande maioria tantas e tão inequivocas provas tem dado de sua 
sympathia e adhesão por este orgam de publicidade, – hoje mais que 
nunca forte na consciencia dos seus intuitos e pela orientação de seu 
critério – concita, dizemos, o nobre eleitorado paulista, pelos bons e 
influentes amigos que compõem os patrioticos directorios politicos das 
localidades paulistas, – a indicarem, para candidato á presidência do 
Estado, á cuja eleição se vae proceder, o nome tantas vezes e por tantos 
titulos recommendavel do DR. JORGE TIBYRYÇÁ. 

Temos certeza de que o nosso vaticinio não falhará e que, graças á 
nossa exclusiva intervenção, o dr. Tybiriçá será o presidente do Estado de 
S. Paulo, em substituição ao doutor Bernardino de Campos. 

O eleitorado que, pelos directorios locaes, obedeça á nossa 
indicação, e o povo verá que a Commissão Central – que só respeita a 
manifestação livre e espontanea dos disciplinados nucleos politicos do 
partido Republicano, no interior, – indicará como candidato o nosso 
illustre amigo, dr. Jorge Tybiriçá. 

Parabens ao Estado, pela feliz inspiração, exclusivamente 
provocada pela Vida Paulista. 273 

 

No mesmo número, em artigo sob o título de “Ano Novo”, os editores da Vida 

Paulista desejaram boas festas aos leitores e aproveitaram para reiterar alguns pontos de 

seu programa, frisando a política como tema central da sátira presente no semanário.  

 
A Vida Paulista vendo surgir o anno novo, envia jubilosa Bôas 

festas aos seus leitores e assignantes, garantindo-lhes que continuará 
como até aqui, a cumprir o seu programma de jornal independente. 

Não tergiversará em criticar os escandalos, evidenciando a publico 
os seus auctores e comparsas, pertençam embora á irmandade dos 
“sublimes e divinos” ou á aristocracia balofa, que por ahi se ostenta 
pedante e vaidosa na sociedade paulista.  

Com o lapsis e com a penna, a Vida Paulista porá em relevo os 
acontecimentos da semana, contornando as figuras principaes da farça 
que, au jour le jour, se representa no theatro politico republicano, 
obrigada a mascara, chocalho e nariz postiço... 

Rindo sempre, com a graça chocarreira do humorismo distincto, os 
diretores da Vida, bohemios do espirito que o são, na acepção mais pura, 
despedem-se do anno velho, saudosos da sua ausencia, esperançados de 
que o seu successor, o bisonho 94 [sic], não lhe envergonhe o passado... 

E nessa alegre disposição, os redactores deste semanario illustrado 
saúdam os bons leitores e assignantes da Vida, que lhe dão vida, valor e 

                                                           
273 Vida Paulista (17, ano I, 31 dez. 1903 e 1º jan. 1904). 
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prestigio para continuar a jornada encetada com a mais completa 
independencia. [...]274 

 
Com essa mensagem, os diretores da Vida Paulista encerraram o ano de 1903 e 

lançaram as melhores expectativas para o período vindouro. Seria 1904 um ano bastante 

profícuo para o semanário ilustrado, que iria definir uma identidade, delimitando seu escopo, 

melhorando sua fatura e realizando experimentos de toda espécie para oferecer-se como um 

produto cada vez mais atrativo ao público de São Paulo.     

 

3.6. REVISTA DE ARTE EXCLUSIVAMENTE PAULISTA 

 

A partir de janeiro de 1904, a Vida Paulista passou a ser propriedade de uma empresa e 

Hipólito da Silva ingressou como diretor literário da publicação, ao lado de Arlindo Leal. 

O ilustrador Peregrino de Castro conservou-se na direção artística do semanário. O 

cabeçalho da Vida Paulista sofreu uma significativa transformação: passou a ocupar um 

espaço menor no topo da primeira página e incluiu a inscrição “humorismo, crítica e arte”; 

ficou menos frondoso no que tange às suas características art nouveau, mas conservou a 

personagem-símbolo da publicação – uma robusta figura feminina que, nesta segunda 

versão, transluzia certa sensualidade, com braços nus, seios fartos e um desinibido decote. 

Essa personagem era a própria materialização do viver no pujante estado de São Paulo e na 

sua suntuosa capital. Perspicaz observadora do cotidiano local, empunhando a pena e o 

lápis, a alegoria da Vida Paulista esteve sempre presente nas páginas do semanário, 

contracenando com as personalidades do tempo nas litografias de Peregrino de Castro ou 

nos clichês tipográficos que ilustravam as crônicas semanais e alguns artigos. 

Aparentemente, os editores do semanário haviam encontrado uma identidade para o 

seu empreendimento, em conformidade com o programa original, e não mais publicaram 

artigos que revisassem o prospecto da revista ao longo de dois meses. Somente quando a 

Vida Paulista completou um semestre de existência, seus dirigentes voltaram a reiterar os 

propósitos da publicação num texto denominado “Nós”: 

 
É com o maior desvanecimento e orgulho de profissão, que vemos 

decorrido o primeiro semestre da Vida Paulista, fundada sob 
responsabilidade dos seus actuaes diretctores e obedecendo a um 
programma inteiramente independente e honesto. 

                                                           
274 Ibidem. No segundo parágrafo desta citação, a expressão entre aspas (sublimes e divinos) era uma recorrente 
referência jocosa que a Vida Paulista fazia à situação republicana, em geral, e a Bernardino de Campos, em 
particular. Os redatores do semanário arremedavam o deputado estadual Rubião Júnior, quando este, durante 
banquete que reuniu a maioria parlamentar, chamou o governo estadual de sublime e divino.            
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Apraz-nos declarar que, conscientemente, cumprimos o promettido 
em nosso primeiro numero; – não alugamos a penna á política dominante, 
não nos temos curvado às ameaças, não nos alistamos na horda dos 
insensadores que, com louvaminhas obsequiosas, captivam as boas graças 
dos governantes... 

Prestigiar, defender, encomiar os exploradores da política actual, 
será, para nós, a mais degradante humilhação.  

Outra e muito outra tem sido a nossa attitude. 
Exercitando um dever, vivemos na imprensa livre, combatendo os 

erros e desatinos daquelles que, tendo intenção de bem servir a 
Republica, se deixam avassalar pelas conveniencias partidarias, 
sacrificando o bem estar e a felicidade deste Estado, outr’ora rico e 
prospero e hoje minado por intensa crise. 

Durante seis mezes, com tenacidade heroica, temos nos mantido, 
graças á protecção do publico sensato e justiceiro, que bem sabe 
distinguir a nobreza dos nossos intuitos e a acção moralisadora que 
hemos encetado, nesta quadra de servilismo e de corrupção... 

Sentimo-nos ufanos e lisonjeados em nosso amor proprio e mais e 
mais nos exforçaremos no desempenho do mandato a que puzemos 
hombros, certos de que triumpharemos – como até aqui – pela 
independencia que é o nosso escudo e nossa arma de combate.275 

  

Ao longo de 1904, os diretores da Vida Paulista procuraram seguir o seu programa, 

intercalando textos humorísticos com versos e produções consideradas de alto valor 

literário. Neste período, o semanário publicou poemas parnasianos, artigos biográficos, 

seções humorísticas etc.; deu continuidade à série “Arco-Íris”, com poemas em prosa 

assinados por Celeste (pseudônimo de Arlindo Leal); iniciou seções artísticas aos cuidados 

dos redatores musicais Manuel dos Passos e Cardoso de Menezes Filho; experimentou 

seções humorísticas, como “Gafanhotos”, “Caras e Caretas” e “Galeria do Congresso”; 

explorou acontecimentos sensacionais, como as denúncias contra o delegado Pedro 

Arbues, o assassinato do Hotel Milano e um suposto milagre na cidade de São Simão; 

publicou diversas caricaturas de Herculano de Freitas, líder do governo na Câmara 

Estadual e diretor do Correio Paulistano; entre tantas outras coisas.  

No mês de junho, Gustavo Paca entrou para a empresa da Vida Paulista, que passou 

a ser de propriedade da Castro, Leal & Cia. Os diretores do semanário ficaram longo 

tempo sem realizar os frequentes balanços sobre o cumprimento do programa proposto no 

início da publicação. Só voltaram a fazê-lo no número especial de primeiro aniversário da 

Vida Paulista, quando Arlindo Leal publicou um texto intitulado “A nossa Vida” e 

aproveitou para prestar homenagem aos principais entusiastas do empreendimento.  

 
Quando, ha um anno, os collegas de imprensa noticiaram o 

apparecimento da VIDA PAULISTA , não faltaram palavras animadoras de 
amigos e confrades encorajando-nos na lucta que iamos incetar, bem 
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como conselhos e advertencias de pessimistas, presagiando-nos tentativa 
inutil, tarefa ingloria. 

Convencidos porem, de que o publico havia de proteger um 
semanario independente, honesto e criterioso, a 12 de Setembro do anno 
passado, distribuimos o 1.º numero da VIDA PAULISTA  [...]. 

Bem ou mal, a VIDA PAULISTA não se affastou do preceito de 
Marcial: – parcere persones, dicere de vitiis. 

Fieis à divisa de Santeuil, alegremente a rir, com o humorismo leve 
e a satyra fina, passamos doze longos mezes, sem melindrar 
personalidades, sem provocar malquerença de quem quer que seja! 

Vencemos em toda a linha, não só mantendo, nesta capital, um 
semanario illustrado, com a regularidade precisa, como desmentindo o 
pessimismo extravagante, de que não medrava em S. Paulo semelhante 
genero de publicidade. 

A nossa VIDA ahi está. 
Peregrino de Castro – o incorregivel bohemio, o estroina, – que 

todos se cançavam em recommendar – é o mesmo artista do lapis, o 
camarada de sempre, persistente, tenaz, dedicado e incansavel no 
trabalho. 

Muitas noites, em serão, debruçado sobre a pedra, com o lapis 
copal dava os ultimos retoques, ás paginas, caprichando na sua factura, 
cada vez mais apaixonado pela VIDA, que é nossa vida.  

Por sua vez, Hippolyto da Silva, sempre lesto, sempre arguto, 
esfusiando no texto a vérve, que lhe é peculiar e subscrevendo a Semana 
alegre, onde o humorismo corre parelhas com a satyra e veladas 
reticencias deixam suspenso o juizo critico... 

O Hippolyto identificou-se com a VIDA PAULISTA: assistiu-lhe o 
nascer, alli naquella acanhada sala da rua Direita, onde eu e o Peregrino 
armamos a tenda, dispostos como Titans a não medir obstaculos e a 
vencer o pessimismo alheio. 

E o saudoso mestre, Alfredo Camarate, que por tantos mezes 
illustrou as paginas da VIDA com o seu extraordinario saber das cousas de 
arte!... 

Como não rememorar, com saudade, aquelle bondoso velho que, 
por mais de uma vez, fez serão a nosso lado, amenisando a tarefa com a 
narração chistosa de aventuras interessantes, como só elle as sabia 
contar!... 

Ingratidão seria não bemdizer a memoria daquelle que foi mais do 
que um simples mentor; daquelle espirito observador e justo, que tão bem 
sabia nos aconselhar, que melhor sabia nos auxiliar. 

Mais tarde, o Gustavo Pacca, que assistira ao nascimento da VIDA 
e carinhoso se lhe mostrára desde os primeiros dias, alliou-se á bohemia 
intellectual, concorrendo com o seu talento para o risonho futuro desta 
revista de arte. 

E Manoel dos Passos, o companheiro leal, sempre devotado, amigo 
sincero, que alliou á VIDA PAULISTA a fulgencia do seu talento inspirado, 
productivo, fertil?   

Commeteriamos imperdoavel falta não registrando nestas linhas a 
gratidão que lhe devemos, o grande auxilio que sempre nos prestou, 
honrando-nos com a sua collaboração de artista, festejado e applaudido. 

Brilhantes composições musicaes – por elle proprio lithographadas 
com admiravel cuidado – foram distribuidas, durante o anno, aos nossos 
leitores e, muitas dellas, se não todas, popularisaram-se desde logo, sendo 
executadas não só no Polytheama Concerto, como em diversos 
estabelecimentos desta capital. 

Ao Manoel dos Passos cabem pois, nossos maiores elogios e é de 
justiça que hoje não lh’os regateemos. 
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A V IDA PAULISTA muito deve a esses abnegados companheiros e 
não póde esquecer a figura sympathica do honrado velho João Monteiro 
d’Ornellas que, desde o seu inicio, tem sido um enthusiasta propagandista 
no interior do Estado, concorrendo com o melhor da sua vontade para o 
alargamento da circulação deste modesto semanario. 

O Ornellas, – não é ocioso dizel-o – tem cooperado grandemente 
para a crescente prosperidade da VIDA PAULISTA. 

Incansavel, trabalhador, dedicado, de uma actividade sem limites, 
elle no interior equivale a um luctador ousado e, honrando a imprensa 
com o seu nome bemquisto, em poucos mezes, muito poucos, conseguiu 
attrahir para a VIDA a sympathia popular, do norte ao sul deste Estado.  

Afóra o concurso desses companheiros dedicados e sinceros, muito 
deve a VIDA PAULISTA ás pennas amestradas de Coelho Netto, Arthur 
Azevedo, Olavo Bilac, Alvaro Guerra, Couto de Magalhães, Affonso 
Celso Garcia, Tito Franco e tantos outros literatos que lhe emprestaram o 
fulgor do seu dizer aprimorado, no verso e na prosa. 

A elles, principalmente, devemos a acceitação em todo o Estado da 
revista que, hoje, o leitor avidamente procura: – revista de arte, 
exclusivamente paulista – na qual estrearam distinctas senhoritas. 

As innumeras transcripções, em collegas deste e de outros Estados, 
testemunharam o cuidado que sempre dispensamos á factura da VIDA e, 
ao mesmo tempo, consolam-nos da penosa missão a que nos propuzemos. 

Hoje, que decorre o primeiro anniversario, é justo que externemos 
nosso agradecimento sincero aos literatos que deram nome á VIDA 

PAULISTA, honrando-a com a sua collaboralção; aos collegas de imprensa 
que se não cançaram em nos cumular de attenções e gentilezas e ao 
publico, finalmente, que, até o presente, nos tem prestigiado com o seu 
indispensavel apoio.276 

  

Nesse artigo, Arlindo Leal designou seu empreendimento como uma “revista de 

arte exclusivamente paulista”. O que podemos perceber a partir da análise dos números 

publicados no primeiro ano da Vida Paulista é que ela não era uma publicação 

essencialmente literária nem propriamente uma revista de arte. Por um lado, reproduzia o 

modelo oferecido pelas revistas ilustradas do século XIX e aproximava-se, por outro, do 

jornalismo de “feição mais mundana”, tal como Antônio Dimas classificou a revista Kosmos 

(1904-1909), publicada no Rio de Janeiro. Segundo o autor, a publicação carioca competia 

“na faixa de um consumo mais genérico, mais diversificado e, por conseguinte, menos 

‘profissional’”. Dimas afirma que Kosmos e outras publicações coetâneas eram “revistas de 

‘ilustração’, de popularidade, para preencher o ócio com dignidade” (1983: 9), podendo ser 

consideradas como extensões dos agonizantes saraus literomusicais e mesas boêmias.  

 
Kosmos não fora pensada para questionar nenhum tipo de sistema: literário 
ou não. Seu conteúdo de arte – literária, gráfica, plástica – constrói-se sobre 
tendências diversas do panorama intelectual europeu fin-de-siècle, no qual 
entrecruzavam-se simbolistas, parnasianos, decadentes, realistas já em fase 
de dissolvência. Antes de mais nada, Kosmos era um ato de afirmação; 
veículo móvel comprobatório do remodelamento urbano, sua extensão. 

                                                           
276 Vida Paulista (53, ano II, 12 e 13 set. 1904). 
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Protagonista de uma consciência urbana moderna que se modelava à custa 
da negligência dos subúrbios cariocas [...] (ibidem: 10) 

 

 Em certa medida, a Vida Paulista talvez caminhasse no mesmo sentido. Celebrando o 

progresso de São Paulo e sua opulenta capital, mas talingado na âncora firme da tradição, o 

semanário ilustrado familiarizava os leitores com as novas coordenadas espaço-temporais 

(VELLOSO, 2008: 226). Ana Luiza Martins lembra, contudo, que a imagem pré-fabricada 

da cidade civilizada não se fizera convincente para o observador externo, a despeito da 

incessante veiculação de uma próspera São Paulo: 

 
A atmosfera da “Pauliceia” [...] estava longe da imagem cosmopolita, 
mundana, refinada e festiva associada ao clima internacional da belle 
époque vivenciado no Rio de Janeiro, tendo na revista Kosmos sua 
melhor tradução. A Capital paulista guardava austeridade e continuava 
solene, um pouco de mantilhas, às voltas com as safras do café, com a 
especulação monetária e a busca de identidade. Contígua ao Triângulo, a 
paisagem ainda era bucólica [...]. Deslocando-se da imagem e deixando o 
Centro, a realidade era outra: ruas sem calçamento, quarteirões 
irregulares nascidos ao capricho da geografia, vielas escuras, poças 
d’água estagnadas, perímetro urbano onde coexistiam áreas rurais, 
intercaladas por chácaras, terrenos baldios, espaços abandonados. 
(MARTINS, 2008: 482-483) 

 

Mas paisagem urbana de São Paulo estava em plena transformação na virada do 

século XIX para o XX e as revistas não deixariam de registrar as novidades. Como vimos 

na primeira parte deste trabalho, a população paulista se diversificava e a capital do estado 

ganhava um aspecto moderno e cosmopolita com a presença de imigrantes, engenheiros, 

médicos sanitaristas, banqueiros, grandes investidores, automóveis, bondes e motores 

elétricos, fábricas e grandes obras arquitetônicas. Ainda segundo Ana Luiza Martins, o 

enaltecimento de São Paulo foi assumido como temática das revistas, 

 
corroborando na construção magnificada da ‘laboriosa população 
paulistana’, exaltando seus feitos em prosa, verso e imagem. As mesmas 
revistas, porém, divulgaram, quase inadvertidamente, outra mensagem, 
mais capciosa, aquela de uma ‘cidade dividida’ entre a premência da 
entrada no Progresso, muitas vezes confundido com a ‘novidade’, e a 
busca vital da Tradição e/ou invenção das Tradições. (ibidem: 487) 

 

A Vida Paulista procurou estar em sintonia com a modernidade, colocando-se como 

incentivadora do progresso material e intelectual de São Paulo. Ao mesmo tempo, ao correr 

o estado pelas linhas férreas e trazer os temas concernentes à região para o primeiro plano, o 

semanário ilustrado contribuía para a invenção de uma identidade regional.  

Os proprietários da Vida Paulista sempre manifestaram o propósito de fazer jus ao 

título da publicação, dando conta de toda a vida paulista sob os mais diversos ângulos. 
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Conferir à revista uma dimensão regional implicava ampliar a circulação do semanário por 

todo o território estadual e colocar em cena os assuntos concernentes às localidades do 

interior. É nesse sentido que podemos compreender a contribuição do semanário para a 

conformação e propagação de uma identidade paulista como ponto de partida para a 

revisão da própria nacionalidade brasileira. 

 Ana Luiza Martins lembra que a busca do nacional encontrou nas revistas de São 

Paulo o “espaço adequado para seu exercício e veiculação” (op. cit.: 526). Segundo a 

historiadora, a questão do nacional era da ordem do dia e se barafustava com inúmeros 

modelos, esbarrando nas diversas influências externas. Os hábitos e práticas culturais 

francesas e a profunda dependência dos capitais ingleses e estadunidenses eram ruídos que 

dificultavam a elaboração da identidade brasileira. 

 
Ameaçada pela maciça população estrangeira, sobretudo italiana, pelo 
uso inadequado e/ou substituição da língua portuguesa, pelo estrangeiro 
empreendedor e politizado e até pela elite afrancesada, São Paulo cuidou 
de disseminar à exaustão os valores pátrios. Na celebração do progresso, 
cunhou-se o mito paulista. A exaltação do passado bandeirante, seu papel 
no alargamento das fronteiras, a Independência proclamada às margens 
do Ipiranga foram retomados, transformando o Estado no palco 
disseminador da nacionalidade. Aos olhos de seus reformuladores, o 
espetáculo de sua pujança, então veiculado, legitimava a aspiração. O 
periodismo paulistano cultivou a busca do nacional, tomando o exemplo 
paulista como referencial para o País. (ibidem: 528) 
 

 A questão das várias influências estrangeiras nos costumes, nos negócios ou na 

língua só alimentava um velho problema, enfrentado pelos intelectuais do IHGB ao longo 

de quase todo o regime monárquico: “como construir um enredo unitário para um país 

novo, de dimensões continentais segmentado em regiões de povoamento e cultura tão 

distintos e ainda mais, composto de raças tão diversas?” (FERREIRA, 2002: 108-109). Sob 

a República, eram os paulistas que iriam se autoincumbir da tarefa de “revisitar os marcos 

da nacionalidade com outros olhos e novo patrocínio” ( ibidem: 109). O primeiro número 

da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo já anunciava: “A história de 

São Paulo é a própria história do Brasil”. 

 Nos jornais e revistas da virada do século XIX para o XX, o discurso do IGHSP 

ainda aparecia timidamente e a especificidade paulista era realçada em poucas ocasiões, 

sobretudo no uso do dialeto caipira. Nos textos e imagens publicados na Vida Paulista, por 

exemplo, celebraram-se os heróis e as datas nacionais, difundindo a concepção de história 

pátria como parte da instrução cívica. As biografias dos grandes homens do passado eram 

modelos para a formação do cidadão e as efemérides forneciam oportunidades para exaltar 

valores que identificavam o Brasil com a civilização. Em conformidade com o discurso da 
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universalização, predominava a glorificação do progresso de São Paulo como elemento 

fundamental para colocar o país no mesmo patamar das nações mais adiantadas. Mesmo 

não fazendo referências explícitas às peculiaridades locais, os diretores e redatores do 

semanário ilustrado pensaram o papel de São Paulo na federação e contribuíram para 

imaginar uma comunidade política regional, vinculada a outra comunidade política maior, 

nacional. 

 Sabemos que os diretores da Vida Paulista se preocuparam em ressaltar a dimensão 

estadual de seu empreendimento, justificando o título da publicação de duas maneiras: 

comentavam-se os acontecimentos transcorridos em diversos centros urbanos do interior e 

articulava-se um sistema de distribuição da revista em diversas localidades. Os assuntos 

que diziam respeito a outros estados (em particular) e ao país (como um todo) não 

receberam destaque na publicação, mas não foram totalmente esquecidos, em nome dos 

laços de solidariedade que uniam a federação, constituindo a grande fraternidade que era a 

pátria brasileira.  

Além das implicações econômicas do modelo descrito, podemos supor que havia aí 

um projeto político e cultural em jogo – projeto político federalista que a dissidência 

republicana pretendia resgatar em sua essência numa plataforma reformadora, que nascera 

com a intenção de tonar-se um modelo para o país, propondo retificar a Constituição da 

República; projeto cultural de integração regional a partir da capital paulista, como centro 

difusor de arte e civilização, por meio de novas instituições e atores culturais engajados nesse 

movimento. A Vida Paulista parecia colocar-se em harmonia com esse projeto. Na forma e 

no conteúdo, a revista de Arlindo Leal e Peregrino de Castro evocava a tradição para reforçar 

o discurso que exaltava o Estado de São Paulo pujante e sua “Capital Artística”.  

Ao longo do segundo ano, a Vida Paulista sofreu muitas transformações. Em 

primeiro lugar, Gustavo Paca e Hipólito da Silva deixaram a sociedade em setembro de 

1904, embora o primeiro deva ter continuado como colaborador da Vida Paulista e o 

segundo tenha reassumido a direção literária do semanário apenas duas semanas depois de 

ter deixado o cargo. Além disso, dificuldades financeiras levaram à falência a oficina 

tipográfica de Adolfo Uhle e a revista passou a ser impressa na Tipografia Andrade & 

Melo. Os diretores do semanário consideraram essa mudança como um melhoramento 

significativo, “a bem da esthetica desta revista de arte, que, d’oravante, se apresentará com 

feição moderna e caprichosamente detalhada, attestando a nossa bôa vontade em mais e 

mais correspondermos á acceitação de que goza a Vida Paulista”. 277 Embora corramos o 

risco de antecipar o assunto do próximo capítulo, a referência às melhorias gráficas serve 
                                                           
277 Vida Paulista (57, ano II, 8 e 9 out. 1904). 
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para enfatizar a insistência dos diretores da Vida Paulista em defini-la como “revista de 

arte”, como já havia sido proposto em outros artigos do semanário. 

Ao transferir sua confecção para outro estabelecimento impressor, a Vida Paulista 

ganhou um novo modelo de composição tipográfica, em que as colunas tornaram-se menos 

poluídas, com a padronização dos títulos dos textos e a redução de elementos na paginação, 

como clichês e vinhetas. Paralelamente, a parte escrita da revista tornou-se mais literária e as 

questões de arte e cultura passaram a predominar sobre outros assuntos. A crônica das 

atividades teatrais, dos concertos e saraus tornou-se abundante na pena dos redatores 

artísticos, incluindo muitos retratos de pintores, atores, instrumentistas, compositores e 

maestros. Em prol da formação de artistas nacionais, defendeu-se, em artigos, a criação do 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo.  

Em julho de 1904, interrompeu-se a publicação da “Semana Alegre”, seção na qual 

Hidasil (Hipólito da Silva) escrevia a crônica humorística, comentando os principais 

acontecimentos da semana, durante quase todo o primeiro ano da Vida Paulista. As seções e 

notas humorísticas, bem como as anedotas, praticamente desapareceram. O matiz satírico 

ficou praticamente confinado nas caricaturas das páginas ilustradas. Os temas políticos 

continuaram a ser tratados de modo irônico em alguns artigos e crônicas eventuais, mas o 

semanário foi assumindo um tom panfletário em determinadas conjunturas políticas, 

especialmente a partir de abril e maio de 1905, quando a Vida Paulista passou a tomar parte 

nas articulações prévias para a sucessão de Rodrigues Alves na presidência da República.        

 

3.7. A CAMPANHA CONTRA BERNARDINO  

 

A revista Vida Paulista surgiu durante o segundo mandato (1902-1904) de Bernardino de 

Campos no governo do Estado de São Paulo e testemunhou as movimentações políticas que 

pretendiam alçar o velho republicano histórico ao Catete. Bernardino era o candidato natural 

à sucessão de Rodrigues Alves e contava não só com o apoio de proeminentes lideranças do 

Partido Republicano Paulista como do próprio presidente da República.  

Apesar de despontar como candidato oficial, Bernardino de Campos sofria uma 

significativa oposição em várias frentes. Vale lembrar que, na época em que fora ministro 

da Fazenda, iniciou as medidas de saneamento das contas públicas e foi um dos principais 

articuladores do Funding Loan, acordo com bancos ingleses que salvou o Estado da 

bancarrota, mas trouxe consequências ruins para setores distintos da sociedade brasileira: 

os cafeicultores foram prejudicados com a reversão do câmbio e a falta de incentivos; as 
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camadas populares sofreram com o aumento dos impostos. Além disso, pesavam sobre o 

republicano histórico alguns escândalos políticos e denúncias de arbitrariedade. 

O semanário ilustrado entrou de cabeça na campanha e procurou minar as pretensões 

do situacionismo (ver apêndice C). Não sabemos bem as razões dessa opção, mas 

acreditamos ter levantado, ao longo deste trabalho, elementos suficientes para algumas 

hipóteses: possíveis desavenças políticas e pessoais entre Hipólito da Silva e Bernardino de 

Campos; vínculo dos diretores da Vida Paulista com grupos dissidentes e oposicionistas; 

rejeição à permanência de uma política econômica pautada pela ortodoxia, já que a revista 

mantinha relações com setores descontentes com os resultados desse modelo (cortes de 

gastos públicos, tributação elevada e falta de incentivos para a cafeicultura).  

Em maio de 1905, Hipólito da Silva se retirou da direção da Vida Paulista. Naquele 

mesmo mês, o semanário reproduziu o Manifesto Político da Mocidade Acadêmica de São 

Paulo, que declarava apoio à candidatura de Campos Sales. A partir de então, a primeira 

página da revista passou a publicar, semanalmente, o retrato de políticos prestigiosos 

apresentados como “paladinos da candidatura de Campos Sales”. Além disso, a Vida 

Paulista começou a defender o possível candidato e transcrever artigos laudatórios ao 

político publicados na imprensa paulista e da capital. O semanário parou de circular em 

agosto de 1905, justamente na época em que São Paulo cedeu e decidiu aderir à coligação 

que vinha se constituindo e se fortalecendo em torno do senador mineiro Afonso Pena. 

 

3.8. SEM POMPA E SEM RUMOR  

 

O tom alegre e otimista que atravessou os primeiros doze meses da Vida Paulista deu lugar 

à angústia na fase final do periódico. As dificuldades financeiras podem ter sido a principal 

causa dessa mudança. Os diretores do semanário passaram a insistir na cobrança das 

assinaturas e começaram a ter alguns problemas com seus representantes no interior, como 

vimos na primeira parte deste trabalho. O cenário não parecia nada favorável para as 

publicações periódicas de São Paulo e, no final de 1904, a Vida Paulista se via como um 

bravo remanescente num ambiente árido e hostil: 

 

ANNO NOVO 
 
Na ampulheta do Tempo mais um anno se escoa e a Vida Paulista 

esperançosa ainda, animada por uma constancia firme, persevéra na luta, 
corajosa e tenaz, vencendo as alternativas difficeis da sua existencia. 

Novo anno que surge, nova luta que emprehendemos na ingrata 
senda da imprensa onde tantos combates, mal aguerridos, talvez, 
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desanimaram em meio da jornada, deixando-nos a sós, em campo, como 
a ultima sentinella que o inimigo poupa – refem da sorte aventureira. 

Assim, nos externamos porque no anno que finda vimos, 
pezarosos, desapparecer da arena de sacrificios muitos collegas, 
hebdomadarios e mensaes, em cujo numero se infileiram os seguintes: 

Gil Braz, São Paulo Illustrado, Nova Cruzada, A Lanterna, 
Paulopolis, Capital Paulista, Minerva, Quod vadis, Santopolis, Vida 
Mental, Santos Illustrado, O Linguarudo, O Raspão, Natura e arte, 
Revista Theatral, Capitan Fracassa e finalmente a Antarctica Illusttrada. 

Ao todo desesseis jornaes, que cessaram de existir, emquanto a 
Vida Paulista, vencendo heroicamente a indifferença do publico ledor, se 
conserva na avançada, pugnando sempre pelo ridendo castigat mores que 
é o seu ideal e o phantasma dos nullos, que recuam ante a critica sensata 
que os vicios corrije sem comtudo melindrar o paciente. 

Ao despontar de 1905, que surge promissor, a Vida Paulista, 
encouraçada na tenacidade de seus directores, sem desfallecimentos na 
longa cruzada que vai emprehender, continuando a róta já traçada, 
despede-se, saudosa, do anno velho, desejando a todos os seus leitores 
innumeras venturas e felicidades nos doze longos mezes do anno novo 
que hoje se inicia.278    

  

Nessa época, o semanário ilustrado dedicava-se, sobretudo, à divulgação de 

produções literárias e à crônica dos acontecimentos artísticos em São Paulo. Contudo, os 

redatores da Vida Paulista não ignoraram a eleição e posse dos vereadores na capital 

paulista, muito menos as atividades no Congresso Legislativo e as repercussões dos 

movimentos revoltosos no Rio de Janeiro. O comentário dos assuntos da semana se fazia 

na seção “Diálogos”, que teve curta duração. A parte litográfica dava conta do tom satírico, 

mas o semanário tornou-se mais sisudo; os textos ocuparam-se de assuntos graves e os 

gêneros cômicos tornaram-se esporádicos. Por volta do mês de abril de 1905, houve a 

tentativa de retomar uma crônica semanal, desta vez denominada como “Notas da 

Semana”, e algumas seções humorísticas, como a “Galeria do Congresso”. Antes disso, em 

fevereiro, os diretores da Vida Paulista também havia organizado uma edição especial do 

jornal A Redenção como suplemento em homenagem a José do Patrocínio, falecido na 

capital federal no dia 29 do mês anterior. 

Quando se esboçavam as disputas prévias pela sucessão presidencial, a Vida 

Paulista já atacava Rodrigues Alves, Jorge Tibiriçá e os membros da Comissão Central do 

PRP, observando com sarcasmo a possível candidatura de Bernardino de Campos. Nessa 

época, os diretores do semanário lançaram mão do espaço de um expediente para reiterar 

sua posição política anunciada desde os primeiros números: 

 
A Vida Paulista, jornal independente, não tem filiação partidaria 

de especie alguma. Combate, de viseira erguida, a gregos e troyanos, 

                                                           
278 Vida Paulista (69, ano II, 31 dez. 1904 e 1o jan. 1905). 
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desde que se tornem merecedores de critica que aponta os defeitos e 
corrije os costumes.  

Não é do seu programma hostilisar systematicamente a este ou 
áquelle, acobertando na critica paixões mal contidas.  

A Vida Paulista tem por balisa a independencia e, dentro dos 
limites do razoável e do honesto, dirá sempre a verdade em toda a sua 
nudez, melindre a quem melindrar, offenda a quem offender.279 

 

Como vimos na seção anterior, a revista de Arlindo Leal e Peregrino de Castro 

assumiu um tom panfletário no combate à candidatura oficial. No mês de maio, quando 

Hipólito da Silva já não constava mais entre seus diretores, o semanário assumiu a defesa 

sistemática da candidatura de Campos Sales, patrocinada por Pinheiro Machado e apoiada 

por algumas lideranças paulistas. A sucessão presidencial tornou-se o assunto principal dos 

redatores, relegando os eventos sociais, artísticos e culturais ao segundo plano; a crônica 

musical praticamente desapareceu com a morte de Manuel dos Passos. As colaborações 

literárias continuaram presentes, embora reduzidas.  

Em meados de junho, a Vida Paulista inaugurou um novo cabeçalho, onde 

apareciam as caricaturas de várias lideranças republicanas sempre presentes nas páginas da 

revista: Rubião Júnior, José Vicente, Herculano de Freitas, Cardoso de Almeida, Lacerda 

Franco, Freitas Vale, José Leite, Francisco Glicério, Rodrigues Alves, Jorge Tibiriçá e 

Bernardino de Campos, todos tentando destruir a palavra “paulista” que compunham o 

título do semanário ilustrado. A cena, observada pela personagem-símbolo da revista e por 

seus diretores, recebeu destes uma justificativa irônica: 

 
Chamamos a attenção dos leitores para o novo cabeçalho que hoje 
inauguramos e que, por ser original, é illustrado com a caricatura dos mais 
conspicuos,, eminentes e benemeritos salvadores da patria,, que tanta vida 
tem dado á Vida Paulista, nestes dois anos de lutas graças á celebridade 
política de que disfrutam e á popularidade de que gosam.280 
 

Dois meses depois, a Vida Paulista chegou ao centésimo número, quando publicou um 

artigo de fundo denominado “O nosso centenário”, reiterando mais uma vez o “programa” 

exposto no seu número inaugural: 

 
Quando, ha quase dois annos (pois foi a 12 de Setembro de 1903), 

sahiu a lume o nosso numero inicial, a Vida Paulista, que desejava viver 
bem com todos, assim traçava, alegremente o seu programma: 

“Viver bem, no fraco entender nosso, é praticar o bem, isto é, tratar 
delicadamente o proximo, si o merecer; aconselhal-o, si errar; si fôr de 
cabeça dura, amolecel-a á força. Todavia, para a vida particular ou para a 
vida do lar, não temos olhos que vejam, nem ouvidos que ouçam. Ahi a 

                                                           
279 Vida Paulista (82, ano III, 1º e 2 abr. 1905).  
280 Vida Paulista (92, ano III, 15 e 16 jun. 1905). 
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repressão social é exercida pelas ex.mas esposas, que Nosso Senhor arma 
sempre com bôa lingua, e pelas venerandas sogras, imagem severa da 
justiça, não de olhos vendados e balança pendente na mão alçada, mas de 
olhos fusilantes e tremulas garras.” 

Como se vê, não tínhamos programma, pois não tem programma 
(nem póde tel-o) quem, apresentando-se sem idéa scientifica, política ou 
religiosa a defender sysematicamente, deseja viver bem com todos... 
Attingiramos o nosso escopo? Somos suspeitos para dizel-o. Comtudo, 
podemos affirmar que a Vida Paulista, si com todos viveu bem, nem 
todos viveram bem com ella... 

E tal affirmamos, porque, ao cabo de um anno, quando davamos 
balanço á nossa vida, vimos que ella, segundo o seu programma, tinha 
sido multiforme e cambiante, como o é a vida desta nossa gloriosa 
“capital artistica”, em que os artistas genuinos, si não se deixam arrastar 
na onda da politicagem ou do mercantilismo, têm de, como o asno de 
Buridan, optando entre a fome e a sêde, espetar-se nas pontas inevitaveis 
deste dilema cruel: – ou adoptar a mais rendosa das profissões (a 
mendicidade profissional), ou viver p’ra ahi, a um canto, a roer as unhas, 
até que a caranguejola desengonçada e indecente dos srs. Rodovalho & 
Comp., com o misericordioso rotulo de – “Serviço gratuito da Santa 
Casa”, a trancos e barrancos, como levaria uma alimária qualquer 
encontrada à noite, ou de madrugada, nalgum ignóbil montão de lixo, 
triumphalmente o leve para o eterno e glorioso repouso de uma valla 
commum, no Araçá! 

Hoje, ao solennizarmos o seu centenario – solemnização sem 
pompa e sem rumor, – lançando um olhar retrospectivo á nossa vida, 
verificamos, com tal ou qual satisfacção, – sinão também com orgulho, – 
que, si a Vida Paulista, em vez de ser para nós uma via-lactea de glorias, 
foi uma via-dolorosa de decepções, ainda assim não deixamos nunca de 
cumprir o nosso dever, muito embora, para isso, em obdiencia ao nosso 
programma, tivemos de pôr em risco, algumas vezes, a integridade ossea 
das nossas innocentes costellas... Podemos, mesmo, assegurar que a Vida 
Paulista jamais explorou a quem quer que seja: antes, pelo contrario, 
talvez até fosse explorada por muitos... 

Portanto, si amanhã, por qualquer eventualidade, ou motivo 
ponderoso, tiver a Vida Paulista de desapparecer depois de (salvo seja) 
haver chegado ao seu N. 100, restar-nos-á esta nobre consolação, que de 
tudo bastantemente nos indemniza: si ella, honesta e pura como quando 
nasceu, morrer amanhã, depois de, a todo transe, haver cumprido o seu 
dever, morrerá SEM arame, sim; mas, em compensação, não morrerá SEM 
gloria, nem SEM honra!281 

 

 Numa ironia melancólica, o texto lamentava a “mendicidade profissional” à qual, 

segundo o redator, precisavam se sujeitar os artistas da “capital artística do Brasil”. Como 

podemos perceber, solenizava-se o centésimo número do semanário, “sem pompa e sem 

rumor”, lançando um olhar retrospectivo que levava à constatação de que a Vida Paulista 

teria sido uma “via dolorosa de decepções”. O último artigo de fundo da Vida Paulista sugeria 

a situação de falência do empreendimento, antevendo a razão para o fim iminente da 

publicação. Esse “motivo ponderoso” já vinha se revelando nas insistentes súplicas para 

que os assinantes em atraso saldassem seus débitos. Sem o apoio financeiro dos leitores, o 
                                                           
281 Vida Paulista (100, ano III, 29 e 30 ago. 1905) 
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semanário não encontrou meios para seguir sua atividade e deixou de circular após a 

publicação de seu centésimo número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Pobres folhas desprendidas ao vento

 

Já percebemos o quanto a fisionomia da 

contemporâneos a imagem de antigas e me

Brasil, como a Revista Ilust

memória do público que lia o semanário 

Essa reminiscência se justificava

revistas do século XIX, era o 

impressa numa única folha, sendo utilizado o processo litográfico de um lado e o 

tipográfico do outro (figura 

 
 
 

 

FIGURA 44. Vida Paulista, 1, ano I, 12 e 13 set. 
frente impressa em litografia e o verso em tipografia. 
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4. Pobres folhas desprendidas ao vento 

Já percebemos o quanto a fisionomia da Vida Paulista trazia à lembrança de seus 

contemporâneos a imagem de antigas e memoráveis publicações congêneres

Revista Ilustrada e a Dom Quixote, sendo esta última mais fresca na 

memória do público que lia o semanário fundado por Arlindo Leal e Peregrino de Castro. 

se justificava, pois o formato em oito páginas, consagrado pelas 

revistas do século XIX, era o modelo seguido pela Vida Paulista. Como aquelas, esta era 

impressa numa única folha, sendo utilizado o processo litográfico de um lado e o 

figura 44).  

, ano I, 12 e 13 set. 1903. AESP. Diagrama com a folha inteira, sendo a 
frente impressa em litografia e o verso em tipografia.  
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FIGURA 45. Vida Paulista
de setembro de 1903. Acervo P
Exemplo de primeira (à direita) e última 
página (à esquerda). A primeira página (à 
direita) é constantemente denominada 
como “página de honra”. A última (à 
esquerda) é referida como “quarta 
página”. Ambas não eram numeradas. 

 

 
FIGURA 46. Vida Paulista
de setembro de 1903. Acervo Particular. 
Exemplo das páginas 1 e 2. Reparem que 
a numeração, em destaque, vem no topo 
das páginas. 

 

 
FIGURA 47. Vida Paulista
de setembro de 1903. Acervo Particular. 
Exemplo de páginas centrais, que formam 
uma página dupla, não numerada, sendo 
geralmente mencionada como “página 
ilustrada”, “página central” ou “galeria 
ilustrada”. 

 

 
FIGURA 48. Vida Paulista
de setembro de 1903. Acervo Particular. 
Exemplo de páginas 3 e 4, também 
trazem a numeração nos cantos 
superiores. 

Vida Paulista, 4, ano I, 26 a 27 
de setembro de 1903. Acervo Particular. 
Exemplo de primeira (à direita) e última 
página (à esquerda). A primeira página (à 
direita) é constantemente denominada 
como “página de honra”. A última (à 
esquerda) é referida como “quarta 
página”. Ambas não eram numeradas.  

a Paulista, 4, ano I, 26 a 27 
de setembro de 1903. Acervo Particular. 
Exemplo das páginas 1 e 2. Reparem que 
a numeração, em destaque, vem no topo 

Vida Paulista, 4, ano I, 26 a 27 
de setembro de 1903. Acervo Particular. 
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Vida Paulista, 4, ano I, 26 a 27 
de setembro de 1903. Acervo Particular. 

de páginas 3 e 4, também 
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Vale dizer que um dos inconvenientes desse modelo era a necessidade de dividir o 

processo de impressão em duas etapas. Em decorrência disso, cada lado da folha precisava 

ser impresso separadamente, muitas vezes em estabelecimentos diferentes. Em geral, o 

material precisava ser deslocado de uma oficina para outra, já que a maior parte das casas 

tipográficas não fornecia serviços de litografia e vice-versa.  

Uma vez impressa, a folha era dobrada duas vezes e refilada, obtendo-se um 

caderno in-quarto. As dimensões da Vida Paulista, após a dobra e o refilo, eram de 242 x 

329 mm. Fechado o caderno principal, as páginas de ilustração intercalavam-se com as de 

texto. A numeração das páginas do semanário seguia um padrão próprio, sendo numeradas, 

de um a quatro, somente as impressas pelo método tipográfico (figuras 46 e 48), que 

tinham uma sequência independente das páginas de ilustração, não numeradas (figura 45 e 

47). Assim, seguiam à primeira página, impressa em litografia, duas páginas tipográficas 

(numeradas como um e dois); na sequência, vinham as duas páginas centrais, ilustradas; 

depois, seguiam-se outras duas páginas de texto (três e quatro), encerrando-se o caderno 

principal com uma página litográfica. 

Em algumas ocasiões, os editores da Vida Paulista optaram por inserir páginas 

suplementares. Um número publicado na primeira semana de agosto de 1904, por exemplo, 

vinha com uma folha adicional, constituindo uma edição de dez páginas.282 O número 

seguinte era acompanhado de um suplemento com seis páginas, totalizando quatorze.283 O 

número especial de comemoração do primeiro aniversário da Vida Paulista possuía dezesseis 

páginas, sendo oito de textos e oito de ilustrações.284 Em homenagem a José do Patrocínio, 

os editores da revista acrescentaram, ao caderno in-quarto, uma edição especial do jornal A 

Redenção, com doze páginas, oferecendo aos leitores um total de vinte páginas, além de um 

suplemento ilustrado com o retrato do homenageado.285 Na primeira semana de agosto de 

1905, para prestigiar a presença do comediante francês Benoît Coquelin, a Vida Paulista 

imprimiu duas páginas a mais em tipografia, nas quais foram reproduzidos artigos de críticos 

teatrais brasileiros renomados e fotografias do famoso ator estrangeiro.286 

Como já vimos na primeira parte deste trabalho, a partir do terceiro número da Vida 

Paulista, seus editores começaram a distribuir, junto com o caderno principal, uma capa de 

anúncios, que consistia num in-fólio a revestir o caderno principal, servindo-lhe de proteção. 

A fatura dessa capa de anúncios dava à Vida Paulista uma aparência moderna, contrapondo-

                                                           
282 Vida Paulista (48, ano II, 6 e 7 ago. 1904). 
283 Vida Paulista (49, ano II, 13 e 14 ago. 1904). 
284 Vida Paulista (53, ano II, 24 e 28 set. 1905). 
285 Vida Paulista (77, ano II, 27 e 28 fev. 1905). 
286 Vida Paulista (98, ano II, 3 e 4 ago. 1905). 



 

se ao aspecto tradicional do caderno principal. Talvez seu objetivo fosse atrair menos o leitor 

do que o anunciante. A frente da capa

estilo art nouveau (figuras

exclusivamente à venda de espaços publicitários e traziam uma grande profusão de 

anúncios, clichês-anúncios e reclame

comercial, era logo descartado pelo leitor. Isso justifica o fato de ser tão difícil localizar 

exemplares da Vida Paulista 

 
 

 
 

Considerando os aspectos gerais descritos até aqui, faremos uma caracterização

material e formal da Vida Paulista

de impressão utilizados. Começaremos pelas páginas estampadas por meio da litografia, já 

que elas constituíam um elemento importante na definição d

aos seus contemporâneos mais imediat

semanário, identificando as características da paginação, reconhecendo os principais 

elementos visuais e os gêneros textuais mais frequentes.

 

4.1. PÁGINAS IMPRESSAS EM LITOGRAFI

 

As páginas ilustradas dos primeiros números 

Luís Gräpel, localizada na r

a oficina de Augusto Pereira de Andrade, anexa 
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se ao aspecto tradicional do caderno principal. Talvez seu objetivo fosse atrair menos o leitor 

A frente da capa de anúncios trazia sempre uma ilustração bicolor em 

figuras 49 e 50). Já a parte de trás e o interior eram destinados 

exclusivamente à venda de espaços publicitários e traziam uma grande profusão de 

anúncios e reclames. Sendo um material de natureza essencialmente 

comercial, era logo descartado pelo leitor. Isso justifica o fato de ser tão difícil localizar 

Vida Paulista acompanhados de suas respectivas capas de anúncios.

 

FIGURA 49. Vida 
Paulista, 7, ano I, 
24 e 25 out. 1903. 
AESP. Primeira 
página da capa de 
anúncios. 
 
 
 
 

FIGURA 50. Vida 
Paulista, 14, ano I, 
12 e 13 dez. 1903. 

AESP. Primeira 
página da capa de 

anúncios. 

Considerando os aspectos gerais descritos até aqui, faremos uma caracterização

Vida Paulista, agrupando suas páginas de acordo com os dois modelos 

de impressão utilizados. Começaremos pelas páginas estampadas por meio da litografia, já 

que elas constituíam um elemento importante na definição do periódico

s mais imediatos. Na sequência, abordaremos a parte tipográfica do 

semanário, identificando as características da paginação, reconhecendo os principais 

elementos visuais e os gêneros textuais mais frequentes. 

PRESSAS EM LITOGRAFIA 

dos primeiros números da Vida Paulista foram impressas na Litogra

pel, localizada na rua 11 de Junho, 17. Posteriormente, o serviço foi transferido para 

a oficina de Augusto Pereira de Andrade, anexa à Tipografia Andrade & Melo, no número 7 
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da rua do Carmo.287 Sabemos que, embora a maior parte das imagens não apresentasse a 

assinatura do autor, os desenhos eram creditados ao diretor artístico do semanário, Peregrino 

de Castro. Seus traços demonstravam a habilidade do jovem pintor no manejo do lápis e da 

pena para criar formas sobre a pedra litográfica, corroborando uma longa tradição, 

introduzida no Brasil quase um século antes. 

A litografia é um processo de impressão planográfica com base no princípio da 

repulsão entre o óleo e a água. Na obra Imagem e letra, Orlando da Costa Ferreira apresenta 

uma boa descrição do processo e dos vários métodos que podem ser explorados para 

obtenção de efeitos gráficos ao gravar imagens a partir da pedra litográfica.288  

 

 

                                                           
287 O imigrante alemão Luís Gräpel dedicava-se ao ramo gráfico em São Paulo desde meados dos anos 1890. 
Chegou a constituir sociedade com seu conterrâneo Carlos Schnapp para abrir uma litotipografia em 1897. O 
negócio não durou seis meses, a Gräpel & Schnapp foi dissolvida e as máquinas vendidas a Carlos Cardinale 
(OESP, 28 ago. 1897; 28 fev. 1898; 28 abr. 1898). Não deve ter demorado muito para que Luís Gräpel montasse 
uma nova oficina, especializando-se na impressão litográfica. Desta vez, seu estabelecimento prosperou, pois só 
em 1912 o litógrafo venderia sua oficina a Primo Sarcinolli (OESP, 30 dez. 1912). Inscrições na primeira página 
da capa de anúncios e na “página de honra” da Vida Paulista informavam a Litografia Luís Gräpel como 
estabelecimento responsável pelas gravuras nos nove primeiros números do semanário. A ausência dessa 
inscrição, a partir do décimo número, coincidiu com a publicação de um artigo de fundo pelos editores da Vida 
Paulista, no qual anunciavam: “cuidamos de melhorar o nosso semanario illustrado, dando-lhe feição moderna, 
elegante, esthetica, compativel com o nosso adeantado estado intellectual” (10, ano I, 14 e 15 nov. 1903). É 
possível que outro estabelecimento tenha assumido a impressão das páginas litográficas da revista ilustrada por 
Peregrino de Castro, embora não saibamos quem teria passado a prestar esse serviço até outubro de 1904, 
quando todos os processos de impressão da Vida Paulista foram transferidos para a Tipografia Andrade & 
Melo, conforme anunciado pelo próprio semanário (57, ano II, 8 e 9 out. 1904). Essa renomada casa editora 
possuía uma oficina litográfica aos cuidados de um de seus sócios, o negociante Augusto Pereira de Andrade 
(88, ano III, 18 e 19 maio 1905), litógrafo experiente e que há muito tempo atuava na praça de São Paulo. 
288 A gravura é, segundo Costa Ferreira, “a arte de transformar a superfície plana de um material duro, dotado de 
alguma plasticidade, num condutor de imagem, isto é, na matriz de uma forma criada para ser reproduzida certo 
número de vezes” (1994: 29). No caso da litografia, o condutor de imagem é a pedra litográfica, bloco feito de 
mineral poroso e friável, com propriedades hidrófilas e lipófilas. Após proceder ao arredondamento dos cantos 
e arestas e à ponçagem da superfície, a pedra fica altamente sensível às substâncias gordurosas com que sobre 
ela se desenha. “Nas suas várias modalidades de aplicação (lápis, pena, pincel etc.), a matéria com que se 
desenha pouco difere, em substância. A técnica mais corrente [...] consiste no desenho a lápis graxo na pedra 
granida” (ibidem: 103). Vale lembrar que o litógrafo deve desenhar a imagem invertida para que a impressão no 
papel saia no sentido correto. A tinta com que se desenha, seja a do lápis ou da pena, não é a mesma que 
imprime a imagem no suporte; o fundamental é que seja uma substância graxa que penetre nos poros da pedra. 
Essa fase, denominada preparação, que consiste em banhar a pedra com uma solução de goma-arábica e ácido 
nítrico, tem duas finalidades: “tornar as áreas de trabalho (o desenho) ainda mais resistentes à água [...] e as 
áreas em branco, as não trabalhadas, ainda mais hidrófilas [...]. Diz-se então que a solução dessensibiliza a 
pedra” (ibidem: 107). A preparação é removida após o período de repouso para secagem, que pode levar até 
vinte e quatro horas, fazendo desaparecer o desenho e permanecendo apenas a graxa entranhada nos poros. 
Antes da tintagem, ainda é necessário realizar a molhagem para tornar as áreas de branco inteiramente 
insensíveis aos corpos graxos. “Passada a tinta, que então é a verdadeira tinta litográfica, o desenho aparece 
imediatamente, isto é, as áreas impregnadas da pedra atraem a tinta, enquanto as umedecidas a repelem”, afirma 
o autor (ibidem: 108). O condutor de imagem já está pronto para entrar em fase de reprodução, quando a prensa 
entra em operação. Orlando da Costa Ferreira, pesquisador que investigou os diversos tipos de gravuras e as 
várias formas delas derivadas, demonstra preocupação com os termos técnicos: segundo ele, gravura é não 
apenas a arte, mas a prancha gravada e a estampa impressa. Prancha, matriz, placa ou chapa são denominações 
aplicadas aos condutores de madeira e metal. Na litografia, a pedra, após preparada e entintada, converte-se em 
matriz a ser reproduzida. A estampa é a imagem já impressa no suporte final, ou seja, no papel. 



 

 
 

FIGURA 51. Vida Paulista, 
2,  ano I, 19 e 20 set. 
1903. Primeira página. 
Acervo Particular. 
 

 

FIGURA

6, ano I, 17 e 18 out. 1903. 
Primeira página. Acervo 
Particular.
 

 
 

FIGURA 55. Vida Paulista, 
25, ano II, 27 e 28 fev. 
1904. Primeira página. 
Acervo Particular. 
 

 

FIGURA

36, ano II, 14 e 15 maio  
1904. Primeira página. 
Acervo Particular.

 
 

FIGURA 59.Vida Paulista, 
70, ano III, 7 e 8 jan. 1905. 
Primeira página. Acervo 
Particular. 

 

 

FIGURA

80, ano III, 18 e 19 mar. 
1905. Primeira página. 
Acervo Particular.
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FIGURA 52.Vida Paulista, 

, ano I, 17 e 18 out. 1903. 
Primeira página. Acervo 
Particular. 

 

FIGURA 53. Vida Paulista, 
11, ano I, 21 e 22 nov. 
1903. Primeira página. 
Acervo Particular. 
 

 

FIGURA

19

1904. Primeira página. 
Acervo Particular.
 

  
FIGURA 56. Vida Paulista, 

, ano II, 14 e 15 maio  
1904. Primeira página. 
Acervo Particular. 

 

FIGURA 57.Vida Paulista, 
52, ano II, 7 e 8 set. 1904. 
Primeira página. Acervo 
Particular. 

 

FIGURA

55

1904. Primeira página. 
Acervo Particular.

  
FIGURA 60.Vida Paulista, 

, ano III, 18 e 19 mar. 
1905. Primeira página. 
Acervo Particular. 

 

FIGURA 61.Vida Paulista, 
82, ano III, 1º e 2 abr. 
1905. Primeira página. 
Acervo Particular. 

 

 

FIGURA

96

1905. Primeira página. 
Acervo Particular.

 

 
FIGURA 54.Vida Paulista, 
19, ano II, 16 e 17 jan. 
1904. Primeira página. 
Acervo Particular. 

 
FIGURA 58.Vida Paulista, 
55, ano II, 24 e 25 set. 
1904. Primeira página. 
Acervo Particular. 

 
FIGURA 62. Vida Paulista, 
96, ano III, 13 e 14 jul. 
1905. Primeira página. 
Acervo Particular. 



 

 

FIGURA 63. Vida Paulista, 10, ano I, 14 e 15 nov. 1903. 
Página dupla central. Acervo Particular. Uma litografi
ocupava as duas páginas centrais para representar o 
banquete da oligarquia do PRP. 
 

 

FIGURA 65. Vida Paulista, 72, ano III, 21 e 22 jan. 
1905. Página dupla central. Acervo Particular. Numa 
sequência de quadros, narravam
episódios relativos à Câmara dos Vereadores da 
capital paulista. 
 

 

FIGURA 67. Vida Paulista, 2, ano I, 19 e 20 set. de 
1903. Página dupla central. Acervo Particular. Uma 
síntese dos principais acontecimentos da semana 
era apresentada em retratos, caricaturas e 
reconstituições de cenas. 
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, ano I, 14 e 15 nov. 1903. 

Página dupla central. Acervo Particular. Uma litografia 
ocupava as duas páginas centrais para representar o 

 

FIGURA 64. Vida Paulista, 83, ano III, 8 e 9 abr. 1905. 
Página dupla central. Acervo Particular. Ocupando as 
duas páginas centrais, uma caricatura associava a 
sucessão presidencial a uma disputa de turfe. 
 

 

, ano III, 21 e 22 jan. 
1905. Página dupla central. Acervo Particular. Numa 
sequência de quadros, narravam-se os últimos 

vos à Câmara dos Vereadores da 

 

FIGURA 66. Vida Paulista, 13, ano I, 5 e 6 dez. 1903. 
Página dupla central. Acervo Particular. A vitória da 
situação nas eleições para o Congresso Estadual 
também foi contada em quadros humorísticos, 
dispostos lado a lado. 
 

 
, ano I, 19 e 20 set. de 

1903. Página dupla central. Acervo Particular. Uma 
síntese dos principais acontecimentos da semana 
era apresentada em retratos, caricaturas e 

 

FIGURA 68. Vida Paulista, 37, ano II, 21 e 22 maio 
1904. Página dupla central. Acervo Particular. 
Retratos e charges serviam para fazer uma espécie 
de crônica semanal, comentando os principais fatos 
nas páginas centrais da revista.

 
, ano III, 8 e 9 abr. 1905. 

Página dupla central. Acervo Particular. Ocupando as 
duas páginas centrais, uma caricatura associava a 

residencial a uma disputa de turfe.  

 

, ano I, 5 e 6 dez. 1903. 
Página dupla central. Acervo Particular. A vitória da 
situação nas eleições para o Congresso Estadual 
também foi contada em quadros humorísticos, 

 
, ano II, 21 e 22 maio 

4. Página dupla central. Acervo Particular. 
Retratos e charges serviam para fazer uma espécie 
de crônica semanal, comentando os principais fatos 
nas páginas centrais da revista. 
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Inventada em 1798 por Alois Senefelder, a técnica se disseminou rapidamente pela 

Europa e representou um grande avanço na história da gravura. Quase imediatamente, prelos 

litográficos já podiam ser encontrados no Rio de Janeiro, introduzidos por artistas 

estrangeiros com os auspícios de Dom João VI e Dom Pedro I.289 Na década de 1830, muitos 

litógrafos europeus já haviam estabelecido oficinas particulares em território brasileiro e 

contribuíam para difundir uma cultura visual local, por meio da impressão de estampas 

avulsas ou mesmo de periódicos ilustrados.290  

                                                           
289 Em 1817, o gravador bordelense Arnaud Julien Pallière (1783-1862) veio ao Rio de Janeiro como pintor da 
Corte. Ali, instalou seu ateliê, onde devem ter sido executados os primeiros trabalhos em litografia registrados 
na América Portuguesa, obtidos por meio de uma pequena prensa particular, segundo Costa Ferreira (op. cit.: 
321). Em 1822, Pallière tornou-se professor de desenho da Academia Militar. Quatro anos depois, a seção de 
gravura em aço dessa instituição seria substituída por prelos litográficos, trazidos pelo artista suíço Johann 
Jacob Steinmann (1804-1844), contratado pelo governo brasileiro como “litógrafo do Imperador”, estando à 
disposição para executar e dirigir todos os trabalhos e procedimentos litográficos requisitados. O ateliê oficial 
também atendeu à demanda do público local e contribuiu para a formação de técnicos especializados. O alferes 
alemão Carlos Abele foi admitido como desenhista e professor de litografia, tendo Antônio Rodrigues de 
Araújo como seu mais habilitado aluno. Este viria a se tornar litógrafo independente na década de 1840. 
Nascido na Basileia, Steinmann iniciou seus estudos no ateliê de Engelmann e aperfeiçoou-se nas oficinas de 
Senefelder, em Paris (ibidem: 328-329). Estabelecido no Rio de Janeiro, o litógrafo colocou-se à disposição do 
poder imperial e passou a receber encomendas particulares para impressão de mapas, plantas, estampas para 
material científico, avisos, passaportes, músicas etc. Retornou à Europa em 1833. “Aqui deixou, em contradição 
com o significado histórico de sua vinda ao Brasil, uma obra escassa e pobre, composta de mapas, plantas, 
ilustrações técnicas, estampas de tipos populares etc. Não será preciso portanto indicar um fato que logo se 
tornou evidente, isto é, que aquelas habilidades que no contrato declarou possuir, Steinmann as empregou com 
frequência infinitamente maior na confecção de impressos comerciais, dos quais, porém, não ficou 
aparentemente exemplar algum, por eles falando, entretanto, as condições de vida que passou a ter na Europa, 
parece que muito boas, como editor de vistas e panoramas” (ibidem: 344).  
290 Costa Ferreira (ibidem: 353-358) menciona vários litógrafos que haviam se estabelecido no Brasil nos primeiros 
anos da Regência: Louis Alexis Boulanger, Carlos Risso, Armand Roger e Edouard Rivière – eram calígrafos, 
heraldistas, professores de desenho e pintores acadêmicos que tiveram experiências passageiras no Rio de Janeiro, 
onde instalaram oficinas litográficas particulares, contribuindo para a constituição de um repertório de imagens e 
de um mercado local. Mas o autor lembra que foi na década de 1830 que surgiram os primeiros ateliês realmente 
importantes. Em 1835, o litógrafo francês Pierre Victor Larée, que fora admitido no ateliê oficial dois anos antes, 
passou a dedicar-se exclusivamente a suas próprias oficinas (ibidem: 358-365). Estas passariam, na década 
seguinte, a sofrer forte concorrência dos estabelecimentos de Ludwig & Briggs e Heaton & Rensburg. O litógrafo 
Frederico Guilherme Briggs (1813-1870) fora aluno de Grandjean de Montigny e Nicolas-Antoine Taunay na 
Academia de Belas Artes. Em março de 1836, partiu para a Europa a fim de adquirir conhecimentos técnicos na 
“mais importante oficina litográfica da Inglaterra de então, a Day & Haghe” (ibidem: 368). Um ano e dez meses 
depois, voltou ao Rio de Janeiro, onde instalou seu próprio ateliê de litografia. Em 1843, Briggs firmou sociedade 
com o artista prussiano Pedro Ludwig, oferecendo vários serviços litográficos em sua nova oficina: “desenho, 
mapas, cartas topográficas, planos de arquitetura, emblemas, diplomas, vinhetas, circulares, faturas, letras de 
câmbio etc.” (ibidem: 374). Em 1840, o desenhista holandês Eduard Rensburg e o pintor inglês Georges Mathias 
Heaton anunciaram ao “respeitável público, e particularmente aos amadores das artes e do comércio” que o 
estabelecimento litográfico constituído por eles imprimia “retratos, paisagens, monumentos, plantas, mapas 
geográficos, faturas, circulares, preços correntes, cartões de visita etc. etc.” (ibidem: 376-377). O Rio de Janeiro ia 
se povoando de litógrafos e, se os impressos comerciais eram o foco das primeiras oficinas, os trabalhos artísticos, 
as caricaturas, as ilustrações para revistas e livros foram se tornando cada vez mais frequentes. Nas décadas de 
1850 e 1860, Rensburg imprimiu alguns dos mais importantes periódicos brasileiros, como a Ilustração Brasileira 
(1854-1855), o Bazar Volante (1863-1867), O Arlequim (1867) e parte da Vida Fluminense (1868-1875). Outras 
oficinas litográficas, em meados do século XIX, foram fundadas por Alfred Martinet, Brito & Braga, Henrique 
José Aranha, Manuel José Cardoso e Georges Leuzinger. Considerado o primeiro editor do Brasil, Francisco de 
Paula Brito (1809-1861) havia constituído sua Empresa Tipográfica Dois de Dezembro em 1850 e, dois anos 
depois, agregou uma oficina litográfica ao empreendimento, que também atuava nos ramos de encadernação e 
livraria. Paula Brito contratou o litógrafo francês Louis Thérier, “que logo começaria a fazer as litos em preto e 
branco e depois as cromolitografias de modas masculinas e femininas, finamente coloridas, que costumavam vir de 
Paris para inserção em revistas ilustradas” (ibidem: 391). Thérier forneceu litografias para O Brasil Ilustrado 
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Nelson Werneck Sodré (1999: 203) sugere que A Lanterna Mágica (1844-1845), de 

Manuel de Araújo Porto-Alegre, assinalou o início das publicações ilustradas no Brasil, tese 

que Rafael Cardoso (2011: 20) se preocupa em corrigir. Segundo este pesquisador, o Museu 

Universal: Jornal das famílias brasileiras (1838-1844) “consititui um exemplo claro e 

incontrovertível de revista ilustrada”, pois o fato de ser esta publicação composta de 

ilustrações e textos, em maioria, criados no exterior e adaptados para o público brasileiro não 

altera o impacto de suas imagens sobre o cenário em que são vistas e consumidas. A ressalva 

proposta por Cardoso é importante para o nosso trabalho, pois revela uma demanda por 

informação visual. Para o autor, se tivermos em conta que o Museu Universal circulou 

semanalmente durante seis anos, temos “a dimensão da quantidade de imagens [...] que 

foram introduzidas no repertório, então paupérrimo, do público local” (ibidem).291  

Apesar da retificação feita por Rafael Cardoso, um crédito ainda pode ser 

concedido à publicação dirigida por Manuel de Araújo Porto-Alegre: o de ser a “precursora 

das nossas publicações de caricaturas”, segundo Herman Lima (1963: 67). Embora 

reconheça o pioneirismo d’A Lanterna Mágica na veiculação de caricaturas no Brasil, 

Lima entende que só o Brasil Ilustrado (1855-1856) daria início à “publicação regular das 

revistas de caricatura, trazendo no próprio texto [...] desenhos humorísticos e engraçados, a 

respeito dos costumes do Rio, uns e outros de autoria de Sebastien Auguste Sisson” 

(ibidem: 94).292 A litografia era a técnica privilegiada para a obtenção das gravuras que 

ilustravam os primeiros periódicos do gênero em nosso país.  

A litografia permitiu a centralização da produção das revistas ilustradas em um ou 

poucos indivíduos, reduzindo os custos da publicação, fato aventado por Rafael Cardoso (op. 

cit.: 28) como possível justificativa para a predileção pela litografia no Brasil.293 E esse 

                                                                                                                                                                                
(1855-1856), periódico de Sebastien Auguste Sisson (1824-1898). Litógrafo e retratista alsaciano, Sisson chegara 
ao Rio de Janeiro em 1852 e fundara seu ateliê, oferecendo serviços para várias revistas. A voga dos periódicos 
satíricos, na segunda metade do século XIX, foi estimulada pelas facilidades oferecidas pelo processo litográfico e 
pela variedade de oficinas instaladas no Rio de Janeiro. O que procuramos demonstrar nessa longa nota é que havia 
um repertório visual no Brasil quando as publicações periódicas passaram a compor o cotidiano da capital do 
Império, fazendo uso sistemático das imagens com as quais o público letrado local já estava habituado: vistas, 
panoramas, paisagens, retratos, caricaturas, mapas, plantas, emblemas, diplomas, vinhetas etc. Essa produção 
também circulava nas províncias, que logo começaram a receber suas primeiras oficinas litográficas, imprimindo 
imagens e publicações periódicas locais. 
291 Antes mesmo da introdução da litografia, já circulavam no Brasil imagens impressas por meio de outras 
técnicas de reprodução, cujas matrizes vinham da Europa ou eram concebidas em xilogravura ou talho-doce por 
gravadores aqui estabelecidos.  
292 Vale dizer que A Lanterna Mágica consistia mais numa coletânea publicada em fascículos em forma de atos 
do que propriamente numa revista ilustrada, enquanto o Brasil Ilustrado apresentava as características de uma 
publicação periódica nos moldes convencionais. Voltaremos a tratar dessas publicações mais adiante. 
293 Joaquim Marçal Ferreira de Andrade afirma que, no Brasil, a partir da década de 1850, “os periódicos 
ilustrados litográficos, quase todos dando espaço às caricaturas, se tornaram um sinônimo de imprensa ilustrada 
no geral” (2004: 52), ao contrário do que acontecia na Europa, onde a litografia estava confinada à impressão de 
um gênero específico (as revistas de caricatura), enquanto os periódicos ilustrados noticiosos adotaram a 
xilografia, método de impressão de imagens compatível com a rama tipográfica. A inexistência de mão de obra 
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modelo de negócio prevaleceu durante todo o século XIX, especialmente quando a crítica de 

costumes como vocação das revistas ilustradas se consolidou com Henrique Fleiuss (1824-

1882) e sua Semana Ilustrada (1860-1876), periódico que consagrou o formato adotado pela 

maior parte das publicações congêneres nas décadas de 1860 e 1870, o que foi reforçado pela 

popularidade da Revista Ilustrada (1876-1898), de Ângelo Agostini.294 

  As revistas ilustradas foram muitas e se multiplicaram ainda mais nas últimas 

décadas do século XIX, repetindo os mesmos formatos e temas, inovando mais ou menos 

nos recursos gráficos e editoriais. Em São Paulo, a produção não foi abundante como no 

Rio de Janeiro, mas se intensificou muito após o advento do regime republicano, já sob a 

vigência de outras técnicas de reprodução. Na capital do estado, publicações como O 

Polichinelo (1876) e A Pauliceia (1896) já haviam repercutido as mesmas características 

gráficas das publicações cariocas – características também percebidas nas páginas 

ilustradas da Vida Paulista.  

Sendo uma das últimas publicações a fazer uso sistemático da litografia, o 

semanário dirigido por Arlindo Leal e Peregrino de Castro era um remanescente daquele 

modelo em vias de extinção. Neste quesito, parece bem fundamentado o paralelo que 

muitos contemporâneos traçaram entre a Vida Paulista e a revista Dom Quixote, conforme 

observado anteriormente. Orlando da Costa Ferreira (op. cit.: 407) afirma que, extinta Dom 

Quixote, último empreendimento de Ângelo Agostini, expirava “o grande ciclo das revistas 

litografadas, o novo ciclo era do desenho zincografado, representado por A Cigarra (1895-

1896), de Julião Machado e Olavo Bilac”. 

Ao esboçar brevemente uma história das publicações periódicas ilustradas que 

utilizavam a gravura litográfica, procuramos salientar que essa era a tradição mobilizada pela 

Vida Paulista. Em permanente diálogo com essa tradição, as litografias de Peregrino de 

Castro apresentavam ao leitor uma versão dos fatos observados, ora realizando a crítica de 

                                                                                                                                                                                
para realizar as matrizes xilográficas com rigor e rapidez é aventada como o principal motivo para a 
predominância das revistas de caricatura no Brasil. Mas o autor também elenca outras razões para que “nossa 
imprensa ilustrada noticiosa e nossa imprensa ilustrada caricatural [...] tenham sido, na essência, uma só e 
tenham tido tanto sucesso e boa aceitação” (ibidem): 1) os principais caricaturistas eram imigrados e 
encontraram aqui uma sociedade diferente da qual eram provenientes, propiciando uma relação de 
estranhamento que aguçava o senso crítico; 2) como imigrantes, não possuíam elos familiares ou fortes vínculos 
de amizade com os membros da sociedade local, o que lhes garantia relativa independência; 3) apesar de haver 
riscos, a censura oficial não era tão rigorosa, permitindo certa liberdade de imprensa e dando vazão à produção 
satírica e caricatural. 
294 Na esteira da Semana Ilustrada, de Fleiuss, destacamos publicações como o Bazar Volante (1863-1867), 
também publicado na Corte e desenhado por Joseph Mill, Flumen Junius e Pinheiro Guimarães, e os periódicos 
paulistas coetâneos, Diabo Coxo (1864-1865) e Cabrião (1866-1867), ambos ilustrados por Ângelo Agostini (o 
Cabrião contou também com a colaboração de Nicolau Huáscar Vergara). Agostini, transferindo-se para o Rio 
de Janeiro, colaboraria no Arlequim (1867-1868), na Vida Fluminense (1868-1875) – continuações do Bazar 
Volante – e n’O Mosquito (1869-1877), antes de fundar sua própria Revista Ilustrada (1876-1898), principal 
publicação brasileira do gênero após a Semana Ilustrada, não só pela sua qualidade, sucesso e longevidade, mas 
também pelo papel que exerceu nas campanhas abolicionista e republicana.  



 

costumes e a sátira política, ora enaltecendo as personalidades, ora parodiando os 

acontecimentos a partir de 

mesmos acontecimentos. Antes de tentarmos estabelecer uma classificação dos gêneros 

iconográficos presentes na revista, analisaremos como se estruturavam suas páginas 

litográficas para que possam

A primeira página da 

sempre trazia uma imagem em 

62). Em geral, essa imagem era um retrato de alguma celebridade política, artística ou de 

alguma figura de proeminência social, mas também podia ser um desenho de outro tipo, 

quase sempre de teor reverencioso e com traço mais bem acabado.

As duas páginas centrais da revista for

denominada como página ilustrada

iconográficos presentes na 

ilustração, ocupando toda sua área, sendo uma grande cari

(figuras 63 e 64); podia trazer também uma sequência de quadros, constituindo uma 

espécie de narrativa ilustrada (figuras

dupla oferecesse uma miscelânea formal e temática, na qual 

espécie de crônica ilustrada, uma síntese dos principais acontecimentos da semana 

meio de caricaturas, retratos, 

(figuras 67 e 68).  

A última página, eventualmente referida c

composta em litografia e aceitava os mais diversos tipos de desenhos. 

apresentava uma imagem única, mas também podia ser dividida em duas partes, trazendo 

uma ilustração na metade superior e outra na metade inferior

 

  

É válida a tentativa de estabelecer uma classificação mínima das litografias 

estampadas na Vida Paulista

caricatura, gravura histórica

discriminação definitiva desses gêneros seja impossível. Um retrato bem podia aparecer 

                                                          
295 Não designaremos essa página como 
página ou página de honra, visto que a 
referimos anteriormente.  
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costumes e a sátira política, ora enaltecendo as personalidades, ora parodiando os 

acontecimentos a partir de tópicas clássicas, ora oferecendo a representação “fiel” dos 

mesmos acontecimentos. Antes de tentarmos estabelecer uma classificação dos gêneros 

iconográficos presentes na revista, analisaremos como se estruturavam suas páginas 

litográficas para que possamos entender como as ilustrações se distribuíam na publicação.   

da Vida Paulista – muitas vezes denominada 

sempre trazia uma imagem em destaque, sob o elegante cabeçalho da revista (figuras

em era um retrato de alguma celebridade política, artística ou de 

alguma figura de proeminência social, mas também podia ser um desenho de outro tipo, 

quase sempre de teor reverencioso e com traço mais bem acabado.295  

As duas páginas centrais da revista formavam uma página dupla, eventualmente 

página ilustrada, onde se estampavam os mais diversos gêneros 

iconográficos presentes na Vida Paulista. Essa página dupla podia conter uma

ilustração, ocupando toda sua área, sendo uma grande caricatura ou 

; podia trazer também uma sequência de quadros, constituindo uma 

espécie de narrativa ilustrada (figuras 65 e 66); por fim, não era incomum que a página 

dupla oferecesse uma miscelânea formal e temática, na qual o leitor contemplava uma 

espécie de crônica ilustrada, uma síntese dos principais acontecimentos da semana 

de caricaturas, retratos, imagens alegóricas ou mesmo reconstituições de fatos 

, eventualmente referida como quarta página

composta em litografia e aceitava os mais diversos tipos de desenhos. 

apresentava uma imagem única, mas também podia ser dividida em duas partes, trazendo 

uma ilustração na metade superior e outra na metade inferior. 

 

É válida a tentativa de estabelecer uma classificação mínima das litografias 

Vida Paulista, no sentido de delimitar o que chamamos de 

histórica, reconstituição e narrativa ilustrada

ação definitiva desses gêneros seja impossível. Um retrato bem podia aparecer 

                   
ão designaremos essa página como capa da revista, mas nos referiremos a ela sempre como 

, visto que a Vida Paulista era distribuída dentro da capa de anúncios

costumes e a sátira política, ora enaltecendo as personalidades, ora parodiando os 

tópicas clássicas, ora oferecendo a representação “fiel” dos 

mesmos acontecimentos. Antes de tentarmos estabelecer uma classificação dos gêneros 

iconográficos presentes na revista, analisaremos como se estruturavam suas páginas 

os entender como as ilustrações se distribuíam na publicação.    

muitas vezes denominada página de honra – 

revista (figuras 51 a 

em era um retrato de alguma celebridade política, artística ou de 

alguma figura de proeminência social, mas também podia ser um desenho de outro tipo, 

mavam uma página dupla, eventualmente 

, onde se estampavam os mais diversos gêneros 

. Essa página dupla podia conter uma única 

catura ou imagem alegórica 

; podia trazer também uma sequência de quadros, constituindo uma 

; por fim, não era incomum que a página 

o leitor contemplava uma 

espécie de crônica ilustrada, uma síntese dos principais acontecimentos da semana por 

ou mesmo reconstituições de fatos 

quarta página, também era 

composta em litografia e aceitava os mais diversos tipos de desenhos. Geralmente 

apresentava uma imagem única, mas também podia ser dividida em duas partes, trazendo 

É válida a tentativa de estabelecer uma classificação mínima das litografias 

, no sentido de delimitar o que chamamos de retrato, 

narrativa ilustrada, ainda que uma 

ação definitiva desses gêneros seja impossível. Um retrato bem podia aparecer 

da revista, mas nos referiremos a ela sempre como primeira 
capa de anúncios, à qual já nos 
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integrado a uma alegoria, ao passo que a reconstituição de um fato podia ser narrada em 

quadros dispostos um após o outro, do mesmo modo que a analogia com narrativas clássicas 

e mitológicas podiam ter a mesma intenção satírica de uma caricatura. Apesar dessas 

dificuldades de delimitação, toparemos o desafio e arriscaremos uma classificação, seguindo 

o rastro da cultura visual disseminada pelas revistas ilustradas desde o século XIX. 

Como não há classificações prévias que deem conta desse material especificamente, 

tentaremos nos apoiar na cultura visual disseminada pelas revistas ilustradas. Esse esforço 

consumirá mais linhas deste trabalho do que quando tratarmos do repertório de gêneros 

textuais mobilizado pelos redatores do semanário. Mesmo assim, nossa tentativa de criar 

uma classificação das imagens publicadas na Vida Paulista estará sujeita a muitas falhas e 

terá um caráter bastante provisório. 

 

a) Retrato 

 

Embora tivesse um lugar privilegiado na primeira página do semanário, o retrato 

podia aparecer em qualquer outra parte da Vida Paulista. Na maioria das vezes, contudo, 

quando não figurava na página de honra, o retrato aparecia misturado a outros desenhos na 

página dupla central ou na quarta página da revista.296  

O retrato servia aos propósitos de homenagear figuras proeminentes e difundir a 

fisionomia de personalidades políticas, atores de teatro, pintores, escritores, músicos, 

negociantes, juristas, militares, fazendeiros, filantropos, entre outros membros destacados 

da sociedade. O retrato também era utilizado como obituário, a fim prestar deferência a um 

morto ilustre e manifestar condolências à família enlutada; em outras ocasiões, servia para 

celebrar a memória de indivíduos que, em vida, haviam exercido papel de relevo em algum 

episódio recente (especialmente nas campanhas pela Abolição e pela República), ou que, 

no passado, haviam se engajado em projetos por melhorias para beneficiar uma 

coletividade. Publicavam-se, de quando em quando, retratos de figuras históricas 

(Tiradentes, José Bonifácio, D. Pedro II etc.), apresentadas como heróis nacionais, 

exemplos de civismo e patriotismo, assim como nas homenagens rendidas pela Vida 

Paulista aos dois presidentes militares da República (figuras 69 e 70). 

 

                                                           
296 Junto com algumas edições da Vida Paulista, distribuíram-se retratos ampliados de personalidades como D. 
Pedro II e José do Patrocínio; essas imagens vinham como encartes para colecionadores. Na Vida Paulista, os 
retratos podiam aparecer, inclusive, em formato reduzido, nas páginas tipografadas, alocados em uma ou duas 
colunas, avulsos ou acompanhando algum texto. Mas esse é um assunto para a próxima seção, quando 
trataremos da impressão tipográfica.  



 

FIGURA 69.Vida Paulista, 43, ano II, 2 e 3 jul. 1904. 
Primeira página. Acervo Particular. Retrato do 

Marechal Floriano Peixoto.

 

 Vale lembrar que, na tradição acadêmica, bastante influente na formação artística 

brasileira ainda em princípios do século XX, o estudo da fisionomia era fundamental e a 

pintura de retratos ocupava um lugar importante, 

dos gêneros sob o império da pintura histórica. Lilia Moritz Schwarcz lembra que, na 

Europa, desde o Oitocentos

atendia à demanda de uma clientela ansiosa

 
A arte do retrato desenvolve
seu apogeu entre 1770 e 1830), quando, nos termos de Diderot, “o 
homem transforma
imediato é a import
históricas 
deveria ser”); e, em segundo lugar, no retrato, quando o homem seria 
visto “como é”, em trajes contemporâneos, com uma personalidade
reconhecível, e numa ambientação que o público consumidor e o cliente 
poderia entender e identificar. (SCHWARCZ, 2008: 74

 

No Brasil, no final do

garantia uma vida tranquila a quem se de

Paulo, a afirmação de uma classe comercial bem

concentração do alto escalão da burocracia estatal, a manutenção de um padrão elevado de 

vida por parte da burguesia as

por produtos e símbolos de distinção 

mercado para os artistas plásticos

ilustrada também exigiu profissionais qualificados. 
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, ano II, 2 e 3 jul. 1904. 

Primeira página. Acervo Particular. Retrato do 
Marechal Floriano Peixoto. 

FIGURA 70.Vida Paulista, 50

1904. Primeira página. Acervo Particular. Retrat
Marechal Deodoro da Fonseca

Vale lembrar que, na tradição acadêmica, bastante influente na formação artística 

brasileira ainda em princípios do século XX, o estudo da fisionomia era fundamental e a 

pintura de retratos ocupava um lugar importante, embora considerada inferior na hierarquia 

dos gêneros sob o império da pintura histórica. Lilia Moritz Schwarcz lembra que, na 

Oitocentos, o interesse pelo retrato era predominantemente econômico e 

atendia à demanda de uma clientela ansiosa por afirmação individual.    

A arte do retrato desenvolve-se, sobretudo, a partir de 1740, (e conhece 
seu apogeu entre 1770 e 1830), quando, nos termos de Diderot, “o 
homem transforma-se no centro onde tudo gira”. Nas artes, o reflexo 
imediato é a importância da figura humana: primeiramente, nas pinturas 
históricas – nas quais o homem era representado em termos ideais (“como 
deveria ser”); e, em segundo lugar, no retrato, quando o homem seria 
visto “como é”, em trajes contemporâneos, com uma personalidade
reconhecível, e numa ambientação que o público consumidor e o cliente 
poderia entender e identificar. (SCHWARCZ, 2008: 74

final do século XIX, a profissão de retratista era um negócio lucrativo e 

garantia uma vida tranquila a quem se dedicava a ela. O desenvolvimento urbano de São 

Paulo, a afirmação de uma classe comercial bem-sucedida, o processo de industrialização, a 

concentração do alto escalão da burocracia estatal, a manutenção de um padrão elevado de 

vida por parte da burguesia ascendente, enfim, tudo isso suscitava o incremento de

por produtos e símbolos de distinção e fazia da capital paulista um importante nicho de 

plásticos. Além disso, a expansão do parque gráfico

m exigiu profissionais qualificados.  

 
50, ano II, 20 e 21 ago. 

1904. Primeira página. Acervo Particular. Retrato do 
Marechal Deodoro da Fonseca. 

Vale lembrar que, na tradição acadêmica, bastante influente na formação artística 

brasileira ainda em princípios do século XX, o estudo da fisionomia era fundamental e a 

embora considerada inferior na hierarquia 

dos gêneros sob o império da pintura histórica. Lilia Moritz Schwarcz lembra que, na 

, o interesse pelo retrato era predominantemente econômico e 

se, sobretudo, a partir de 1740, (e conhece 
seu apogeu entre 1770 e 1830), quando, nos termos de Diderot, “o 

se no centro onde tudo gira”. Nas artes, o reflexo 
ância da figura humana: primeiramente, nas pinturas 

nas quais o homem era representado em termos ideais (“como 
deveria ser”); e, em segundo lugar, no retrato, quando o homem seria 
visto “como é”, em trajes contemporâneos, com uma personalidade 
reconhecível, e numa ambientação que o público consumidor e o cliente 
poderia entender e identificar. (SCHWARCZ, 2008: 74-75) 

século XIX, a profissão de retratista era um negócio lucrativo e 

dicava a ela. O desenvolvimento urbano de São 

sucedida, o processo de industrialização, a 

concentração do alto escalão da burocracia estatal, a manutenção de um padrão elevado de 

tudo isso suscitava o incremento de demandas 

fazia da capital paulista um importante nicho de 

o parque gráfico e da imprensa 



 

 
FIGURA 71. Almanaque Melilo, 

1904. IEB. Reprodução de 
retrato de Luís de Toledo Piza e 

Almeida. 

 

FIGURA 74. Álbum Ilustrado de 
São Paulo, 1904. Acervo 

Particular. Reprodução de retrato 
de Rubião Júnior. 

 

FIGURA 77. Almanaque Melilo, 
1904. IEB. Reprodução de retrato 

de Ramos de Azevedo. 
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FIGURA 72. Almanaque Ilustrado 
do Lavrador Paulista, 1905. 

Acervo Particular. Reprodução de 
retrato de Carlos Botelho. 

FIGURA 73. Almanaque Ilustrado do 
Lavrador Paulista

Particular. Reprodução de retrato 
de Jorge Tibiriçá.

  
Ilustrado de 

Particular. Reprodução de retrato 

FIGURA 75. Almanaque Ilustrado 
de São Paulo, 1904. Acervo 

Particular. Reprodução de retrato 
de Cândido Mota. 

FIGURA 76. Álbum
Paulo, 1904. Acervo Particular. 

Reprodução de retrato de 
Bernardino de Campos

  
, 

rodução de retrato 
FIGURA 78. Almanaque Melilo 

1904. IEB. Reprodução de retrato 
de Bento Bueno. 

. FIGURA 79.

1904. IEB. Reprodução de retrato 
de Cardoso de Almeida.

 
Almanaque Ilustrado do 

Lavrador Paulista, 1905. Acervo 
Reprodução de retrato 

de Jorge Tibiriçá. 

 
 Álbum Ilustrado de São 

, 1904. Acervo Particular. 
Reprodução de retrato de 

Bernardino de Campos 

 
FIGURA 79. Almanaque Melilo, 

1904. IEB. Reprodução de retrato 
de Cardoso de Almeida. 
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A produção de retratos para veiculação nos periódicos respeitava as convenções do 

gênero e, provavelmente, convertia-se numa espécie de vitrine volante para o trabalho do 

retratista habilidoso. Em geral, essa produção não tinha como referencial direto os próprios 

modelos retratados, mas fotografias ou gravuras de reprodução amplamente difundidas nas 

diversas modalidades de impressos (figuras 71 a 79), como almanaques, polianteias e outros 

jornais e revistas.297 Mesmo essas gravuras de reprodução eram realizadas com base em 

retratos para os quais os modelos haviam posado, conforme as convenções da época e as 

preferências do modelo, “imagens negociadas” no entender de Sérgio Miceli (1996: 18-24). 

As revistas bajulavam personalidades proeminentes no meio social ao estampar suas 

fisionomias. Essa prática podia ser um gesto de gratidão ou visava alguma retribuição futura, 

em proveito da empresa jornalística ou dos interesses pessoais de seus diretores. Às vezes, 

era parte do negócio publicar retratos em troca de dinheiro, constituindo participação 

significativa na renda de muitas revistas ilustradas.298  

 Se o retrato exercia a função de massagear o ego dos indivíduos, a caricatura 

desempenhava um papel diametralmente oposto. Mas, para que ela cumprisse o seu objetivo 

de crítica e castigo, o desenhista precisava ter um domínio apurado da representação 

fisionômica, afinal, o diálogo com o retrato constituiu a própria condição de existência da 

caricatura. Invenção creditada aos irmãos bolonheses Annibale (1560-1609) e Agostino 

Carracci (1557-1602), a caricatura se disseminou entre muitos artistas italianos ao longo dos 

séculos XVII e XVIII, entre os quais podemos destacar Bernini (1557-1602) e Pier Leone 

Ghezzi (1674-1755). Nascida como uma técnica de deformação fisionômica, sua trajetória 

                                                           
297 A gravura de reprodução, segundo Orlando Dasilva, é aquela que copia uma pintura, desenho, fotografia, 
escultura e até mesmo outra gravura: “Na gravura original de reprodução, para se chegar à estampa impressa, 
por vezes, temos, o pintor do quadro a reproduzir, o desenhista que traduz os valores pictóricos em valores 
tonais do desenho monocromático, o gravador, que cava esse desenho no taco, para o trabalho em xilo ou metal, 
para a calcografia. Acrescentamos ainda o impressor, que é artesão de especialidade independente” (DASILVA, 
Orlando. A arte maior da gravura. São Paulo: Edição Espade, 1976, p. 17). Vale lembrar que o processo de 
impressão mais difundido no Brasil durante o século XIX era a litografia e que essa técnica de reprodução 
permitia que o desenho fosse realizado diretamente na pedra litográfica, dispensando o serviço de um gravador.  
298 Negócios desse tipo podiam suscitar relações promíscuas com o poder político, como parece ter ocorrido em 
1904, quando um desfalque no Tesouro do Estado chamou a atenção da imprensa de São Paulo. Naquela 
ocasião, alguns jornais divulgaram que, entre os vales examinados, constava um pagamento de trezentos mil 
réis a uma revista literária da capital pela publicação de retratos dos secretários do governo. A Vida Paulista 
tratou imediatamente de defender-se de possíveis acusações de que ela seria a beneficiária do dinheiro desviado. 
Em nota, os diretores do semanário alegavam nunca “ter recorrido ao mercantilismo barato de organisar 
polyanthéas, a tanto por cabeça” e denunciavam a Nova Cruzada e o São Paulo Ilustrado por terem sido as 
revistas que “especularam manifestações ao governo”. Asseverando que os retratos publicados na Vida Paulista 
eram gratuitos e dispensavam agradecimentos, a direção do semanário concluía solenemente sua defesa pública: 
“A Vida Paulista [...] declara que absolutamente não vive de expedientes, e, enquanto figurar na imprensa 
illustrada, há de manter, como até aqui, a preciosa independencia e honestidade para livremente exercer o direito 
de critica a gregos e troyanos, mandando ás favas a protecção do Thesouro” (52, ano II, 7 e 8 set. 1904). 
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pela Europa foi marcada por diversas fases, que contribuíram para a reformulação do próprio 

conceito de caricatura.299 Este é um assunto para o próximo tópico.  

 

b) Caricatura 

 

A destreza na representação da fisionomia era essencial para o artista que se 

propunha a ilustrar revistas periódicas, especialmente por causa da caricatura, 

representação gráfica cuja finalidade era satirizar – pelo exagero das formas e pelo cômico 

– determinado indivíduo, ação, situação, acontecimento ou ideia. Em geral, as caricaturas 

da Vida Paulista apareciam na página dupla central ou na quarta página do semanário. O 

universo político fornecia os principais assuntos para esse material. 

Assim como na produção de retratos para as publicações periódicas, as caricaturas de 

personalidades públicas eram produzidas a partir de fotografias, pinturas ou gravuras de 

reprodução. O caricaturista também não tomava seu modelo como referencial direto, mas era 

auxiliado por fontes de segunda mão. O apego absoluto a essas representações prévias fazia 

com que os “alvos” do ilustrador da Vida Paulista figurassem com suas faces estáticas, como 

máscaras, independente da impressão de movimento ou da intensidade que se queria 

imprimir à ação do personagem caricaturado (figuras 80 e 81). A posição de três quartos de 

perfil era predominante, só havendo exceções quando se dispunha de alguma fonte em que 

a fisionomia da personalidade a ser caricaturada era representada em posição diversa. Um 

caso quase excepcional era o de Uladislau Herculano de Freitas. O líder do governo na 

Câmara Estadual, na maior parte das vezes em que foi representado nas caricaturas da Vida 

Paulista, apareceu totalmente de perfil. Entre seus retratos e fotografias mais reproduzidos 

nos impressos da época, destacava-se uma imagem na qual o parlamentar se fizera 

fotografado numa pose pouco corrente. Essa fonte foi amplamente explorada pelo ilustrador 

da Vida Paulista, talvez porque constituía uma rara oportunidade de variar a posição das 

personagens nas caricaturas e enriquecer essas representações (figuras 82 a 85). 

Além de estabelecer um diálogo intenso com as fotografias e retratos divulgados 

por meio de outros impressos, as caricaturas da Vida Paulista também mobilizavam uma 

longa tradição caricatural. Ainda que o espaço deste trabalho nos permita um esboço muito 

rudimentar e graves omissões sejam inevitáveis, arriscaremos uma rápida reconstrução 

dessa tradição. 

                                                           
299 Annibale Carracci teria denominado seus desenhos como “ritrattini carichi”, expressão baseada no verbo 
caricare (carregar), antecipando assim o princípio estético básico do gênero: o exagero. Naquele momento, a 
caricatura consistia numa distorção brincalhona do modelo, num exercício estilístico restrito ao ateliê de 
Bolonha.  



 

 

FIGURA 80. Vida Paulista, 94, ano III,
vemos representadas várias personalidades públicas,

Cardim (embaixo), Herculano de Freitas e Jorge Tibiriçá (ao centro), Francisco Glicério, Alcino Guanabara, 
Bernardino de Campos e Rodrigues Alves (página da direita). O “Zé Povo” já aparecia como imagem

da população como expectadora das tramoias políticas.

 

FIGURA 81. Vida Paulista, 87, ano III, 
articulações prévias para a sucessão de Rodrigues Alves, a 
indicação do nome de Bernardino de Campos, sustentad

Rubião Júnior e Herculano de Freitas
preguiçoso Jorge Tibiriçá condescendia com

senador gaúcho Pinheiro Machado foi o grande articulador da candidatura Campos Sales.
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ano III, 29 e 30 jun. 1905. Página central. Acervo Particular. 
vemos representadas várias personalidades públicas, como Lacerda Franco (canto superior esquerdo), Gomes 

Cardim (embaixo), Herculano de Freitas e Jorge Tibiriçá (ao centro), Francisco Glicério, Alcino Guanabara, 
Bernardino de Campos e Rodrigues Alves (página da direita). O “Zé Povo” já aparecia como imagem

da população como expectadora das tramoias políticas.       

, ano III, 11 e 12 maio 1905. Página central. Acervo Particular. 
articulações prévias para a sucessão de Rodrigues Alves, a Vida Paulista fez campanha sistemática contra a 
indicação do nome de Bernardino de Campos, sustentada por lideranças estaduais como

de Freitas. O secretário Cardoso de Almeida aparecia entre os engrossadores
condescendia com a Comissão Central do PRP na condução d
Pinheiro Machado foi o grande articulador da candidatura Campos Sales.

 
1905. Página central. Acervo Particular. Nas caricaturas, 

como Lacerda Franco (canto superior esquerdo), Gomes 
Cardim (embaixo), Herculano de Freitas e Jorge Tibiriçá (ao centro), Francisco Glicério, Alcino Guanabara, 

Bernardino de Campos e Rodrigues Alves (página da direita). O “Zé Povo” já aparecia como imagem caricatural 
 

 
1905. Página central. Acervo Particular. Durante as 

campanha sistemática contra a 
or lideranças estaduais como Lacerda Franco, 

Cardoso de Almeida aparecia entre os engrossadores e um 
na condução da política estadual. O 

Pinheiro Machado foi o grande articulador da candidatura Campos Sales.         



 

 

FIGURA 82. Almanaque Melilo, 
1904. IEB. Reprodução de 
fotografia do deputado Uladislau
Herculano de Freitas, diretor do 
Correio Paulistano.  

 

FIGURA 84. Vida Paulista, 84, ano III, 15 e 16 abr. 1904.
Última página. Acervo Particular.
o coronel Lacerda tentam manter a peteca (Bernardino) 
no ar. Freitas Vale e Rubião apoiam os esforços dos 
líderes republicanos. Glicério não pa
Campos Sales, da janela, vê a peteca cair
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Uladislau 
, diretor do 

FIGURA 83. Vida Paulista, 40, ano II, 11 e 12 jun. 1904
Acervo Particular. No teatro político, Herculano (cabeça de perfil no canto 
superior direito) é representado como a dançarina Loïe Fuller, criadora da 

dança serpentina. Glicério projeta as fisionomias de Tibiriçá, Cardoso de 
Almeida e Carlos Botelho; no fosso, parlamentares governistas compõem 

a banda; das galerias, Campos Sales assiste ao espetáculo.

 

 
, ano III, 15 e 16 abr. 1904. 

 Herculano (de perfil) e 
Lacerda tentam manter a peteca (Bernardino) 

Freitas Vale e Rubião apoiam os esforços dos 
líderes republicanos. Glicério não parece tão convicto e 
Campos Sales, da janela, vê a peteca cair. 

FIGURA 85. Vida Paulista, 
1904. Última página. Acervo Particular.
vez representado de perfil, 

um dos políticos (Jorge 
Cardoso de Almeida, Lacerda

que malham a Liberdade, a 

 
ano II, 11 e 12 jun. 1904. Página Central. 

(cabeça de perfil no canto 
como a dançarina Loïe Fuller, criadora da 

projeta as fisionomias de Tibiriçá, Cardoso de 
parlamentares governistas compõem 

as galerias, Campos Sales assiste ao espetáculo.  

 
, 85, ano III, 22 e 23 abr. 

Última página. Acervo Particular. Mais uma 
de perfil, Herculano de Freitas é 

Jorge Tibiriçá, Carlos Botelho, 
Cardoso de Almeida, Lacerda Franco entre outros) 

iberdade, a Justiça e o Direito. 
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Embora a abordagem fisionômica tenha sido um pré-requisito da invenção da 

caricatura no Renascimento italiano, o gênero avançou “numa direção descritiva, 

valorizando os tipos humanos e as cenas da vida real” (NERY, 2006: 33), impulsionada 

pelas preocupações estéticas e morais de William Hogarth (1697-1764) e suas experiências 

pictóricas na primeira metade do século XVIII, irrompendo assim o potencial político que 

a caricatura assumiria na segunda metade do mesmo século e princípios do seguinte, 

especialmente na Inglaterra e na França.300 Foi a partir deste país que a caricatura entrou no 

Brasil, vinculada à imprensa ilustrada como fenômeno indissociável do universo do teatro 

de boulevard, da comédia de costumes, da literatura fisiológica e da imagerie (lanternas 

mágicas, panoramas, dioramas, cartazes, anúncios) característica do ambiente urbano 

parisiense, com o qual o pintor Manuel de Araújo Porto-Alegre tomou contato, entre 1831 

e 1837, quando residiu na capital francesa (SALGUEIRO, 2003: 28-70).  

As primeiras caricaturas publicadas no Brasil datam de 1837 e foram impressas nas 

oficinas litográficas de Pierre-Victor Larée e Frederico Guilherme Briggs. São atribuídas a 

Porto-Alegre e seu discípulo, Rafael Mendes de Carvalho. A eles também devemos 

conferir os créditos pela publicação d’A Lanterna Mágica, “obra fundadora da sátira 

tropical”, segundo Heliana Salgueiro (ibidem: 17). Essa produção pioneira mobilizou a 

tradição caricatural francesa para dar uma dimensão visual aos vícios da sociedade urbana: 

a corrupção, a especulação, o charlatanismo, a malandragem etc. E as caricaturas da Vida 

Paulista remontam à tradição brasileira que se constituiu a partir daí, passando pelos 

desenhos de Sisson (Brasil Ilustrado), Fleiuss (Semana Ilustrada), Agostini (Revista 

Ilustrada), entre muitos outros.  

Citamos apenas esses três pelos seguintes motivos: o primeiro é visto por Herman 

Lima como “iniciador da caricatura de costumes e da sátira pessoal, como parte integrante 
                                                           
300 Entre os ingleses, podemos destacar Thomas Rowlandson (1756-1827) e James Gillray (1756-1815), que 
produziram uma grande quantidade de estampas avulsas nas quais aliaram a caricatura à sátira política.  George 
Cruikshank (1792-1878) foi o grande herdeiro dessa tradição na primeira metade do século XIX, especialmente 
quando o conflito entre governo e radicais tornou-se intenso, no final da década de 1810. Depois disso, o 
caricaturista adotou um tom mais moderado em seus trabalhos (FEAVER, 1981: 45-70). Na França, durante a 
Monarquia de Julho, floresceram nomes como Henri-Bonaventure Monnier (1799-1877), Jean-Ignace-Isidore 
Gerárd Grandville (1803-1847) e Paul Gavarni (1804-1866), cuja contribuição para a história da caricatura só 
pode ser compreendida se associada às publicações periódicas dirigidas por Charles Philipon (1806-1862): La 
Caricature (1830-1835) e Le Charivari (1832-1872). David Kerr afirma que os artistas e escritores que 
trabalhavam nesses jornais tinham plena consciência de estarem participando de um esforço comum. Segundo o 
autor, as publicações de Philipon exigiam dos leitores grande habilidade para seguir as múltiplas referências 
cruzadas entre as próprias caricaturas e entre estas e os artigos publicados nos mesmos jornais (KERR, 2000: 
19), demarcando um momento em que a caricatura se associou plenamente à imprensa periódica. 
Concomitantemente, a caricatura se firmava como arma política importante e elegia o rei Luís Filipe como 
vítima privilegiada. Os desenhos que Philipon produzira contra o monarca francês levaram o jornalista à prisão. 
Nome destacado nessa geração de caricaturistas franceses certamente foi Honoré Daumier, que se tornou muito 
popular com a publicação da série Robert Macaire, iniciada em 1836 no Le Charivari. A série satirizava os 
costumes sociais e serviria de inspiração para as estampas publicadas por Manuel de Araújo Porto-Alegre em 
sua A Lanterna Mágica.   



 

dos periódicos ilustrados, de que logo se difundiria a grande voga depois alcançada pelas 

publicações do gênero” (op. cit.

singular” ao aliar uma “pau

formas de sociabilidade surgidas no espaço urbano, à observação da vida burguesa que 

timidamente se instalava no Rio de Janeiro

programa, sintetizado na máxima 

sociais), como afirma a pesquisadora Laura Nery (2011

difusão de tais preceitos com 

No Brasil oitocentista, o 

mais profícuo e engajado

ilustrados de São Paulo e do Rio de Janeiro
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FIGURA 86. Guido Reni. 
Arcanjo Miguel. c. 1636. 
Óleo sobre tela, 293 x 202 
cm. Santa Maria della 
Concezione, Roma. 

  

Um tipo de composiç

com a tradição das revistas ilustradas

contemporâneos com textos clássicos, narrativas mitológicas ou

consagradas pelas artes plásticas.

predominantemente retóricos de redução da complexidade para compor uma interpretação 
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dos periódicos ilustrados, de que logo se difundiria a grande voga depois alcançada pelas 

op. cit.: 94). O segundo produziu uma “experiência discursiva 

singular” ao aliar uma “pauta moderna” (a atenção à cidade e seus habitantes, às novas 

formas de sociabilidade surgidas no espaço urbano, à observação da vida burguesa que 

no Rio de Janeiro) à “tópica satírica tradicional” 

a máxima Ridendo Castigat Mores, de correção dos costumes 

a pesquisadora Laura Nery (2011: 175). Já o terceiro

preceitos com elevado apuro técnico e muito vigor.  

No Brasil oitocentista, o piemontês Ângelo Agostini foi certamente o caricaturista 

mais profícuo e engajado, tendo deixado sua marca nos mais importantes periódicos 

ilustrados de São Paulo e do Rio de Janeiro; seu juízo mordaz em matéria 

seus métodos influenciaram toda uma geração de artistas que se dedicaram à sátira gráfica 

s principais centros urbanos do país. Esta se disseminou em várias publicações

amplo repertório de gravuras mobilizadas para fazer a crítica

distúrbios morais da vida política brasileira. Constituiu-se uma tradição de 

ancorada em convenções próprias da cultura visual d

analogias com imagens consagradas. 

 

FIGURA 87. Cabrião, n
o
 16, 20 de janeiro 

de 1867. Edição fac-similar. 
FIGURA 88. 

ano III,
Última página.

Particular.

Um tipo de composição bastante comum na Vida Paulista, em permanente diálogo 

com a tradição das revistas ilustradas, eram as analogias dos acontecimentos 

com textos clássicos, narrativas mitológicas ou bíblicas e composições

consagradas pelas artes plásticas. Tais imagens recorriam a procedimentos 

predominantemente retóricos de redução da complexidade para compor uma interpretação 

dos periódicos ilustrados, de que logo se difundiria a grande voga depois alcançada pelas 

uma “experiência discursiva 

a atenção à cidade e seus habitantes, às novas 

formas de sociabilidade surgidas no espaço urbano, à observação da vida burguesa que 

à “tópica satírica tradicional” (segundo um 

, de correção dos costumes 

175). Já o terceiro contribuiu para a 

ngelo Agostini foi certamente o caricaturista 

os mais importantes periódicos 

em matéria de arte, seu traço e 

a geração de artistas que se dedicaram à sátira gráfica 

Esta se disseminou em várias publicações, 

para fazer a crítica dos costumes 

se uma tradição de 

da cultura visual da época, carregada 

 

FIGURA 88. Vida Paulista, 96, 
ano III, 13 e 14 jul. 1905. 

Última página. Acervo 
Particular. Pinheiro Machado 

subjuga Bernardino. 

, em permanente diálogo 

os acontecimentos 

bíblicas e composições 

Tais imagens recorriam a procedimentos 

predominantemente retóricos de redução da complexidade para compor uma interpretação 



 

visual da realidade contemporânea e conduzir o olhar do observador sobre 

equiparar os eventos do presente (especialmente as tramas confusas do universo político) 

ao repertório de imagens e enredos que constituía a cultura visual e literária compartilhada 

pelo público, o ilustrador da

acontecimentos, nutrindo-lhes de sentido.

A estampa “O Libertador” 

representação. Nela, o Arcanjo Miguel (Pinheiro Machado) subjuga Satanás (Bernardino de 

Campos) em favor da indicaçã

Essa imagem dialogava não só com a tradição pictórica

fórmulas consagradas pelas próprias publicações ilustradas brasileiras (

merece nota o presépio político montado para a sucessão de Bernardino de Campos no 

governo do Estado de São Paulo (figura 

surgiam como os anjos anunciadores da chegada do messias. 

  

 

 

 

 

 
Os quadros alegóricos criados pel

mobilizavam as convenções 

                                                          
301 Vida Paulista (96, ano III, 13 e 14 jul. 1905). 
concorrer às eleições de 1906. 
lideranças de outros estados e à qual o 

FIGURA 89. Vida Paulista, 16, ano I, 24 e 25 nov. 1903. Página central. Acervo Particular. O presépio político 
com Tibiriçá [14], Bernardino [5] e Lacerda Franco [6]. Em

Vicente [12], Almeida Nogueira [1], Carlos de Campos [3], Rubião [4], Freitas Vales [8] e outros não 
identificados [2 e 7]. Compondo os anjos músicos, os dissidentes Júlio de Mesquita [9], Mercado [10] e 

Cândido Mota [11]. O burro fazia uma referência oblíqua (BB) ao secretário Bento Bueno (
1º nov. 1903), ao passo que o bovino representava o tesouro e os carneiros faziam as vezes do povo.  
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visual da realidade contemporânea e conduzir o olhar do observador sobre 

equiparar os eventos do presente (especialmente as tramas confusas do universo político) 

ao repertório de imagens e enredos que constituía a cultura visual e literária compartilhada 

o ilustrador da Vida Paulista procurava dar uma forma inteligível aos 

lhes de sentido.   

A estampa “O Libertador” (figura 88) oferece um bom exemplo desse tipo de 

representação. Nela, o Arcanjo Miguel (Pinheiro Machado) subjuga Satanás (Bernardino de 

Campos) em favor da indicação de Campos Sales para a sucessão de Rodrigues Alves.

Essa imagem dialogava não só com a tradição pictórica (figura 86), mas também reproduzia 

fórmulas consagradas pelas próprias publicações ilustradas brasileiras (figura 87

o político montado para a sucessão de Bernardino de Campos no 

governo do Estado de São Paulo (figura 89). Nesta composição, os republicanos dissidentes 

anunciadores da chegada do messias.    

s quadros alegóricos criados pelos desenhistas das revistas ilustradas 

mobilizavam as convenções das artes visuais, especialmente da pintura

                   
, ano III, 13 e 14 jul. 1905). Sabemos que nenhum dos dois políticos

concorrer às eleições de 1906. O mineiro Afonso Pena foi o nome proposto por uma forte aliança entre 
lideranças de outros estados e à qual o PRP acabou se rendendo.  

, ano I, 24 e 25 nov. 1903. Página central. Acervo Particular. O presépio político 
com Tibiriçá [14], Bernardino [5] e Lacerda Franco [6]. Em torno da manjedoura: Herculano [13], José 

Vicente [12], Almeida Nogueira [1], Carlos de Campos [3], Rubião [4], Freitas Vales [8] e outros não 
identificados [2 e 7]. Compondo os anjos músicos, os dissidentes Júlio de Mesquita [9], Mercado [10] e 

ota [11]. O burro fazia uma referência oblíqua (BB) ao secretário Bento Bueno (
1º nov. 1903), ao passo que o bovino representava o tesouro e os carneiros faziam as vezes do povo.  

visual da realidade contemporânea e conduzir o olhar do observador sobre o mundo. Ao 

equiparar os eventos do presente (especialmente as tramas confusas do universo político) 

ao repertório de imagens e enredos que constituía a cultura visual e literária compartilhada 

forma inteligível aos 

oferece um bom exemplo desse tipo de 

representação. Nela, o Arcanjo Miguel (Pinheiro Machado) subjuga Satanás (Bernardino de 

o de Campos Sales para a sucessão de Rodrigues Alves.301 

, mas também reproduzia 

figura 87). Também 

o político montado para a sucessão de Bernardino de Campos no 

composição, os republicanos dissidentes 

 

os desenhistas das revistas ilustradas também 

s artes visuais, especialmente da pintura histórica. Na Vida 

políticos foi indicado para 
O mineiro Afonso Pena foi o nome proposto por uma forte aliança entre 

, ano I, 24 e 25 nov. 1903. Página central. Acervo Particular. O presépio político 
torno da manjedoura: Herculano [13], José 

Vicente [12], Almeida Nogueira [1], Carlos de Campos [3], Rubião [4], Freitas Vales [8] e outros não 
identificados [2 e 7]. Compondo os anjos músicos, os dissidentes Júlio de Mesquita [9], Mercado [10] e 

ota [11]. O burro fazia uma referência oblíqua (BB) ao secretário Bento Bueno (VP, 8, 31 out. e 
1º nov. 1903), ao passo que o bovino representava o tesouro e os carneiros faziam as vezes do povo.    



 

Paulista, as representações fisionômicas 

outros elementos e símbolos em com

concepções socialmente compartilhadas

nível de entendimento para além 

procedimento eram as recorrentes 

políticos da situação. Numa delas, 

(reforma) para cortar o pão de ló

PRP (figura 90). Em outra 

de Campos, Cesário Mota e outros idealizadores d

do regime republicano. A imagem representa 

políticos inábeis na condução do Estado e do orçamento público.

 

 

 

 

      
A propósito das representações alegóricas, 

feminina que personifica a Vida Paulista

também a própria graciosidade e exuberância d

sua opulenta capital. Ela aparece

seus momentos de protagonismo em estampas alusivas ao papel que a imprensa cumpria 

                                                          
302

 Vida Paulista, 4, ano I, 3 e 4 out. 1903.

FIGURA 90. Vida Paulista, 12, ano I, 28 e 29 nov. 1903
23 de novembro reuniu vários governistas

Franco [5], Bento Bueno (?) [6]
inseria um elemento à cena: a comissão de inoportunos oposicionistas oferecendo uma faca com qual 

se esperava promover a incisão no “pão de ló” da Constituição Federal. 
Guimarães Júnior (?) [9], Cerqueira César (?) [10] e outro d
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, as representações fisionômicas das personalidades públicas eram associadas a 

outros elementos e símbolos em composições gráficas que remetiam a ideias abstratas

compartilhadas sobre um tema presente, sugerindo um segundo 

para além do sentido literal expresso na estampa.

procedimento eram as recorrentes cenas dos banquetes em torno dos quais se reuniam 

. Numa delas, os representantes da dissidência

para cortar o pão de ló (Constituição Federal de 1891) servido durante a festa do 

Em outra gravura, o público se reunia para assistir à execução 

de Campos, Cesário Mota e outros idealizadores da instrução pública nos primeiros tempos 

do regime republicano. A imagem representa o aniquilamento do ensino oficial

beis na condução do Estado e do orçamento público.302 

 

 

A propósito das representações alegóricas, também podemos mencionar a

Vida Paulista. A mulher não representava somente 

iosidade e exuberância de se viver no pujante estado de São Paulo e 

sua opulenta capital. Ela apareceu em várias imagens publicadas no semanário, mas te

seus momentos de protagonismo em estampas alusivas ao papel que a imprensa cumpria 

                   
, ano I, 3 e 4 out. 1903. 

, ano I, 28 e 29 nov. 1903. Página central. Acervo Particular.
23 de novembro reuniu vários governistas, entre os quais: Rubião [1], Herculano [2], Tibiriçá [3], Lacerda 

, Bento Bueno (?) [6] e Luís Piza [7]. Na reconstituição do evento político, o caricaturi
inseria um elemento à cena: a comissão de inoportunos oposicionistas oferecendo uma faca com qual 

se esperava promover a incisão no “pão de ló” da Constituição Federal. Júlio de Mesquita
Guimarães Júnior (?) [9], Cerqueira César (?) [10] e outro dissidente [11] compunham a comissão.

licas eram associadas a 

posições gráficas que remetiam a ideias abstratas ou 

, sugerindo um segundo 

expresso na estampa. Exemplos desse 

banquetes em torno dos quais se reuniam os 

os representantes da dissidência ofereciam a faca 

servido durante a festa do 

gravura, o público se reunia para assistir à execução de Caetano 

nos primeiros tempos 

o ensino oficial nas mãos de 

 

também podemos mencionar a figura 

representava somente a revista, mas 

no pujante estado de São Paulo e 

em várias imagens publicadas no semanário, mas teve 

seus momentos de protagonismo em estampas alusivas ao papel que a imprensa cumpria 

Acervo Particular. O banquete de 
Rubião [1], Herculano [2], Tibiriçá [3], Lacerda 

e Luís Piza [7]. Na reconstituição do evento político, o caricaturista 
inseria um elemento à cena: a comissão de inoportunos oposicionistas oferecendo uma faca com qual 

Júlio de Mesquita (8), 
issidente [11] compunham a comissão. 



 

naquela sociedade, como é o caso da primeira página do primeiro número da 

em que um ser alado, do alto de um mirante, contemplava o panorama da cidade. 

A posição privilegiada e a capacidade de voos rasantes, sugerida pelas asas da 

personagem, oferecia condiç

acontecimentos, permitindo destacar os mais importantes, dignos do progresso material e 

adequados à conformação da identidade local, como vemos na imagem citada. Essa 

concepção ajustava-se também aos 

procedimentos clássicos mobilizados em obras literárias cuja narrativa contam as 

peripécias de um herói que, auxiliado por um diabo coxo, adquire o poder de sobrevoar as 

casas da cidade e observar através d

estrutura, tributária do “realismo grotesco” do espanhol Luís Velez de Guevara, permitiu a 

Alain-René Lesage traçar um panorama dos costumes parisienses no século XVIII. Na 

Vida Paulista, a imprensa parece t

completamente de uma interferência sobrenatural.

 

c) Gravura histórica

 

A Vida Paulista tamb

passados, num diálogo ainda mais estreito com a pintura histór

à exaltação de heróis nacionais,

idealização dos episódios representados.

 

FIGURA 91. Vida Paulista, 3, ano I, 
e 27 set. 1903. Última página. Acervo 
Particular. Litografia dedicada à 
memória do Visconde do Rio Branco.
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como é o caso da primeira página do primeiro número da 

em que um ser alado, do alto de um mirante, contemplava o panorama da cidade. 

A posição privilegiada e a capacidade de voos rasantes, sugerida pelas asas da 

personagem, oferecia condições para a visualização adequada de todo o conjunto dos 

acontecimentos, permitindo destacar os mais importantes, dignos do progresso material e 

adequados à conformação da identidade local, como vemos na imagem citada. Essa 

se também aos propósitos satíricos do semanário, remontando aos 

procedimentos clássicos mobilizados em obras literárias cuja narrativa contam as 

peripécias de um herói que, auxiliado por um diabo coxo, adquire o poder de sobrevoar as 

casas da cidade e observar através dos telhados o que se passa no seu interior. Essa 

o “realismo grotesco” do espanhol Luís Velez de Guevara, permitiu a 

René Lesage traçar um panorama dos costumes parisienses no século XVIII. Na 

, a imprensa parece ter adquirido seus próprios meios, prescindindo 

completamente de uma interferência sobrenatural. 

histórica 

também publicou estampas com o objetivo de comemorar

passados, num diálogo ainda mais estreito com a pintura histórica. Essas imagens

à exaltação de heróis nacionais, também não prescindiam de elementos alegóricos e 

dos episódios representados.  

 
, ano I, 26 

Acervo 

memória do Visconde do Rio Branco. 

FIGURA 92. Vida Paulista, 77, ano III, 27 e 28 fev. 1905. P
central. Acervo Particular. Litografia em

José do Patrocínio
à promulgação da Lei Áurea

 

como é o caso da primeira página do primeiro número da Vida Paulista, 

em que um ser alado, do alto de um mirante, contemplava o panorama da cidade.  

A posição privilegiada e a capacidade de voos rasantes, sugerida pelas asas da 

ões para a visualização adequada de todo o conjunto dos 

acontecimentos, permitindo destacar os mais importantes, dignos do progresso material e 

adequados à conformação da identidade local, como vemos na imagem citada. Essa 

propósitos satíricos do semanário, remontando aos 

procedimentos clássicos mobilizados em obras literárias cuja narrativa contam as 

peripécias de um herói que, auxiliado por um diabo coxo, adquire o poder de sobrevoar as 

os telhados o que se passa no seu interior. Essa 

o “realismo grotesco” do espanhol Luís Velez de Guevara, permitiu a 

René Lesage traçar um panorama dos costumes parisienses no século XVIII. Na 

er adquirido seus próprios meios, prescindindo 

comemorar os fatos 

Essas imagens, dedicadas 

também não prescindiam de elementos alegóricos e certa 

 
27 e 28 fev. 1905. Página 

Litografia em homenagem a  
José do Patrocínio com referência  

à promulgação da Lei Áurea.   



 

 
 

As conquistas abolicionistas

Assim, uma gravura consagrada à memória do Visconde de Rio Branco 

ministro do Império na promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871 (figura

oportunidade, o jornalista José do Patrocínio foi representado 

escravos diante da princesa 

alusiva à Lei Áurea (figura 92

 

d) Reconstituição de fatos

 

Prática comum nas revistas il

fatos por meio de desenhos litográficos. O referencial dessas representações eram 

acontecimentos extraordinários, experi

que haviam causado comoção e c

crimes, incêndios e outros episódios que fugiam à rotina dos leitores, ávidos por obter 

conhecimento acerca daquelas experiências por meio de algum mecanismo que as 

disponibilizasse novamente. Es

alegóricos ou satíricos e pretendiam simplesmente mostrar, graficamente, como determinado 

episódio aconteceu, buscando atender, dessa maneira, à demanda por fidelidade ao real.
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as abolicionistas foram temas privilegiados nesse tipo de composiç

Assim, uma gravura consagrada à memória do Visconde de Rio Branco destacava o papel do 

ministro do Império na promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871 (figura

de, o jornalista José do Patrocínio foi representado proclamando a liberdade

escravos diante da princesa Isabel e dos membros do gabinete ministerial

92). 

Reconstituição de fatos 

Prática comum nas revistas ilustradas brasileiras era a reconstituição de determinados 

fatos por meio de desenhos litográficos. O referencial dessas representações eram 

acontecimentos extraordinários, experimentados por um número limitado de pessoas, mas 

que haviam causado comoção e cuja repercussão despertava a curiosidade pública: acidentes, 

crimes, incêndios e outros episódios que fugiam à rotina dos leitores, ávidos por obter 

conhecimento acerca daquelas experiências por meio de algum mecanismo que as 

disponibilizasse novamente. Essas representações vinham despidas de quaisquer elementos 

alegóricos ou satíricos e pretendiam simplesmente mostrar, graficamente, como determinado 

episódio aconteceu, buscando atender, dessa maneira, à demanda por fidelidade ao real.

esse tipo de composição. 

destacava o papel do 

ministro do Império na promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871 (figura 91). Em outra 

proclamando a liberdade dos 

s membros do gabinete ministerial, numa estampa 

ustradas brasileiras era a reconstituição de determinados 

fatos por meio de desenhos litográficos. O referencial dessas representações eram 

por um número limitado de pessoas, mas 

uja repercussão despertava a curiosidade pública: acidentes, 

crimes, incêndios e outros episódios que fugiam à rotina dos leitores, ávidos por obter 

conhecimento acerca daquelas experiências por meio de algum mecanismo que as 

sas representações vinham despidas de quaisquer elementos 

alegóricos ou satíricos e pretendiam simplesmente mostrar, graficamente, como determinado 

episódio aconteceu, buscando atender, dessa maneira, à demanda por fidelidade ao real. 
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FIGURA 93. Vida Paulista, 75, ano III, 11 e 12 fev. 1905. Página central. Acervo Particular. 

Talvez possamos dizer que as imagens que pretendiam, na imprensa ilustrada, 

reconstituir os fatos transcorridos num tempo recente remontavam às tecnologias de 

exibição popularizadas no início do século XIX. Os panoramas e dioramas constituíram 

formas novas de experimentar um deslocamento espaço-temporal e ofereceram 

procedimentos para reduzir e estabilizar a complexidade dos fatos observados sem precisar 

recorrer à analogia com tópicas clássicas e metáforas edificantes. A própria literatura 

realista tratou de reproduzir as técnicas desenvolvidas pela cultura do entretenimento 

oitocentista, como afirma Valdei Lopes de Araújo: 

 
Não seria exagerado dizer que em seus romances, em seu projeto de 
produzir uma história das grandes transformações da sociedade francesa, 
Balzac lançava mão de procedimentos análogos ao do diorama. O 
enquadramento do ponto de vista, sua superação pela abordagem da 
sociedade com a perspectiva ao mesmo tempo distanciada do observador 
de segundo grau e atenta aos contextos efetivos nos quais a complexidade 
dos comportamentos poderia ser reduzida e estabilizada. (ARAÚJO, 
2011: 296) 
 

 Na Vida Paulista, encontramos muitas tentativas de se reconstituir os fatos mais 

sensacionais da semana a partir das gravuras litográficas executadas sob a direção de 

Peregrino de Castro. A representação de um sacrilégio ocorrido no interior da igreja da 

Consolação (imagem no canto superior esquerdo da figura 93) foi um exemplo disso. Em 

muitas ocasiões, as reconstituições ganhavam uma dimensão narrativa que não cabia num 

único quadro, sendo necessária a sobreposição ou enfileiramento de outros quadros para 

representar os desdobramentos do episódio ao longo de certo tempo, como na 

representação gráfica do crime ocorrido no Hotel Milano (lado direito da figura 93). 

Trataremos das narrativas ilustradas como um gênero específico no próximo tópico. 

 

e) Narrativa ilustrada 

 

O que denominamos aqui, um pouco arbitrariamente, como “narrativa ilustrada” 

constituía-se numa sequência de desenhos que, em quadros sobrepostos ou enfileirados, eram 

utilizados para relatar algum episódio ou contar uma pequena história. A página ou espaço 

destinado à narrativa era seccionado em quadros menores, mais ou menos com as mesmas 

dimensões e estruturados numa sequência cronológica, cuja leitura se fazia da esquerda para 

a direita e de cima para baixo. A cena representada em cada um dos quadros correspondia a 

um momento específico na ordem dos acontecimentos narrados e a compreensão do que se 

via na imagem era auxiliada por um texto breve, que funcionava como legenda. 



 

 

 

FIGURA 94. Vida Paulista, 44, ano II, 

 

Essa forma rudimentar das nossas modernas histórias em quadrin

dialogava tanto com a tradição de exibição de imagens que remontava às lanternas mágicas 

quanto com a dramaturgia e a percepção do mundo e da vida como um teatro, onde os 

indivíduos representavam papeis 

Lanterna Mágica, na qual Porto

versão dos personagens Robert Macaire e Bertrand, popularizados nos teatros de Paris e 

recriados nas estampas de Honoré Daumier).

Além disso, vale destac

narrativa e sua difusão no Brasil. O artista ítalo

inventores das histórias em quadrinhos

Töpffer (1799-1846) e do alem

Fluminense, Agostini teria dado 

em quadrinhos, gênero narrativo praticamente 

Maringoni de Oliveira (2006

Nhô Quim, ou impressões de uma viagem à Corte’, o caricaturista inventa linguagens e 

modos narrativos nunca vistos na imprensa ilustrada”, completa o 
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ano II, 9 e 10 jul. 1904. Página central. Acervo Particular.

Essa forma rudimentar das nossas modernas histórias em quadrin

dialogava tanto com a tradição de exibição de imagens que remontava às lanternas mágicas 

quanto com a dramaturgia e a percepção do mundo e da vida como um teatro, onde os 

m papeis (leitmotiv de várias publicações ilust

, na qual Porto-Alegre publicou os diálogos da dupla Laverno e Belchior, 

versão dos personagens Robert Macaire e Bertrand, popularizados nos teatros de Paris e 

recriados nas estampas de Honoré Daumier).  

vale destacar o papel de Ângelo Agostini na fixação 

narrativa e sua difusão no Brasil. O artista ítalo-brasileiro é considerado, por muitos,

inventores das histórias em quadrinhos, colocado no mesmo patamar do suíço Rudolph 

alemão Wilhelm Busch (1832-1832). Nas páginas da revista 

teria dado início, “de modo mais sistemático, à produção de histórias 

em quadrinhos, gênero narrativo praticamente inédito à época”, como afirma Gilberto 

2006: 85). “Com a publicação de nove capítulos de ‘As aventuras de 

Nhô Quim, ou impressões de uma viagem à Corte’, o caricaturista inventa linguagens e 

modos narrativos nunca vistos na imprensa ilustrada”, completa o pesquisador. 

 
Acervo Particular. 

Essa forma rudimentar das nossas modernas histórias em quadrinhos certamente 

dialogava tanto com a tradição de exibição de imagens que remontava às lanternas mágicas 

quanto com a dramaturgia e a percepção do mundo e da vida como um teatro, onde os 

de várias publicações ilustradas desde A 

Alegre publicou os diálogos da dupla Laverno e Belchior, 

versão dos personagens Robert Macaire e Bertrand, popularizados nos teatros de Paris e 

ar o papel de Ângelo Agostini na fixação dessa forma 

, por muitos, um dos 

, colocado no mesmo patamar do suíço Rudolph 

. Nas páginas da revista Vida 

início, “de modo mais sistemático, à produção de histórias 

inédito à época”, como afirma Gilberto 

: 85). “Com a publicação de nove capítulos de ‘As aventuras de 

Nhô Quim, ou impressões de uma viagem à Corte’, o caricaturista inventa linguagens e 

pesquisador.  
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Na Vida Paulista, as narrativas ilustradas podiam visar à reconstituição de um 

acontecimento, procurando captar seu desenvolvimento e desdobramentos ao longo de um 

tempo por meio de uma sequência de quadros, como já vimos no tópico anterior. Em outras 

ocasiões, podiam compor uma verdadeira crônica humorística ilustrada, contando o 

transcorrido ao longo de uma jornada ou relatando os principais episódios da semana. Em 

julho de 1904, a excursão da “Vida Paulista” pelo interior do estado foi narrada por meio de 

vários quadrinhos que se sucediam na página dupla central do semanário (figura 94). 

Há apenas um exemplo na Vida Paulista em que esse tipo de narrativa se prestou à 

pura ficção. Em março de 1904, o semanário anunciou com muito entusiasmo o início da 

publicação dos “Mistérios de Fan-Fan”:  

 
Attendendo a innumeros pedidos resolvemos iniciar, no proximo, a 

publicação illustrada dos Mysterios de Fan-Fan, emocionante historico da 
vida de um heróe que, entre o céu, terra e mar, commeteu verdadeiros 
prodigios, lutando com inimigos poderosos e com a adversidade da sorte. 

Cheios de situações commoventes, habilmente concatenadas, os 
Mysterios de Fan-Fan estão destinados a verdadeiro sucesso, devido à 
originalidade do seu enredo e ás peripecias phantasticas que se succedem 
do prologo ao epilogo. 

No próximo numero encetaremos os Mysterios de Fan-Fan como 
grata surpreza aos leitores e collecionadores da Vida Paulista.303 

 

 Os “Mistérios de Fan-Fan” eram uma espécie de folhetim ilustrado, publicado em 

série, sempre na última página da revista. A periodicidade não era muito regular, pois 

eventualmente os quadrinhos que narravam as grandes aventuras do herói Fan-Fan 

precisavam dar lugar ao comentário gráfico de outros assuntos do cotidiano, tidos como mais 

importantes. O curioso é que essa história fantástica, com elementos de ficção científica, 

destoava de outras matérias publicadas na Vida Paulista. Infelizmente, não soubemos 

atribuir autoria ao enredo dos “Mistérios de Fan-Fan”, nem conseguimos informações que 

nos ajudassem a imputar a execução dos desenhos ao caricaturista Peregrino de Castro. 

 

4.2. PÁGINAS IMPRESSAS EM TIPOGRAFIA 

 

Se a litografia chegou ao Brasil quase imediatamente após as conquistas de Senefelder, o 

mesmo não ocorrera com a tipografia. Esta havia desembarcado na América Portuguesa 

com alguns séculos de atraso em relação às primeiras experiências com os tipos móveis 

desenvolvidos por Gutenberg. A historiografia elegeu o ano de 1808 para demarcar o 

                                                           
303 Vida Paulista (27, ano II, 12 e 13 mar. 1904). 
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nascimento da imprensa brasileira, já que, antes disso, a produção de impressos era 

proibida pela Coroa Portuguesa em suas colônias.304  

Não nos deteremos num assunto sobre o qual já se acumulam duzentos anos de 

estudos sistemáticos, que ressaltam, sobretudo, a predominância da produção oficial e a 

atividade censora para caracterizar os primeiros tempos da imprensa no Brasil. No entanto, 

chamemos a atenção para outros aspectos dos jornais publicados em nosso país até meados 

do século XIX: sua condição de lugar privilegiado para a ação política, visando a 

orientação do povo e a conformação da opinião; sua importância na difusão de ideias e 

linguagens políticas, na ampliação da esfera pública e na construção do Estado e da nação; 

o estilo panfletário dos redatores e a intersecção com outras formas de expressão, 

lembrando que, apesar de uma restrita parcela letrada monopolizar a produção de 

impressos, a circulação do debate político ultrapassava o público leitor no processo de 

oralização coletiva dos conteúdos transmitidos por meio das publicações periódicas.305 

Em território paulista, a imprensa demorou um pouco mais a se manifestar e os 

primeiros prelos só chegaram após a emancipação política do país, sendo O Farol Paulistano 

(1827) e O Observador Constitucional (1829) considerados os primeiros jornais impressos 

na província.306 Na Imperial Cidade de São Paulo, instalou-se a Faculdade de Direito no ano 

de 1827 e a vida acadêmica que se constituiu em torno das arcadas do largo São Francisco 

deu grande impulso à imprensa local ao longo do Oitocentos.307 Em levantamento realizado 

                                                           
304 Hoje, sabemos que havia periódicos produzidos na Europa e recebidos no Brasil pelo menos desde o último 
quartel do século XVIII. No entanto, o Correio Braziliense (1808-1822) continua sendo marco da instauração 
da opinião pública no território que hoje constitui o nosso país. Redigido em Londres por Hipólito da Costa, o 
periódico foi sistematicamente lido na América Portuguesa e teria participação efetiva nos debates políticos que 
culminaram na Independência do Brasil. Também não se negligenciam as evidências nem as suspeitas acerca 
da presença – antes mesmo da transferência da Corte para o Rio de Janeiro – de prelos nos territórios de 
dominação portuguesa na América. Mas a instalação da Impressão Régia e o início da publicação da Gazeta 
do Rio de Janeiro, em 1808, prevalecem como eventos fundadores da imprensa no Brasil. Sobre esses 
assuntos, recomenda-se a leitura de um pequeno texto do historiador Marco Morel: “Os primeiros passos da 
palavra impressa” (In: MARTINS e LUCA, 2012: 23-43). Quanto à implantação da tipografia no Brasil, ver 
também a obra clássica de Carlos Rizzini e o texto de Cláudia Mariano Semeraro (1979). 
305 Sobre o papel político da imprensa nesse período, ver as obras de Isabel Lustosa [Insultos impressos. A 
guerra dos jornalistas na Independência (1821-1823)] e Marco Morel [As transformações dos espaços públicos. 
Imprensa, atores políticos e sociabilidades na Cidade Imperial (1820-1840)]. Trabalhos de síntese que abordam 
a primeira fase da imprensa no Brasil são os de Juarez Bahia (2009: 17-109), Nelson Werneck Sodré (1999: 9-
249), Ana Luiza Martins e Tânia Regina de Luca (2012: 23-80), Marialva Barbosa (2010: 19-116), entre outros. 
306 Sobre a chegada dos primeiros prelos tipográficos a São Paulo, ver estudo de Cybelle de Ipanema (2008), 
que busca esclarecer os episódios relacionados à implantação da imprensa provincial à luz da documentação 
oficial. Estudos que abordam o papel político e social dos primeiros jornais paulistas foram desenvolvidos por 
Arnaldo Daraya Contier [Imprensa e ideologia em São Paulo (1822-1842). Petrópolis/Campinas: Vozes/Editora 
da Unicamp, 1979] e Carlos Eduardo França de Oliveira [Poder local e palavra impressa: a dinâmica política 
em torno dos Conselhos Provinciais e da imprensa periódica em São Paulo (1824-1834). Dissertação de 
Mestrado. São Paulo: FFLCH/USP, 2009].      
307 No contexto de uma vida acadêmica controvertida e heterogênea, aflorada no âmbito de associações 
científicas, políticas, literárias e filosóficas, segundo Sérgio Adorno (1988: 163), “o jornalismo foi tanto o 
espaço que possibilitou a inserção do acadêmico/bacharel em loci diversos daqueles exclusivamente ditados 
pela ciência do Direito, quanto o espaço destinado à criação de uma intelligentzia, da qual se recrutaram os 
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por Janice Gonçalves (apud MARTINS, 2008: 170-171), contabilizou-se um total de 

quatrocentos e cinquenta e dois estabelecimentos impressores (entre tipografias e algumas 

litografias) em funcionamento na capital paulista na segunda metade do século XIX, sendo 

os estrangeiros responsáveis pela introdução de novos equipamentos e administração das 

principais casas tipográficas da cidade. 

Na década de 1880, iniciou-se uma fase nova para a imprensa brasileira, 

caracterizada por Juarez Bahia como “um tempo de aventura industrial – mais 

investimentos, renovação do parque gráfico, maior consumo de papel – que abre ao jornal 

a dimensão de empresa” (2009: 111). Segundo o autor, a tipografia foi deixando de ser 

uma atividade artesanal para “situar-se numa linha de produção”, exigindo “aparelhamento 

técnico e manipulação competente” (ibidem: 112).  

Entre 1890 e 1910, as empresas que administravam os principais jornais dos 

grandes centros urbanos do país aposentaram os processos rudimentares de composição e 

impressão, substituindo-os por equipamentos modernos que garantiam rapidez e perfeição 

com o mínimo esforço. “Esses vinte anos entre um século e outro marcam a ampliação do 

parque gráfico, sobretudo no Rio e em São Paulo”, afirma Juarez Bahia, segundo o qual as 

máquinas rotativas Marinoni dominavam o sistema de impressão, conjugando o molde e o 

chumbo quente da estereotipia, agregando outras funcionalidades: “Imprimem, cortam e 

dobram os exemplares que saem aos milheiros” (ibidem: 115). Na capital federal, desde 

1897, o Jornal do Comércio já possuía uma linotipo, máquina que fundia em bloco as 

linhas de caracteres tipográficos, revolucionando o processo de composição. Essa 

tecnologia seria incorporada pelos outros diários cariocas no final da primeira década do 

século XX (BARBOSA, 2010: 127). 

Grande parte dos melhoramentos no setor só foi possível com a implantação dos 

serviços de eletricidade, possibilitando substituir as prensas a vapor por equipamentos 

movidos por tração elétrica; da mesma forma, o aperfeiçoamento dos sistemas de transporte 

e comunicação já vinham contribuindo para o desenvolvimento das empresas jornalísticas. A 

instalação dos cabos telegráficos, conectando as principais cidades brasileiras aos grandes 

centros urbanos europeus, favoreceu a chegada da primeira agência de notícias ao Rio de 

Janeiro, em 1874. Como na capital federal, os grandes jornais de São Paulo mantinham 

contato com seus correspondentes internacionais e criaram seções destinadas a publicar 

                                                                                                                                                                                
intelectuais da sociedade oitocentista – administradores públicos, parlamentares, magistrados, burocratas, 
professores, homens de letras”. O sociólogo destaca a importância do publicismo na formação dos bacharéis e 
aborda também o papel dos jornais acadêmicos na conformação de uma cultura política liberal e na modelação 
dos costumes. 
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telegramas de outros estados e das localidades do interior. A distribuição dos exemplares 

foi beneficiada pelas estradas de ferro, que interligavam vários núcleos urbanos. 

Os novos processos de impressão tipográfica e gravura permitiram integrar texto e 

ilustração, reproduzir fotografias e imprimir cores, melhorando a fatura das publicações. 

No interior da redação e da oficina dos principais jornais, instalaram-se setores de gravura, 

desenho, zincografia, galvanoplastia etc. As tipografias aceitavam encomendas de clientes 

externos, competindo com os estabelecimentos gráficos especializados em trabalhos 

comerciais. Estes se proliferavam em São Paulo, oferecendo qualidade no serviço e 

equipamento moderno para atender às demandas, muitas delas provenientes de empresas 

jornalísticas menores, que não possuíam oficinas próprias e contratavam os serviços de 

impressores reconhecidos na praça.308 

Durante todo o primeiro ano de publicação, a Vida Paulista foi impressa na 

Tipografia Adolfo, localizada na rua Brigadeiro Tobias, 38. Seu proprietário era o 

negociante Adolfo Uhle, que também editava o semanário Der Hausfreund, voltado para a 

colônia alemã em São Paulo. Na Tipografia Adolfo, a Vida Paulista contava com os 

préstimos dos compositores Luís Reis Stamatis e Alfredo Pagliucchi. Luís Bucciani era o 

paginador do semanário ilustrado.309 

Adolfo Uhle havia organizado sua oficina alguns meses antes do surgimento da 

Vida Paulista e oferecia serviços de encadernação, pautação, douração, fabricação de 

livros em branco, estereotipia etc.; recomendava-se para “todos os trabalhos commerciaes, 

bem como para a impressão de folhetos, brochuras, pamphletos, como qualquer trabalho de 

sua industria, garantindo promptidão e nitidez na execução”. Aceitavam-se pedidos do 

interior.310 Em 1902, o estabelecimento estava entre os poucos da capital que possuíam 

motor elétrico instalado pela Light (OESP, 22 fev. 1902). No ano seguinte, Uhle declarava 

possuir máquinas e material todo moderno: “estou habilitado a executar qualquer serviço 

                                                           
308 Na virada do século, os principais estabelecimentos gráficos instalavam suas oficinas no entorno da região 
central da capital paulista e mantinham escritórios nas ruas do Triângulo: a Tipografia Vanorden (rua do 
Rosário) e a Casa Duprat & Cia. (rua Direita) eram as mais antigas e qualificadas. A segunda foi fundada em 
1862 e a primeira existia desde 1888. Ambas tinham como principais clientes o governo estadual, as estradas de 
ferro, os bancos e grandes companhias privadas; mantinham seções de encadernação, douração e gravuras em 
aço e cobre, produziam clichês em zincografia, autotipia, estereotipia e galvanoplastia; imprimiam mapas 
geográficos, apólices, letras, debêntures, cheques, folhinhas especiais, cartazes, rótulos para produtos 
farmacêuticos e bebidas; editavam livros e outras publicações de luxo; realizavam trabalhos em tricromia; 
fabricavam livros em branco, tinta para escrever e carimbos; ofereciam serviços de papelaria, comercializando 
cartões, artigos escolares e materiais de escritório. Muitos outros estabelecimentos gráficos prosperaram nessa 
época, atendendo a demandas diversas e dando suporte à efervescência do periodismo paulista. A Tipografia 
Carlos Cardinale imprimiu as revistas O Palco e Antarctica Ilustrada (ambas de 1904); A Semana (1903) e 
Palladium (1905) saíram dos prelos da Tipografia Stocco & Cia.; a Tipografia Cunha & Irmão imprimiu O 
Patriota, O Albor, Álbum Paulista e Revista Teatral (todas em 1904). A estes exemplos, somaram-se outros 
tantos (MARTINS, 2008: 171-177). 
309 Vida Paulista (53, ano II, 12 e 13 set. 1904). 
310 Ver anúncio publicado na Vida Paulista (48, ano I, 6 e 7 ago. 1904). 
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typographico a preços módicos, espero, portanto, adquirir e conservar a confiança dos 

meus freguezes” (CP, 9 maio 1903). No entanto, o empreendimento não prosperou. No 

final de 1903, alegando dificuldades em função da crise pela qual atravessava a praça e o 

país, o tipógrafo revelou não poder atender aos compromissos e propôs um acordo com os 

credores (CP, 30 dez. 1903). Decretada a falência da Tipografia Adolfo, todos os seus 

equipamentos foram leiloados em junho de 1905, junto com móveis e utensílios 

domésticos pertencentes ao tipógrafo.  

O responsável pelo pregão, Quirino do Canto, anunciou na imprensa os itens 

colocados à venda (CP, 27 jun 1905). O maquinário, o material tipográfico, os móveis e os 

utensílios de tipografia elencados pelo leiloeiro nos permitem imaginar o cenário da oficina 

de Adolfo Uhle: um “importantíssimo prelo grande” de Schnellpressenfabrik Frankenthal 

Albert & Comp. (modelo de 1903), “com todas as transmissões, polias e pertences”; um 

prelo grande de cilindros de Albert & Comp., Act-Ges. (Frankenthal); um prelo Vitória 

(Dresden), n. 2; um prelo Rapid Minerva de A. Hogenforst (Leipzig) “com todos os 

acessórios e pertences”; um motor elétrico “da força de três cavalos com transmissões e 

polias”; uma “completa oficina com diversos materiais e máquina para estereotipia”; 

“esplêndida máquina grande para cortar papel”, de Karl Krause (Leipzig); uma máquina 

menor de cortar papel; uma máquina para pautas de E. C. H. Will (Hamburgo); uma 

máquina para costurar com arame de Gebruder Brehemer; 22 cavaletes com 180 caixas de 

tipos e materiais tipográficos; mesas para formas, encanamentos e lâmpadas para gás, 

mesas para encadernação e diversas armações e prateleiras; 80 mil envelopes de diversas 

qualidades, notas para faturas, papel para impressão, papelão, vidros com tinta para 

escrever; “ótimas escrivaninhas comerciais”, com bancos, escrivaninhas com gavetas, 

prateleiras para papel, regulador de parede, boa prensa para copiar, balcão de canela ciré 

com gavetas, “elegantes vitrinas para parede”, cadeiras austríacas, cabides e diversos 

objetos de escritório; “grande e forte cofre de ferro à prova de fogo com segredo e chaves”; 

outro cofre menor, francês, com segredo e chaves; “ótimo e elegante” carrinho de mão para 

entrega de mercadorias. 

As páginas da Vida Paulista impressas em tipografia eram dividias em três colunas, 

separadas apenas por espaços brancos, sem fios. A separação entre o fim de um texto e o 

início de outro se fazia por filetes, caracteres tipográficos e, mais esporadicamente, 

vinhetas que sintetizavam o fazer das revistas ilustradas. As páginas também eram 

decoradas com clichês que acompanhavam determinados textos, especialmente algumas 

seções destinadas ao comentário dos acontecimentos artísticos e ao humorismo. 

Cercaduras e outros elementos tipográficos foram utilizados em poucas edições, ornando 
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poemas e outras matérias. Os editores da Vida Paulista também publicaram fotografias e 

desenhos zincografados nas páginas tipográficas, interagindo com os textos do semanário 

ilustrado.  No topo da primeira página sempre vinha estampado um cabeçalho, no qual 

eram inseridas informações sobre a publicação e sua organização, sendo que alguns dados 

não podiam faltar: nomes dos diretores, endereço e caixa de correio da redação e da 

administração, ano, número e data da edição e preços das assinaturas; eventualmente, eram 

incluídos os nomes de alguns colaboradores e dos principais representantes, além de 

informações sobre a propriedade da empresa. Logo no início de 1904, a imagem de uma 

figura feminina debruçada sobre uma pedra litográfica passou a compor o cabeçalho da 

Vida Paulista, conservando-se, mesmo com a transferência para outro estabelecimento 

tipográfico, até o fim da publicação do hebdomadário. 

Com a falência da Tipografia Adolfo, a Vida Paulista passou a ser confeccionada, em 

outubro de 1904, nas oficinas gráficas dos editores Andrade & Melo, estabelecidos na rua do 

Carmo, 7. Ali, possuíam uma casa tipográfica com seção de litografia, centralizando a 

produção do semanário ilustrado num único estabelecimento impressor, por sinal muito bem 

conceituado na praça paulistana. Os diretores da Vida Paulista anunciaram com orgulho a 

transferência para a nova tipografia: 

 
É, pois, um grande melhoramento que realizamos a bem da esthetica 
desta revista de arte, que, d’oravante se apresentará com feição moderna 
e caprichosamente trabalhada, attestando a nossa boa vontade em mais e 
mais correspondermos à acceitação de que goza a Vida Paulista.311 
 

A mudança se expressou, de fato, nas páginas do semanário ilustrado de Arlindo Leal 

e Peregrino de Castro. Um primeiro aspecto a ser destacado pode ser a seleção mais apurada 

na congérie de tipos para a composição da revista, padronizando os títulos dos textos.312 Isso 

tornou as páginas menos poluídas e deu uma nova aparência à Vida Paulista. A redução da 

quantidade de clichês e vinhetas também foi uma característica dessa fase. Além disso, 

reduziram-se as seções humorísticas e as pequenas notas em forma de sueltos. 

Os textos publicados na Vida Paulista não tinham uma distribuição regular pelas 

páginas do semanário, mas podemos dizer que houve tentativa de manter determinados 

gêneros textuais circunscritos a lugares específicos na revista: sem que tomemos isto como 

                                                           
311 Vida Paulista (57, ano II, 8 e 9 out. 1904). 
312 A casa Andrade & Melo geralmente usava a mesma família tipográfica para destacar os títulos dos textos ou 
os anúncios comerciais impressos em suas oficinas. Encontramos uma fonte moderna bastante similar, 
denominada Karolla. Essa fonte foi desenhada, em 1994, pela tipógrafa russa Tatiana Lyskova, com base em 
duas famílias tipográficas criadas na virada do século XIX para o XX por duas fundições diferentes: a Karola 
Grotesk, da H. Berthold & Bauer, e a Boutique, da Haas.O estilo bold da família desenvolvida por Lyskova foi 
inspirada na Hercules, da Berthold. Infelizmente, não conseguimos encontrar as famílias tipográficas originais 
que serviram à artista russa como modelo.     
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regra, podemos perceber que as crônicas semanais e os artigos tendiam a se concentrar nas 

, enquanto a produção literária e as notícias teatrais eram mais frequentes 

nas páginas dois, três e quatro. Expedientes e informes da redação vinham na primeira 
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anúncios comerciais apareciam espalhados ao longo da revista.
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ou produzidos pelos seus diretores, como Arlindo Leal, que se utilizava de vários 

pseudônimos para divulgar sua produção pessoal nas páginas de sua própria revista.  

A definição, que segue abaixo, de cada um dos gêneros textuais elencados aqui não 

tem a pretensão de ser nada além de um pequeno esboço de sistematização, onde faremos 

alguns apontamentos gerais, buscando localizar os textos publicados na Vida Paulista no 

universo dos gêneros textuais presentes nas publicações congêneres da época. 

 

a) Crônica  

 

No início do século XX, a crônica era o gênero jornalístico por excelência nas 

revistas ilustradas brasileiras. Era ao abrigo de sua moldura que os redatores da Vida 

Paulista davam ao seu público o ensejo de apreciar os últimos acontecimentos 

considerados por eles como dignos de figuração nas páginas da publicação. “Marcada pela 

reflexão despretensiosa, [a crônica] redundou na forma ideal do trato literário de eventos 

cotidianos [...]”, afirma Ana Luiza Martins, para quem o gênero, “acuado pela voracidade 

dos fatos, pressionado pelo jornalismo que se impunha, oscilou entre o tratamento do 

efêmero [...] e questões conjunturais graves” (ibidem: 154). Assim, a crônica jornalística, 

tão em voga nas revistas ilustradas da época, não perdia o caráter de narrativa e registro, 

como na sua acepção original, mais próxima da história, mas incorporava “uma qualidade 

moderna: a do lugar reconhecido à subjetividade do narrador” (NEVES, 1992: 82), 

qualidade esta cultivada ao longo do século XIX no que Marlise Meyer (1992: 130) 

denomina “espaço vazio do folhetim” dos jornais diários.313 

Segundo Antônio Dimas, a crônica nunca se viu autorizada a ingressar facilmente nos 

“arraiais da reflexão literária, que sempre a relegam a situações caudatárias, quando não a 

incluem nos etcéteras dos gêneros em prosa”. O crítico atribui essa depreciação a vários 

aspectos da crônica: seu imediatismo, sua motivação financeira, sua circunstancialidade, seu 

teor geralmente baixo de literariedade, seu despoliciamento, seu à vontade. “Além disso, seu 

veículo principal é o periódico jornalístico, meio incompatível com a divulgação de 
                                                           
313 “Antes de ser crônica propriamente dita, foi folhetim”, afirma Antonio Candido (1992: 15). No encalço dessa 
arqueologia, desenvolvida por Marlyse Meyer, sabemos que o termo feuilleton remete a um espaço geográfico no 
jornal francês do início do século XIX, um vazio destinado ao entretenimento, onde se publica de tudo, suscitando 
todas as formas de diversão escrita (contos, notícias leves, anedotas, críticas etc.). Espaço que se tornou estratégico 
(do ponto de vista comercial) para a imprensa moderna, a partir da década de 1830, e de grande importância para a 
difusão da arte literária, especialmente no Brasil, onde a precariedade era característica do mercado de livros. No 
auge de sua trajetória, o folhetim abrigou os grandes romances publicados em série, bem como veiculou a notícia e 
o comentário dos fatos cotidianos. Segundo Meyer (1992: 130), ao observar os jornais brasileiros ao longo do 
século XIX, “fica o sentimento de um tom leve, chistoso, descontraído, que percorre, naquele que venho chamando 
de espaço vazio do folhetim, aqueles escritos não explicitamente ficcionais”. Não é por não manifestarem intenção 
explícita de fazer literatura que esses textos, “em que a liberdade de tom ponteia a liberdade do assunto”, continua 
a autora, “deixam de ser de agradável leitura”.  
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elaborações mentais mais duradouras”. Antônio Dimas afirma que a crônica, sem 

compromisso com o futuro e distante da vigilância estética rigorosa, “salta como resultado de 

momento, registro subjetivo de um fato qualquer” e que esse fato, laçado pelo cronista na 

multiplicidade do cotidiano, “se desdobra e nos permite, graças à interpretação que lhe foi 

dada pelo comentarista, (re) construir pacientemente o período em questão ou a concepção 

de mundo do intérprete” (1983: 50). 

O texto de abertura de cada número da Vida Paulista, em geral, era a crônica 

publicada na seção “Semana Alegre”, assinada por Hidasil, que explorava com sua verve 

satírica os assuntos do cotidiano, selecionando entre os fatos transcorridos ao longo dos 

últimos sete dias aqueles mais significativos, segundo critérios pessoais e editoriais. 

Conforme Antônio Dimas, quando analisa os textos publicados na revista Kosmos, o 

cronista “se permite ajuizar à vontade, desde que não se rompam os vínculos de implícita 

solidariedade com a direção do periódico” (ibidem: 51). Em nosso caso, o próprio Hipólito 

da Silva, que se encarregou da crônica “Semana Alegre” durante quase todo o primeiro ano 

da Vida Paulista, viria a se tornar sócio no empreendimento.314 No semanário fundado por 

Arlindo Leal e Peregrino de Castro, outras seções foram consagradas à crônica de 

cotidiano, como “Notas da Semana”, “Diálogos” e “Alma de Jano”.315  

A variedade de títulos revelava também uma ampla diversidade de fórmulas 

adaptadas à crônica, permitindo um intenso diálogo com várias instâncias discursivas e 

outros gêneros textuais, incluindo elementos da comunicação oral. O cronista gozava de 

grande liberdade criativa, que o permitia apropriar-se das convenções da crítica teatral para 

descrever, como um “grande espetáculo”, a última sessão do Congresso Estadual em 1903: 

 
O último ato do drama correra muito frio e a plateia esteve pouco 
animada. A cena em que foi premiada a Virtude das emendas 
orçamentárias e castigado o Vício da instrução superior, apesar de bem 
ensaiada, não conseguiu arrancar palmas do auditório. O ponto cortara 
cenas interessantes, eliminando da peça alguns monólogos e diálogos 
divertidos, com a intenção manifesta de acabar com aquilo o mais rápido 
possível, para evitar que o espetáculo se prolongasse muito... Os atores, 
atrapalhados na confusão das deixas, baralharam os papeis e, suando em 

                                                           
314 A “Semana Alegre” foi publicada em quarenta e três números da Vida Paulista (1, ano I, 12 e 13 set. 1903 a 
19, ano II, 16 e 17 jan. 1904; 22, ano II, 6 e 7 fev. 1904; 24, ano II, 20 e 21 fev. 1904 a 35, ano II, 7 e 8 maio 
1904; 37, ano II, 21 e 22 maio 1904 e 38, ano II, 28 e 29 maio 1904; 40, ano II, 11 e 12 jun. 1904 a 45, ano II, 
18 e 19 jul. 1904; 51, ano II, 27 e 28 ago. 1904; 75, ano III, 11 e 12 fev. 1905 e 76, ano III, 18 e 19 fev. 1905). 
315 As “Notas da Semana” apareceram em dezessete números da Vida Paulista (46, ano II, 23 e 24 jul. 1904 e 
47, ano II, 30 e 31 jul. 1904; 50, ano II, 20 e 21 ago. 1904; 59, ano II, 22 e 23 out. 1904 e 60, ano II, 29 e 30 out. 
1904; 81, ano III, 25 e 26 mar. 1905 a 91, ano III, 8 e 9 jun. 1905; 95, ano III, 6 e 7 jul. 1905). A maioria dessas 
crônicas não identificava autoria, mas algumas poucas foram assinadas por Falstaff, pseudônimo com que 
Arlindo Leal também rubricou os “Diálogos”, que constituíram uma série de sete crônicas (65, ano II, 3 e 4 dez. 
1903 a 69, ano II, 31 dez. 1904 e 1º. Jan. 1905; 71, ano III, 14 e 15 jan. 1905 e 72, ano III, 21 e 22 jan. 1905). A 
seção “Alma de Jano” era assinada por Rei do Latium (Gustavo Paca) e foi publicada em apenas cinco números 
da Vida Paulista (2, ano I, 19 e 20 set. 1903 a 6, ano I, 17 e 18 out. 1903). 
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bicas, soltaram um suspiro de alívio ao ver baixar o pano após a cena 
comovente da despedida dos banidos, ao partir para o exílio...316 
 

 Na seção “Diálogos”, Falstaff (Arlindo Leal) abordou os assuntos da semana como 

se fossem objeto de uma despretensiosa conversa. Assim, o texto apresentava uma 

sequência de falas trocadas entre dois personagens fictícios e anônimos, simulando uma 

ação dramática que se desenrolava sem que se fizesse necessária qualquer intervenção de 

um narrador. O diálogo da tradição filosófica ocidental era incorporado à simples crônica 

jornalística e a reciprocidade das falas apontava para concordâncias e discordâncias em 

torno dos temas da semana. O propósito não era alcançar a verdade, mas fazer a crítica dos 

costumes vigentes. Valendo-se desse recurso, Falstaff satirizou a própria imprensa 

periódica e suas relações com a política dominante: 

 
– Comtudo, nessas revistas de arte ha muita prosa que deleita. 
– Prosa, sobretudo, muita prosa que faz rir. 
– Humorismo, queres dizer? 
– Não, tem outro nome. O vulgo chama-lhe engrossamento. 
– É o estylo official, em voga. Em politica é muito comum... 
– Bem sei. É a chave do elogio mútuo e a linguagem caracteristica, 

por assim dizer, typicas das polianthéas, obrigadas a retrato. 
– Perfeitamente. 
– Que vemos nós nessas revistas de vida ephemera? Periodos e 

mais periodos de phrases bombasticas, campanudas, emoldurando 
retratos de illustres nullidades politicas que, pagam a tanto por linha para 
figurar em quanto jornaléco existe. 

– É uma mania como outra qualquer. 
– Refinada vaidade de que soffrem os parvos, é o que é. Tornam-se 

celebres pelo retrato em revistas, almanacks e folhinhas. 
– Argumentas com que lógica terrível! 
– Mas se assim é!... Há individuos tão pobres de espirito que 

entendem ganhar vulto e evidenciar-se fazendo reclame do physico aqui e 
alli, offendendo a esthetica e o bom gosto de todos nós.317 

 

Um procedimento semelhante já havia sido utilizado pelo Rei do Latium (Gustavo 

Paca) na seção “Alma de Jano”, onde se abordava um único fato, a cada semana, sob duas 

perspectivas diametralmente opostas, sem nunca apresentar uma síntese entre ambos os 

pontos de vista defendidos. O cronista justificava tal procedimento da seguinte maneira:  

 
Os leitores estão vendo que as minhas frases são colhidas, senão na 
forma, no fundo, entre os amigos e os inimigos do governo. Quem terá 

                                                           
316 Nesta crônica da Vida Paulista (13, ano I, 5 e 6 dez. 1903), publicada na “Semana Alegre”, Hidasil 
comentava a sessão de encerramento da quinta legislatura do Câmara Estadual. Os deputados dissidentes, que 
combatiam os projetos governistas, não haviam se candidatado à reeleição, permitindo ao PRP ocupar todos os 
assentos na legislatura seguinte, o que significava a expectativa de votações unânimes a partir de 1904.   
317 Falstaff criticava a relação promíscua entre a política dominante e os editores de publicações periódicas. Na 
visão do cronista da Vida Paulista (67, ano II, 17 e 18 dez. 1904), as revistas de arte engrossavam a bajulação 
aos governistas em troca de apoio financeiro e político para a continuidade do empreendimento.  
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razão? Sei lá; eu sou o Jano, o eterno bifronte, que ausculta – em sua 
dupla manifestação – a alma social. 
 

 Inspirado no mito de Jano, Gustavo Paca elaborou uma breve série de crônicas cuja 

dinâmica própria opunha dois juízos que se refutavam.318 Embora de curta duração, a 

crônica parece reveladora dos procedimentos retóricos e dos embates políticos do período e 

daria ensejo para uma análise mais aprofundada, com qual não vamos nos ocupar. 

As crônicas “recolocam a seus leitores a relação entre ficção e História”, afirma 

Margarida de Souza Neves (1992: 76) ao tratar do gênero no Rio de Janeiro da virada do 

século XIX para o XX, num contexto profundamente marcado, tal como acontecia na 

capital paulista, pelas transformações rápidas e pelas novidades técnicas (bonde, 

automóvel, cinematógrafo, fonógrafo etc.). Segundo a autora,  

 
é possível uma leitura que considere [as crônicas como] ‘documentos’ na 
medida em que se constituem como um discurso polifacético que 
expressa, de forma certamente contraditória, um ‘tempo social’ vivido 
pelos contemporâneos como um momento de transformações. 
‘Documentos’ portanto, porque se apresentam como um dos elementos 
que tecem a novidade desse tempo vivido. [...] ‘Documentos’, finalmente, 
porque ‘monumentos’ de um tempo social que conferirá ao tempo 
cronológico da passagem do século no Rio de Janeiro uma conotação de 
novidade, de transformação, que cada vez mais tendera a se identificar 
com a noção de ‘progresso’. 
 

                                                           
318 Um dos mais antigos deuses do panteão romano, Jano é representado com duas faces que se opõem 
(enquanto uma olha pra frente, a outra se volta para trás). Segundo o Dicionário de Mitologia Grega e Romana, 
as lendas que lhe dizem respeito estão vinculadas às origens de Roma, havendo várias versões para sua 
procedência. Autóctone ou estrangeiro, Jano teria reinado no Lácio, onde escondeu Saturno quando este foi 
expulso por seu filho Júpiter. Conforme o Dicionário de antropônimos e teônimos vergilianos, Saturno instituiu 
a “Idade do Ouro” e dotou Jano de rara prudência, tão admirável que tornava o passado e o futuro sempre 
presentes, qualidade representada pelas duas faces de Jano. Deve-se ao seu reinado a responsabilidade de 
civilizar os primeiros habitantes do Lácio, que levavam uma vida indígena, sem conhecer as cidades, nem as leis 
e nem o cultivo do solo. Jano teria lhes ensinado tudo isso. De acordo com o Diccionario de Mitología Clásica, 
ao rei Jano são atribuídas várias invenções: a moeda, a navegação, a linguagem, a arquitetura e a organização 
estatal. Depois de morto, sua personalidade divina agregou outras lendas, como o do milagre que teria salvado 
Roma da conquista sabina. Nesse episódio, foi Jano quem fez brotar uma torrente de águas escaldantes que 
expulsou os invasores sabinos e é por esse motivo que, a partir de então, mantinha-se a porta do templo de Jano 
sempre aberta em tempos de guerra para que ele pudesse socorrer os romanos; fechava-se quando a paz 
estivesse estabelecida. Daí ser um deus pacífico e o porteiro do céu – ianua significa porta ou passagem. O 
primeiro mês do ano é janeiro (ianuaria) em homenagem ao deus de todas as transições, de todo novo começo, 
o deus capaz de vislumbrar os acontecimentos anteriores e o porvir. Em Apocolocintose do Divino Cláudio, o 
filósofo Sêneca conta que Jano, hábil orador, com sua capacidade de ver para frente e para trás (e examinar as 
questões por aspectos diferentes), teria intercedido em favor de Cláudio. Segundo Grimal (1993: 259), “trata-se 
evidentemente de uma fantasia literária e irônica sobre a personalidade de um deus e que já não é tomada a 
sério”. Essa exploração irônica de Jano – empreendida por Sêneca para depreciar a imagem do imperador 
romano Cláudio – pode ter interferido em concepções posteriores acerca dessa entidade divina, fornecendo 
meios bastante apropriados para a abordagem humorística de temas cotidianos, como foi o caso da seção “Alma 
de Jano”. Tomada por analogia, a figura de Jano era constantemente evocada nos textos e caricaturas da Vida 
Paulista a fim de satirizar o comportamento ambivalente de personalidades políticas. Incorporada à crônica da 
seção assinada pelo Rei do Latium, essa figura parecia revelar as polaridades da opinião pública frente aos 
debates que mobilizam os artigos jornalísticos e as conversas nos ambientes públicos.   
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 Para além de “expressar” a percepção de estar vivendo um tempo de novidades, a 

crônica contribuía para a tessitura dessa compreensão do tempo vivido, destacando e 

reiterando – via escolhas que o cronista fazia para figuração dessa temporalidade – seus 

aspectos de novidade e transformação. Ao mesmo tempo, o cronista incorporava as 

convenções de outros gêneros, valia-se de analogias e recorria a enredos consagrados pela 

literatura com o objetivo de organizar a complexidade do mundo e fazer a crítica bem 

humorada da sociedade. 

 

 b) Artigo  

 

Mais ou menos extenso, o artigo jornalístico propunha-se ao comentário, reflexão e 

interpretação de um assunto relevante. Caracterizado pela concisão e pelo encadeamento de 

ideias acerca do tema escolhido, o artigo apresentava um ponto de vista analítico, partindo de 

determinada fundamentação. Explorando o assunto com pretensa imparcialidade, o 

articulista não se eximia de emitir opiniões e tirar suas próprias conclusões.  

O objeto de análise num artigo podia ser um fato do cotidiano que merecesse um 

tratamento mais apurado ou questões mais graves de ordem sociológica, política, 

filosófica, religiosa, histórica, antropológica, estética, linguística etc.. Nesse sentido, 

tomamos como artigo uma gama bastante ampla de textos: pequenos ensaios biográficos de 

personalidades históricas, perfis biográficos publicados em homenagem a um morto ilustre 

(que preferimos não classificar como obituários), perfis literários, críticas de arte e toda 

prosa livre que versasse sobre um tema específico.  

A Vida Paulista publicou artigos do professor Álvaro Guerra e do arquiteto Alfredo 

Camarate, entre tantos outros colaboradores. No entanto, a maior parte dos artigos 

veiculados no semanário era material produzido na própria redação e não tinha assinatura 

do autor, revelando a existência de certo consenso em torno do ponto de vista apresentado. 

Já os artigos de fundo representavam uma categoria específica, pois eram aqueles que 

refletiam necessariamente a opinião da empresa, tinham um caráter programático, 

prescreviam um ponto de vista em estrita consonância com a política editorial. Em geral, 

dispensavam autoria, embora pudessem ser eventualmente assinados pelo diretor do 

periódico. Alguns artigos de fundo da Vida Paulista foram analisados no capítulo anterior, 

quando procuramos deslindar, por meio deles, a linha editorial do semanário e os valores 

defendidos por seus diretores. 
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 c) Reportagem 

 

Atendendo à demanda por fidelidade ao real, a reportagem era uma das grandes 

novidades da imprensa na virada do século XIX para o XX. Constituía um gênero em 

ascensão, que respondia às necessidades de um jornalismo moderno. O repórter era o 

indivíduo que ia ao campo, coletava informações in loco e documentava os fatos observados. 

Com base nesse trabalho, o redator produzia a reportagem, apresentando depoimentos, 

descrevendo o que fora testemunhado. Eventualmente, o texto podia ser acompanhado de 

uma fotografia, que dava ainda mais credibilidade às informações escritas.  

A Vida Paulista explorou parcimoniosamente esse gênero textual, mas seus 

colaboradores e diretores eram frequentemente enviados como repórteres para cobrir eventos 

públicos e acontecimentos extraordinários. Alguns dos raros exemplos de reportagens 

encontrados na Vida Paulista foram os textos sobre a suposta aparição de uma imagem santa 

no município de São Simão, no interior paulista. Um representante da redação foi enviado ao 

local para coletar informações e entrevistar testemunhas; além disso, o semanário apresentou 

a opinião de céticos e católicos sobre o caso e publicou litografias com o retrato da suposta 

vidente, de sua casa e da imagem misteriosa da Santa Maria.319 

 

d) Nota 

 

A notícia que se dava em parágrafos curtos e frase breve, sucedida ou não por um 

comentário irônico ou chistoso acerca do acontecimento relatado, é o que denominamos 

aqui como nota ou suelto, gênero jornalístico caracterizado pela brevidade, mas de 

classificação nem sempre fácil. Na Vida Paulista, as notas apareciam intercaladas com os 

textos mais extensos e versavam sobre assuntos diversos, como política, artes ou eventos 

sociais. Seguem alguns exemplos de notas publicadas no semanário ilustrado: 

 
O incansavel propagandista da lavoura, sr. Hygino Costa, a quem 

se deve a gloriosa existencia do Syndicato Central União dos Lavradores, 
deixou a gerencia desse importante estabelecimento, por motivo de saúde, 
tendo sido substituido pelo honrado cavalheiro sr. F. Franzoni, um dos 
auxiliares mais competentes daquella associação.  

O sr. Hygino Costa, seguiu para o Rio de Janeiro em busca de 
melhoras e fazemos votos para que, em breve, restabelecido, possamos 
ter o prazer de abraçal-o nesta capital, onde conta innumeros amigos e 
admiradores.320 

                                                           
319 O caso foi assunto durante vários números da Vida Paulista (48, ano II, 6 e 7 ago. 1904 a 52, ano II, 7 e 8 
set. 1904). 
320 Vida Paulista (13, ano I, 5 e 6 dez. 1903). 
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A notavel cantora Hariclée Darclée aqui chegou, felizmente, sem 
marche au flambeau e tirada por legitimos normandos da casa 
Rodovalho.  

Foi mais feliz que Clara della Guardia: – essa desembarcou a dois e 
foi puxada a quatro por intelligentes bipedes, da especie humana... 

Coisas da móda... e em uso na China.321 
 

Pesarosos registramos o fallecimento do dr. Frederico Abranches, 
illustre senador paulista, prestimoso político e chefe de familia exemplar. 

Pezames sinceros à distincta familia do extincto.322  
  

O deputado snr. Fontes Junior esguichou na Camara um projecto 
de reforma da Instrucção Publica, cujo fim é estabelecer uma restricção 
muito louvavel nesse pernicioso ramo da administração publica. O 
professorado enthusiasmado com a reforma projectada, resolveu, por sua 
vez, reformar o snr. Fontes não concorrendo para a reeleição desse 
deputado, que deve ter direito ao repouso depois do parto. Consta que o 
governo, a vista disso, trata de aproveitar o referido deputado Fontes na 
Repartição das Aguas, afim de aumentar o abastecimento da capital, no 
proximo verão.323   

 

Os bancos da terra, recusam-se, sem motivo justo, ao troco das 
notas em recolhimento, para substituição, exigindo pelo serviço ¼ por 
cento! 

Ó sr. Bulhões, sua excª. não vê que neste andar vai tudo aos 
trambulhões e que o troco sair-lhe-á mais caro. 324 

 

 As notas citadas, entre tantas outras publicadas na revista, eram avulsas e apareciam 

dispersas nas páginas da Vida Paulista. No entanto, era bastante comum aglutinar várias 

notas relacionadas a temas afins no interior de uma seção, especialmente quando se tratava 

de assuntos artísticos e culturais, como veremos mais adiante. 

 Misturadas aos textos mais extensos, as notas ofereciam informação e comentário 

ligeiros sobre assuntos diversos, tornando a leitura menos densa. Ouros gêneros também 

facilitavam a digestão do periódico, incorporavam elementos da oralidade e ajudavam a 

preencher as lacunas entre um e outro texto mais longo – eram breves diálogos, anedotas e 

frases (máximas). Um diálogo curto desempenhava mais ou menos o mesmo papel da nota 

ou suelto no sentido de informar e comentar determinado acontecimento. O diálogo, 

porém, exercia essa função por meio da simulação de uma conversa entre duas 

personagens fictícias, fazendo troça de personalidades públicas ou costumes sociais 

vigentes. Já a anedota era uma narrativa de efeito cômico e aparecia com muita frequência 

                                                           
321 Vida Paulista (1, ano I, 12 e 13 set. 1903). 
322 Vida Paulista (2, ano I, 19 e 20 set. 1903). 
323 Vida Paulista (3, ano I, 26 e 27 set. 1903). 
324 Vida Paulista (13, ano I, 5 e 6 dez. 1903). 



229 
 

nos primeiros números da Vida Paulista, diminuindo sua incidência ao longo do tempo. O 

mesmo vale para as máximas ou pequenas reflexões expressas em frases curtas, que eram 

muito comuns no início da publicação.        

 

e) Poesia 

 

Quando se iniciou a publicação da Vida Paulista, é bem provável que seus editores 

tivessem a intenção de manter uma coluna exclusiva para a divulgação de poemas. Afinal, 

nos dez primeiros números do semanário, a seção “Ao som da lira” trouxe pelo menos uma 

colaboração em versos, quase sempre decorada com gravuras de seres mitológicos e outras 

figuras humanas em alusão aos temas da Antiguidade ou à sensibilidade amorosa como 

fontes de inspiração para a criação artística. 

A coluna não durou muito tempo, mas o semanário nunca deixou de reservar um 

canto de página para a alocação da produção em versos enviada pelos seus colaboradores, 

entre os quais podemos destacar Tito Franco, Carlos Ribeiro, Gustavo Teixeira, Gelásio 

Pimenta, Júlio Prestes, Franklim Magalhães, Otaviano Costa, Rufiro Tavares, Alexandre 

Fernandes, Artur de Castro, Bento Camargo, Yolanda (Zizinha Borja) e Atália Bianchi 

Bertoldi – poetisas e poetas pouco referenciados ou completamente esquecidos nas 

antologias do pré-modernismo.  

Na maior parte das vezes, os poemas encontravam-se dispersos nas páginas da Vida 

Paulista, alguns quase escondidos, comprimidos entre os textos em prosa; outros eram 

acolhidos com destaque e, eventualmente, podiam fazer jus a cercaduras florais, 

conjugando a leveza de recursos gráficos modernos com a rigidez métrica, o descritivismo, 

a temática greco-romana e todo o tradicionalismo expresso nos versos.325 

A produção poética da Vida Paulista era predominantemente parnasiana; ou 

neoparnasiana, se considerarmos os colaboradores do semanário como epígonos da 

geração literária que floresceu nas décadas de 1880 e 1890. Alfredo Bosi propõe uma 

explicação sociológica para o prolongamento da estética parnasiana no Brasil durante a 

primeira década do século XX, quando fora do país ela já estava totalmente superada pela 

produção dos poetas simbolistas: 

 

                                                           
325 “Phrynia”, de Gustavo Teixeira, é um exemplo dos poucos poemas que mereceram esse tipo de ornato na 
Vida Paulista (87, ano III, 11 e 12 maio 1905).  Em análise das colaborações poéticas publicadas na revista 
Kosmos, Antônio Dimas (1983: 104-105) questiona a justeza de adequação entre as linguagens verbal e visual 
nesse tipo de combinação, avaliada pelo autor como conflituosa, pois formas e temas tradicionais apareciam 
justapostos a elementos gráficos que davam uma aparência de modernidade ao periódico carioca.    
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O Parnasianismo é o estilo das camadas dirigentes, da burocracia culta e 
semiculta, das profissões liberais habituadas a conceber a poesia como 
“linguagem ornada”, segundo padrões já consagrados que garantam o 
bom gosto da imitação. Há um academismo íntimo veiculado à atitude 
espiritual do poeta parnasiano; atitude que tende a enrijecer-se nos 
epígonos, embora se dilua nas vozes mais originais. Os mesmos temas, as 
mesmas palavras, os mesmos ritmos confluem para criar uma tradição 
literária que age a priori ante a sensibilidade artística, limitando-lhe ou 
mesmo abolindo-lhe a originalidade: basta considerar, nessa época áurea 
da Academia Brasileira de Letras, a voga imensa do soneto descritivo, ou 
descritivo-narrativo ou didático-alegórico, fenômeno a que um 
modernista daria o nome de ‘sonetococcus brasiliensis’... Essa maneira 
revelava uma cultura provinciana e infecunda, e foi contra ela que o 
Modernismo se rebelou com maior virulência [...]. (BOSI, 1974: 263) 
 

 No mesmo diapasão, Antônio Dimas afirma que a poesia estava a serviço da 

consolidação do gosto supostamente refinado das classes dominantes e da burguesia em 

ascensão no Rio de Janeiro, lembrando que a geração de Olavo Bilac tivera o mérito de fazer 

da literatura uma atividade remunerada, conquistando a respeitabilidade burguesa (DIMAS, 

1983: 91). O autor destaca a função utilitária atribuída ao fenômeno literário na virada do 

século e o papel assumido por muitos dos colaboradores de Kosmos no sentido de fornecer 

aos leitores exemplos de edificação moral. “Estampando um ‘lirismo bem comportado’ [...] a 

revista transmitia um tipo de poesia moralizante, edificante, adequada a uma ideologia de 

progresso, de regeneração material (e moral?) no limiar de um século novo em cidade nova” 

(ibidem: 85).  

A Vida Paulista parecia cumprir um programa semelhante no contexto das rápidas 

transformações vivenciadas na cidade de São Paulo, reforçando valores tradicionais e 

colocando-se em benefício do adiantamento moral da sociedade. Álvaro Guerra, a maior 

autoridade vinculada ao semanário em matéria de crítica literária, condenava os “períodos 

rythmicos, cantantes, ineffavelmente deliciosos ao ouvido”, tão apreciados pelos moços 

que cultivavam a poesia simbolista, fadada ao esquecimento. Guerra não considerava como 

arte aquelas “sonoridades resoantes de amphoras primorosas, mas... vazias” e evocava o 

helenista francês Alfred Croiset para determinar que “só é verdadeiramente artista o 

homem que, dotado para a forma (pois, sem esta não ha arte), só nos diz cousas que 

mereçam ser ditas”.   

Em várias oportunidades, os redatores da Vida Paulista fizeram troça da poesia 

“nefelibata” e dos adeptos do simbolismo, elegendo como alvo preferencial o poeta José de 

Freitas Vale, professor de francês e político perrepista. No semanário de Arlindo Leal e 

Peregrino de Castro, sob a tutela de Álvaro Guerra, privilegiou-se o culto à forma; as “coisas 

que mereciam ser ditas” foram encarnadas num estilo que procurava a metrificação rigorosa, 
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dando-se também preferência às rimas ricas, ao enjambement, aos alexandrinos e 

decassílabos, ao soneto e outras formas clássicas da poesia; valorizavam-se o trabalho e a 

paciência, o requinte artesanal, o burilar incessante dos versos, o rebuscamento sintático e o 

garimpar das palavras.  

Na metáfora do ourives, que aprimora a joia meticulosamente sem com ela se 

confundir, insinuava-se a separação entre o eu e o mundo, a pretensão à objetividade, embora 

este preceito parnasiano não tenha sido cumprido à risca por grande parte dos poetas 

brasileiros do tempo. Alfredo Bosi (op. cit.: 257) corrobora a opinião de Péricles Eugênio da 

Silva Ramos quando sugere que Francisca Júlia possa ter sido a única entre os nossos 

parnasianos a atingir sistematicamente as condições de impassibilidade que, em tese, a 

corrente reclamava. 

O ecletismo literário, característico das publicações periódicas do início do século 

XX, certamente deixou sua marca na Vida Paulista. Se esse aspecto deixa os críticos 

atordoados, não cabe a nós, leigos, nos arriscarmos numa análise estilística dos poemas da 

Vida Paulista, procurando definir quando os colaboradores do semanário retomavam as 

convenções românticas ou recorriam ao jargão simbolista no trato de determinados temas. 

No máximo, sugerimos que tenha prevalecido o brilho descritivo, o jogo de sensações e 

impressões, as imagens visuais, a construção de cenas repletas de cores nas quais 

sobressaíam fenômenos e paisagens naturais, recordações da infância, objetos de interior e 

quadros alegóricos. A Vida Paulista também publicou poemas satíricos, quadrinhas 

humorísticas e paródias, além dos versos que reproduziam a fala do caipira, como aqueles 

publicados na seção “Lira sertaneja”. A produção poética do semanário de Arlindo Leal 

não se manifestou somente em verso, mas também em prosa, como veremos a seguir.          

          

f) Prosa poética  

 

Os poemas em prosa eram um dos gêneros mais apreciados pelos diretores da Vida 

Paulista. Sob o pseudônimo de Celeste, o próprio Arlindo Leal publicou seus “cromos” e 

“fantasias” numa seção denominada “Arco-Íris”, nas quais o autor procurou descrever 

sensações e estados emocionais, bem como determinados objetos, gestos e ações capazes 

de evocar sentimentos fortes: olhos, mãos, beijos, sorrisos, amor, ciúme, prazer, fé, 

esperança, caridade, saudade, coração, lágrimas, descrença, cartas, passado, sonhos, 

alegria, tristeza, prece, religião e felicidade foram alguns dos temas eleitos por Arlindo 

Leal para compor a série. A cada número, o autor escolhia um assunto, sintetizado num 
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único vocábulo-título, a partir do qual se traçavam os contornos que dotavam de forma a 

ideia enunciada.  

Arlindo Leal enfeixou a série em volume prefaciado por Coelho Neto, para quem a 

beleza dos trabalhos do diretor da Vida Paulista consistia na “forma em que se encarna a 

idéa meiga, na perfeição do desenho, no delinear com delicadeza e graça”.326 Coelho Neto 

foi colaborador do semanário de Arlindo Leal, que publicou muitas produções do 

consagrado estilista maranhense, sendo alguns poemas em prosa, artigos e contos.                        

 

g) Conto 

 

Narrativa de ficção mais ou menos extensa, o conto esteve presente nas páginas da 

Vida Paulista, correspondendo a funções diversas – humorístico, moralizante, alegórico. O 

semanário ilustrado publicou colaborações de Coelho Neto, Colatino Barroso e muitos 

outros. Arlindo Leal (sob pseudônimos diversos) também publicou contos de sua lavra nas 

páginas de sua própria revista. Álvaro Guerra talvez tenha sido o mais assíduo dos 

contistas da Vida Paulista, sendo suas colaborações marcadas por temas bíblicos, preceitos 

cristãos e narrativas edificantes. Sua esposa, Leonor Guerra (sob o pseudônimo de Leona) 

também foi autora de contos publicados no semanário.  

 

h) Folhetim  

 

O folhetim surgiu e adquiriu lugar de honra nos jornais com a modernização da 

imprensa na França, na primeira metade do século XIX. Espaço destinado a variedades, o 

folhetim foi se elaborando aos poucos, oferecendo ensejo para a publicação seriada de 

textos literários. Segundo Marlyse Meyer (1192: 98-99), a fórmula do “continua amanhã” 

foi incorporada aos hábitos dos leitores; suscitar-lhes a expectativa provou ser uma receita 

de sucesso comercial para os jornais e contribuiu para generalizar o modo de publicação 

das obras de ficção. Os romances passaram a ser publicados inicialmente em folhetim e a 

fórmula se difundiu pelo mundo, chegando ao Brasil em 1838, quando o Jornal do 

Comércio iniciou a publicação de Capitão Paulo, de Alexandre Dumas. Ao longo do 

século XIX, todos os grandes romancistas brasileiros se entregaram à produção de 

folhetins para a imprensa carioca: Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, Joaquim 

Manuel de Macedo, Machado de Assis etc. 

                                                           
326 Não encontramos nenhum exemplar da obra de Arlindo Leal. O fragmento atribuído ao prefácio de Coelho 
Neto foi citado pelo crítico do Correio Paulistano (3 nov. 1905). 



 

Um romance de Hipólito de Camargo

recordações” – foi o único texto publicado no folhetim da 

setembro de 1904, quando o semanário resolveu dedicar uma seção literária para este fim.

No entanto, o romance não foi concluído e o 

ano seguinte, após a morte do escritor.

 

  

 

A imprensa brasileira d

Vida Paulista – por meio de 

comunicava aos seus leitores

administração da empresa. 

O expediente era publicado n

final da última coluna da ú

exigência legal, por isso, n

que, por sua vez, não 

padronizadas e sequer consistia nu

BARBOSA, 2001: 292). Em g

leitor sobre o sistema de distribuição dos exemplares, 

de assinaturas, além dos proced

expediente também era utilizado 

eventualmente constavam 

início de uma nova colaboração

Paulista, comunicava-se a partida de algum rep

para outra cidade, divulgavam

gratidão pelos mimos e presentes e

Algumas seções também participavam aos leitores 

Vida Paulista. “Registro da Porta”

publicações encaminhadas à redação 

eram estudos jurídicos, trabalhos científicos, obras liter

                                                          
327 A seção “Registro da Porta” foi uma das mais duradouras da 
bastante irregular, foi publicada em trinta números do semanário (
1º. nov. 1903; 13, ano I, 5 e 6 dez. 1903; 
27 e 28 fev. 1904 a 32, ano II, 16 e 17 abr. 1904; 
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romance de Hipólito de Camargo – denominado “Vida alegre

foi o único texto publicado no folhetim da Vida Paulista

setembro de 1904, quando o semanário resolveu dedicar uma seção literária para este fim.

romance não foi concluído e o folhetim parou de ser publicado em março do 

após a morte do escritor.     

 

brasileira do início do século XX era pródiga em se autorreferenciar. 

por meio de expedientes, notas avulsas e algumas seções específicas

comunicava aos seus leitores as rotinas da redação e fornecia informações sobre a 

  

era publicado no início da primeira coluna da primeira página ou 

última coluna da última página da Vida Paulista. Não era, naquela época, uma

nem todos os números do semanário possuía

não apresentava composição uniforme, não trazia informações 

e sequer consistia numa quadro de identificação do periódico

Em geral, o expediente da Vida Paulista servia para 

leitor sobre o sistema de distribuição dos exemplares, as formas de pagamento e cobrança 

lém dos procedimentos de remessa de correspondências para a redação

expediente também era utilizado com o objetivo de transmitir outros

 em notas avulsas. Por meio destas, tambpem 

início de uma nova colaboração, elencavam-se os nomes dos colaboradores da 

se a partida de algum repórter, redator ou colaborador do semanário 

divulgavam-se as visitas de notoriedades à redação ou 

gratidão pelos mimos e presentes enviados aos diretores do semanário.  

Algumas seções também participavam aos leitores assuntos que diziam respeito 

o da Porta” era uma delas e sua finalidade inicial era divulgar 

publicações encaminhadas à redação do semanário de Arlindo Leal e Peregrino de Castro: 

eram estudos jurídicos, trabalhos científicos, obras literárias, periódicos

                   
A seção “Registro da Porta” foi uma das mais duradouras da Vida Paulista; embora com periodicidade 

bastante irregular, foi publicada em trinta números do semanário (5, ano I, 10 e 11 out. 1903; 
, ano I, 5 e 6 dez. 1903; 20, ano II, 23 e 24 jan. 1904; 23, ano II, 15 e 16 fev. 1904; 

, ano II, 16 e 17 abr. 1904; 34, ano II, 30 abr. e 1º. mar 1904; 37

denominado “Vida alegre. Memorial de 

Vida Paulista, a partir de 

setembro de 1904, quando o semanário resolveu dedicar uma seção literária para este fim. 

parou de ser publicado em março do 

pródiga em se autorreferenciar. A 

algumas seções específicas – 

as rotinas da redação e fornecia informações sobre a 

primeira coluna da primeira página ou no 

Não era, naquela época, uma 

possuíam um expediente, 

trazia informações 

ma quadro de identificação do periódico (RABAÇA e 

servia para esclarecer o 

pagamento e cobrança 

de correspondências para a redação. O 

outros informes, que 

tambpem anunciava-se o 

se os nomes dos colaboradores da Vida 

órter, redator ou colaborador do semanário 

as visitas de notoriedades à redação ou manifestava-se 

 

assuntos que diziam respeito à 

ua finalidade inicial era divulgar 

lindo Leal e Peregrino de Castro: 

periódicos etc..327 A respeito 

; embora com periodicidade 
. 1903; 8, ano I, 31 out e 

, ano II, 15 e 16 fev. 1904; 25, ano II, 
37, ano II, 21 e 22 maio 
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dessas publicações, registravam-se pequenas sinopses, agradecendo aos respectivos autores 

pela gentileza de remeter um exemplar à Vida Paulista. “O fonógrafo e suas combinações 

nas relações jurídicas é um estudo feito pelo ilustrado lente da Faculdade de Direito, Dr. 

José Bonifácio de Oliveira Coutinho, que teve a gentileza de nos oferecer um exemplar [...]”, 

anunciava a referida seção em outubro de 1903; no mesmo número, consta a divulgação de 

“Febre amarela, trabalho do Dr. Artur Mendonça, relativamente à doutrina bacteriana de 

Sanarelli, aos trabalhos da comissão norte-americana e às experiências do Hospital de 

Isolamento de S. Paulo”.328  

“Registro da Porta” atendia a outros propósitos, como noticiar os convites feitos aos 

diretores do semanário, como o realizado pelo “professor Antonio Ferrigno, que inaugurou 

[...] uma exposição de quadros de sua lavra, no salão do Banco Constructor”.329 A coluna 

também servia para divulgar os mimos e brindes dirigidos à redação, constituindo essas 

atitudes boas oportunidades para um reclame.  

Em outubro de 1904, alterou-se a finalidade da seção “Registro da Porta”, que 

passou a ser de responsabilidade de um “crítico dos mais enérgicos e competentes”, sendo 

destinada a publicar os “julgamentos” aos quais estavam sujeitas as colaborações enviadas à 

Vida Paulista.330 O número que anunciou o novo propósito de “Registro da Porta” já vinha 

com a seção reformulada, trazendo anotações como “Valdomiro Borba – Capital – Os sonetos 

que nos mandou nada valem, nada exprimem”; ou “Sebastião P. Marques – Avaré – 

Consolação e Esperança são os títulos de seus sonetos. Console-se o amigo e tenha esperança 

que um belo dia acertará”. Assim, com uma ponta de ironia, “Registro da Porta” reestabelecia 

algo que já era feito, um pouco antes, na seção “Correspondência”, por meio da qual os 

diretores da revista mantinham contato com seus colaboradores, sem o mesmo tom crítico 

neste caso, agradecendo pelas produções recebidas ou esclarecendo os motivos da não 

publicação de algumas colaborações.331   

Outro exemplo de seção destinada à divulgação de assuntos relativos à redação da Vida 

Paulista era a seção “Transcrições da Vida” (32-35), que organizava em coluna uma prática 

percebida desde os primeiros números do semanário: anunciar os textos que, publicados 

originalmente na Vida Paulista, eram reproduzidos em outros periódicos, especialmente no 
                                                                                                                                                                                
1904; 39, ano II, 4 e 5 jun. 1904; 43, ano II, 2 e 3 jul. 1904; 58, ano II, 15 e 16 out. 1904 e 59, ano II, 22 e 23 
out. 1904; 68, ano II, 24 e 25 dez. 1904 a 70, ano III, 7 e 8 jan. 1905; 73, ano III, 28 e 29 jan. 1905; 76, ano II, 
18 e 19 fev. 1905; 86, ano III, 29 e 30 abr. 1905 e 87, ano III, 11 e 12 maio 1905; 91, ano III, 8 e 9 jun. 1905 e 
92, ano III, 15 e 16 jun. 1905; 94, ano III, 29 e 30 jun. 1905).  
328 Vida Paulista (8, ano I, 31 out. e 1º. nov. 1903). 
329 Vida Paulista (13, ano I, 5 e 6 dez. 1903). 
330 Vida Paulista (58, ano II, 15 e 16 out. 1904). 
331 A seção “Correspondência” foi publica em sete números da Vida Paulista (3, ano I, 26 e 27 set. 1903; e 4, 
ano I, 3 e 4 out. 1904; 8, ano I, 31 out e 1º. nov. 1903 a 9, ano I, 7 e 8 nov. 1903; 12, ano I, 28 e 29 nov. 1903; 
14, ano I, 12 e 13 dez. 1903; 34, ano II, 30 abr. e 1º. mar 1904) 



 

interior do estado.332 As seções da 

autorreferência. Ao contrário, associavam

menor êxito, como veremos a seguir.  

 

Já sabemos das dificuldades em reconhecer uma seção na variedade dos

Vida Paulista, mas a recorrência de 

de fixar determinadas colunas, de manter um espaço contínuo 

ao tratamento de determinado

não tenham obtido o logro esperado. A razão do fracasso de uma 

receptividade do público, na

espaço nas páginas ou qualquer outro motivo desconhecido.

eram espaços que cumpriam funções diversas

entretenimento, crônica de cotidiano

Independente da quantidade ou da regularidade das 

levantamento de todos os textos

É fato que a repetição de um título 

que possamos confirmar que houvesse 

semanário. Contudo, na ausência de critérios para definir o que 

seção jornalística ou literária 

optamos por catalogar todos os 

(tabela 4). Como se pode verificar, poucas dessas séries

Entre elas, já abordamos as crônicas da “Semana Alegre”

folhetim da “Vida alegre” e 

As seções dedicadas à crítica de arte e à crônica dos eventos culturais ocorridos em 

São Paulo também merecem destaque

pintura, concertos e apresentações teatrais

para publicar artigos por meio dos quais 

criação de um conservatório dramático e musical na cidade.

concertos”, o crítico Cardoso de Menezes Filho fez a crôn

                                                          
332 A seção “Transcrições da Vida” teve curtíssima duração e saiu apenas quatro vezes na 
II, 16 e 17 abr. 1904 a 35, ano II, 7 e 8 maio 1904). Servindo
por outros jornais, o semanário também publicou uma seção denominada “A 
mais que dois números (31, ano II, 9 e 10 abr. 1904; 
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As seções da Vida Paulista não serviam ao propósito único de 

. Ao contrário, associavam-se a várias experiências editoriais

menor êxito, como veremos a seguir.     

 

 

as dificuldades em reconhecer uma seção na variedade dos

, mas a recorrência de alguns títulos nos leva a considerar que houve tentativas

de fixar determinadas colunas, de manter um espaço contínuo destinado a um

determinado assunto ou a finalidades específicas, ainda qu

tenham obtido o logro esperado. A razão do fracasso de uma série podia estar na baixa 

receptividade do público, na desistência do colaborador (ou mesmo sua morte

espaço nas páginas ou qualquer outro motivo desconhecido. As seções da 

que cumpriam funções diversas: divulgação, prosa e verso, 

crônica de cotidiano e notícias sobre eventos culturais eram os mais comuns. 

Independente da quantidade ou da regularidade das recorrências

levantamento de todos os textos que apareceram em mais de um número da 

É fato que a repetição de um título constitui mero indício da existência 

que possamos confirmar que houvesse a intenção de se fixar uma seção nas páginas do 

Contudo, na ausência de critérios para definir o que realmente 

jornalística ou literária no diversificado universo dos textos da 

todos os títulos recorrentes, considerando-os como potenciais se

omo se pode verificar, poucas dessas séries apresentaram alguma longevidade. 

já abordamos as crônicas da “Semana Alegre”, a prosa poética de “Arco

e a seção “Registro da Porta”.  

As seções dedicadas à crítica de arte e à crônica dos eventos culturais ocorridos em 

São Paulo também merecem destaque. A “Vida artística” dava notas sobre exposições de 

e apresentações teatrais. O maestro Manuel dos Passos 

por meio dos quais analisou o meio artístico paulistano e defend

criação de um conservatório dramático e musical na cidade. Na efêmera

Cardoso de Menezes Filho fez a crônica das apresentações musicais

                   
A seção “Transcrições da Vida” teve curtíssima duração e saiu apenas quatro vezes na 

, ano II, 7 e 8 maio 1904). Servindo ao mesmo fim de divulgar as transcrições feitas 
por outros jornais, o semanário também publicou uma seção denominada “A Vida e os colegas”, que não durou 

, ano II, 9 e 10 abr. 1904; 39, ano II, 4 e 5 jun. 1904). 

não serviam ao propósito único de 

se a várias experiências editoriais, com maior ou 

as dificuldades em reconhecer uma seção na variedade dos textos da 

que houve tentativas 

destinado a um colaborador, 

ainda que essas tentativas 

podia estar na baixa 

colaborador (ou mesmo sua morte), na falta de 

As seções da Vida Paulista 

prosa e verso, humor, 

eram os mais comuns.  

ências, realizamos um 

que apareceram em mais de um número da Vida Paulista. 

constitui mero indício da existência de uma série, sem 

r uma seção nas páginas do 

realmente constituía uma 

no diversificado universo dos textos da Vida Paulista, 

como potenciais seções 

apresentaram alguma longevidade. 

a prosa poética de “Arco-Íris”, o 

As seções dedicadas à crítica de arte e à crônica dos eventos culturais ocorridos em 

dava notas sobre exposições de 

Passos utilizou essa seção 

paulistano e defendeu a 

Na efêmera “Saraus e 

das apresentações musicais. A 

A seção “Transcrições da Vida” teve curtíssima duração e saiu apenas quatro vezes na Vida Paulista (32, ano 
ao mesmo fim de divulgar as transcrições feitas 

e os colegas”, que não durou 
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“Estação lírica” acompanhava a temporada das concorridas companhias de teatro lírico na 

capital paulista. A mais duradoura das seções do gênero certamente foi a “Vida teatral”, que 

oferecia notas e comentários sobre as peças representadas nos palcos da cidade. 

Houve certo esforço dos editores da Vida Paulista em reservar espaços para crítica e 

divulgação de produções literárias. “Ao som da lira” era dedicada à publicação de poemas 

enviados pelos colaboradores do semanário, mas a seção durou pouquíssimos números. Sob 

o irônico título “Primores”, transcreviam-se fragmentos de poemas e outros trabalhos 

literários, seguidos de comentários críticos acerca dos mesmos e de seus respectivos autores. 

A seção “Notas de... crítica” surgiu com o propósito de fazer a “crítica da crítica de arte”, 

sendo o redator motivado por artigos publicados na imprensa e escritos por críticos de arte 

tidos como improvisados e petulantes.        

As seções humorísticas tiveram espaço garantido na Vida Paulista, especialmente 

durante o primeiro ano da publicação, quando várias possibilidades foram experimentadas 

no sentido de provocar o riso do leitor. “Caras e caretas”, “Galeria do Congresso” e 

“Gafanhotos” foram exemplos que permaneceram ao longo de algumas semanas. A 

primeira delas trazia pequenos portrait-charges zincografados, representações 

humorísticas de personalidades conhecidas do público paulista. A segunda oferecia, a cada 

número, uma versão zoomórfica em zincogravura de algum congressista, seguida de um 

texto no qual se analisavam os hábitos e o comportamento do “espécime” observado, ao 

sabor de um estudo naturalista, parodiando o discurso científico. O recurso ao 

zoomorfismo também era observado na terceira seção, em que o retrato de escritores e 

poetas era acoplado ao corpo de um gafanhoto. À ilustração, seguia-se um texto 

humorístico acerca da personalidade em questão. As imagens que acompanhavam essas 

seções eram assinadas por artistas gravadores diversos, como Arnaldo, Alfredo Norfini, 

Aldo Riedel e o próprio Peregrino de Castro, diretor da Vida Paulista. 

Na mesma linha de produzir perfis caricatos de personalidades conhecidas do 

público, havia as seções “Bazar volante”, “Perfis acadêmicos” e “Berlinda”. No entanto, 

estas não eram acompanhadas de ilustrações cômicas e portrait-charges. O “Bazar volante” 

apareceu nos últimos meses da Vida Paulista, já no contexto das articulações para a sucessão 

de Rodrigues Alves. O propósito da seção era expor, como num mostrador de bazar, figurões 

da situação política local. Membros da Comissão Central do PRP e outros elementos 

vinculados ao governo estadual e à candidatura de Bernardino de Campos à presidência da 

República eram focalizados, exagerando seus defeitos e características físicas e morais mais 

marcantes. Já a seção “Perfis acadêmicos” fazia, em versos, a caricatura de jovens estudantes 

da Faculdade de Direito ou da Escola Politécnica.  
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 TABELA 4. SÉRIES DE TEXTOS DA VIDA PAULISTA (1903-1905) 

Título Categoria Autor(es) Números da Vida Paulista 

A Vida e os colegas Redação/administração Não consta 31, 39. 

Alma de Jano Crônica (cotidiano) Rei do Latium 2-6. 

Ao som da lira Poesia Vários 1-10. 

Aos quatro ventos Prosa (comércio) Não consta 49-51. 

Aos sábados Prosa e verso Rodrigo de T. 48-50, 52, 55-56. 

Arco da velha Prosa Urraca 51, 55. 

Arco-Íris Prosa Celeste 
8-9, 11-15, 19-21, 23-38, 40-44, 
47-48, 57, 60, 68. 

Badaladas Crônica/humor (cotidiano) Quasimodo, Falstaff 15, 17, 20, 22-29, 32. 

Bazar volante 
Humor 
(personalidades/política) 

Gavroche, Frégoli 77-78, 81-83, 87, 89-92, 96-97. 

Berlinda 
Humor 
(personalidades/literatura) 

Não consta 
41-44, 48-49, 51, 54, 58, 60, 66-
67, 87. 

Cantares Versos Não consta 
61-66, 70-71, 80-81, 85-86, 90, 
99-100. 

Caras e caretas* Humor (personalidades) Não consta 12-14, 18, 22, 34-35, 38-39. 

Crônica das Câmaras Crônica (política) Falstaff 1-3. 

Correspondência Redação/administração Não consta 3-4, 8-9, 12, 14, 34. 

Das Sínteses Poesia/excertos Tito Franco 67, 69-72. 

Diálogos Crônica (cotidiano) Falstaff 65-69, 71-72. 

Dicionário jocoso Humor (glossário) Não consta 1, 3-4, 6, 9, 18-20, 22, 26-27. 

Do Livro d’Ela Poesia/excertos Tito Franco 13-14, 16, 26, 37, 39, 44, 48, 52. 

Engrossadores Artigos (política) Não consta 76-77. 

Estação lírica Crônica/crítica (teatro) Til (maioria não consta) 1-6, 57-59, 72. 

Excerto Prosa Raúl 29, 31-33, 37-39, 51. 

Gafanhotos* Humor 
Relâmpago (maioria não 
consta) 

38-39, 41-48, 50, 82-84, 86, 94. 

Galeria do congresso* 
Humor 
(personalidades/política) 

Vários autores 32-37, 40-44, 46-48, 82-84, 86. 

Grilos Notas (política) Não consta 4-5. 

Lira sertaneja Versos  Paff 1, 3-6, 8-9, 13-14, 20. 

Notas da semana Crônica (cotidiano) Falstaff (maioria não consta) 46-47, 50, 59-60, 81-91, 95 

Notas... de crítica Artigos (crítica/literatura) Não consta 58-60, 62, 64, 72-74. 

Passionaria Prosa Coelho Neto 56, 83. 

Pelas crianças Artigos (infância) Não consta 74, 76-77. 

Perfis acadêmicos Humor (personalidades) Vários autores 17-18, 20, 24, 67-70, 74. 

Primores  Vários autores 37-38, 47, 65 

Profili letterari* 
Artigo 
(personalidades/literatura) 

Tristano 2, 10. 

Registro da porta Redação/administração Não consta 
5, 8, 13, 20, 23, 25-32, 34, 37, 
39-43, 58-59, 68-71, 73, 76, 86-
87, 91-92, 94, 99.  

Rir... a rir Crônica/prosa/humor. Domingos Dias Santos 11-15, 18. 

Saraus e concertos Notas (música) M. N. Z. Z. 39-40, 42, 44-45. 

Ciência... em pílulas Humor 
Dr. 
Schvitzfocaultcharraulumby 

3-4, 8. 

Semana alegre Crônica/humor (cotidiano) Hidasil, Aladino 
1-19, 22, 24-35, 37-38, 40-45, 
51, 75-76. 

Sertanejas Versos Vários autores (Léo, Nho By) 32, 35-36. 

Telegraminhas Humor/Notas Não consta 2-6, 42. 

Transcrições da Vida Redação/administração Não consta 32-35. 

Vida alegre Folhetim Hipólito de Camargo 
54-56, 58-59, 61-65, 70-71, 74, 
76-77, 80. 

Vida artística Notas (artes) 
Lá, Manoel dos Passos 
(maioria não consta) 

11, 14, 28, 36-39, 41, 53, 67, 80, 
92. 

Vida social Notas (sociedade) Não consta 25-27, 29, 71, 85, 92. 

Vida esportiva Notas (esportes) Armando (maioria não consta) 7-9, 45-46, 48, 50, 54, 65. 

Vida teatral Notas (teatro) 
Pierrot, M. Probus (maioria 
não consta) 

1-2, 4, 7-8, 25, 35, 45, 48, 67, 
69, 75, 77-78, 80, 82, 92-95. 

* Seções ilustradas. 
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A “Berlinda” foi apresentada como uma seção humorística “que só produz efeito 

num limitado círculo”.333 Estar “na berlinda” – e ter seu nome publicado na seção – seria 

como pagar uma prenda por alguma razão prontamente justificada: “O Herculano de Freitas, 

por ter formulado o projeto dos novos impostos”; “O Lellis Vieira, por andar sempre 

assoviando”; “O professor Castagnoli, por ter desafinado a valer no concerto do João Gomes 

Junior”; “O Tito Franco, por andar contando a todo mundo que vai ao Pará” etc.. 

Ainda com caráter humorístico, podemos citar o “Dicionário Jocoso” e os 

“Telegraminhas”. Estes tiveram curta duração e publicavam supostas mensagens 

telegráficas, de teor cômico, que parodiavam as seções de telegramas dos grandes jornais 

da época. Aquele consistia num glossário irreverente, com alguma pitada de sátira política 

e crítica de costumes, como podemos perceber no seguinte fragmento:  

 
CAUDA – Complemento de animais e acessório das pessoas de 

reputação duvidosa. 
SUÍÇO – Em sentido restrito é o homem que traz suíças, que as tem 

em casa ou loja; em sentido figurado é político de bom coração, que serve a 
todos os partidos, guardando ileso o seu privilégio e liberdade de homem de 
aluguel; mercador feliz, à guisa dos padres que não pagam imposto. 

DEMAGOGO – Palavra composta: Dema, espírito mau e Gogo, peste 
que acomete as aves. Febre catarral sanguinária que acomete os homens da 
plebe com delírio e põe em perigo a vida e a bolsa das autoridades. 

DENTISTA – Homem que se ocupa dos queixos alheios para ter que 
dar aos seus. 

ADVOGADO – Pirata em seco, homem do pró e do contra: qualquer 
das partes tem razão, com a simples condição de ser sua constituinte.334 

 

Como podemos perceber, as seções publicadas na Vida Paulista não tinham uma 

periodicidade regular e constituíam estratégias efêmeras de atrair os leitores; revelavam o grau 

de experimentalismo da imprensa periódica do início do século XX, visando estabelecer uma 

linguagem própria e atender as demandas do público consumidor. A Vida Paulista, como 

revista de variedades que defendia um programa independente, amplo e heterogêneo, procurou 

reservar espaços para literatura, artes, esportes, vida social, política e humor, em sintonia com a 

consciência de que os interesses do público eram segmentados e a leitura se fazia de maneira 

seletiva e segundo critérios muito diversos. 

 

 

 

                                                           
333 Vida Paulista (41, ano II, 18 e 19 jun. 1904). 
334 Vida Paulista (14, ano I, 12 e 13 dez. 1903). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Os redatores e colaboradores da 

acontecimentos os mais variados, que ficaram registrados em prosa e verso, artigos e 

crônicas humorísticas, gravuras alegóricas e imagens satíricas etc. O seman

Arlindo Leal e Peregrino de Castro cobriu um período de dois anos, entre setembro de 1903 

e agosto de 1905, ao longo do qual abordou os debates parlamentares, os processos 

eleitorais, as articulações partidárias, as disputas políticas no i

desenvolvimento comercial, os avanços tecnológicos, as transformações da paisagem urbana, 

os eventos sociais, as festas cívicas, a vida literária, o movi

as exposições de pintura, entre outras

Numa rápida tentativa de 

páginas da Vida Paulista, é possível resumir os principais assuntos, 

como propusemos nos apêndices deste trabalho: a) 

e divertimento, c) Política, partido e eleições

semanário ilustrado oferece uma infinidade de janelas 

vidraças mais ou menos opacas, mais ou menos espessas, algumas guarnecidas

de malhas largas ou estreitas 

trabalho, procuramos oferecer um pequeno molho de chaves

aqui e acolá, por meio dos quais talvez seja possível abrir algumas d

vidros de outras ou ampliar os crivos das gelosias

 

  

Integra o presente trabalho um CD

Paulista. A partir de uma interface 

semanário de acordo com o ano e mês de publicação

páginas da Vida Paulista. A disponibilização desse material constitui uma boa contri

para pesquisas vindouras. Já o

guisa de estudo monográfico introdutório, 

do hebdomadário com recursos que facilitem sua leitura, nutrindo

alguns pressupostos necessários a sua compreensão e restituindo

outrora desfrutou. 

 Acreditamos não haver dúvidas

do hebdomadário fundado por Arl

ao longo de dois anos, com

240 

Os redatores e colaboradores da Vida Paulista relataram e analisaram –

acontecimentos os mais variados, que ficaram registrados em prosa e verso, artigos e 

crônicas humorísticas, gravuras alegóricas e imagens satíricas etc. O seman

Arlindo Leal e Peregrino de Castro cobriu um período de dois anos, entre setembro de 1903 

e agosto de 1905, ao longo do qual abordou os debates parlamentares, os processos 

eleitorais, as articulações partidárias, as disputas políticas no interior, a crise da lavoura, o 

desenvolvimento comercial, os avanços tecnológicos, as transformações da paisagem urbana, 

os eventos sociais, as festas cívicas, a vida literária, o movimento nos teatros, os concertos e

, entre outras matérias.  

Numa rápida tentativa de separar por temas os fatos que mereceram destaque nas 

, é possível resumir os principais assuntos, 

como propusemos nos apêndices deste trabalho: a) Sociedade e economia

Política, partido e eleições. A realidade construída nas páginas 

oferece uma infinidade de janelas – em formatos variados e com 

vidraças mais ou menos opacas, mais ou menos espessas, algumas guarnecidas

estreitas – através das quais podemos vislumbrar o passado. Neste 

trabalho, procuramos oferecer um pequeno molho de chaves e outros instrumentos, catados 

s quais talvez seja possível abrir algumas dessas janelas

vidros de outras ou ampliar os crivos das gelosias. 

 

tegra o presente trabalho um CD-ROM contendo a coleção digitalizada da 

A partir de uma interface de navegação, na qual distribuímos os 

rio de acordo com o ano e mês de publicação, os interessados podem 

. A disponibilização desse material constitui uma boa contri

para pesquisas vindouras. Já o texto que encerramos com estas considerações finais, à 

uisa de estudo monográfico introdutório, teve por objetivo prover os futuros consulentes 

recursos que facilitem sua leitura, nutrindo a 

alguns pressupostos necessários a sua compreensão e restituindo-lhe a transparência

Acreditamos não haver dúvidas de que a disponibilização de uma coleção completa 

hebdomadário fundado por Arlindo Leal e Peregrino de Castro – publicado

com a colaboração de inúmeros escritores – possa

– à queima roupa – 

acontecimentos os mais variados, que ficaram registrados em prosa e verso, artigos e 

crônicas humorísticas, gravuras alegóricas e imagens satíricas etc. O semanário fundado por 

Arlindo Leal e Peregrino de Castro cobriu um período de dois anos, entre setembro de 1903 

e agosto de 1905, ao longo do qual abordou os debates parlamentares, os processos 

nterior, a crise da lavoura, o 

desenvolvimento comercial, os avanços tecnológicos, as transformações da paisagem urbana, 

mento nos teatros, os concertos e 

os fatos que mereceram destaque nas 

, é possível resumir os principais assuntos, distribuindo-os tal 

Sociedade e economia, b) Arte, cultura 

. A realidade construída nas páginas do 

em formatos variados e com 

vidraças mais ou menos opacas, mais ou menos espessas, algumas guarnecidas por rótulas 

através das quais podemos vislumbrar o passado. Neste 

e outros instrumentos, catados 

essas janelas, lustrar os 

contendo a coleção digitalizada da Vida 

na qual distribuímos os cem números do 

, os interessados podem acessar as 

. A disponibilização desse material constitui uma boa contribuição 

texto que encerramos com estas considerações finais, à 

prover os futuros consulentes 

a Vida Paulista de 

lhe a transparência de que 

de que a disponibilização de uma coleção completa 

publicado, regularmente, 

possa ensejar o acesso a 
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uma quantidade inestimável de indícios e testemunhos que nos permitam compreender e 

explicar muito do que se passou em São Paulo entre 1903 e 1905. Contudo, é sempre difícil 

saber até que ponto o material disponibilizado está realmente preparado para ser inquirido e 

com que tipos de investigações ele será capaz de cooperar. Atados ao circunstancial, 

comprometidos com uma audiência que não somos nós, insinuados por elementos da 

oralidade, contando sempre com a participação de um expectador adestrado em 

determinados temas, signos e convenções, os textos e imagens estampados na Vida Paulista 

acumularam a poeira de cento e dez anos em nossos acervos públicos ou privados e se 

tornaram opacos com o decorrer do tempo. 

 A imprensa periódica, polissêmica por natureza, difere muito do documento 

genuinamente arquivístico, cujas ambiguidades são reduzidas pela própria condição de sua 

produção. Os documentos administrativos ou jurídicos só dizem sobre aquilo para o qual 

foram gerados – dispor, comprovar ou informar. Além disso, a natureza dos dados contidos 

num documento de arquivo e a forma como eles são dispostos em seu suporte obedecem a 

fórmulas predeterminadas, conforme convenções e regulamentos que ajudam a estabelecer 

padrões e facilitam o trâmite do documento na instituição que o criou durante a primeira 

fase de seu ciclo vital, ao longo da qual ele cumpriu as funções administrativas ou jurídicas 

que justificaram sua produção.  

O historiador é capaz de presumir o que poderá encontrar num determinado tipo 

documental e a utilização de um documento de arquivo como fonte para a história ocorrerá 

de modo controlado, seguro, menos propício a armadilhas, pois conhecemos a proveniência 

do documento, as razões que motivaram sua criação, a natureza das atividades representadas 

nele, as normas e convenções que regeram sua produção e as finalidades às quais se 

destinou. O conteúdo de um documento de arquivo revelará informações estritamente 

essenciais ao cumprimento das funções atribuídas a ele. 

Os textos e imagens contidos num periódico como a Vida Paulista não só eram 

produzidos a partir de intenções várias – externar sentimentos, entreter e instruir os 

leitores, formar opinião e informar o público, anunciar produtos e casas comerciais, 

promover a arte e a literatura, reputar artistas e poetas, difundir ideias, criticar os costumes 

políticos e sociais etc. – como suscitavam apropriações as mais diversas. Eventualmente, 

alguns mal entendidos ou controvérsias davam margem a polêmicas e debates por meio de 

outras publicações ou mesmo nas ruas – situações em que os diretores do periódico 

causador da contenda podiam sair em defesa de um ponto de vista ou esclarecer melhor a 

opinião emitida anteriormente. Além disso, tais opiniões e pontos de vistas elaboravam-se 

no plano da intertextualidade ou mesmo da extratextualidade, o que significa dizer que as 
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conotações dadas ao que era dito em determinada publicação podiam ser inferidas com 

base no conhecimento daquilo que não estava propriamente expresso nos textos ou 

imagens que teriam dado origem àquelas conotações. Assim, parece claro que a imprensa 

periódica apresenta-se como uma fonte complexa e pode dizer ao historiador muitas coisas 

que não estão predeterminadas. 

O caráter enigmático e labiríntico das publicações periódicas torna sua utilização 

como fonte de conhecimento sobre o passado algo tão profícuo quanto frustrante e 

perigoso. Contrapondo-se ao documento genuinamente arquívistico, um jornal ou revista é 

um “documento” aberto e permite ao historiador vislumbrar um horizonte amplo, um 

oceano de possibilidades de leitura acerca do que se passou em determinada época. No 

entanto, os usos de uma publicação periódica como fonte não são ilimitados, e este 

trabalho procurou ancorar a Vida Paulista num contexto para que os historiadores que 

venham recorrer à leitura de suas páginas não se sintam navegando sem rumo num oceano. 

Procuramos cercar o material e dar-lhe consciência, oferecer-lhe um chão seguro e amparar 

o historiador com referências para que o semanário possa ser explorado ao máximo dentro 

de suas possibilidades.         

Nesse sentido, fez-se necessário desvendar um pouco do circuito da comunicação 

estabelecida pela Vida Paulista, a fim de restituir-lhe a paternidade e trazer à tona muitas 

das diversas vozes ocultas em suas páginas. Obviamente, nunca teremos acesso direto aos 

indivíduos que puseram no mundo os textos e imagens publicados no semanário, nem 

esgotaremos tudo o que eles queriam expressar por meio da publicação. No entanto, 

acreditamos ter socorrido aqueles textos e imagens ao menos parcialmente, recorrendo a 

outras fontes de pesquisa para elucidar elementos obscuros ou suprir a Vida Paulista com 

informações prévias que possam recolocá-la dentro do circuito, revigorando-lhe o 

potencial comunicativo, e favorecer-lhe no cumprimento de sua nova função na sociedade: 

a de rastro de um tempo pretérito. 

Se o conteúdo de um documento de arquivo é determinado pelas atividades 

pertinentes à instituição que o produziu e pelas fórmulas convencionadas, a disposição das 

informações num jornal ou numa revista também não é totalmente livre e respeita 

convenções próprias, segundo as técnicas disponíveis, o gênero e a vocação do periódico e 

as preferências do público consumidor. Por outro lado, a imprensa periódica sempre 

estabeleceu interseções com outras formas de expressão da vida cotidiana, tendendo a se 

manter aberta ao tempo presente, numa continuidade rompida imediatamente após a leitura 

do número do dia – dinâmica esta que exige reatualização sem fim, pois há quem diga não 

haver nada mais velho que o jornal de ontem.  
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As publicações semanais, embora tivessem um ritmo menos acelerado e pendessem 

mais para a reflexão e fruição do que para o noticiário, também não fugiam ao império do 

efêmero e circunstancial. Embora estejamos impossibilitados de perceber nuanças que se 

perderam no tempo, é necessário o esforço para se recuperar as condições do riso que uma 

caricatura podia provocar ou as possibilidades de entendimento de uma crônica.  

No presente trabalho, procuramos inserir a Vida Paulista no seu contexto e numa 

tradição, identificando seu local e suas condições de produção, seus agentes e os vínculos 

sociais e institucionais estabelecidos por eles, a vocação do semanário e seu alinhamento a 

determinadas correntes de pensamento, os temas privilegiados e os aspectos formais e 

materiais da publicação. Ao longo de todo o trabalho, buscamos esclarecer pontos obscuros e 

outros elementos presentes na realidade construída nas páginas da Vida Paulista, lançando 

pequenas hipóteses de leitura do semanário. Assim, acreditamos ter contribuído para 

deslindar pequenas pontas de fios num intrincado novelo. Esperamos que esses fios possam 

suscitar pesquisas mais avançadas, aprofundando ainda mais o nosso conhecimento sobre a 

Vida Paulista e sobre o “viver multiforme” no pujante estado de São Paulo e sua opulenta 

“capital artística” durante o alvorecer do século XX. 
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Apêndice A 

SOCIEDADE E ECONOMIA 

 

• Agricultura, ferrovias, bancos, comércio e reformas urbanas 

 

A crise da lavoura, embora não tenha sido frequentemente focalizada pelo semanário 

ilustrado de forma mais incisiva, atravessou todo o período em que a Vida Paulista foi 

publicada e esteve implícita em várias discussões e temas propostos pelos seus 

redatores.335 O semanário abordou, por exemplo, os preparativos para a participação do 

Estado de São Paulo na Exposição Universal de Saint Louis, nos Estados Unidos, evento 

que proporcionaria uma oportunidade excepcional para a divulgação da “indústria 

agrícola” local no mercado externo. Como vimos anteriormente, a propaganda da lavoura 

brasileira consistia numa ação veemente dos cafeicultores para reverter o quadro de crise 

no setor, congregando esforços em várias frentes e contando com forte estímulo do 

governo, que ainda se mostrava resistente às políticas intervencionistas reivindicadas por 

parte dos fazendeiros do café.336 

Associados ao desenvolvimento da lavoura, como já tratamos na primeira parte deste 

trabalho, estavam os bancos de crédito agrícola e as estradas de ferro. No caso destas, 

merecem destaque as discussões em torno da encampação da Companhia União Sorocabana 

e Ituana pelo governo estadual, episódio amplamente repercutido pela Vida Paulista. Já 

sabemos que a referida empresa encontrava-se em grandes dificuldades financeiras na virada 

do século; em 1901, o governo federal precisou intervir na administração da CUSI e veio a 

adquiri-la três anos depois, quando o Estado de São Paulo passou a pleitear a encampação da 

companhia, conseguindo aprovação do Congresso Estadual (Lei 905, de 08/06/1904) para 

                                                           
335 A situação de penúria a que muitos fazendeiros foram se encontrando no final dos anos 1890 foi descrita 
em irreverente crônica publicada na revista (2, ano I, 19 e 20 set. 1903). 
336 A comissão organizadora de uma exposição preparatória era composta pelo secretário de agricultura do 
Estado, Luís Piza, como presidente honorário; o senador Siqueira Campos, como presidente; o comissário dos 
EUA junto aos governos da América do Sul, John T. Lewis; o engenheiro Augusto da Silva Teles e o médico 
Carlos Botelho, como diretores; o engenheiro Ramos de Azevedo, como arquiteto; o industrial Alexandre 
Siciliano, como tesoureiro; o advogado Veiga Filho, como secretário geral; e o jornalista Leopoldo de Freitas, 
como encarregado da publicidade. Uma comissão executiva também foi constituída sob a presidência honorária 
do médico Luís Pereira Barreto e tendo como membros os advogados José Cardoso de Almeida e Olavo Egídio, 
além do engenheiro João Renato Zamyth. Entre todos esses nomes, destacava-se o de Carlos Botelho, influente 
membro da SPA, propagandista da lavoura, inventor de máquinas agrícolas (39, ano II, 4 e 5 jun. 1904) e 
responsável pela organização de uma exposição agrícola, industrial e pastoril ocorrida na capital paulista em 
1902. O médico e cirurgião Carlos Botelho seria nomeado secretário de Agricultura do governo de Jorge 
Tibiriçá, em maio de 1904. A Exposição Universal daquele ano ocorreu na cidade norte-americana de Saint 
Louis, entre abril e dezembro, sendo considerada a maior exposição internacional da história. A Vida Paulista 
(9, ano I, 7 e 8 nov. 1903; 14, ano I, 12 e 13 dez. 1903; 15, ano I, 19 e 20 dez. 1903; 18, ano II, 9 e 10 jan. 1904; 
19, ano II, 16 e 17 jan. 1904) acompanhou os preparativos do evento, ora com ironia, ora com entusiasmo. 



 

este fim e para o arrendamento

condições, visando, com esta medida, que a 

empreendedores paulistas.337

 

                                                          
337 A Vida Paulista publicou charges a respeito do projeto de encampação da Sorocabana (
1904) apresentado pela Comissão de Fazenda e Contas da Câmara Estadual, formada
Herculano de Freitas, Aureliano de Gusmão e Veiga Filho. No Senado Estadual, o projeto de lei número 6/1904 
recebeu parecer favorável da Comissão de Fazenda (composta pelos senadores Lacerda Franco e Siqueira 
Campos) e emendas por parte do
aprovado o projeto, ficando o governo de São Paulo autorizado a encampar a Companhia União Sorocabana e 
Ituana. A partir daí, um embate se travou entre os governos de São Paulo e
disputa esta representada na Vida Paulista
federal e estadual (47, ano II, 30 e 31 jul. 1904) ou como uma questão concernente à autonomia estadual (
ano II, 13 e 14 ago. 1904).  

FIGURA 95. Vida Paulista, 54, ano II, 17 e 18 set. 1904. 
Página central. Acervo Particular. Na imagem, temos 
Antônio Prado (2) e Bento Quirino dos Santos (5), rodeados 
por Jorge Tibiriçá (4), Cardoso de Almeida (3), Fr
Glicério (1), Alfredo Maia (6) e Rodrigues Alves (7).

 

FIGURA 96. Vida Paulista

Primeira página. Acervo Particular. José Pereira Rebouças 

(3), Bento Quirino dos Santos (2), Antônio Prado (4), 

Alfredo Maia (5) e Ramos 

caricatura publicada na primeira página do semanário.
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este fim e para o arrendamento da estrada de ferro a quem oferecesse as melhores 

, visando, com esta medida, que a empresa permanecesse como propriedade de 
337  

                   
publicou charges a respeito do projeto de encampação da Sorocabana (

1904) apresentado pela Comissão de Fazenda e Contas da Câmara Estadual, formada
Herculano de Freitas, Aureliano de Gusmão e Veiga Filho. No Senado Estadual, o projeto de lei número 6/1904 
recebeu parecer favorável da Comissão de Fazenda (composta pelos senadores Lacerda Franco e Siqueira 
Campos) e emendas por parte do senador José Luís Almeida Nogueira (43, ano II, 2 e 3 jul. 1904), tendo sido 
aprovado o projeto, ficando o governo de São Paulo autorizado a encampar a Companhia União Sorocabana e 
Ituana. A partir daí, um embate se travou entre os governos de São Paulo e da União pela posse da empresa, 

Vida Paulista por uma brincadeira de cabra-cega entre os chefes dos executivos 
, ano II, 30 e 31 jul. 1904) ou como uma questão concernente à autonomia estadual (

, ano II, 17 e 18 set. 1904. 
Página central. Acervo Particular. Na imagem, temos 
Antônio Prado (2) e Bento Quirino dos Santos (5), rodeados 
por Jorge Tibiriçá (4), Cardoso de Almeida (3), Francisco 
Glicério (1), Alfredo Maia (6) e Rodrigues Alves (7). 

Vida Paulista, 65, ano II, 3 e 4 dez. 1904. 

Primeira página. Acervo Particular. José Pereira Rebouças 

(3), Bento Quirino dos Santos (2), Antônio Prado (4), 

Alfredo Maia (5) e Ramos de Azevedo (1) aparecem em 

caricatura publicada na primeira página do semanário.

a quem oferecesse as melhores 

permanecesse como propriedade de 

 

 

publicou charges a respeito do projeto de encampação da Sorocabana (39, ano II, 4 e 5 jun. 
1904) apresentado pela Comissão de Fazenda e Contas da Câmara Estadual, formada pelos deputados 
Herculano de Freitas, Aureliano de Gusmão e Veiga Filho. No Senado Estadual, o projeto de lei número 6/1904 
recebeu parecer favorável da Comissão de Fazenda (composta pelos senadores Lacerda Franco e Siqueira 

, ano II, 2 e 3 jul. 1904), tendo sido 
aprovado o projeto, ficando o governo de São Paulo autorizado a encampar a Companhia União Sorocabana e 

da União pela posse da empresa, 
cega entre os chefes dos executivos 

, ano II, 30 e 31 jul. 1904) ou como uma questão concernente à autonomia estadual (49, 
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O governo estadual passou a articular a fusão das companhias Paulista e Mojiana como 

medida preliminar à aquisição da Sorocabana por parte da nova empresa que se originaria a 

partir dessa grande transação.338 Em setembro de 1904, o presidente do Estado de São Paulo, 

Jorge Tibiriçá, convocou uma reunião no Palácio do Governo entre os membros das 

diretorias da Mojiana e da Paulista, nomeando-se, naquela ocasião, uma comissão para 

estudar as bases da fusão. A comissão foi composta por Alfredo Maia, representando o 

governo do Estado de São Paulo, Antonio Carlos da Silva Teles, representando a Companhia 

Mojiana, e Adolfo Augusto Pinto, representando a Paulista (figura 95).339 Este último 

registrou, em seu livro de memórias, um relato acerca daquele episódio: 

 
Tendo entrado em liquidação, em 1904, a Companhia União Sorocabana e 
Ituana, e havendo o Congresso Legislativo de São Paulo votado uma lei 
autorizando a encampação de suas linhas férreas, pensou o Governo do 
Estado que o meio mais conveniente de resolver o problema complexo que 
se lhe apresentava – de fazer permanecer no país a propriedade daquela 
importante empresa e ao mesmo tempo harmonizarem-se e melhor 
regularem-se aos altos interesses dependentes da viação férrea de São 
Paulo – era promover a fusão das Companhias Paulista e Mojiana, devendo 
a empresa resultante adquirir as linhas da Companhia União Sorocabana e 
Ituana, em liquidação.340  
 

Segundo o autor, a assembleia geral dos acionistas da Paulista aceitou, por 

unanimidade, as bases apresentadas pela comissão. A proposta foi aprovada pela maioria dos 

                                                           
338 Em caricatura publicada na Vida Paulista (54, ano II, 17 e 18 set. 1904), os conchavos orquestrados pelas 
autoridades políticas foram representados como um “casamento de conveniência” entre as companhias Paulista 
e Mojiana. Na imagem, o consórcio entre Antônio Prado (noivo) e Bento Quirino dos Santos (noiva) é 
celebrado por Jorge Tibiriçá (padre), com auxílio do secretário do Interior, Cardoso de Almeida (sacristão). 
Francisco Glicério (presidente da Comissão Central do PRP) e Alfredo Maia (superintendente da Sorocabana e 
Ituana) testemunham a cerimônia. O presidente da República, Rodrigues Alves, é representado como a ama que 
cuida da criança (a companhia ferroviária) até que o casamento se concretize. 
339 A Vida Paulista publicou retrato do engenheiro Alfredo Maia (22, ano II, 6 e 7 fev. 1904), que era também 
superintendente da Companhia União Sorocabana e Ituana. Maia foi um dos principais articuladores da tentativa 
de vender a estrada de ferro para uma companhia formada pela fusão entre a Paulista e a Mojiana. Nessa 
empreitada, o engenheiro se envolveu em polêmica (57, ano II, 8 e 9 out. 1904) com a imprensa carioca. Os 
debates que ocorreram em torno da encampação da Sorocabana e da proposta de fusão das duas maiores 
estradas de ferro paulistas parecem ter atiçado o orgulho dos grandes empreendedores locais. Em artigo 
publicado na imprensa paulista, revelava-se grande preocupação com a possível perda da “futurosa estrada, que 
a nossa iniciativa creou, que o nosso auxílio manteve” (OESP, 25 set. 1904). Contrapondo-se à proposta de 
fusão das duas grandes companhias, o Jornal do Comércio teria insinuado a venda da Sorocabana para a 
Inglesa, tendo sido rebatido prontamente pela imprensa paulista, desta vez representada pela Folha Nova, de 
Garcia Redondo, como aparece em charge da Vida Paulista (56, ano II, 8 e 9 out. 1904). 
340 Ver obra de Adolfo Augusto Pinto (Minha vida: memórias de um engenheiro paulista. São Paulo: Secretaria 
da Cultura, 1970, p. 54), cuja primeira edição data do final da década de 1920. Durante a referida reunião, 
Antônio da Silva Prado (prefeito de São Paulo e presidente da Companhia Paulista) apoiou a proposta de fusão 
em nome da diretoria de sua empresa. O mesmo fez o vice-presidente da Companhia Mojiana, Ramos de 
Azevedo, que teria elogiado o plano do governo “cujo escopo consiste sobretudo em reunir forças para o grande 
emprehendimento da fusão de todas as linhas ferreas paulistas, inclusive a Sorocabana, da qual, como é sabido, 
dependem relações inter-estaduais e planos de defesa nacional de incontestavel valor” (OESP, 21 set. 1904, p. 
2, grifos nossos). Carlos Botelho e Albuquerque Lins (secretários da Agricultura e da Fazenda, respectivamente) 
também estiveram presentes à reunião. 
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acionistas da Mojiana, mas a votação não alcançou os dois terços exigidos (figura 96). 

Conforme o relato de Adolfo Pinto, “por efeito de viva oposição movida contra o negócio, 

chefiada pelos acionistas Dr. José Rebouças, Inspetor Geral da Companhia, e Conde Álvares 

Penteado, foi a fusão rejeitada”.341 

Fracassados esses primeiros esforços, Jorge Tibiriçá iniciou o ano de 1905 com um 

grande êxito na questão da Sorocabana: as negociações com o governo federal avançaram 

e o estado obteve um empréstimo de £ 3.800.000 de bancos alemães, sob a condição de 

que tal quantia fosse empregada tanto no pagamento da estrada ao governo federal como 

nas obras de construção e melhoramentos da linha.342 A aquisição da companhia e a 

operação de crédito já haviam sido firmadas antes mesmo da reabertura do Congresso 

Estadual, cabendo a este somente aprovar os atos do governo, autorizando-o a arrendar a 

estrada ou fazê-la trafegar por conta própria (Lei 940, de 6/4/1905).343 A questão da 

Sorocabana estava provisoriamente resolvida. 

                                                           
341 A Vida Paulista publicou charges sobre esee episódio. Numa delas, José Pereira Rebouças, representado 
como Mefistófeles, impede o “casamento” (65, ano II, 3 e 4 dez. 1904). Desta vez, o papel da ama é despenhado 
por Alfredo Maia e o engenheiro Ramos de Azevedo, vice-presidente da Mojiana e grande entusiasta da fusão, 
também compõe a cena. Em outra imagem, os acionistas Rebouças e Penteado, a bordo do trem da Mojiana, 
conseguem escapar do “abismo”, sendo perseguidos a cavalo por Jorge Tibiriçá (70, ano III, 7 e 8 jan. 1905). O 
abismo era uma referência à união das empresas, tema que dividiu os acionistas da Mojiana entre fusionistas 
(entre os quais destacam-se Bento Quirino, José Paulino, Antônio Mercado, Silva Teles, Carlos Guimarães e 
Carvalho de Mendonça) e antifusionistas (Arlindo Leão, Jambeiro Costa, Álvares Penteado, José Rebouças, 
Castro Menezes, Pascoal Ricardino, Augusto de Paula Ramos, Antônio de Godói, entre outros). Esta 
polarização teve forte repercussão sobre a eleição da nova diretoria da Mojiana, realizada durante assembleia 
ocorrida em Campinas (CP, 31 dez. 1904). O engenheiro José Rebouças já havia figurado na “Galeria Ilustre” 
da Vida Paulista, na qualidade de inspetor geral da Companhia Mojiana, recebendo homenagem do semanário 
pelos melhoramentos introduzidos na via férrea (15, ano I, 19 e 20 dez. 1903). 
342 A escritura da compra da Companhia União Sorocabana e Ituana pelo governo paulista foi lavrada em 18 de 
janeiro de 1905 nas notas do tabelião Evaristo Vale de Barros, do Rio de Janeiro. Já a operação de crédito foi 
intermediada pela Haupt, Biehn & Comp., agência estabelecida no Rio de Janeiro. No dia 6 de fevereiro de 
1905, um contrato provisório foi celebrado entre Jorge Tibiriçá (presidente de São Paulo), Albuquerque Lins 
(secretário da Fazenda), Luís Artur Vilela (procurador fiscal do estado) e o gerente da Haupt, Biehn & Comp., 
Alexandre Grosse (CP, 7 fev. 1905). Um contrato definitivo ainda haveria de ser firmado pelo governo do 
Estado e pelos bancos Dresdner Bank e Schaaffhausen’scher Bankverein.  
343 A Vida Paulista publicou charge em que se criticam os termos do contrato celebrado entre o governo de São 
Paulo e a firma Haupt, Biehn & Comp. para emissão do referido empréstimo (80, ano III, 18 e 19 mar. 1905). O 
semanário chama a atenção para a cláusula vigésima oitava do contrato, segundo a qual, para as obras de 
reforma e prolongamento a serem executadas na estrada de ferro, “todos os materiais que tiverem de ser 
importados pelo Governo do Estado de S. Paulo, ou pelos arrendatários da Estrada de Ferro União Sorocabana e 
Ytuana para os serviços desta, deverão ser encomendados à firma Haupt, Biehn & Comp. pelos preços correntes 
na ocasião” (Projeto de Lei n. 1/1905). Na charge, Alfredo Maia (representado como maquinista) e Herculano 
de Freitas (como guarda-trem) conduzem a Sorocabana em direção a uma enorme boca aberta e cheia de dentes, 
enquanto Jorge Tibiriçá aparece como um agente ferroviário, bandeirando a passagem da composição. De 
acordo com a Vida Paulista, o monopólio entregue aos alemães era uma das mais “vergonhosas patotas 
administrativas” encampadas pelo congresso estadual (81, ano III, 25 e 26 mar. 1905). A questão foi bastante 
discutida na imprensa paulista, especialmente após a reabertura dos trabalhos legislativos, em 10 de março, 
saindo alguns veículos – como A Plateia e o Correio Paulistano – em defesa do executivo estadual (CP, 20 
mar. 1905 e 21 mar. 1905); outras publicações criticaram a anuência do governo (OESP, 19 mar. 1905 e 21 mar. 
1905) diante da artimanha da Haupt, Bienh & Comp., que aproveitou o ensejo para assegurar certa preferência 
para a indústria alemã nos negócios da Sorocabana. O deputado Herculano de Freitas foi um dos autores do 
projeto de lei que aprovava a operação de crédito, apresentado em 14 de março e transformado em lei poucos 
dias depois. Outra charge publicada na Vida Paulista exibia novamente Herculano (como guarda-trem) e 



 

Antes da contenda 

instituição financeira em crise

pública. O Banco de Crédito R

uma política de incentivo à formação de estabelecimentos que financiassem a expansão da 

produção de café e das demais atividades relacionadas à agricultura. Fundada com a 

finalidade principal de for

garantia real, a instituição obteve os favores excepcionais da garantia de juros 

um contrato mantido com o governo provincial. A crise na lavoura atingiu o banco, que 

adentrou o século XX sob um ponderoso risco de falência.

 

 

Em 1903, o governo paulista modificou os contratos com o Banco de Crédito Real, 

tendo em vista intervir diretamente na sua administração. José Cardoso de Almeida foi 

nomeado diretor fiscal da instituição, que pr

dada a impossibilidade de pagar os juros das letras hipotecárias em circulação (EGAS, 

                                                                                
Tibiriçá (desta vez como maquinista), guiando uma locomotiva da Haupt, Biehn & Comp. em direção ao 
Senado Estadual (81, ano III, 25 e 26 mar. 1905), numa alusão
àquela casa legislativa. O debate refletia, em grande medida, as divergências políticas entre o PRP e a 
dissidência, que rivalizava com o governo em quase todas as questões públicas.
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Antes da contenda em torno da companhia férrea, um episódio envolvendo 

instituição financeira em crise já havia provocado grande celeuma e mobilizado a opinião 

O Banco de Crédito Real de São Paulo fora constituído, durante o Império, sob 

uma política de incentivo à formação de estabelecimentos que financiassem a expansão da 

produção de café e das demais atividades relacionadas à agricultura. Fundada com a 

finalidade principal de fornecer crédito agrícola com base em emissão de letras e com 

garantia real, a instituição obteve os favores excepcionais da garantia de juros 

um contrato mantido com o governo provincial. A crise na lavoura atingiu o banco, que 

XX sob um ponderoso risco de falência.  

 

Em 1903, o governo paulista modificou os contratos com o Banco de Crédito Real, 

tendo em vista intervir diretamente na sua administração. José Cardoso de Almeida foi 

nomeado diretor fiscal da instituição, que precisou solicitar auxílio ao governo estadual, 

dada a impossibilidade de pagar os juros das letras hipotecárias em circulação (EGAS, 

                                                                                                                        
Tibiriçá (desta vez como maquinista), guiando uma locomotiva da Haupt, Biehn & Comp. em direção ao 

, ano III, 25 e 26 mar. 1905), numa alusão à velocidade com que o referido projeto chegava 
àquela casa legislativa. O debate refletia, em grande medida, as divergências políticas entre o PRP e a 
dissidência, que rivalizava com o governo em quase todas as questões públicas. 

FIGURA 97. Vida Paulista

out. 1903. Última página. Acervo 

Particular. O diretor do Banco de Crédito 

Real, Firmiano Pinto [5], cercado pelos 

parlamentares Veiga Filho [1], Rubião 

Júnior [2], Herculano de Freitas [3] e 

Lacerda Franco [4]. 
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Em 1903, o governo paulista modificou os contratos com o Banco de Crédito Real, 
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1927: 159). O Tesouro Estadual disponibilizou quantias sucessivas a fim de socorrer o 

banco, provocando certa celeuma e muitos questionamentos pela imprensa. O caso também 

foi repercutido nas páginas da Vida Paulista (figura 97).344 

Concluindo este tópico, o semanário ilustrado também abordou questões relacionadas 

ao comércio e às demais atividades econômicas que se desenvolviam na capital paulista. 

Sabemos que a cidade se remodelava para atender as novas demandas e sua paisagem vinha 

sofrendo importantes transformações desde as décadas anteriores. Os melhoramentos urbanos, 

o embelezamento dos espaços públicos, o alargamento das vias principais e a iluminação 

elétrica valorizavam os imóveis e facilitavam o fluxo de pessoas e mercadorias. Marca desse 

processo foi a demolição da igreja mantida pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos, localizada no antigo largo do Rosário. Este era um dos principais pontos da 

capital paulista, passou por reformas e recebeu nova denominação. O local tornou-se a praça 

Antônio Prado, como é conhecido até hoje, e a irmandade construiu uma nova igreja no largo 

do Paissandu.345     

 

• Novos habitantes, desigualdades sociais, segurança pública e sistema judiciário  

 

As contradições da grande cidade se tornavam cada vez mais expressivas. Ao lado de 

tamanha riqueza e suntuosidade, a miséria não era menos admirável. A pobreza e a 

mendicância proliferavam nas ruas centrais e contrastavam com soberbos edifícios, 

luxuosas carruagens, cartolas, casacas, sedas, adereços, bom gosto, conforto e toda 

ostentação da aristocracia, dos novos ricos e dos dândis que perambulavam pelas vias 

elegantes do Triângulo.  

Na Vida Paulista, em algumas ocasiões, as desigualdades da sociedade paulistana 

foram tratadas pelos cronistas. Álvaro Guerra, por exemplo, abordou a convivência entre 

luxo e miséria nas ruas da cidade.346 Em geral, a pobreza era vista pelo viés cristão da 

                                                           
344 O semanário (6, ano I, 17 e 18 out. 1903) comentou a situação do Banco de Crédito Real nas crônicas “Semana 
alegre” e “Alma de Jano”. No mesmo número, publicou-se uma charge na qual foram representados como médicos 
os parlamentares Rubião Júnior (presidente da Câmara Estadual), Herculano de Freitas (presidente da Comissão de 
Fazenda e Contas daquela casa legislativa), e Lacerda Franco (presidente do Senado Estadual e do Banco União de 
São Paulo). O quadro completava-se com o deputado Veiga Filho (membro da Comissão de Fazenda e Contas da 
Câmara Estadual), representado como uma enfermeira, e o capitalista Firmiano Pinto (diretor executivo do Banco 
de Crédito Real de São Paulo), representado como um enfermo. Finalmente, uma figura feminina fazia referência à 
lavoura, desabando aos pés do banco moribundo. O assunto rendeu por muito tempo e foi tratado na Vida 
Paulista em outras oportunidades (5, ano I, 10 e 11 out. 1903; 6, ano I, 17 e 18 out. 1903). 
345 O episódio da demolição da igreja do Rosário não passou sem receber comentários da Vida Paulista (1, ano 
I, 12 e 13 set. 1903; 7, ano I, 24 e 25 out. 1903; 38, ano II, 28 e 29 maio 1904; 41, ano II, 18 e 19 jun. 1904). 
346 Vida Paulista (2, ano I, 19 e 20 set. 1903).  
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caridade, tida como obrigação moral de todos os que tinham condições de exercê-la.347 A 

atividade filantrópica desempenhava um importante papel de controle social e a escalada 

da violência urbana era um foco constante de preocupações. A opulenta e suntuosa capital 

paulista, que se vangloriava do seu progresso material e moral, era também o palco da 

desgraça de muitas vidas que se entregavam ao vício, ao desespero, ao roubo, à gatunagem 

e à prostituição. Crimes, suicídios e desastres fizeram parte do cotidiano paulistano no 

início do século XX. Frequentemente, os jornais noticiavam atropelamentos de crianças 

causados por bondes elétricos e pelos primeiros automóveis. A infância tornava-se alvo de 

atenção das autoridades públicas.348 

Na primeira parte deste trabalho, vimos que o Estado de São Paulo iniciou uma 

política de ampliação, profissionalização e reorganização de seu aparato policial, visando 

conservar a ordem pública, ameaçada nos principais centros urbanos pela aglomeração de 

pessoas, que fazia da capital paulista um ambiente propício ao crime. Além da feição 

ameaçadora da diversificação social no espaço urbano, também a instabilidade econômica 
                                                           
347 Vida Paulista (28, ano II, 19 e 20 mar. 1904; 48, ano II, 6 e 7 ago. 1904). Não só a Igreja, mas também as 
elites e a classe média urbana organizavam instituições beneficentes dedicadas aos pobres, aos órfãos, aos 
idosos, às mães, aos loucos etc. Alfredo Moreira Pinto (1979: 142-161) elenca algumas dessas entidades 
existentes na cidade de São Paulo em 1900: Casa Pia de São Vicente de Paula, na rua das Palmeiras; 
Associação das Amas Desamparadas, na ladeira de Santa Ifigênia; Hospício de Alienados, na rua do 
Hospício; Asilo de Alienados, próximo à estação de Juqueri; e a Policlínica, na Travessa da Sé. Na rua 
Brigadeiro Tobias ficava o Hospital da Beneficência Portuguesa, cujo aniversário de fundação foi 
comemorado pela Vida Paulista (56, ano II, 1 e 2 out. 1904; 57, ano II, 8 e 9 out. 1904). No recém-criado 
bairro do Ipiranga, havia três instituições pias: Asilo de Órfãos de Nossa Senhora Auxiliadora, Asilo do Bom 
Pastor e Orfanato Cristóvão Colombo. No final da rua da Consolação, no bairro de Pinheiros, havia sido 
instalado o Hospital de Isolamento, para tratamento de doenças infectocontagiosas. A Santa Casa de 
Misericórdia mantinha quatro instituições: o Hospital da Santa Casa, na rua Cesário Mota; o Hospital dos 
Lázaros, na rua João Teodoro; o Asilo dos Expostos; e o Asilo da Mendicidade. Esta última, localizada na 
rua da Glória, atendia homens e mulheres que viviam como pedintes pela cidade afora, prática que se tornava 
cada vez mais incômoda aos transeuntes. O tema da mendicância também foi abordado pela Vida Paulista 
em diversas ocasiões (15, ano I, 19 e 20 dez. 1903; 72, ano II, 21 e 22 jan. 1905). 
348 Uma série de artigos publicados na Vida Paulista levantava a questão da delinquência infantil e pugnava 
não só pela obrigatoriedade da instrução pública, mas defendia a tomada de medidas repressivas pelo polícia 
no sentido de coibir delitos praticados por menores (74, ano III, 4 e 5 fev. 1905; 76, ano III, 18 e 19 fev. 
1905; 77, ano III, 27 e 28 fev. 1905; 78, ano III, 4 e 5 mar. 1905). Na mesma série, fazia-se menção aos 
“burguezotes do high-life” que, “tentando illudir o tedio da sua fidalga ociosidade”, desdenhavam da 
segurança individual dos transeuntes e percorriam as vias urbanas dentro de seus aristocráticos automóveis 
em desatada correria, situação que havia provocado, naqueles dias, a morte de uma criança e o desespero de 
uma mãe. Os atropelamentos causados pelo tráfego dos bondes elétricos nas ruas de São Paulo eram ainda 
mais frequentes e vitimavam especialmente os menores (21, ano II, 30 e 31 jan. 1904; 67, ano II, 17 e 18 dez, 
1904; 86, ano III, 29 e 30 abr. 1905). Questões relacionadas à infância eram constantemente debatidas na 
imprensa, abordando-se o abandono, a inércia do poder público, a negligência dos pais etc. A morte violenta 
provocada por motivos aparentemente banais ganhava relevo nas páginas dos jornais e revistas. Os suicídios 
(26, ano II, 5 e 6 mar. 1904; 66, ano II, 10 e 11 dez. 1904) e assassinatos eram destacados pela Vida Paulista. 
Como já vimos em outras oportunidades, o crime da Pensão Milano, ocorrido em julho de 1904, recebeu uma 
reconstituição em litografia publicada no semanário (45, ano II, 18 e 19 jul. 1904). O fato de o desenhista ter 
representado um dos envolvidos em trajes íntimos enredou os diretores da Vida Paulista numa curiosa 
polêmica com o advogado de defesa, Capote Valente, durante o processo judicial instaurado para apurar o 
caso (75, ano III, 11 e 12 fev. 1905; 76, ano III, 18 e 19 fev. 1905). O semanário também fez menção a 
crimes ocorridos no interior, como os assassinatos de Moisés Correia do Amaral, juiz de direito em Santa 
Rita do Paraíso (43, ano II, 23 e 24 jul. 1904), e João Manuel de Moura, jornalista em Ribeirão Preto (89, ano 
III, 25 e 26 mai. 1905).   
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no campo, as disputas políticas no interior e as agitações provocadas por grupos 

monarquistas e jacobinos provocavam a inquietação das autoridades políticas, policiais e 

judiciárias. A propósito, a constituição republicana de 1891 havia conferido soberania a 

todas as unidades da federação, assegurando-lhes autonomia para a estruturação de 

sistemas judiciários estaduais.349  

Em São Paulo, criou-se um Tribunal de Justiça composto por nove ministros, 

número elevado para doze, em 1895, e quinze, em 1900. Neste mesmo ano, o órgão foi 

desmembrado em duas seções: a Câmara Civil e a Câmara Criminal e Agravos. Quando a 

Vida Paulista começou a ser publicada, em setembro de 1903, José Machado Pinheiro 

Lima era o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo.350 No ano seguinte, o ministro 

Augusto de Couto Delgado assumiu o posto. A cúpula do judiciário estadual recebia 

menções recorrentes na Vida Paulista, como no processo do “Orelha Gorda”;351 nas 

supostas arbitrariedades da polícia contra o ex-capitão Joviano;352 nas súplicas que o 

semanário fazia ao egrégio Tribunal para conter supostos abusos de autoridade cometidos 

pelos magistrados em Pedreira e Araraquara;353 nas interposições de recursos referentes às 

eleições para judicatura de paz;354 no caso do projeto de lei em tramitação no Congresso 

Estadual que concedia ao legislativo o direito de nomear o presidente do Tribunal de 

Justiça;355 ou em homenagem ao ministro Almeida e Silva.356 O mais longo e curioso dos 

episódios se referia ao processo judicial impetrado pelo advogado Fernandes Coelho contra 

o bispo José de Camargo Bastos, por este ter ordenado a expulsão de seu cliente, o frei 

Muniz Barreto, da Ordem Carmelita.357  

                                                           
349 A tese da dupla soberania foi defendia por Campos Sales durante o Governo Provisório da República e saiu 
vitoriosa nas discussões que se travaram durante o Congresso Constituinte. A principal polêmica relacionada a essa 
questão girou em torno da dualidade da Justiça Comum. A partir da promulgação da Constituição de 1891, foram 
extintos os tribunais da Relação das antigas províncias e criados órgãos de cúpula da Justiça Comum Estadual, 
conservando-se as demais autoridades judiciárias do Império: juízes de direito nas comarcas, juízes municipais, 
tribunais do júri e juízes de paz.   
350 Vida Paulista (32, ano II, 16 e 17 abr. 1904). Além dele, também eram ministros os seguintes magistrados: 
Inácio José de Oliveira Arruda, José Xavier de Toledo, Canuto José Saraiva, Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro, 
Miguel de Godói Moreira e Costa, Augusto do Couto Delgado, Francisco da Silva Saldanha, José Custódio da 
Cunha Canto, Antônio Cândido de Almeida e Silva, Antônio Paulino Soares de Souza, Juvenal Malheiros de 
Souza Menezes, Antônio Ferreira França, Miguel José de Brito Bastos e Antônio Batista de Campos Pereira. Com 
a nomeação de Oliveira Ribeiro para o Superior Tribunal Federal, em outubro de 1903, o então juiz de direito José 
Tomás de Melo Alves assumiu a vaga, nomeação que recebeu os aplausos da Vida Paulista.350 Com o mesmo 
entusiasmo, dois números depois, o semanário noticiou a nomeação de Arlindo Ernesto Ferreira Guerra no lugar de 
Miguel de Godói, aposentado naquele mesmo ano.350 
351

 (47, ano II, 30 e 31 jul. 1904; 63, ano II, 19 e 20 nov. 1904). 
352

 (26, ano II, 5 e 6 mar. 1904; 27, ano II, 12 e 13 mar. 1904; 25, ano II, 19 e 20 mar. 1904). 
353

 (50, ano II, 20 e 21 ago. 1904; 87, ano III, 11 e 12 mai. 1905; 90, ano III, 1 e 2 jun. 1905). 
354

 (65, ano II, 3 e 4 dez. 1904; 67, ano II, 17 e 18 dez. 1904; 71, ano III, 14 e 15 jan. 1905). 
355

 (85, ano III, 22 e 23 abr. 1905). 
356

 (89, ano III, 25 e 26 mai. 1905). 
357

 (87, ano III, 11 e 12 mai. 1905; 90, ano III, 1 e 2 jun. 1905; 91 ano III, 8 e 9 jun. 1905; 94, ano III, 29 e 30 jun. 
1905; 95, ano III, 6 e 7 jul. 1905; 97, ano III, 25 e 26 jul. 1905; 100, ano III, 19 e 20 ago. 1905) 
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• Abastecimento de água e saneamento  

 

Um dos assuntos mais frequentes nas páginas da Vida Paulista (e da imprensa periódica 

em geral) era motivado pela falta de consenso em torno de um projeto para solucionar o 

problema da escassez de água em São Paulo. Como vimos na primeira parte deste trabalho, 

a expansão urbana e o adensamento demográfico exigiram investimentos no setor de 

serviço para adução de águas e tratamento de esgotos na capital paulista, o que levou à 

criação de um órgão público para a execução das obras de saneamento. Em 1893, 

organizou-se a RAE da capital, subordinada à Superintendência de Obras da Secretaria da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas.358  

Nos primeiros anos de sua atuação, a RAE ampliou as redes de abastecimento da 

capital, assentou novas canalizações e explorou outros mananciais para captação de água, 

objetivando acompanhar o desenvolvimento da cidade de São Paulo. No entanto, a expansão 

urbana e demográfica ocorreu de modo excepcionalmente intenso na última década do 

século XIX, tornando as medidas adotadas insuficientes para as necessidades da população e 

comprometendo os mananciais e a qualidade da água oferecida em algumas regiões.  

Os períodos de severa estiagem contribuíram para novas crises de abastecimento, 

como verificado no segundo semestre de 1903. Naquela época, a Vida Paulista antevia um 
                                                           
358 José Pereira Rebouças era o superintendente de obras quando, naquele mesmo ano, Teodoro Sampaio 
assumiu a chefia do serviço de água e esgoto. Na época, Sampaio já era engenheiro sanitário e consultor técnico 
da Secretaria do Interior, já havia participado da Comissão de Saneamento, incumbida de iniciar estudos em São 
Paulo e organizar os serviços voltados para o setor. Durante o período em que colaborou com os órgãos públicos 
do Estado (1892-1903), o engenheiro se dedicou a vários projetos urbanísticos, como a construção de escolas, 
hospitais e laboratórios, a expansão da rede de bondes e o saneamento da Várzea do Carmo, retificando e 
canalizando o rio Tamanduateí, que separava o centro da cidade dos bairros fabris que existiam além da várzea, 
integrando assim essas duas regiões. Em 1898, as repartições de águas e esgotos da capital e do Estado foram 
unificadas sob a Secretaria da Agricultura e Teodoro Sampaio assumiu a direção da nova RAE, onde permaneceu 
até 1903. Em 19 de agosto daquele ano, o engenheiro pediu exoneração do cargo após constantes 
desentendimentos com o governo estadual, que nomeou Augusto Figueiredo para substituí-lo. O episódio da 
demissão de Teodoro Sampaio repercutiu pela imprensa ao longo das semanas seguintes, em função de cartas 
publicadas por ele no Comércio de São Paulo, onde o engenheiro denunciava as dificuldades para aprovação de 
obras e o enxugamento dos gastos do governo no setor como os grandes obstáculos para a resolução dos problemas 
de abastecimento na capital. O estopim para a saída de Teodoro Sampaio da direção da RAE teria sido ocasionado 
por divergências manifestadas por ele em relação a obras sanitárias em Santos, submetidas a fortes pressões das 
autoridades estaduais. As queixas do engenheiro podem ser entendidas dentro de um quadro geral de conflitos 
entre o olhar técnico sobre os problemas das cidades e os interesses políticos e econômicos que se sobrepõem às 
necessidades da população. Ademir Pereira dos Santos (2010: 266-267) insere o episódio da exoneração de 
Sampaio num contexto de divisão de poder mais delimitado em que se opunham dois grupos oligárquicos: um 
envolvido com a industrialização e outro vinculado à agricultura de exportação. O primeiro grupo era representado 
pelo engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza e seus membros ocupavam cargos de relevo na administração 
estadual; o segundo se reunia em torno de Antônio da Silva Prado e se entrincheirava na administração estadual 
desde a criação da prefeitura, em 1899. Apesar de ser muito ligado à família Prado, especialmente a Eduardo 
Prado, a formação do diretor da RAE aproximava-o de Paula Souza, ao lado de quem já havia participado de várias 
comissões, projetos e obras públicas. Foi nesse contexto que Teodoro Sampaio rompeu definitivamente com o 
governo estadual, foi criticado pelo Correio Paulistano e se defendeu pelas páginas do Comércio de São Paulo, 
embate que recebeu menção da Vida Paulista (4, ano I, 3 e 4 out. 1903; 5 ano I, 10 e 11 out. 1903). 
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cenário alarmante para o verão próximo.359 O semanário pintava um Luís Piza (secretário 

de Agicultura, Comércio e Obras Públicas) sempre desesperado em busca de soluções, mas 

impossibilitado de tomar providências mais definitivas devido à “seca” do Tesouro 

Estadual.360 Várias propostas para captação de água em outros mananciais tramitavam no 

âmbito governamental, mas Luís Piza deixou o cargo sem encaminhar um projeto para 

resolver o problema, transferindo o bastão para Carlos Botelho, que assumiu a secretaria da 

Agricultura durante o governo de Jorge Tibiriçá.361  

O redator Paff chegou a publicar na Vida Paulista uma “Oração à água”, na 

verdade uma ode irônica às águas do Tietê, um dos rios mais cotados para o abastecimento 

da capital paulista.362 A solução representada pelo Tietê era polêmica, não apenas por que 

exigiria mais recursos para as obras e o bombeamento das águas, mas também pelo aspecto 

sanitário, pois o rio já era bastante poluído na época, exigindo um sistema de filtragem, 

assunto que mobilizou também a secretaria do Interior e outras instituições ligadas à saúde 

pública, como a Sociedade de Medicina. As desastrosas experiências verificadas no Brás, 

em 1900, com a má qualidade da água oferecida à população eram frequentemente 

evocadas pela opinião pública como alerta às autoridades estaduais. A Vida Paulista 

acompanhou com irreverência alguns passos dessas discussões.363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
359 Vida Paulisa (4, ano I, 3 e 4 out. 1903). 
360 Vida Paulista (15, ano I, 19 e 20 dez. 1903). 
361 Vida Paulista (33, ano II, 23 e 24 abr. 1904; 34, ano II, 30 abr. e 1º mai. 1904; 38, ano II, 28 e 29 mai. 1904; 
50, ano II, 20 e 21 ago. 1904). 
362 Vida Paulista (39, ano II, 4 e 5 jun. 1904). 
363 Vida Paulista (11, ano I, 22 e 23 nov. 1903; 56, ano II, 1º e 2 out. 1904; 60, ano II, 29 e 30 out. 1904; 73, ano 
III, 28 e 29 jan. 1905). 
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Apêndice B 

ARTE, CULTURA E DIVERTIMENTO 

 

• Música, teatro, temporadas líricas e exposições de pintura  

 

A Vida Paulista acompanhou, com especial atenção, o movimento dos teatros. O 

estabelecimento mais bem aparelhado de São Paulo era o Teatro Santana, que recebia as 

grandes companhias estrangeiras, como a do empresário Giovanni Sansone, que anunciou a 

temporada lírica de 1903 como “Tournée Darclée”, aberta no dia 10 de setembro. O Santana 

acabara de receber a atriz italiana Clara Della Guardia e agora recebia a soprano romena 

Hariclée Darclée, duas das grandes artistas líricas mundiais (AMARAL, 1979: 308).364 A 

Companhia José Ricardo, do Teatro Príncipe Real, do Porto, foi o último conjunto a ocupar o 

Teatro Santana em 1903, trazendo em seu elenco a atriz Amélia Lopiccolo.365 O prédio ficou 

fechado durante quase oito meses, recebendo apenas pequenos festivais, eventos 

beneficentes e um espetáculo de gala em homenagem a Jorge Tibiriçá, presidente do Estado.  

Em junho de 1904, o Santana foi reaberto para uma curta temporada da atriz norte-

americana Loïe Fuller, criadora da dança serpentina.366 No início do mês seguinte, estreou a 

Companhia Francesa de Operetas e Vaudevilles, com Alice Bonheur, première chanteuse do 

Theatre de Varietès, de Paris (ibidem: 311).367 Ainda no final de julho, voltou a apresentar-se 

a Grande Companhia Dramática Italiana Clara Della Guardia, que muito havia empolgado a 

plateia paulistana no ano anterior.368 O transformista Pellerano ocupou o teatro em setembro, 

com pouca concorrência.369  

A Companhia Milone, que iniciou a temporada lírica no dia 7 de outubro, trouxe para 

São Paulo artistas de renome, destacando-se a soprano Eugênia Burzio.370 As apresentações 

de 1904 encerraram-se com a Companhia Dramática Portuguesa, dirigida por Eduardo 

Vitorino.371 No início de 1905, o Teatro Santana foi ocupado por vários grupos que se 

sucederam ao longo dos primeiros meses do ano: a companhia lírica de Donato Rotoli 

representou algumas óperas; o espetáculo da companhia do ilusionista norte-americano Mr. 

Wood foi um fiasco; os atores Brandão e Machado organizaram festivais em benefício 

                                                           
364 A passagem de Hariclée Darclée foi comentada com especial agrado nas páginas da Vida Paulista (1, ano I, 
12 e 13 set. 1903 a 6, ano I, 17 e 18 out. 1903). 
365 Vida Paulista (8, ano I, 31 out. e 1º. nov. 1903) 
366 Vida Paulista (39, ano II, 4 e 5 jun. 1904). 
367 Vida Paulista (45, ano II, 18 e 19 jul. 1904). 
368 Vida Paulista (47, ano II, 30 e 31 jul. 1904). 
369 Vida Paulista (56, ano II, 1º. e 2 out. 1904). 
370 Vida Paulista (57, ano II, 8 e 9 out. 1904 e 58, ano II, 15 e 16 out. 1904; 60, ano II, 29 e 30 out. 1904). 
371 Vida Paulista (61, ano II, 5 e 6 nov. 1904; 64, ano II, 26 e 27 nov. 1904 e 65, ano II, 3 e 4 dez. 1904). 
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próprio; e a Companhia Excêntrica de Novidades Reais Ilusionistas apresentou números de 

prestidigitação.372  

Em junho de 1905, a Companhia Dramática Portuguesa, de Eduardo Vitorino, 

retornou ao Santana, mas não teve grande concorrência.373 No mês seguinte, a Companhia 

Dramática Francesa do Teatrro La Gaité trouxe o artista Coquelin, que estreou na noite de 

27 de julho, com a peça O Tartufo, de Molière. “A sala do teatro, profusamente iluminada, 

estava repleta. Frisas, camarotes, plateia e galerias acolhiam pessoas de todas as classes 

sociais, que aguardavam, ansiosas o aparecimento do célebre artista”, afirma Antônio 

Barreto Amaral (ibidem: 316). Segundo o autor, o teatro apresentou-se com o mesmo 

aspecto na noite posterior, quando foi representada a peça Cyrano de Bergerac, de 

Edmond Rostand. Outra peça do mesmo dramaturgo, L’Aiglon, foi escolhida para a noite 

derradeira: “Ao terminar o espetáculo, o grande Coquelin foi aclamado numa ovação 

espontânea partida de todo o público, que se levantou [...] e se pôs a agitar lenços, 

elevando-se os vivas, acompanhados de ruidosas palmas” (ibidem, 317).374 Em agosto, o 

Teatro Santana foi ocupado pela Companhia José Ricardo, do Porto, que permaneceu na 

capital paulista durante vinte e nove dias.375    

Quando a Vida Paulista começou a ser publicada, o Politeama funcionava como 

café-concerto, recebendo várias atrações, entre as quais se destacavam cançonetistas 

francesas, duetistas italianos, dançarinas, acrobatas, lutadores, trapezistas e trupes excêntricas 

vindas de várias partes do mundo.376 Alfredo Camarate, colaborador da Vida Paulista, era 

secretário do estabelecimento, enquanto o maestro Antônio Leal, irmão do diretor literário da 

revista, regia a orquestra do Politeama.  

Em dezembro de 1904, o espaço voltou a ser ocupado como teatro, recebendo a 

Companhia Lírica Italiana, contratada pela empresa Cateyson.377 A trupe mal deixara o 

teatro quando ele foi novamente ocupado, no início do ano seguinte, pela Companhia de 

Operetas, Mágicas e Revistas do Teatro Apolo, do Rio de Janeiro, cuja temporada em São 

Paulo encerrou-se em abril.378 Naquele mês, o Politeama voltou a funcionar como casa de 

variedades.379 Só em junho o teatro seria ocupado pela Companhia de Óperas-Cômicas e 

                                                           
372 Vida Paulista (78, ano III, 4 e 5 mar. 1905; 82, ano III, 1º. e 2 abr. 1905 e 83, ano II, 7e 8 abr. 1905; 86, ano 
III, 29 e 30 abr. 1905).  
373 Vida Paulista (92, ano III, 15 e 16 jun. 1905 a 94, ano III, 29 e 30 jun. 1605). 
374 A Vida Paulista (98, ano III, 3 e 4 ago. 1905) dedicou uma edição de dez páginas ao ator francês, com 
artigos de Artur Azevedo, João Phoca e Venceslau de Queirós.   
375 Vida Paulista (99, ano III, 10 e 11 ago. 1905). 
376 Vida Paulista (2, ano I, 19 e 20 set. 1903; 7, ano I, 24 e 25 out. 1903 e 8, ano I, 31 out. e 1º. nov. 1903). 
377 Vida Paulista (70, ano III, 7 e 8 jan. 1905). 
378 Vida Paulista (75, ano III, 11 e 12 fev. 1905 e 76, ano III, 18 e 19 fev. 1905; 80, ano III, 18 e 19 mar. 1905 e 
81, ano III, 25 e 26 mar. 1905). 
379 Vida Paulista (82, ano III, 1º. e 2 abr. 1905; 83, ano III, 7 e 8 abr. 1905). 
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Operetas Italianas, sob direção de Ettore Vitale, que permaneceu na capital paulista até o 

início de agosto (ibidem: 223-226).380  

Como vimos na primeira parte deste trabalho, a cidade de São Paulo tinha outros 

espaços destinados a apresentações teatrais e musicais, saraus, bailes, comemorações cívicas 

etc.. Concertos eram frequentemente realizados no Salão Steinway (antigo Ibach) e a Vida 

Paulista procurou dar notas sobre todos eles, especialmente quando realizados por maestros 

e instrumentistas brasileiros, como Carlos Guimarães, Pedro Cianciarullo, João Gomes 

Júnior e Patápio Silva.381 O Cassino Paulista, “theatrinho da moda, onde o publico ouvia 

cançonatas entre um chope e a cinza de um charuto” também recebia alguns espetáculos 

menores, mas foi fechado em junho de 1905.382 Os clubes recreativos também recebiam 

eventos realizados por artistas amadores, festivais escolares e outras atividades culturais. O 

Clube Ginástico Português era um dos mais ativos na época em que a Vida Paulista foi 

publicada. Já o Éden Clube encerrou suas atividades no final de 1903, voltando a funcionar 

somente em maio do ano seguinte.383 

Assim como não havia, em São Paulo, uma instituição oficial voltada ao ensino de 

música e dramaturgia (constituindo esta uma reivindicação permanente dos redatores da Vida 

Paulista), a “capital artística do Brasil” também não contava com uma escola de belas artes e 

as exposições de pintura eram realizadas em espaços heterogêneos, como salões de hotéis, 

confeitarias, livrarias, bancos e outros estabelecimentos comerciais. Não vamos nos estender 

neste ponto, pois já tivemos oportunidade de – quando tratamos da constituição de um 

campo artístico em São Paulo, na primeira parte deste trabalho – abordar as referências feitas 

pela Vida Paulista às mostras organizadas por pintores renomados, como Antônio Parreiras, 

Oscar Pereira da Silva, Benedito Calixto e Antônio Ferrigno. Embora desprovida de 

ambientes adequados à exibição e comercialização de obras de arte, a cidade de São Paulo 

atraía artistas plásticos formados no Rio de Janeiro e na Europa e a Vida Paulista 

acompanhou o trânsito desses profissionais. 

 

 

                                                           
380 Vida Paulista (92, ano III, 15 e 16 jun. 1905 a 96, ano III. 13 e 14 jul. 1905). 
381 O semanário divulgou as apresentações de vários artistas no Salão Steinway, como o violinista César 
Thompson (7, ano I, 24 e 25 out. 1903), o pianista Carlos Guimarães (35, ano II, 7 e 8 maio 1904 e 36, ano II, 
14 e 15 maio 1904; 56, ano II, 1º. e 2 out. 1904), o violinista Pedro Cianciarullo (38, ano II, 28 e 29 maio 1904), 
o pianista norte-americano Ernesto Schelling (38, ano II, 28 e 29 maio 1904; 41, ano II, 18 e 19 jun. 1904), o 
maestro João Gomes Júnior (40, ano II, 11 e 12 jun. 1904; 42, ano II, 25 e 26 jun. 1904; 44, ano II, 9 e 10 jul. 
1904; 47, ano II, 30 e 31 jul. 1904), o pianista G. Giraudon (67, ano II, 17 e 18 dez. 1904); a professora Adele 
Festucci (94, ano III, 29 e 30 jun. 1905) e as pianistas Suzana e Helena Figueiredo (95, ano III, 6 e 7 jul. 1905).  
382 Vida Paulista (93, ano III, 22 e 23 jun. 1905). 
383 Vida Paulista (14, ano I, 12 e 13 dez. 1903; 16, ano I, 24 e 25 dez. 1903; 38, ano II, 28 e 29 maio 1904 e 39, 
ano II, 4 e 6 jun. 1904).  



 

• Divertimentos, jogos e modalidades esportivas

 

A alta sociedade paulistana realizou, no dia 11 de outubro de 1903, a primeira batalha de 

flores da cidade. Inspirada em e

batalha de flores da capital paulista ocorreu em benefício da Maternidade e reuniu 

quinze mil pessoas no Parque Antarctica

belle époque, o evento consistia num desfile de carros profusamente ornamentados com 

flores, concorrendo os veículos ao prêmio de melhor decoração, concedido pela comissão 

organizadora. Ao longo do desfile,

outros e uma grande queima de fogos encerrou o evento

de flores ocorrida no Parque Antarctica

do vencedor do concurso.384

 

FIGURA 98. Vida Paulista, 79, ano 

O semanário ilustrado 

localizado na Água Branca. “Não há em S. Paulo ponto de diversão mais pittoresco nem 

mais saudavel”, garantia um anúncio publicado

hipódromo, recebia partidas de futebol e 

Além disso, os frequentadores 

                                                          
384 Vida Paulista (1, ano I, 12 e 13 set. 1903; 
385 Vida Paulista (88, ano III, 18 e 19 maio 1905).
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e modalidades esportivas 

A alta sociedade paulistana realizou, no dia 11 de outubro de 1903, a primeira batalha de 

Inspirada em evento promovido pela prefeitura do Rio de Janeiro, a 

batalha de flores da capital paulista ocorreu em benefício da Maternidade e reuniu 

no Parque Antarctica (OESP, 12 out. 1903). Muito característico da 

nsistia num desfile de carros profusamente ornamentados com 

s veículos ao prêmio de melhor decoração, concedido pela comissão 

. Ao longo do desfile, os participantes arremessavam flores u

ima de fogos encerrou o evento. A Vida Paulista 

de flores ocorrida no Parque Antarctica e chegou a publicar uma litografia com a imagem 
384         

, ano III, 11 e 12 mar. 1905. Página central. Acervo Particular.

 

O semanário ilustrado sempre dava notas sobre os eventos do Parque Antarctica, 

na Água Branca. “Não há em S. Paulo ponto de diversão mais pittoresco nem 

um anúncio publicado na Vida Paulista.385 O parque 

hipódromo, recebia partidas de futebol e oferecia concertos todos os dias, das 15h 

os frequentadores do local tinham muitas opções de divertimento

                   
, ano I, 12 e 13 set. 1903; 5, ano I, 10 e 11 out. 1903 e 6, ano I, 17 e 18 out. 1903).
, ano III, 18 e 19 maio 1905). 

A alta sociedade paulistana realizou, no dia 11 de outubro de 1903, a primeira batalha de 

vento promovido pela prefeitura do Rio de Janeiro, a 

batalha de flores da capital paulista ocorreu em benefício da Maternidade e reuniu cerca de 

Muito característico da 

nsistia num desfile de carros profusamente ornamentados com 

s veículos ao prêmio de melhor decoração, concedido pela comissão 

os participantes arremessavam flores uns contra os 

Vida Paulista abordou a batalha 

e chegou a publicar uma litografia com a imagem 

 
. Acervo Particular. Carnaval de 1905. 

o Parque Antarctica, 

na Água Branca. “Não há em S. Paulo ponto de diversão mais pittoresco nem 

O parque mantinha um 

oferecia concertos todos os dias, das 15h às 18h. 

tinham muitas opções de divertimento: patinação, 

, ano I, 17 e 18 out. 1903). 
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tiro ao alvo e boliche. Em 1905, a Corrida do Klondike estava na moda. Embora fosse a 

principal atração do Parque Antarctica em meados daquele ano, o Klondike era 

considerado um jogo de azar e vinha sendo questionado pelas autoridades policiais por 

consistir numa prática ilícita.  

Em São Paulo, os jogos de azar só eram consentidos em ocasiões especiais, como a 

festa de Nossa Senhora da Penha, que todo mês de setembro atraía milhares de romeiros ao 

bairro consagrado à santa.386 A Vida Paulista condenou a jogatina e empreendeu uma 

campanha moralizadora, denunciando a inércia das autoridades policiais no combate aos 

estabelecimentos que promoviam os jogos de azar.387  

As modalidades esportivas, por sua vez, ganhavam a simpatia da população 

paulistana: a pelota e o futebol eram os “sports”  da moda entre as elites. A Vida Paulista 

chegou a criar uma seção destinada a essas atividades e, eventualmente, procurou dar notas 

sobre as funções da pelota no Frontão Boa Vista e os “matchs” realizados nos campos de 

“ foot-ball” da cidade. Embora mais esporadicamente, o semanário deu notas sobre as 

competições de remo e publicou uma litografia para anunciar a inauguração do Clube de 

Regatas São Paulo.388 As práticas do florete, da esgrima, do tiro ao alvo e as corridas de 

turfe também atraíam a atenção dos estratos sociais mais elevados, merecendo menções 

nas páginas da Vida Paulista. No início do século XX, as casas de patinação eram 

estabelecimentos muito procurados pelos paulistanos. O semanário de Arlindo Leal e 

Peregrino de Castro deu grande ênfase à movimentação nos “rinks”  da cidade e observou 

com muito entusiasmo e humor os esforços que faziam damas e cavalheiros da alta 

sociedade para se equilibrarem sobre os patins.  

A Vida Paulista acompanhou a festa dos foliões que desfilaram no carnaval de São 

Paulo em 1904 e 1905. O semanário deu notas sobre os principais blocos carnavalescos da 

capital, destacando os préstitos dos Fenianos e dos Democráticos (figura 98).389 Os bailes de 

máscaras dos clubes recreativos, como o Clube Ginástico Português, também eram muito 

apreciados pelos redatores do semanário. O carnaval oferecia boa oportunidade para a sátira 

política a partir de analogias com as mascaradas e outros elementos da festa popular.      

 

 

 

                                                           
386 Vida Paulista (1, ano I, 12 e 13 set. 1903; 51, ano I, 20 e 21 ago. 1903). 
387 Vida Paulista (78, ano III, 4 e 5 mar. 1905). 
388 Vida Paulista (59, ano II, 22 e 23 out. 1904). 
389 Vida Paulista (22, ano II, 6 e 7 fev. 1904 a 24, ano II, 20 e 21 fev. 1904; 78, ano III, 4 e 5 mar. 1905 e 79, 
ano III, 11 e 12 mar. 1905). 
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Apêndice C 

POLÍTICA, PARTIDO E ELEIÇÕES 

 

• O governo federal e o regime republicano depois da “política dos governadores”  

 

Na política, como nas demais áreas de interesse, a Vida Paulista voltou suas atenções para 

questões pertinentes ao estado de São Paulo e sua capital. O semanário ilustrado pouco 

repercutiu assuntos de maior abrangência geográfica, envolvendo outras unidades da 

federação, a capital da República e o estrangeiro. As questões diplomáticas com a Bolívia e 

o Peru, a guerra russo-japonesa, a seca no Ceará ou a Revolta da Vacina no Rio foram 

temas tratados pela revista apenas extraordinariamente.390 Outros eventos alheios a São 

Paulo receberam não mais do que alguma rápida menção; nem mesmo à atuação dos 

representantes paulistas no Congresso Nacional foi consagrado grande destaque. A própria 

figura do presidente da República só se tornou frequente quando este começou a articular 

sua sucessão, atitude que mobilizou a Comissão Central do PRP e as lideranças paulistas. 

Apesar dessas ausências, é válida uma rápida passagem pela configuração do governo 

federal no primeiro lustro do século XX. 

Em 1902, o conselheiro Rodrigues Alves havia deixado o governo de São Paulo para 

assumir a presidência da República. Sua candidatura ao executivo federal recebera apoio das 

principais lideranças de seu estado, em aliança com Minas Gerais e Bahia. O vice-presidente 

que compunha a chapa, Silviano Brandão, era mineiro e também fora eleito, falecendo antes de 

tomar posse. Afonso Pena, que também era natural de Minas Gerais, fora escolhido como 

substituto, acumulando o cargo no executivo e a presidência do Senado.  

A plataforma de governo de Rodrigues Alves incluía investimentos no setor agrícola e 

reformas urbanas nos grandes centros, especialmente a cidade e o porto do Rio de Janeiro, 

medidas que contemplavam algumas demandas do setor exportador. Nesse sentido, seu 

governo seria beneficiado pela situação das contas públicas e pelo afluxo de créditos do 
                                                           
390 Em 1904, as graves agitações na capital federal não puderam passar sem realce na Vida Paulista. Em 
litografia publicada na página central do semanário (63, ano II, 19 e 20 nov. 1904), propunha-se uma 
reconstituição do combate da rua da Passagem, ocorrido em 14 de novembro de 1904. Na cena, o general 
Silvestre Travassos conduzia os alunos da Escola Militar contra as forças governamentais, comandadas pelos 
generais Carlos Pirajibe e Francisco de Paula Argolo. No canto superior direito da página, apareciam os retratos 
dos parlamentares envolvidos na revolta: Lauro Sodré, Alfredo Varela e Barbosa Lima, representados 
novamente em charge estampada na última página do mesmo número. Buscava-se uma abordagem isenta, 
condenando a ação dos revoltosos. O número seguinte (64, ano II, 26 e 27 nov. 1904) fazia uma homenagem ao 
general Travassos, morto em combate pelas tropas oficiais. Os indivíduos responsabilizados pelo movimento 
foram condenados ao degredo no Acre, para onde partiram em dezembro daquele ano. Semanas depois, a Vida 
Paulista (70, ano III, 7 e 8 jan. 1905) reproduzia artigo publicado no jornal A Notícia, do Rio de Janeiro, 
narrando a partida do Itaipava, embarcação que levou os deportados. Começavam a chegar informações no Rio 
de Janeiro de que os condenados estavam sendo escravizados no norte do país, provocando grande comoção.           



 

exterior. Cláudia Viscardi (

pasta da Fazenda em duas oportunidades, era um dos gra

econômica vigente e zelaria pela manutenção da salubridade monetária, nomeando para tanto o 

goiano Leopoldo de Bulhões como ministro da Fazenda. Para a condução da política 

internacional, o barão do Rio Branco fo

uma atuação intensa nas diversas questões de fronteira que várias vezes ocuparam o centro dos 

debates públicos no início do século XX. Ainda segundo Cláudia Viscardi, os cargos 

ministeriais mais importantes do ponto d

contemplar os estados que haviam dado

o baiano José Joaquim Seabra assumi

submetidos os assuntos elei

Sodré fora nomeado para dirigir o Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas (que 

gestão dos investimentos em infraestrutura e transportes). As pastas militares foram ocupadas 

pelo general Francisco de Paula Argolo e pelo almirante Júlio César Noronha, alocados nos 

ministérios da Guerra e da Marinha, respectivamente.

 

 

Rodrigues Alves era constantemente ridicularizado pelas revistas ilustradas do Rio de 

Janeiro (especialmente O Malho

exemplo, foi representado de formas diversas; os redatores do semanário recorriam a vários 

epítetos para se referir ao velho conselheiro do Império: “Papai Grande”, “Czar do Catete” e 

outros cognomes alusivos à naturalidade 

suas atitudes consideradas despóticas.

consequência dos movimentos revoltosos de 1904, repercutiram mal para o governo fed

261 

exterior. Cláudia Viscardi (2001: 80-81) lembra que o novo presidente já havia ocupado a 

pasta da Fazenda em duas oportunidades, era um dos grandes entusiastas da política 

econômica vigente e zelaria pela manutenção da salubridade monetária, nomeando para tanto o 

goiano Leopoldo de Bulhões como ministro da Fazenda. Para a condução da política 

internacional, o barão do Rio Branco fora incumbido da pasta das Relações Exteriores e teria 

uma atuação intensa nas diversas questões de fronteira que várias vezes ocuparam o centro dos 

debates públicos no início do século XX. Ainda segundo Cláudia Viscardi, os cargos 

ministeriais mais importantes do ponto de vista político foram preenchidos de maneira a 

haviam dado sustentação à candidatura de Rodrigues Alves. Assim, 

o baiano José Joaquim Seabra assumira o Ministério do Interior e Justiça (ao qual estavam 

torais e as medidas de saneamento urbano) e o catarinense Lauro 

nomeado para dirigir o Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas (que 

os investimentos em infraestrutura e transportes). As pastas militares foram ocupadas 

lo general Francisco de Paula Argolo e pelo almirante Júlio César Noronha, alocados nos 

ministérios da Guerra e da Marinha, respectivamente. 

 

Rodrigues Alves era constantemente ridicularizado pelas revistas ilustradas do Rio de 

Malho) e de São Paulo. Nas caricaturas da 

foi representado de formas diversas; os redatores do semanário recorriam a vários 

epítetos para se referir ao velho conselheiro do Império: “Papai Grande”, “Czar do Catete” e 

nomes alusivos à naturalidade do estadista (Guaratinguetá, Vale do Paraíba) ou a 

consideradas despóticas. O estado de sítio e as deportações para o Acre, como 

consequência dos movimentos revoltosos de 1904, repercutiram mal para o governo fed

FIGURA 99. Vida Paulista
III, 25 e 26 mar. 1905
página (recorte)
O próprio Rodrigues Alves era 
representado apregoando um 
leilão de um homem no Acre; no 
primeiro plano, um possível 
comprador. Para denunciar a 
escravização dos deportados, a 
litografia evocava a memória de 
três ícones da luta contra a 
escravidão: José do Patrocínio, 
Luís Gama e Antônio Bento.
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Rodrigues Alves foi perdendo popularidade ao longo do último ano de seu mandato como 

presidente da República. No início de 1905, corriam denúncias pela imprensa carioca de que 

os deportados estavam sendo vendidos como escravos no Norte do país, o que tocava num 

ponto bastante sensível da memória recente dos brasileiros (figura 99). 

No legislativo federal, Rodrigues Alves havia se beneficiado da política de Campos 

Sales, que assegurava a maioria governista. Antigos “jacobinos”, como Lauro Sodré (PA), 

Barbosa Lima (PE) e Alfredo Varela (RS), ainda constituíam a parte mais aguerrida da 

oposição parlamentar.391 No Senado da República, cada unidade da federação possuía três 

representantes; Alfredo Elis, Joaquim Lopes Chaves e Francisco Glicério ocupavam as 

vagas destinadas a São Paulo.392 Os paulistas faziam jus a vinte e duas das duzentas e doze 

cadeiras na Câmara dos Deputados (anexo 5).  

 

• O poder político estadual  

 

O presidente do Estado era o chefe do executivo, responsável por compor o secretariado com 

indivíduos capacitados para auxiliá-lo na execução das políticas públicas do governo. Era 

eleito por sufrágio direto para cumprir um mandato de quatro anos e, em caso de vacância, o 

vice deveria proceder às novas eleições para a escolha de um novo presidente. O período de 

governo deste restringir-se-ia à conclusão do tempo restante do mandato do substituído (Lei no 

21/1891). Foi este o caso de Bernardino de Campos, que assumiu a presidência estadual (1902-

1904) para concluir o mandato de Rodrigues Alves, que havia deixado o governo para tomar 

posse no catete. Jorge Tibiriçá, por sua vez, foi eleito para um novo quatriênio (1904-1908), 

tendo cumprido-o até o fim (anexo 6).393 

                                                           
391 Quando se discutia no Congresso Federal a reforma da Constituição de 1891, a Vida Paulista (10, ano I, 14 e 
15 nov. 1903) publicou uma charge (ver figura 63) em que, de um lado, o deputado paraense Lauro Sodré 
aparece de braços dados com a República, indicando no horizonte o nascimento da revisão constitucional. Do 
lado oposto, as oligarquias estaduais que davam apoio ao governo federal aparecem em torno de um banquete, 
representadas pelos governadores de cada estado, sendo possível reconhecer a fisionomia de Fernando Sales 
(MG), Pedro Borges (CE), Severino Vieira (BA) e José Xavier de Almeida (GO). Ao fundo, Rodrigues Alves 
encontra-se rodeado pelos seus ministros, destacando-se a figura de Lauro Müller. Os garçons fazem alusão ao 
PRP, representado por Lacerda Franco (presidente da Comissão Central) e Herculano de Freitas (diretor do 
órgão oficial do partido, o Correio Paulistano).        
392 Francisco Glicério já estava reconciliado com o governo e era líder da maioria no Congresso Nacional, 
desempenhando assim sua função de velho articulador político. Glicério ainda reassumiria seu lugar na 
Comissão Central do PRP e seria uma das figuras chaves nas negociações para a sucessão de Rodrigues Alves.   
393 Além dos secretários da Agricultura, Interior e Fazenda, podemos incluir o chefe de polícia entre os 
membros do executivo estadual. Incumbido de coordenar a segurança pública no estado, o chefe de polícia era 
um cargo confiado, preferencialmente, a indivíduos com alguma experiência na magistratura. Contudo, tratava-
se de uma posição eminentemente política. Joseph Love (op. cit.) estabelece essa aproximação entre o chefe de 
polícia e os secretários de Estado não somente pela integração daquele com as diretrizes políticas do governo, 
mas também por ser uma das colocações dos membros da elite que almejavam postos mais elevados na 
estrutura do poder estadual. 
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Na Primeira República, o Congresso Legislativo do Estado era bicameral, 

dividindo-se em Senado e Câmara dos Deputados (anexos 7 a 10), tal como o Congresso 

Nacional. O número de senadores estaduais devia sempre corresponder à metade do 

número de deputados, sendo o Congresso Legislativo composto de vinte cadeiras no 

Senado e quarenta na Câmara. O mandato do deputado era de três anos, enquanto o 

mandato senatorial era de seis, renovando-se a casa pela metade a cada triênio.  

A Constituição Estadual e a legislação complementar (leis no 21/1891 e 42/1892) 

que regulamentava as eleições em São Paulo previam a representação da minoria pela 

proporção de um terço das vagas nos órgãos legislativos. Ao passo que a eleição do 

presidente e do vice-presidente do Estado deveria ocorrer no dia 15 de fevereiro do último 

ano do quadriênio, os sufrágios para deputados e senadores estaduais deveriam ser 

realizados no dia 1o de dezembro do último ano de cada legislatura, datas que poderiam ser 

alterada por lei de acordo com a conveniência. As sessões legislativas tinham prazo de 

duração de três meses, sendo abertas anualmente no dia 7 de abril.394 

 

• A administração municipal na capital e a Prefeitura de Antônio Prado 

 

No início de 1890, o governo republicano dissolveu as câmaras municipais, substituindo-as 

pelos conselhos da Intendência Municipal, nomeados pelo governo do Estado.395 Quase 

dois anos depois, após a promulgação da Constituição do Estado de São Paulo, que previa 

                                                           
394 Constantemente, o encerramento das sessões legislativas era prorrogado, pois muitos projetos ficavam 
pendentes quando o prazo regulamentar expirava. A reforma de 1905 estenderia para quatro meses a duração 
das sessões legislativas e alteraria a data de início de cada sessão para o dia 14 de julho. A mesma reforma 
modificaria também a data para a realização das eleições, que passaria do dia 1º de dezembro do último ano de 
cada legislatura para o dia 2 de fevereiro do primeiro ano da legislatura que seria iniciada. A quantidade de 
cadeiras na Câmara Estadual estava vinculada à população (um deputado para cada quarenta mil habitantes), 
não podendo exceder ao número de cinquenta deputados. A reforma de 1905 expandiria o mandato de senador 
para nove anos, sendo renovado pelo terço a cada triênio. Os suplentes dos deputados e senadores eram eleitos 
em pleitos avulsos, conforme a necessidade. O mandato do suplente correspondia ao tempo restante daquela 
legislatura para qual havia sido eleito.  
395 O primeiro Conselho da Intendência Municipal da capital paulista foi nomeado em 10 de janeiro de 1890. 
Sob a presidência de Clementino de Sousa e Castro, o conselho ainda contava com os seguintes membros: 
Antônio Pais de Barros, Cândido Franco de Lacerda, João Álvares Rubião Júnior, João Batista de Melo 
Oliveira, Joaquim Payão, José Hipólito da Silva Dutra, Luís Anhiaia Melo e Manuel Lopes de Oliveira. Após as 
agitações de 1891, o presidente do Estado em exercício, Cerqueira César, depôs as Intendências Municipais e, 
no dia 17 de dezembro daquele ano, foram nomeados novos intendentes. A partir daí (até a restauração das 
câmaras municipais), serviram à administração municipal da capital paulista vários indivíduos: Carlos A. Garcia 
Ferreira, Álvaro Augusto da Costa Carvalho, Carlos Correia Galvão, Carlos de Meira Botelho, Cesário Ramalho 
da Silva, Francisco da Cunha Bueno Filho, Francisco Xavier Pais de Barros, Nuno Diogo Nogueira da Mota, 
Vicente Huet de Bacelar Pinto Guedes, Antônio Carlos de Sales, Antônio Mercado, Bráulio Sousa Gomes, 
Carlos Pais de Barros, Eduardo da Silva Chaves, Gabriel Rebouças Leme, João Antônio Julião, José de Paula 
Queirós Júnior, Júlio César Ferreira de Mesquita, Manuel Joaquim de Andrade Júnior, Manuel José Ferreira, 
Lamartine Delamare Nogueira da Gama, Ricardo Guimarães Filho, Uladislau Herculano de Freitas e Vítor 
Marques da Silva Airosa. Os dados apresentados aqui foram reproduzidos do levantamento realizado por 
Hernâni Donato em coletânea de trabalhos organizada por Paula Porta (2004: 593-594).  
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a restauração das câmaras municipais eleitas pelo povo, uma lei estadual de 13 de 

novembro de 1891 organizou os municípios paulistas e estabeleceu a proporção de um 

vereador para cada dois mil habitantes (com teto de dezessete representantes). Segundo a 

nova legislação, a capital paulista faria jus a dezesseis vereadores eleitos para um mandato 

de três anos (anexo 11). A primeira Câmara Municipal da cidade de São Paulo no regime 

republicano foi eleita em 30 de agosto de 1892.396 

A nova regulamentação também previa a criação de quatro intendências executivas 

(Justiça e Polícia; Saúde Pública; Obras Municipais; e Finanças), experiência que parece 

não ter obtido sucesso, pois passou por diversas alterações até que se criassem os cargos de 

prefeito e vice-prefeito, suprimindo as intendências (QUEIROZ, 2004: 19).397 Em 1899, 

Antônio da Silva Prado foi escolhido o primeiro prefeito da capital paulista, cargo para o qual 

seria reeleito consecutivas vezes, permanecendo nele até 1911. Como já vimos em outras 

oportunidades, foram muitas as realizações durante sua gestão. Antônio Prado foi uma das 

grandes lideranças conservadoras da política imperial; aceitou o novo regime, mas não aderiu ao 

Partido Republicano. Com a queda da Monarquia, resignou-se e restringiu suas atividades 

políticas à administração municipal. Contudo, nunca deixou de ser um homem influente nos 

negócios públicos do estado, pelo poder econômico que tinha e pelo prestígio político de que 

desfrutava, mesmo entre os republicanos. Seu nome estava diretamente atrelado à cafeicultura de 

exportação, às ferrovias, ao sistema bancário, aos programas de imigração e colonização, aos 

serviços públicos e até mesmo à industrialização. 

 

• Eleições, partidos e políticos em São Paulo (1903-1905) 

 

Os membros do Partido Republicano Dissidente mantiveram-se críticos à oligarquia que 

estava no poder. No entanto, desde a derrota e ocorrências verificadas nas eleições de 

dezembro de 1901, a dissidência optava por não apresentar candidaturas alternativas 

àquelas recomendadas pelo PRP. Prudente de Morais – a principal liderança dissidente – 

falecera em Piracicaba no final do ano seguinte e o senador estadual José Alves de 

                                                           
396 Após a eleição da primeira Câmara Municipal de São Paulo no regime republicano, houve pleitos municipais 
em 1895, 1898, 1901 e 1904, considerando o período que nos interessa, ou seja, até o momento em que a Vida 
Paulista deixou de ser publicada. As seções da Câmara Municipal iniciavam-se anualmente no dia 7 de janeiro. 
Segundo a legislação eleitoral, as eleições para juízes de paz nos diversos municípios ocorriam simultaneamente 
às eleições para vereadores. 
397 Em 1893, houve uma centralização do executivo municipal, que passou a ser exercido por um único 
intendente. Dois anos depois, as funções executivas passaram a ser compartilhadas por dois intendentes, número 
ampliado para três em 1897 e reduzido novamente para dois em 1898. Em novembro daquele ano, a lei nº 374 
criou os cargos de prefeito e vice-prefeito. Conforme essa regulamentação, o chefe do executivo municipal e seu 
vice seriam eleitos pelos vereadores e escolhido entre os próprios membros da Câmara Municipal. 



 

Cerqueira César tornara-se o nome de maior relevo no partido, mas já contava com quase 

setenta anos de idade naquela

 

 

 
Quando a Vida Paulista 

dissidentes ainda articulavam a oposição dentro da Câm

e Antônio Mercado os deputados mais aguerridos no combate aos desígnios governistas

(figuras 100 e 101). Essas vozes dissonantes destacaram

aos projetos elaborados pelos deputados da situação, 

Pública proposta por Fontes Júnior.

                                                          
398 A dissidência optou por não indicar nenhum nome para concorrer com o de Bernardino de Campos para a 
presidência do Estado nas eleições de maio de 1902, situação verificada também nos pleitos realizados para 
preenchimento de vagas avulsas abertas no Congresso Estadual naquele mesmo ano. Em fevereiro de 1903, o 
partido recomendou Cerqueira César para uma vaga no Senado Fede
sendo derrotado.  
399 A principal polêmica desse projeto (n
municípios parte das despesas com a educação, visando desonerar o Tesouro Estadual. Os deput
protestos de diversas câmaras municipais, que alegavam não ter fundos para tais encargos. A oposição no 

FIGURA 101. Vida Paulista
ano I, 12 e 13 set. 1903: 
página central (recorte

Acervo Particular. O líder da 
maioria, Herculano de Freitas 

[1], e o dissidente Antônio 
Mercado [3] numa alusão a 

debate travado entre os dois
deputados no Congresso. No 

segundo plano da cena, 
Rubião Júnior [2], ladeado 

pelos seus secretários 
(possivelmente Emídio 

Piedade e José Vicente), 
representados

 como pássaros.
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se o nome de maior relevo no partido, mas já contava com quase 

aquela época.398 

 

Vida Paulista começou a ser publicada, algumas das lideranças 

dissidentes ainda articulavam a oposição dentro da Câmara Estadual, sendo Cândido Mota 

e Antônio Mercado os deputados mais aguerridos no combate aos desígnios governistas

. Essas vozes dissonantes destacaram-se na apresentação de emendas 

aos projetos elaborados pelos deputados da situação, como no caso da reforma da Instrução 

Pública proposta por Fontes Júnior.399 Nessa matéria, o governo recuou (ao menos 
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FIGURA 100. 

ano I, 10 e 11 out. 1903: última 
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Particular. A “rinha política” 
entre Antônio Mercado [4] e 
Fontes Júnior [5]. De um lado, os 
dissidentes Júlio de Mesquita 
[1], Cândido Mota [2] e 
Cerqueira César [3]; de outro, os 
perrepistas Lac
Herculano de Freitas [7] e 
Rubião Júnior [8]. 
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provisoriamente), mas o sistema estadual de ensino seria um dos setores prejudicados na 

aprovação da lei do orçamento para o ano de 1904.400    

Embora propalasse sua condição de partido estruturado, com correligionários em 

todo o estado, a dissidência não viu outra opção que não fosse a de abrir mão da 

manutenção das cadeiras que possuía na Câmara e recomendar aos seus eleitores a 

abstenção no pleito de dezembro de 1903, quando os paulistas tiveram de escolher novos 

representantes para o Congresso Estadual. No dia 10 de novembro, a Comissão Central do 

PRP publicou, no Correio Paulistano, a chapa com os nomes recomendados aos seus 

eleitores.401 Cinco dias depois, o Partido Dissidente divulgou seu manifesto político pela 

seção livre do jornal O Estado de S. Paulo. O documento solicitava aos correligionários 

                                                                                                                                                                                
Congresso Estadual era favorável à municipalização da Instrução Pública, mas questionava a 
constitucionalidade daquelas disposições, visto que a manutenção das escolas do ensino primário era uma 
obrigação do poder estadual. Com apoio de alguns deputados da situação, a tentativa governista de aprovar a 
reforma sem as emendas propostas pela oposição foi bastante combatida e motivou discussões calorosas entre 
os defensores do projeto e seus críticos. A Vida Paulista representou como uma rinha de galos os embates 
travados entre Antônio Mercado e Fontes Júnior na semana em que o projeto foi colocado em segunda 
discussão na Câmara Estadual (5, ano I, 10 e 11 out. 1903). Antes disso, o semanário antevia a morte da 
Instrução Pública em gravura sobre a reforma proposta pelo deputado Fontes Júnior (4, ano I, 3 e 4  out. 1903). 
No cenário de um cemitério (onde se achavam enterrados o civismo, a autonomia municipal e a competência), o 
funeral despertava o sebastianismo monarquista, à espreita dos erros republicanos para restaurar o regime 
decaído, enquanto o moleque da Vida Paulista era ignorado pelo cortejo dos parlamentares situacionistas, entre 
os quais podemos identificar os deputados José Vicente e Oscar de Almeida representados como elementos 
eclesiais; os senadores Almeida Nogueira e Lacerda Franco e os deputados Rubião e Herculano carregavam o 
caixão da instrução pública. Em função desse projeto, Fontes Júnior, que aparece na imagem ministrando a 
cerimônia de enterro, se tornou um dos personagens mais citados pela Vida Paulista.           
400 O recuo do governo na reforma da Instrução Pública foi interpretado pela Vida Paulista como uma 
ponderação sobre os riscos que o projeto poderia trazer para as pretensões eleitorais de seus propositores. No 
entanto, o governo precisava cortar gastos e a lei do orçamento para o ano de 1904 (projeto no 37 de 1903) 
estava em votação. Entre outras disposições, foram reduzidos em 15% os vencimentos do professorado (7, ano 
I, 24 e 25 out. 1903). A Vida Paulista criticou tanto a situação como a oposição no que diz respeito às propostas 
que visavam resolver o problema orçamentário prejudicando o ensino público: o dissidente Antônio Mercado 
sugeriu reduzir a aquisição de compêndios como forma de desonerar as contas do estado (5, ano I, 10 e 11 out. 
1903); o governista Almeida Nogueira propôs taxas de matrículas proibitivas para os estudantes pobres como 
estratégia de aumentar a arrecadação pública (11, ano I, 22 e 23 nov. 1903). 
401 A Comissão Central do PRP era composta de cinco membros, eleitos anualmente a partir de consultas feitas 
junto aos diretórios municipais do partido. Em geral, estes apenas referendavam as escolhas da própria 
Comissão Central, tal como ocorria na indicação de chapas para disputar as eleições. Quem fazia senadores, 
deputados, vereadores e juízes de paz era a Comissão Central, que, segundo Casalecchi, buscava nas relações 
estreitas com o governo as condições para o seu desempenho: “Sabia-se que sem o bafejo oficial [...] não havia, 
geralmente, grandes chefes políticos, nem grandes forças eleitorais. Posta em direção entre os dois poderes [o 
governo estadual e os diretórios locais] vinculava-se, ela mesma, ao Executivo. O emprego público, a 
classificação em concurso, os favores do Poder Legislativo, a demissão do desafeto, o aumento ou a diminuição 
das forças repressivas e tantos outros pedidos dos diretórios passavam pela Comissão Central” (op. cit.: 192-
193). Ainda segundo o historiador, essa posição mediadora da Comissão Central permitia fazer com que a 
nuvem passasse por Juno, mascarando os desmandos da direção partidária; a posição insular do Executivo 
submetia-o à Comissão Central, cujas atribuições invadiam a esfera da gestão governamental. Veremos que as 
críticas a essa hipertrofia da cúpula partidária eram frequentes na Vida Paulista e em alguns jornais 
contemporâneos. Casalecchi também destaca a tutela do partido governamental sobre o Poder legislativo, o que 
justificava a debilidade do Congresso Estadual. Em 1903-1904, a Comissão Central era formada por João 
Batista de Melo Oliveira, Antônio de Lacerda Franco, Fernando Prestes de Albuquerque e João Álvares Rubião 
Júnior. Em caricaturas publicadas na última página, a Vida Paulista comentava a repercussão da lista dos 
candidatos entre os políticos contemplados por uma indicação e os que foram desprezados pela Comissão 
Central (10, ano I, 14 e 15 nov. 1903). 
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que não comparecessem ao próximo escrutínio e apresentava as razões pelas quais a 

dissidência não indicaria chapa, sendo o principal motivo a impossibilidade de se realizar 

eleições legítimas nos termos da legislação vigente. Os dissidentes protestavam contra a 

atitude da mesa da Câmara Estadual em não ter colocado em votação o projeto de reforma 

eleitoral, sem o quê não se poderia acabar com a fraude e a violência durante os processos 

de votação e apuração.402 

No dia 23 de novembro, a maioria parlamentar ofereceu um banquete (voltar à figura 

90) na Rotisserie Sportsman aos presidentes e líderes do Senado (Peixoto Gomide e 

Lacerda Franco) e da Câmara (Rubião Júnior e Herculano de Freitas). O encontro ocorreu 

uma semana antes do encerramento das atividades legislativas e das eleições para o novo 

Congresso Estadual.403 Com a abstenção da dissidência, o pleito não teria sobressaltos, a 

vitória do PRP seria certa e todos os deputados e senadores eleitos para a legislatura de 

1904 a 1906 proviriam da chapa oficial. Na segunda parte deste trabalho, vimos que a 

política era tratada com deboche e ceticismo nas páginas da Vida Paulista. Na visão dos 

redatores do semanário, a Comissão Central desvirtuava a representação popular e as 

eleições eram uma grande farsa.404   

                                                           
402 O manifesto do Partido Republicano Dissidente, assinado pelos membros de sua comissão executiva (José 
Alves Cerqueira César, José Alves Guimarães Júnior, Alfredo Guedes, João Carlos Leite Penteado e Antônio 
Mercado) foi publicado em 15 de novembro. A questão da reforma eleitoral era a bandeira principal da 
dissidência desde a fundação do partido, como já foi visto. A legislação vigente e a falta de fiscalização abriam 
brecha para burlar o processo por meio de várias artimanhas, que serviram de inspiração para que o ilustrador da 
Vida Paulista elaborasse, na última página da revista (12, ano I, 28 e 29 nov. 1903) uma história em quatro 
quadros, culminando com a comemoração dos resultados por Lacerda Franco. O tema da fraude e da violência 
eleitoral foi recorrente no semanário, como veremos adiante. Ao pesquisar as denúncias publicadas nos jornais 
da época, Casalecchi (op. cit.: 205-233) oferece um painel das múltiplas facetas assumidas pela fraude e pelas 
formas de coação do eleitorado durante a Primeira República. 
403 Além dos homenageados, o banquete reuniu as seguintes autoridades: Bento Bueno (secretário do Interior), 
Canuto Saraiva (presidente do Tribunal de Justiça), Luís Piza (secretário da Agricultura), Antônio de Godói 
(chefe de polícia), Meireles Reis (diretor do Fórum), Getúlio Monteiro (presidente da Câmara Municipal) e 
Argemiro Sampaio (comandante geral da Força Policial). Também estavam presentes: os deputados federais 
Bernardo de Campos, Valois de Castro e Francisco Malta; e os membros da maioria parlamentar estadual – 
senadores Virgílio R. Alves, Siqueira Campos, Tibiriçá, Albuquerque Lins, Duarte Azevedo; deputados 
Antônio Lobo, Silva Pinto, Almeida Nogueira, Cardoso de Almeida, Rodrigues dos Santos, Nogueira Martins, 
Marcondes de Matos, Evangelista Rodrigues, Pedro Arbues, Fontes Júnior, Oscar de Almeida, Veiga Filho e 
Carlos de Campos. A Vida Paulista mencionou o evento na crônica “Semana alegre”, destacando o discurso 
tartarinesco de Fontes Júnior e a docilidade de Rubião (12, ano I, 28 e 29 nov. 1903). O primeiro falou contra 
supostos “inimigos” da República, enquanto o segundo exaltou o presidente do Estado, Bernardino de Campos, 
como a “personificação sublime e divina da tolerância e da justiça” (CP 24 nov. 1903). Os qualificativos 
utilizados pelo presidente da Câmara Estadual (sublime e divino) seriam sistematicamente reiterados 
ironicamente pela Vida Paulista ao longo de todo o período em que ela foi publicada, funcionando como uma 
espécie de bordão humorístico. Rubião, um dos primeiros monarquistas a aderir à República e ingressar no PRP, 
era membro da Comissão Central. Essa posição, associada a uma complacente presidência da Câmara Estadual, 
era a razão pela qual o republicano de última hora se tornou uma das figuras mais aporrinhadas pela sátira da 
Vida Paulista. 
404 Em número publicado às vésperas do sufrágio do dia 1o de dezembro, a Vida Paulista estampou um 
fragmento de texto transcrito do periódico português A Paródia (1900-1903), do caricaturista Rafael Bordalo 
Pinheiro, em que se acusava a farsa das eleições. O fragmento é concluído com um comentário do redator da 
Vida Paulista em que se traçava um paralelo entre o exposto pelo jornalista lusitano e a situação em São Paulo: 
“Tudo quanto é colletivo em S. Paulo, é organisado na Commissão Central. Sem o forte impulso do Sr. Lacerda 
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No final de 1903, Jorge Tibiriçá já despontava como provável sucessor de Bernardino 

de Campos na presidência do Estado de São Paulo (voltar à figura 89). A Comissão Central 

do PRP publicou boletim (CP, 28 dez. 1903) convidando os diretórios municipais do partido 

a enviar indicações de candidatos até o dia 18 de janeiro. No entanto, já havia uma forte 

articulação prévia pelo nome de Tibiriçá, com participação da própria Vida Paulista, como já 

tratamos na segunda parte deste trabalho.405 

Ao mesmo tempo em que se desenrolava a sucessão presidencial, Bernardino de 

Campos vinha sendo enredado num escândalo político. Alfredo Varela, deputado rio-

grandense, ocupou a tribuna da Câmara Federal para dirigir várias denúncias contra o 

presidente de São Paulo e sua família. A intervenção de Varela desencadeou uma série de 

trocas de acusações entre elementos da oposição, de um lado, e indivíduos ligados ao 

presidente paulista, de outro.406 Os embates pela imprensa degringolaram em violência no 

dia 24 de dezembro, quando os filhos de Bernardino de Campos agrediram fisicamente 

dois indivíduos que atacavam o presidente do Estado pelas páginas dos jornais. Sílvio de 

Campos trocou golpes com o dissidente Antônio Mercado em plena rua 15 de Novembro; 

horas depois, foi a vez de Mário de Campos atacar Benjamin Mota, diretor do jornal 

socialista A Lanterna. 

Na verdade, a Vida Paulista não deu grande repercussão aos embates que se travaram 

entre governo e oposição após as denúncias de Alfredo Varela. Mas, na mesma época, a 

                                                                                                                                                                                
Franco o Estado não se meche” (12, ano I, 28 e 29 nov. 1903). Duas semanas depois, Hidasil diria ironicamente, 
em sua “Semana alegre”, que a Comissão Central, “suprema eleitora do Estado, senhora absoluta dos nossos 
destinos e depositaria fiel de toda nossa confiança” havia feito Lopes Chaves senador federal e a União pagava-
lhe “cinco mil réis diarios, para que tivesse o trabalho de sentar-se e ouvisse estopantes discussões sobre 
assumptos de que s. excª nada entendia [...] e que em nada interessavam ao valente e brioso eleitorado de 
Taubaté”. A Comissão Central, “que lhe deu a cadeira, precisa agora daquele traste para fazer sentar pessôa que 
não pode ficar desalojada do pé p’ra mão” (possível referência a Bernardino de Campos, cujo mandato de 
presidente do Estado estava no final) e exigia que o senador renunciasse, compensando-o com o cargo de vice-
presidente de São Paulo (15, ano I, 19 e 20 dez. 1903). 
405 Em artigo, o semanário ilustrado tomou a liberdade de “recommendar ao suffragio unanime do eleitorado 
paulista, para o cargo de presidente do Estado, o nome do dr. Jorge Tibiriçá” (17, ano I, 31 dez. e 1º jan. 1904). 
No número anterior, aproveitando o contexto do natal, a Vida Paulista publicou o “nascimento” do novo 
governante numa manjedoura (16, ano I, 24 e 25 dez. 1905). A revista atribuía a si própria certa 
responsabilidade pela escolha, referindo-se a Tibiriçá como “nosso candidato” (21, ano II, 30 e 31 jan. 1904). 
406 Segundo Alfredo Varela, o presidente Bernardino de Campos teria aceitado a advocacia da SPR após 
autorizar a renovação do contrato de concessão da empresa em 1895. Além disso, o deputado federal também 
acusava Bernardino de várias improbidades: desvio de verbas do Tesouro do Estado durante seu primeiro 
mandato como presidente paulista; favorecimento da empresa de seus filhos na contratação de serviço de água 
pela prefeitura de Jabuticabal; provocação da especulação com o Banco de Crédito Real; favorecimento de seus 
familiares e de si mesmo em negócios entre o poder público e empresas privadas, como o Banco União e a 
Light. (CP 19 dez. 1903). Por meio de artigos anônimos publicados no Correio Paulistano (cuja autoria os 
dissidentes atribuíam ao próprio presidente do Estado ou a alguém a mando dele – Carlos de Campos, 
Herculano de Freitas, Antônio de Godói etc.), procurava-se isentar Bernardino de qualquer responsabilidade e 
envolver os dissidentes Adolfo Gordo, Antônio Mercado e Júlio de Mesquita nas denúncias. Estes se 
defenderam e contra-atacaram por meio de artigos publicados (entre 20 e 28 de dezembro) na seção livre do 
jornal O Estado de São Paulo. As acusações de Varela não passaram despercebidas pelo traço de Peregrino de 
Castro, que abordou o tema na última página da Vida Paulista (16, ano I, 24 e 25 dez. 1905). 
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hermética referência a certo “João Francisco da verba secreta”, feita por Hidasil um mês 

antes das agressões, criou grande celeuma e animou a curiosidade dos leitores do semanário, 

por nela estar implícita a insinuação de haver algum jornalista pago pela polícia para 

escrever o que a corporação desejasse. Todos queriam saber a quem aludia o cronista.407 

Hipólito da Silva tergiversou e afirmou que a crítica contida naquele nome era dirigida a uma 

prática, a um costume social e não se referia a um indivíduo especificamente. O fato é que o 

afamado personagem adquiriu forma: um policéfalo grotesco, sempre armado com a pistola 

numa mão e a bengala na outra. Na Vida Paulista, a aristocrática bengala foi um símbolo 

daqueles que apelavam para a força contra seus adversários no campo político, tal como o 

porrete já era um significante da violência eleitoral.408 

A imagem que o semanário ilustrado construiu para a entrada do ano de 1904 era a 

de um automóvel trucidando os oposicionistas, tendo Bernardino de Campos como 

condutor, acompanhado do famigerado João Francisco (figura 102). No entanto, para o ano 

vindouro, a Vida Paulista depositava grande expectativa num promissor governo de Jorge 

Tibiriçá, cuja plataforma contemplava muitos interesses considerados, até então, como 

preteridos pelo governo e pela Comissão Central do PRP, como a reforma eleitoral, a 

reforma tributária e mais empenho das autoridades políticas para resolver a crise da 

lavoura. O semanário ilustrado exigia que o futuro presidente do estado reduzisse a 

influência da Comissão Central e dos banqueiros nos negócios públicos, substituísse Antônio 

                                                           
407 Na crônica “Semana alegre” Hidasil comentou um caso em que a polícia desrespeitou um habeas corpus de 
um juiz e atacou o magistrado pelas páginas do Correio Paulistano (18 nov. 1903), “enquanto não açula contra 
elle o João Francisco da verba secreta” (VP, 11, ano I, 21 e 22 nov. 1903).  A Vida de Hoje, defensora das 
últimas administrações policiais, por meio de Adolfo Araújo, solicitava ao diretor da Vida Paulista: “pelo-lhe 
esclarecer si aquella allusão a nós se refere”, ao que Arlindo Leal respondeu não haver referência nem intenção 
de Hidasil em melindrar o colega (13, ano I, 5 e 6 dez. 1903). Por sua vez, o Correio Paulistano desafiou o 
semanário a dizer a quem se referia a frase do cronista: “Diga a Vida Paulista, si é capaz, quem é o 
subvencionado da polícia. Diga o Sr. Hyppolito da Silva. / Basta que aquella folha ou este senhor indiquem por 
alto quem é o escriptor alugado”. 
408 João Francisco “são todos aquelles que, a um aceno dos mosqueteiros do estylo, se atiram ferozmente contra 
quem quer que lhe causa algum aborrecimento, ou lhe perturba a digestão”, teria explicado Hidasil a seu amigo 
Martim Francisco, como foi exposto na Vida Paulista (14, ano I, 12 e 13 dez. 1903). Em outra coluna, no 
mesmo número do semanário, elaborou-se o perfil de João Francisco, que não personificava uma 
individualidade, não tinha sexo nem partido, nem origem certa: “João Francisco é o daguerreótipo perfeito do 
tartufo politico, protagonista da comedia que por ahi se representa”. No mesmo artigo, lia-se: “Mascarado em 
Zardo, eleva aos ceus os potentados; traiçoeiro como Yago, açula contra os mesmos o ódio vil dos 
adversários!”. Eis aí, talvez, uma referência um pouco mais explícita, já que Zardo era o pseudônimo de um 
colaborador do Diário de Rio Claro, cujas crônicas eram frequentemente transcritas no Correio Paulistano. No 
entanto, duas semanas depois, a Vida Paulista negou que o tal João Francisco da verba secreta fosse uma alusão 
direta a Zardo. Este, segundo o semanário, não merecia as glórias do João Francisco, pois não passava de um 
“nullo pretencioso, lacaio servil, que a todos se curva e que todos desprezam” (16, ano I, 24 e 25 dez. 1903). Ao 
ganhar uma forma plástica no traço do ilustrador da Vida Paulista, João Francisco corporificava e fundia vários 
incidentes conjunturais e práticas políticas vigentes naquele período, simbolizando ao mesmo tempo as 
arbitrariedades cometidas pela polícia, a violência praticada pelos governistas e a corrupção nas instituições 
republicanas. Em última instância, a crítica implícita na criação desse personagem parecia estar vinculada à 
oposição que o semanário fazia à administração da Força Pública e mais diretamente ao chefe de polícia do 
Estado, Antônio de Godói. 
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de Godói (figura 103) na chefia da polícia, acabasse com a corrupção no governo estadual e 

se livrasse do João Francisco.409 

As eleições para a presidência e vice-presidência do estado realizaram-se no dia 15 

de fevereiro de 1904, conforme preceito constitucional. Nessa oportunidade, a data 

coincidiu com os festejos de Carnaval, dando azo a uma série de analogias entre os dois 

eventos concomitantes (figura 104). No boletim publicado em meados de janeiro, o PRP 

oficializou a indicação de Jorge Tibiriçá (presidente) e João Batista de Melo Oliveira (vice-

presidente). Ambos foram eleitos e, em 19 de abril, proclamados para os respectivos cargos 

pelo Congresso Estadual, após processo de apuração das autênticas pelos parlamentares 

logo que se declarou aberto o primeiro ano legislativo.410 

Tibiriçá e Melo Oliveira foram empossados no primeiro dia de maio de 1904. No 

dia seguinte, o Congresso Estadual organizou um banquete em homenagem ao ex-

presidente Bernardino de Campos, oportunidade durante a qual se apresentou o programa 

do novo governo. Tibiriçá acenou positivamente pela reforma da Constituição Estadual e 

reiterou seu compromisso com uma nova lei eleitoral que facilitasse a representação da 

minoria, permitisse maior fiscalização em todo o estado e instituísse o voto uninominal e 

por distritos. Outro ponto do programa ressaltado pelo presidente era a reforma tributária, 

no sentido de substituir o imposto de exportação por um imposto geral sobre rendas e 

propriedade territorial. Se tais propósitos foram louvados pela Vida Paulista, o semanário 

olhava com desconfiança para a unanimidade parlamentar, já que não havia mais uma 

oposição no Congresso Estadual que constituísse barreira às “toleimas legislativas”. De 

qualquer modo, os redatores da Vida Paulisa vislumbravam um quadro em que se 

desvendavam horizontes vastos à política republicana, até então asfixiada no interior da 

Comissão Central.411 Além da posse de Jorge Tibiriçá, havia a expectativa da ascensão de 

                                                           
409 Vida Paulista, 17, ano I, 31 dez. 1903 e 1o jan. 1904. 
410 A abertura solene do Congresso Estadual se deu em 7 de abril de 1904, tendo as sessões preparatórias se 
iniciado no dia 28 do mês anterior. Na Vida Paulista, o Congresso Estadual era apresentado por Rubião como 
um grande milharal, onde podiam se alimentar os parlamentares, representados como aves (29, ano II, 26 e 27 
mar. 1904; 31, ano II, 9 e 10 abr. 1904). Logo após tomarem assento os deputados e senadores estaduais, o 
semanário começou a publicar a seção “Galeria do Congresso”, inaugurada com um perfil de José Luís Flaquer, 
ex-oposicionista acusado de conspiração em abril de 1892 e anistiado algum tempo depois. A revista não previa 
longa carreira no Congresso para Flaquer: “Não bajula, nem sabe engrossar” (33, ano I, 23 e 24 abr. 1904). 
411 As reformas eleitoral e tributária foram mencionadas por Hidasil como as mais urgentes do programa de 
Jorge Tibiriçá (VP, 35, ano II, 7 e 8 mai. 1904), que também contemplava outros pontos: reforma judiciária; 
ampliação dos recursos contra atos abusivos e arbitrários praticados nas localidades do interior sem afetar a 
autonomia municipal; maior fiscalização da instrução pública no estado, sem prejuízo das escolas que os 
municípios desejassem estabelecer; estímulo à criação de bancos de créditos para a lavoura, à colonização, à 
imigração e ao aperfeiçoamento da produção, por meio do serviço agronômico estadual e das escolas agrícolas 
(CP, 3 mai. 1904). Muitas dessas propostas vinham atender às demandas da oposição e das lideranças 
municipais, descontentes com a situação crítica da cafeicultura. 
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Francisco Glicério como membro da nova cúpula do PRP, o que poderia eclipsar o papel 

desempenhado por Lacerda Franco.412 

No início de junho de 1904, houve eleições para o Congresso Estadual, visando ao 

preenchimento das três vagas abertas pela saída de Jorge Tibiriçá, Melo Oliveira e 

Albuquerque Lins, que deixaram as cadeiras senatoriais para ocupar seus respectivos 

cargos no executivo paulista. Para substituí-los, foram eleitos Luís Piza, Francisco de Paula 

Ramos de Azevedo e João Francisco de Paula Souza.413  

 

 
                                                           
412 O senador estadual Lacerda Franco era o então presidente da Comissão Central do partido. A Vida Paulista 
representava-o como um político bastante influente e temido por controlar vários cargos públicos, por fazer e 
desfazer candidatos, pelos poderes que acumulava e pelos negócios pessoais que estabelecia com o governo. O 
semanário classificou Lacerda Franco como leão na “Galeria do Congresso” (48, ano II, 6 e 7 ago. 1904) e 
frequentemente se referia ao senador como Totó (seu apelido entre os íntimos) ou Coronel de Bronze (em 
alusão ao busto encomendado para ele). Mesmo com a chegada de Francisco Glicério, o senador Lacerda 
Franco conservou sua capacidade de influir nos negócios públicos, tornando-se tesoureiro do órgão diretor do 
PRP. Em junho de 1904, Glicério assumiu a presidência da Comissão Central, recebendo saudações da revista 
Vida Paulista, que passou a representá-lo como homem forte da política perrepista (40, ano II, 11 e 12 jun. 
1904). Junto com essas duas lideranças, outros chefes políticos completavam a Comissão Central do PRP: 
Manuel Pessoa de Siqueira Campos, Fernando Prestes de Albuquerque e Rubião Júnior. No ano seguinte, 
Glicério seria um dos principais personagens nas articulações para a sucessão presidencial de Rodrigues Alves.  
413 Essas candidaturas foram entendidas pela Vida Paulista como obra de Lacerda Franco, representado como 
um alquimista eleitoral que produzia senadores em seu laboratório sombrio – nota-se a alusão ao personagem 
Fritzmac da obra de Artur e Aluísio de Azevedo. A caricatura publicada no semanário sugeria certa displicência 
dos candidatos quanto à “disputa” eleitoral, tratada ironicamente como acirrada, já que não havia candidatos de 
oposição (39, ano II, 4 e 5 jun. 1904).   

FIGURA 102. Vida Paulista, 17, ano I, 
31 dez. 1903 e 1º jan. 1904: primeira 
página. Acervo Particular. O 
dissidente Antônio Mercado (3) e o 
socialista Benjamin Mota (4) 
atropelados pelo automóvel de 
Bernardino de Campos (2). 
Carregando João Francisco e alguns 
asseclas (provavelmente seus filhos, 
empunhando suas respectivas 
bengalas), o presidente do estado 
perseguia o também dissidente 
Cândido Mota. Ao lado esquerdo, a 
imprensa silenciada. Ao lado direito, 
o velho provavelmente representava 
o estado de São Paulo. 



 

Na Câmara, vários projetos estavam em pauta desde o início do ano legislativo. Em 

geral, as votações eram rápidas e os resultados unânimes; praticamente nenhum deputado 

pedia a palavra e poucas discussões foram suscitadas em torno das propostas apresentadas. 

Sem a dissidência para embaraçar os projetos govern

reforma da Instrução Pública e Herculano de Freitas propôs a retomada da reforma da 

Constituição Estadual. Na mesma época, o líder apresentou o projeto autorizando o governo 

a encampar a Companhia Sorocabana e Ituana de Estrada de Ferro, aprovado sem d

e imediatamente remetido ao Senado. 

passar pela Câmara o projeto que criou novos impostos.

 

  

 

                                                          
414 No apêndice A, já tratamos da questão da Sorocabana. A veloc
aprovado foi tão espantosa que a 
trocadilho, sempre se referindo ao projeto como uma locomotiva conduzida pelo maquinista Herculano de 
Freitas (39, ano II, 4 e 5 de junho de 1904). O projeto de número 13/1904, criando imposto sobre o capital e 
sobre rendas, foi aprovado em primeira discussão sem debate (
aprovado com uma única emenda, de autoria do própr
jun. 1904). Segundo a Vida Paulista
charge da página central, o deus Mercúrio é esmagado pela carga tributária imposta pelo líder na 
ano II, 18 e 19 jun. 1904). 

FIGURA 104. Vida Paulista, 23, ano II, 15 
e 16 fev. 1904. Página central. 

Particular. O “Bloco dos Permanentes”
carregando o estandarte de Bernardi
Melo e Oliveira [1], Luís Piza [2], Lacerda 
Franco [4], Rubião [6], Bento Bueno [3] e 

Melo Peixoto [5]. Assistindo ao desfile, 
os dissidentes Júlio de Mesquita [7], 

Cerqueira César [8], Cândido Mota [10] 
e a Vida Paulista [9]; ao centro, o busto 

de bronze de Lacerda Franco; no alto, as 
máscaras de Luís Leite, Herculano e 
outros. Ao fundo, a continuação do 

bloco: Jorge Tibiriçá, Fontes Júnior, Jos
Vicente, João Francisco e
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Na Câmara, vários projetos estavam em pauta desde o início do ano legislativo. Em 

al, as votações eram rápidas e os resultados unânimes; praticamente nenhum deputado 

pedia a palavra e poucas discussões foram suscitadas em torno das propostas apresentadas. 

Sem a dissidência para embaraçar os projetos governistas, Fontes Júnior ressuscito

reforma da Instrução Pública e Herculano de Freitas propôs a retomada da reforma da 

Constituição Estadual. Na mesma época, o líder apresentou o projeto autorizando o governo 

a encampar a Companhia Sorocabana e Ituana de Estrada de Ferro, aprovado sem d

e imediatamente remetido ao Senado. Com semelhante rapidez, Herculano também fez 

passar pela Câmara o projeto que criou novos impostos.414    

 

                   
, já tratamos da questão da Sorocabana. A velocidade com que foi apresentado, votado e 

aprovado foi tão espantosa que a Vida Paulista aproveitou o tema sobre o qual se legislava para fazer um 
trocadilho, sempre se referindo ao projeto como uma locomotiva conduzida pelo maquinista Herculano de 

, ano II, 4 e 5 de junho de 1904). O projeto de número 13/1904, criando imposto sobre o capital e 
sobre rendas, foi aprovado em primeira discussão sem debate (CP, 15 jun. 1904). Em segunda discussão, foi 
aprovado com uma única emenda, de autoria do próprio formulador do projeto, Herculano de Freitas (

Vida Paulista, os impostos criados com a nova lei sobrecarregariam o comércio: em 
charge da página central, o deus Mercúrio é esmagado pela carga tributária imposta pelo líder na 

, ano II, 15 
ágina central. Acervo 

O “Bloco dos Permanentes” 
carregando o estandarte de Bernardino: 
Melo e Oliveira [1], Luís Piza [2], Lacerda 
Franco [4], Rubião [6], Bento Bueno [3] e 

Melo Peixoto [5]. Assistindo ao desfile, 
os dissidentes Júlio de Mesquita [7], 

Cerqueira César [8], Cândido Mota [10] 
ao centro, o busto 

nze de Lacerda Franco; no alto, as 
máscaras de Luís Leite, Herculano e 
outros. Ao fundo, a continuação do 

bloco: Jorge Tibiriçá, Fontes Júnior, José 
Vicente, João Francisco etc.  

FIGURA 103. Vida Paulista, 32, a
1904. Página central (recorte). Acervo Particular.
Tibiriçá [2] conservou Antônio de Godói no cargo 
de chefe de polícia. Essa charge sugeria que a 
decisão seguia orientação da Comissão Central do 
PRP, representada por Lacerda Franco [3]
Rubião [5], com apoio de Herculano [5], diretor do 
Correio Paulistano, órgão oficial do partido.
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No que tange à reforma constitucional, o projeto apresentado já previa algumas 

alterações em relação ao que fora proposto em 1901, adequando-se ao programa de governo de 

Jorge Tibiriçá e contemplando algumas demandas da dissidência. Ao longo das sessões em que 

a reforma foi discutida, ficou patente o esforço de Herculano para que fossem rejeitadas as 

poucas emendas opostas às intenções governamentais.415 O mesmo ocorreu em relação a 

outros projetos que (eventualmente) teriam provocado alguma divergência de opiniões, como é 

o caso da supressão de cadeiras da Escola Normal.416 

A liderança implacável de Herculano de Freitas na Câmara Estadual foi explorada 

pela Vida Paulista. Além de ser o principal porta-voz do governo no legislativo, o 

deputado era diretor do Correio Paulistano, órgão oficial do PRP, visto na época como o 

oráculo da política republicana. Herculano de Freitas iniciou sua carreira política nos 

primeiros anos do novo regime, galgou grande prestígio dentro do partido governamental e 

tornou-se muito respeitado entre os membros do congresso estadual, pois sua experiência, 

sua formação e sua retórica celebrizaram-no como grande entendedor das questões 

constitucionais.417    

                                                           
415 No dia 19 de maio, Herculano de Freitas apresentou aos deputados o projeto de reforma constitucional (VP, 
37, ano II, 21 e 22 maio 1904), cuja votação deveria ser retomada de onde parou, em 1901, quando as 
discussões foram interrompidas em virtude dos incidentes que provocaram a dissidência no Congresso Estadual. 
Aprovada por unanimidade em primeira discussão (CP, 24 maio 1904), a reforma entrou em segunda discussão 
a partir do dia 30 de maio. A principal divergência entre os deputados girou em torno da questão da nomeação 
do presidente do Tribunal de Justiça. Embora alguns parlamentares reivindicassem que esse cargo deveria ser 
preenchido por eleição entre os ministros integrantes da cúpula judiciária do estado, ficou mantido o disposto no 
texto original do projeto, ou seja: a nomeação do presidente do Tribunal de Justiça era uma prerrogativa do 
executivo estadual (CP, 1º jun. 1904). Em charge publicada na página central da Vida Paulista (39, ano II, 4 e 5 
de junho de 1904) sugeria-se o empenho determinante de Herculano de Freitas para que fosse rejeitada a 
emenda proposta por Mário Tavares. O mesmo teria ocorrido às emendas à reforma constitucional apresentadas 
por Fontes Júnior, Frederico Brotero, Freitas Vale e outros. 
416 No dia 7 de junho, o deputado Freitas Vale manifestou-se contrariamente ao projeto de lei número 7/1904. A 
supressão das cadeiras de latim, mecânica e astronomia da Escola Normal era justificada pelas “vantagens 
ponderadas dos cofres do Estado” e “proficuidade real do ensino” (CP 8 jun. 1904). O famoso poeta simbolista 
e mecenas Freitas Vale, professor de francês no Ginásio, não tinha até então experiência política e fora eleito 
deputado na chapa do PRP. A Vida Paulista muito provavelmente esperava que Freitas Vale (que assinava suas 
produções literárias como Jacques d’Avray) teria uma participação apática na Câmara; parece ter causado 
surpresa ao cronista Hidasil o desempenho do deputado em defesa da Instrução Pública, mas sua emenda ao 
projeto de supressão das cadeiras da Escola Normal foi fatalmente rejeitada (40, ano II, 11 e 13 jun. 1904).       
417 Nascido no Rio Grande do Sul, Herculano ingressou na faculdade do largo São Francisco na segunda metade 
da década de 1880, quando se envolveu com os republicanos de Campinas, especialmente o advogado 
provisionado Francisco Glicério, de quem se tornou genro. Quando proclamada a República, Herculano era 
promotor público em Ribeirão Preto e, logo nos primeiros anos do novo regime, exerceu vários cargos políticos, 
incluindo os de chefe de polícia e presidente do Paraná, onde teve a missão de outorgar a primeira constituição 
republicana daquele Estado. Ingressou como lente substituto da faculdade do largo São Francisco, em 1891, 
tornando-se catedrático de Direito Criminal e Direito Constitucional no ano seguinte. Na crise política que 
ocorreu durante o governo de Prudente de Morais, o deputado Herculano de Freitas conservou-se fiel ao sogro, 
Francisco Glicério; por isso, amargou um ostracismo provisório no PRP até a cisão de 1901. Quando Prudente 
de Morais rompeu com a direção partidária e liderou a dissidência, muitos gliceristas se reaproximaram da 
Comissão Central do PRP e Herculano foi indicado para uma vaga na Câmara Estadual, tornando-se, 
paralelamente, diretor do Correio Paulistano. 
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 Entre os projetos debatidos no Congresso Estadual, em 1904, destacamos apenas os 

mais relevantes, já que os trabalhos legislativos, iniciados no dia 7 de abril, estenderam-se 

até 20 de agosto daquele ano e versaram sobre diversos assuntos mais corriqueiros ao longo 

daquele prazo.418 Em meados de julho, uma questão alheia às atividades parlamentares, que 

teve fortes desdobramentos políticos, passou a receber destaque nas páginas da Vida Paulista 

e retomou o tema da violência policial: o delegado da segunda circunscrição, Pedro Arbues 

Júnior, tornou-se alvo de várias denúncias de tortura e abuso de autoridade. Nos dias 

subsequentes, alastrou-se pela imprensa uma sistemática campanha pela demissão do 

delegado. Embora o chefe de polícia, Antônio de Godói, tivesse aberto um inquérito para 

apurar os atos de violência imputados a Pedro Arbues (OESP, 11 jul. 1904), os jornais 

exigiam que o delegado renunciasse ao cargo ou que o presidente do Estado o exonerasse 

imediatamente.419  

Pedro Arbues insistiu em manter-se na segunda delegacia e solicitou apenas uma 

licença de quinze dias, o que lhe foi concedido pelo governo (OESP, 16 jul. 1904 e 17 jul. 

1904). Enquanto uma parte da imprensa protestava para que a situação chegasse a um termo 

o mais brevemente possível, o Correio Paulistano pedia paciência e recomendava que o 

governo aguardasse o fim do inquérito para tomar qualquer providência (CP 16 jul. 1904). 

Em defesa do delegado, manifestou-se O Rebate, dirigido pelo jornalista Samuel Porto. Os 

ânimos se arrefeceram ao longo de setembro e outubro, mas a questão só foi definitivamente 
                                                           
418 Já vimos que, pela Constituição paulista, o período legislativo tinha duração de três meses, prazo que poderia 
ser prorrogado conforme necessidade e conveniência. No dia 5 de julho, o Congresso Estadual se reuniu em 
sessão de fusão para resolver sobre a prorrogação dos trabalhos da Câmara e do Senado, já que havia diversos 
projetos pendentes e o ano legislativo já estava se expirando. Nessa oportunidade, decidiu-se por prorrogar o 
período até 7 de agosto (CP, 6 jul. 1904). Hidasil “comemorou” a prorrogação dos trabalhos no Congresso e, 
em nome da Vida Paulista, agradeceu “a permanência de seus amados collaboradores na pacata Paulicéa, e 
espera que por aqui fiquem o maior espaço de tempo que o Thesouro permitta” (44, ano II, 9 e 6 jul. 1904). 
Decorrido o novo prazo, em sessão de fusão ocorrida no dia 6 de agosto, o Congresso Estadual resolveu 
prorrogar mais uma vez os trabalhos legislativos até o dia 20 daquele mês, quando, enfim, ocorreu a solenidade 
de encerramento do Congresso (50, ano II, 20 e 21 ago. 1904). Entre tantas matérias, a Câmara Estadual se 
ocupou de projetos sobre liberação de créditos, provimento de cargos públicos e recursos interpostos por 
autoridades do interior contra leis aprovadas pelas respectivas câmaras municipais. Em Piracicaba, por exemplo, 
a proibição dos dobres dos sinos no dia de finados fez com que um vigário recorresse ao Congresso Estadual 
contra a lei municipal. Em maio, a Câmara dos Deputados deu provimento ao recurso e o assunto recebeu 
menção da Vida Paulista (37, ano II 21 e 22 mai. 1904). O semanário abordou muitos assuntos relacionados à 
política no interior, como a derrubada do monopólio das carnes em Campinas (28, ano II, 19 e 20 mar. 1904; 29, 
ano II, 26 e 27 mar. 1904) ou o processo de Luís Leite contra a Câmara Municipal de Amparo (53, ano II, 12 e 
13 set. 1904; 59, ano II, 22 e 23 out. 1904). As disputas entre as facções em diversas localidades do interior 
também receberam a atenção dos cronistas e do caricaturista da Vida Paulista, como veremos mais adiante.  
419 As graves acusações e o próprio nome do delegado deram ensejo à charge publicada na página central da 
Vida Paulista (45, ano II, 18 e 19 jul. 1904). São Pedro de Arbués foi um agente da Inquisição espanhola 
nomeado por Tomás de Torquemada durante sua campanha contra hereges e criptojudeus. Assassinado na 
Catedral de Zaragoza, em 1485, Pedro de Arbués foi canonizado em 1867 pelo papa Pio XI. O caricaturista da 
Vida Paulista representou o delegado como um inquisidor, sentado numa sinistra sala de tortura, ordenando 
castigos físicos aos presos sob sua custódia. O semanário ilustrado fez coro à campanha pela demissão de Pedro 
Arbues e suplicou ao caráter “recto e exemplar” de Jorge Tibiriçá para que não coadunasse com “as práticas 
vergonhosas da justiça à golpes de espada, da polícia à Torquemada, relembrando os negros fastos da 
Inquisição” (46, ano II, 23 e 24 jul. 1904).  
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resolvida com a exoneração concedida pelo governo ao delegado Pedro Arbues Júnior, no 

dia 31 de outubro.420 Concomitantemente, outra questão ganhou publicidade, envolvendo 

mais diretamente o governo paulista: tratava-se de um grande desfalque no Tesouro 

Estadual. O secretário da Fazenda mandou inspecionar a repartição e constituiu uma 

comissão para apurar o tamanho do rombo. Imediatamente, o tesoureiro João Florindo foi 

suspenso e seus bens confiscados; em outubro, após ter sido indiciado em processo 

administrativo, teve sua exoneração decretada e passou a responder criminalmente pelo 

desfalque.421 

Naquele segundo semestre de 1904, outros assuntos ocupavam a agenda política em 

São Paulo. Um deles, já mencionado no apêndice A, se referia aos esforços do governo do 

estado para a encampação da Sorocabana e futuro arrendamento da companhia para uma 

nova empresa, que poderia surgir da fusão entre a Mojiana e a Paulista. Paralelamente, as 

questões eleitorais voltavam à baila, já que os pleitos municipais – para escolha de 

vereadores e juízes de paz em todas as comarcas do estado – ocorreriam em 30 de outubro 

de 1904. Antes disso, em agosto, Joaquim José da Silva Pinto renunciou à senatoria para 

ser nomeado fiscal geral das loterias do Estado, fato que exigiu a convocação de sufrágios 

para o preenchimento da vaga no Senado Estadual. Após consultar seus diretórios, a 

Comissão Central do PRP apresentou a candidatura de Antônio Januário Pinto Ferraz (CP 

                                                           
420 A Vida Paulista elencou quinze órgãos de publicidade engajados na campanha contra Pedro Arbues (O 
Estado de S. Paulo, Comércio de São Paulo, Diário Popular, A Plateia, Folha Nova, Tribuna Italiana, 
Fanfulla, Avanti, Le Messager de Saint Paul, Germania, Deutsch Zeitung, Der Hausfreund, La Voz de España, 
A Palavra e Vida Paulista) e interpretou o silêncio do Correio Paulistano como tácita condenação aos atos de 
violência cometidos pelo delegado (48, ano II, 6 e 7 ago. 1904). O semanário não deixou de repudiar a posição 
assumida por Samuel Porto (46, ano II, 23 e 24 jul. 1904; 47, ano II, 30 e 31 jul. 1904) e comemorou a demissão 
de Pedro Arbues (61, ano II, 5 e 6 nov. 1904). 
421 A comissão encarregada de verificar a quantia do desfalque era composta por cinco funcionários da 
Secretaria da Fazenda: Luís Gonzaga de Azevedo, inspetor do Tesouro; Luís Artur Varela, primeiro procurador 
fiscal; Antônio Xande, segundo escriturário; Marcolino da Luz e Manuel Vidal de Mendonça, chefes de seção 
(OESP, 1º set. 1904 e 2 set. 1904). Na tesouraria, foram encontrados muitos vales, perfazendo uma soma de 
setenta contos, o que representava apenas uma parcela do total apurado, superior a 300 contos. Esses vales 
correspondiam a adiantamentos concedidos a funcionários públicos. Também foram encontrados indícios de 
várias irregularidades no caixa; segundo boatos, “o thesoureiro havia concedido favores, em dinheiro, a pessoas 
extranhas ao funccionalismo para solverem compromissos particulares; pagou subvenções a instituições de 
caridade que não existem, a falsos procuradores, que para isso se apresentavam; pagou ainda por mais de uma 
vez até mesmo trens especiaes para pessoas inteiramente extranhas á administração publica” (OESP, 2 set. 
1904). A Vida Paulista publicou charge em que um indivíduo era representado como um rato, agarrado a um 
ovo de trezentos contos. É bem provável que o caricaturista tenha tentado desenhar a fisionomia do tesoureiro 
João Florindo (52, ano II, 7 e 8 set. 1904). Em outra charge do semanário, figurava um personagem enrolado em 
um novelo de vales. Segundo nos parece, tratava-se novamente de João Florindo. A imagem exibia dois 
indivíduos tentando desfazer o novelo: à esquerda, o secretário da Fazenda, Albuquerque Lins; à direita, o chefe 
de polícia, Antônio de Godói (53, ano II, 12 e 13 set. 1904). Um processo administrativo foi aberto para apurar 
as responsabilidades pelo desfalque no Tesouro Estadual, calculado em 304:406$937. Além do tesoureiro, 
vários funcionários da Secretaria da Fazenda foram inquiridos e os trabalhos da sindicância consumiram pouco 
mais que trinta dias, já que o indiciado, João Florindo, não apresentou nenhuma alegação em sua defesa. Em 
outubro, o tesoureiro foi exonerado da secretaria da Fazenda, que encaminhou cópias do processo ao primeiro 
promotor público, Abelardo Garcia. Este apresentou denúncia ao juiz da primeira vara contra João Florindo, 
incorrendo o ex-tesoureiro no artigo 221 do código penal (OESP, 11 out. 1904; 26 out. 1904). 
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11 set. 1904), lente da Faculdade de Direito, para concorrer às eleições previstas para o dia 

24 de setembro.422  

Concluído o pleito para preenchimento da vaga no Senado, Jorge Tibiriçá tratou de 

conferenciar-se com Cardoso de Almeida e Antônio de Godói, em 28 de setembro, 

reiterando seu compromisso com a realidade do sufrágio popular, tendo em vista as 

eleições para as câmaras municipais em todo território paulista. O presidente do Estado 

comunicou ao secretário do Interior e ao chefe de polícia o seu desejo de que os sufrágios 

corressem com toda a calma e dentro dos termos legais. No mesmo dia, Cardoso de 

Almeida redigiu três circulares, uma dirigida aos juízes de direito, outra aos presidentes 

das câmaras municipais e, a terceira, aos primeiros juízes de paz, contendo instruções para 

que fosse assegurada a regularidade do processo em todas as localidades. Antônio de 

Godói, por sua vez, teria encaminhado uma circular às autoridades policiais do interior 

para que não houvesse intervenção nos negócios eleitorais, devendo ser imparcial a 

atuação da Força Pública quando esta se fizesse necessária (OESP, 29 set. 1904).423  

A preocupação do presidente do Estado tinha lastro, não só por que a dissidência 

infundia na pauta dos debates públicos a questão da irregularidade com que se 

desenrolavam os processos de sufrágio popular. Os antagonismos existentes dentro dos 

próprios diretórios do PRP andavam bastante acirrados e desafiavam o compromisso 

estabelecido pelo governo de cessar o regime de fraude e violência em matéria eleitoral.  

Nas diversas localidades, as disputas pelos postos de mando estimulavam conflitos 

antigos entre coronéis e famílias influentes. A capacidade de um grupo granjear votos para o 

governo convertia-se em prestígio com a Comissão Central do PRP; a cultivação desse 

prestígio ampliava o controle do grupo sobre a política local. A estratégia adotada por Campos 

Sales na presidência da República reforçou esse mecanismo, sedimentando uma ou outra 

facção nos postos de mando em seu respectivo município. Hidasil afirmava que não havia 

partidos no interior do estado, nem dissidências e nem oposições: todos os grupos almejavam 

                                                           
422 A indicação de Antônio Januário Pinto Ferraz para o senado foi representada pela Vida Paulista como uma 
galinha (Comissão Central) chocando um pinto monarquista (55, ano II, 24 e 25 set. 1904).   
423 A Vida Paulista ilustrou a conferência promovida pelo presidente Tibiriçá (57, ano II, 8 e 9 out. 1904) e os 
receios de Antônio de Godói quanto à manutenção da ordem durante as eleições municipais (58, ano II, 15 e 16 
out. 1904). Ao longo do mês de outubro, os jornais foram dando notícias das agitações no interior e dos 
deslocamentos dos oficiais da polícia para os pontos mais críticos. Jorge Tibiriçá era constantemente procurado 
por chefes políticos locais, que traziam ao presidente paulista reclamações sobre os adversários, que ameaçavam 
a ordem pública, ou sobre as arbitrariedades cometidas pelas autoridades policiais enviadas para os respectivos 
municípios (OESP, 27 out. 1904). Numa dessas ocasiões, uma comitiva de Botucatu envolveu-se numa 
desinteligência com Jorge Tibiriçá, quando foi ao encontro deste para solicitar a substituição do delegado de 
polícia daquele município, ganhando o caso certa repercussão (OESP, 24 out. 1904). O grupo representava uma 
das facções que disputavam a chefia do diretório republicano em Botucatu e queixava-se da parcialidade com 
que se envolviam nas questões eleitorais as autoridades policiais, que seriam vinculadas ao secretário do 
Interior, Cardoso de Almeida, oriundo daquele município e ligado à facção que ocupava o diretório local. A 
Vida Paulista (60, ano II, 29 e 30 out. 1904) abordou rapidamente essa questão. 
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apenas o reconhecimento da Comissão Central. Segundo o cronista, as lutas políticas de 

“ influencias empenachadas” eram travadas com o fim único de saber quem era mais 

governista. Assim, mesmo quando apeados dos diretórios locais, os grupos permaneciam fieis 

à Comissão Central, estimulados pelo  

 
desejo irrepremível do mando, de concentrar poderes, de ser obedecido 
como autoridade, bajulado como influencia do governo, de se impôr à 
veneração da magistratura e da polícia, podendo exercer, impunemente, 
vinganças mesquinhas, perseguições clamorosas e praticar actos dignos 
de severa censura e de muito cacete!424 

 

No primeiro semestre de 1904, as eleições ocorridas dentro dos diretórios 

republicanos do interior levaram à queda de antigos chefes, substituídos por lideranças 

rivais. Os casos de São Carlos do Pinhal e Amparo foram os exemplos mais eloquentes 

dessas trocas de “penacho”.425 Em muitas localidades, como Botucatu, São Manuel e 

Capivari, onde os processos de escolha foram contestados, a Comissão Central acabou 

reconhecendo como vitoriosos os grupos oposicionistas, contrariando, dessa maneira, as 

expectativas de velhos coronéis, crentes na conservação do “penacho”.426 Essas 

circunstâncias estimularam a concorrência entre as facções locais, exaltando os ânimos às 

vésperas das eleições municipais. As discórdias provocadas em torno da conquista do 

“penacho” parecem ter resultado em cenas de violência em algumas regiões, como na Vila 

de Pedreira, onde a Comissão Central do PRP reconheceu Emiliano Pires de Ávila como 

chefe do diretório local, desbancando o coronel João Pedro de Godói Moreira (OESP, 11 

jul. 1904; 15 jul. 1904).427 Segundo a Vida Paulista, a nova diretoria partidária da Vila de 

                                                           
424 Os comentários de Hidasil, na crônica semanal da Vida Paulista (34, ano II, 30 abr. e 1º mai. 1904), são 
reveladores daquilo que a historiografia da política na Primeira República definiu como coronelismo (LEAL, 
1997), um sistema político estruturado numa “rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da 
República, envolvendo compromissos recíprocos” e nascido na confluência entre o federalismo implantado pela 
República e a decadência econômica dos fazendeiros (CARVALHO, 1998: 131-132).       
425 Em São Carlos, o coronel Paulino Carlos de Arruda Botelho foi derrotado pelo grupo vinculado a José 
Augusto de Oliveira Sales. No caso de Amparo, Pedro Penteado, Pedro Pestana e Antônio Carlos de Morais 
Bueno assumiram o diretório local após a queda do senador Luís de Souza Leite, pai dos deputados José Leite 
(federal) e Leite Júnior (estadual). A família Leite desfrutava de grande influência política sobre toda a região, 
incluindo as localidades de Socorro, Pedreira e Serra Negra; por outro lado, havia muitos inimigos e, com a 
perda do “penacho”, o eleitorado leitista passou a queixar-se dos violentos ataques dirigidos pelos adeptos da 
nova situação contra o coronel Luís Leite (OESP 1º nov. 1904).     
426 A “contradança nos diretórios” parece ter se intensificado a partir de meados de 1904, já sob a batuta de 
Francisco Glicério. Conforme podemos inferir das páginas da Vida Paulista (43, ano II, 2 e 3 jul. 1904), a 
Comissão Central lançou mão de seus poderes para substituir alguns chefes que já ocupavam por longo tempo 
as diretorias do partido em várias localidades do interior. Em São Manuel, por exemplo, o coronel Joaquim 
Floriano de Toledo cedeu lugar para Nogueira Jaguaribe; a cidade de Botucatu, dividida entre amandistas e 
cardosistas, assistiu à derrota imposta ao deputado Amando Barros por seus adversários locais, vinculados a 
Cardoso de Almeida, secretário do Interior.     
427 João Pedro de Godói Moreira era reconhecido benemérito do povoado de Pedreira (elevado a vila em 1889), 
no município de Amparo. A Vida Paulista, que já havia homenageado o velho coronel (48, ano II, 6 e 7 ago. 
1904), atacou seus adversários políticos, conhecidos como “araras”. Nos episódios de 1904, o semanário 
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Pedreira teria lançado mão da força policial e de capangas para reprimir os adeptos de João 

Pedro e fraudar as eleições de 30 de outubro. Os resultados do pleito foram contestados 

pelo coronel, que interpôs recurso junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo 

Herculano de Freitas advogado a causa.428 O egrégio órgão do Poder Judiciário estadual 

também foi acionado para garantir a posse dos candidatos dissidentes eleitos para a 

Câmara Municipal da capital paulista.  

O Partido Republicano Dissidente recebeu com entusiasmo a notícia de que o 

governo vinha tomando providências no sentido de combater a fraude e a violência 

eleitoral, o que estimulou a movimentação em seus diretórios locais para o lançamento de 

candidaturas às eleições municipais de outubro, revertendo o pendor da dissidência para a 

abstenção, como observado nos pleitos dos três anos anteriores.429 Contudo, a tendência 

agora era de que os dissidentes se despojassem de qualquer estrutura partidária, lançando 

candidaturas no intuito de garantir o terço das eleições municipais. Na capital, dirigindo-se 

“ao eleitorado independente” para solicitar votos nos sufrágios do dia 30 de outubro, os 

candidatos Afonso Celso Garcia, Bento Pires de Campos, Cândido Mota, Carlos Garcia e 

Ernesto Goulart Penteado asseveravam: 

 

                                                                                                                                                                                
ilustrado tomou partido categoricamente em favor de João Pedro contra o novo diretório republicano da Vila de 
Pedreira, formado pelo coronel Emiliano Pires de Ávila e pelos tenentes coronéis Manuel Antônio Balmaceda 
Júnior e Mario Graccho Pinheiro Lima. A este último, que também era o delegado de polícia da vila e parente 
de um ministro do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Vida Paulista atribuía a responsabilidades pela 
intervenção da Força Pública, pela violência e pela fraude no processo eleitoral daquela localidade (49, ano II, 
13 e 14 ago. 1904; 50, ano II, 20 e 21 ago. 1904; 62, ano II, 12 e 13 nov. 1904). O caso de Pedreira era 
comparável aos conflitos entre maragatos e jagunços em Itu. Naquele município, contudo, as eleições de 1904 
parecem ter tido como desfecho o congraçamento entre as duas facções rivais (64, ano II, 26 e 27 nov. 1904). 
428 A Vida Paulista apoiou a decisão de João Pedro em recorrer ao Tribunal de Justiça contra os resultados das 
eleições para juízes de paz na Vila de Pedreira (65, ano II, 3 e 4 dez. 1904). A cúpula do judiciário analisou 
vários recursos eleitorais interpostos nos meses que se seguiram ao pleito de outubro; alguns deles receberam 
destaque no semanário, como a eleição de Luís Frederico Rangel de Freitas como juiz de paz em Santa Ifigênia, 
na capital do estado (62, ano II, 12 e 13 nov. 1904). A revista atribuía a vitória do bacharel ao “eleitorado 
independente” e comemorou o fato de o Tribunal de Justiça não ter dado provimento ao pedido de anulação do 
sufrágio naquela freguesia (71, ano III, 14 e 15 jan. 1905). 
429 O Estado de São Paulo (9 out. 1904; 10 out. 1904), porta-voz da dissidência, expressou essa expectativa 
positiva, mas não sem demonstrar certa desconfiança em relação à circular dirigida pela Comissão Central aos 
seus diretórios do interior. Nesse documento, a cúpula do partido governista solidarizava-se com o pensamento 
“patriótico e moralizador” do governo estadual e dirigia um apelo aos diretórios municipais para que 
empenhassem esforços em prol da fiel execução do programa de Jorge Tibiriçá. Embora reconhecesse que a 
Comissão Central estava disposta a fazer valer a lei e respeitar a liberdade de voto, O Estado de S. Paulo não 
acreditava que a composição das câmaras fosse refletir a vontade popular, nem que o dispositivo constitucional 
da representação da minoria seria levado a efeito pelos governistas, conservando assim o regime de 
unanimidade nas casas legislativas. Isso porque a Comissão Central poderia se valer de artifícios finórios para 
burlar a lei do terço. Além disso, os representantes da maioria tinham a seu favor o instrumento do 
reconhecimento e verificação de poderes, através do qual poderiam operar a degola de elementos indesejáveis. 
Apesar disso, o Partido Dissidente lançou candidaturas em várias localidades, embora a dissidência já estivesse 
bastante desarticulada no interior e muitos de seus correligionários haviam aderido a facções locais nas disputas 
pelos diretórios do PRP. Aparentemente, esse enfraquecimento da dissidência como partido de oposição era um 
reflexo da eleição de Jorge Tibiriçá, do programa de governo adotado por ele e da volta de Francisco Glicério 
para a Comissão Central, cooptando as minorias no interior, que haviam se colocado em oposição ao PRP. 
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Sem intuito algum partidário, só visamos duas coisas: levar a nossa 
modesta contribuição á boa administração do municipio e offerecer ao 
illustre sr. dr. Jorge Tibyriçá a opportunidade necessaria para que s. exa. 
realise, na parte que reputamos principal, o seu conhecido programma 
politico (OESP, 9 out. 1904).      
 

A Comissão Central do PRP apresentou uma chapa com os seguintes candidatos: 

Antônio da Silva Prado, Asdrúbal do Nascimento, Horta Júnior, Nicolau Baruel, João 

Batista Amarante, Joaquim de Toledo Piza e Almeida, José Getúlio Monteiro, Manuel 

Correia Dias, Gomes Cardim, Pedro Vicente e Urbano de Azevedo (CP, 23 out. 1904). 

Logo em seguida, O Estado de S. Paulo denunciou o fato de que a Comissão Central 

apoiava mais cinco candidatos, além da chapa oficial: Artur Barbosa, Silvio Penteado, 

Sampaio Vaiana, Numa do Vale e Inácio Uchoa, que entrariam num mecanismo 

denominado rodízio (OESP, 24 out. 1904), cuja função seria burlar o direito que a 

legislação eleitoral concedia à representação da minoria com o terço.430 Apesar disso, a 

oposição obteve votos suficientes para fazer ao menos três ou quatro vereadores, mas essa 

expectativa acabou sendo frustrada pelo parecer da Comissão Verificadora de Poderes da 

Câmara Municipal, que reconheceu como eleito apenas o candidato Cândido Mota (OESP, 

5 jan. 1905).431  

Durante a sessão preparatória da Câmara Municipal, Cândido Mota propôs um 

substitutivo ao parecer daquela comissão, provocando uma longa querela em torno da 

anulação da eleição em alguns distritos, entre os quais o de Santa Ifigênia, onde o diretor 

político era Getúlio Monteiro, membro da própria Comissão de Verificação de Poderes da 

                                                           
430 O “rodízio” – muito utilizado no sistema eleitoral de lista incompleta desde o Império – era uma forma legal 
de fraudar o resultado das eleições e consistia num revezamento de nomes nas cédulas de votação. No caso dos 
sufrágios para a Câmara Municipal de São Paulo, a Comissão Central do PRP divulgava uma chapa oficial, 
contendo onze nomes (dois terços do total de cadeiras na Câmara Municipal), demonstrando publicamente seu 
respeito pela legislação e seu compromisso com a garantia do terço à minoria. No dia da votação, a Comissão 
Central distribuía cédulas contendo alguns nomes não relacionados na lista oficial e que recebiam votos dos 
eleitores, muitas vezes sem a consciência destes. Dessa forma, a Comissão Central visava enfraquecer os 
candidatos oposicionistas. Se o eleitorado da oposição não fosse suficientemente expressivo, a Comissão 
Central poderia alegar que a minoria não tinha votos suficientes para fazer-se representar na Câmara Municipal. 
A opinião dissidente manifestava preocupação com essa prática (OESP 3 out. 1904) e denunciou o rodízio em 
várias oportunidades (OESP, 7 jan. 1905; 13 jan. 1904 e 14 jan. 1904). A mesma preocupação com a garantia 
do terço também aparecia nas páginas da Vida Paulista (58, ano II, 15 e 16 out. 1904; 59, ano II, 22 e 23 out. 
1904). O semanário tratou o pleito de 30 de outubro como uma tourada, em que os candidatos da oposição eram 
representados como amadores, tentando, muito desengonçadamente, se agarrar à Câmara Municipal, sob o olhar 
passivo de Antônio Prado, Gomes Cardim e Jorge Tibiriçá; a Comissão Central vibrava numa tribuna de honra à 
beira da arena (61, ano II, 5 e 6 nov. 1904). 
431 O parecer foi discutido na reunião preparatória de 6 de janeiro e a mesa diretora da Câmara Municipal, sob 
presidência do vereador Correia Dias, deu posse aos seguintes candidatos: Antônio Prado, Asdrúbal do 
Nascimento, Pedro Vicente, Nicolau Baruel, Getúlio Monteiro, Piza e Almeida, Gomes Cardim, Urbano 
Azevedo, Correia Dias, João Amarante, Horta Júnior, Raimundo Duprat, Sampaio Viana, Cândido Mota, Olavo 
Egídio e Rocha Azevedo. O candidato Carlos Garcia, mais votado entre os oposicionistas, não teve sua eleição 
reconhecida pela Câmara, assim como Celso Garcia e Ernesto Penteado, que obtiveram votos suficientes para 
que pudessem fazer jus a uma cadeira na Câmara Municipal, conforme atestavam as atas eleitorais.  
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Câmara Municipal.432 Apesar dos esforços de Carlos Garcia e da intervenção de outros 

vereadores em favor da demanda encaminhada pela oposição, prevaleceu a decisão da 

comissão; assim, a Câmara Municipal não reconheceu como vereadores os candidatos 

Carlos Garcia, Celso Garcia e Ernesto Penteado (OESP, 7 jan. 1905), que se viram 

obrigados a recorrer ao Poder Judiciário (OESP, 28 jan. 1905). O Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo julgou os recursos e reconheceu como legitimamente eleitos os três 

candidatos oposicionistas que haviam sido rejeitados (OESP, 21 fev. 1905). Estes puderam 

tomar posse como vereadores na sessão do dia 5 de março.433 

 

• Preparativos para a sucessão presidencial de 1906 

 

No início de 1905, com a volta de Bernardino de Campos de uma temporada na Europa, 

iniciaram-se as movimentações para sua indicação como sucessor de Rodrigues Alves. 

Segundo Cláudia Viscardi (op. cit.: 84), durante aquele ano, “as disputas em torno da 

prévia escolha de um candidato de consenso foi uma das mais árduas” da Primeira 

República. A autora afirma que o nome de Bernardino teria surgido por iniciativa de Jorge 

Tibiriçá como reação a duas candidaturas já postas (ibidem: 89): Afonso Pena e Campos 

Sales. Imediatamente, a opção por Bernardino foi referendada por Rodrigues Alves, crente 

em poder contar com o apoio de lideranças importantes em Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Bahia, aliados do governo federal. Contudo, abalos nessa sustentação 

surgiram como resultado das disputas estaduais, além dos protestos populares e dos 

levantes militares contra a reforma urbana na capital da República. Concomitantemente, 

uma coligação entre Minas, Bahia e Rio Grande do Sul conquistou o apoio de outros 

                                                           
432 Os oposicionistas alegavam que, ao anular os votos de Santa Ifigênia, a comissão tinha por fim 
contrabalançar as perdas que a chapa oficial havia tido com a impugnação da eleição em outros distritos, como 
no Sul da Sé, onde a votação foi anulada por causa de irregularidades. Como chefe político de Santa Ifigênia, 
Getúlio Monteiro tomou parte diretamente no processo eleitoral daquela circunscrição e teria atestado a 
autenticidade dos votos ali depositados, o que contradizia o parecer da comissão de verificação formulado pelo 
próprio Getúlio Monteiro. A Vida Paulista abordou o tema tanto na seção “Diálogos” como em caricaturas 
publicadas na página central da revista (71, ano III, 14 e 15 jan. 1905). 
433 A Vida Paulista tratou do recurso interposto por Carlos Garcia (73, ano III, 28 e 29 jan. 1904) e homenageou 
os “legítimos representantes do eleitorado independente com assento honrado na Câmara Municipal” (77, ano 
III, 27 e 28 fe. 1905). Antes disso, o semanário (72, ano III, 21 e 22 jan. 1905) já havia prestado homenagem a 
outro vereador, Pedro Vicente, que renunciou ao mandato na segunda sessão ordinária da Câmara Municipal 
(CP, 15 jan. 1905). Não é possível afirmar o que motivou a atitude do vereador, mas O Estado de S. Paulo (10 
jan. 1905) interpretou a decisão da Câmara Municipal, quando esta preteriu Pedro Vicente na escolha para vice-
prefeito (cargo que ocupava desde 1899), como uma punição pelo fato de o vereador situacionista ter votado 
contra a exclusão dos oposicionistas eleitos durante as discussões acerca do parecer da Comissão de Verificação 
de Poderes. Em 19 de março, a Câmara Municipal designou, para o dia 18 de abril, novas eleições para 
preenchimento da vaga de Pedro Vicente (CP, 20 mar. 1905). A Comissão Central do PRP recomendou 
Sampaio Viana, que foi eleito vereador. 



 

estados à candidatura de Afonso Pena, 

isolou São Paulo na disputa.

Como vimos na segunda parte deste trabalho, a

processo sucessório, que se tornou assunto obrigatório na revista a partir de abril de 1905, 

fazendo crítica aos “engrossadores” (políticos e lideranças l

grupo dominante em troca de benesses), ao 

candidatura oficial), ao Partido Republicano e a Rodrigues Alves (pois estes não abriam 

mão do nome de Bernardino de Campos).

Bernadino de Campos se opôs à indicação oficial e abraçou 

Sales, que vinha sendo articulada por Pinheiro Machado

dividir os republicanos paulistas e tentava cooptar 

senador Francisco Glicério, presidente da Comissão Central do PRP (figura 105).

 

FIGURA 105. Vida Paulista, 89, ano III, 25 e 26 maio 
1905. Última página. Acervo Particular. 
insinuava a indecisão de Glicério frente ao assé
Pinheiro Machado. Na balança, Campos Sales pesa
mais que Bernardino, Lauro Sodré, Afonso Pena e Rui 
Barbosa. 
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estados à candidatura de Afonso Pena, colocando-se em oposição à candidatura oficial e 

isolou São Paulo na disputa. 

Como vimos na segunda parte deste trabalho, a Vida Paulista 

que se tornou assunto obrigatório na revista a partir de abril de 1905, 

fazendo crítica aos “engrossadores” (políticos e lideranças locais que se integravam ao 

grupo dominante em troca de benesses), ao Correio Paulistano (por propagandear a 

candidatura oficial), ao Partido Republicano e a Rodrigues Alves (pois estes não abriam 

mão do nome de Bernardino de Campos). O semanário ilustrado de Arlindo Leal e 

Bernadino de Campos se opôs à indicação oficial e abraçou a candidatura de Campos 

, que vinha sendo articulada por Pinheiro Machado. O senador gaúcho procurava 

republicanos paulistas e tentava cooptar uma de suas principai

senador Francisco Glicério, presidente da Comissão Central do PRP (figura 105).

 
, ano III, 25 e 26 maio 

1905. Última página. Acervo Particular. O semanário 
insinuava a indecisão de Glicério frente ao assédio de 
Pinheiro Machado. Na balança, Campos Sales pesaria 

Bernardino, Lauro Sodré, Afonso Pena e Rui 

FIGURA 106. Vida Paulista, 95

Página central (recorte). Acervo Particular. 
Guanabara [1] opera o 
Rodrigues Alves [6] e 

Lacerda [5], Glicério [7], Rubião
de Almeida [3] também participam da audição.

se em oposição à candidatura oficial e 

Vida Paulista acompanhou o 

que se tornou assunto obrigatório na revista a partir de abril de 1905, 

ocais que se integravam ao 

(por propagandear a 

candidatura oficial), ao Partido Republicano e a Rodrigues Alves (pois estes não abriam 

de Arlindo Leal e 

a candidatura de Campos 

O senador gaúcho procurava 

uma de suas principais lideranças, o 

senador Francisco Glicério, presidente da Comissão Central do PRP (figura 105).  

 
95, ano III, 6 e 7 jul. 1905. 

. Acervo Particular. Alcindo 
opera o fonógrafo, que agrada 

Rodrigues Alves [6] e lisonjeia Bernardino [4]. 
Lacerda [5], Glicério [7], Rubião Júnior [2] e Cardoso 

de Almeida [3] também participam da audição.  



 

FIGURA 107. Vida Paulista, 100

Afonso Pena saltando Rodrigues Alves sob os aplausos de Campos Sales, Pinheiro Machado, 
Rodolfo Miranda, Ângelo Pinheiro e Pádua Sales.

Cláudia Viscardi (ibidem

fatores que levaram à desistência

o sucessor de Rodrigues Alves. 

jornalista Alcindo Guanaraba

interpretada por alguns historiadores como

Segundo essa versão, 

demasiadamente ortodoxas, contrariando os interesses 

inviabilizado o apoio do segmento social mais importante 

ponto de vista, Cláudia Viscardi prefere realçar a emergência 

políticos nas disputas pelo controle d

vinha aglutinando lideranças provenientes de outras unidades da federação.

                                                          
434 Embora a autora assegure não ter encontrado documentos da época que se referissem à entrevista de 
Bernardino de Campos como sendo a 
mereceu destaque na Vida Paulista
candidato, mas pelo embuste da entrevista, justamente por ela veicular uma falsa
favorável às reivindicações básicas da lavoura. A leitura que a 
conchavo entre o PRP, o Catete, Bernardino e Guanabara no sentido de produzir uma impressão que pudesse 
afastar do potencial candidato a pecha de liberal ortodoxo em matéria de política econômica. Alcindo 
Guanabara foi tomado pela revista como um “transformista” (entrepelado, vira
soado como música aos ouvidos da situação
dissertação). A Vida Paulista entendeu a iniciativa como uma dissimulação da imagem de Bernardino de 
Campos a fim de agradar os cafeicultores e demais setores descontentes. Talvez a repercussão ruim tenha sido 
nesse sentido e, justamente por isso, com auxílio da campanha contrária pela imprensa, a entrevista tenha 
ajudado a comprometer a candidatura
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100, ano III, 19 e 20 ago. 1905. Última página (recorte).
Afonso Pena saltando Rodrigues Alves sob os aplausos de Campos Sales, Pinheiro Machado, 

Rodolfo Miranda, Ângelo Pinheiro e Pádua Sales. 

 

ibidem: 104-111) contesta a historiografia no que 

desistência das lideranças paulistas em fazer de Bernardino de Campos 

o sucessor de Rodrigues Alves. A entrevista concedida pelo presidenciável paulista

jornalista Alcindo Guanaraba (figura 106), do jornal O País, em junho de 1905,

por alguns historiadores como a principal causa da ruína de sua candidatura

Segundo essa versão, Bernardino teria defendido, naquela oportunidade, teses 

demasiadamente ortodoxas, contrariando os interesses dos cafeicultores

o apoio do segmento social mais importante do país.434 Contrapondo

ponto de vista, Cláudia Viscardi prefere realçar a emergência de novos protagonistas 

pelo controle da máquina federal, como é o caso de Minas Gerais, que 

lideranças provenientes de outras unidades da federação.

                   
Embora a autora assegure não ter encontrado documentos da época que se referissem à entrevista de 

Bernardino de Campos como sendo a responsável pela fragilização de sua candidatura, sabemos que o episódio 
Vida Paulista. Não em função da má repercussão das teses defendidas pelo potencial 

candidato, mas pelo embuste da entrevista, justamente por ela veicular uma falsa ideia de que Bernardino era 
favorável às reivindicações básicas da lavoura. A leitura que a Vida Paulista fez era de que teria havido um 
conchavo entre o PRP, o Catete, Bernardino e Guanabara no sentido de produzir uma impressão que pudesse 

encial candidato a pecha de liberal ortodoxo em matéria de política econômica. Alcindo 
Guanabara foi tomado pela revista como um “transformista” (entrepelado, vira-casaca) e sua entrevista teria 
soado como música aos ouvidos da situação (ver também a caricatura do canto direito da figura 80 desta 

entendeu a iniciativa como uma dissimulação da imagem de Bernardino de 
Campos a fim de agradar os cafeicultores e demais setores descontentes. Talvez a repercussão ruim tenha sido 

e sentido e, justamente por isso, com auxílio da campanha contrária pela imprensa, a entrevista tenha 
ajudado a comprometer a candidatura oficial.  

 
, ano III, 19 e 20 ago. 1905. Última página (recorte). Acervo Particular.   

Afonso Pena saltando Rodrigues Alves sob os aplausos de Campos Sales, Pinheiro Machado,  

111) contesta a historiografia no que se refere aos 

das lideranças paulistas em fazer de Bernardino de Campos 

elo presidenciável paulista ao 

em junho de 1905, foi 

causa da ruína de sua candidatura. 

defendido, naquela oportunidade, teses 

dos cafeicultores, o que teria 

Contrapondo-se a esse 

de novos protagonistas 

a máquina federal, como é o caso de Minas Gerais, que 

lideranças provenientes de outras unidades da federação. 

Embora a autora assegure não ter encontrado documentos da época que se referissem à entrevista de 
responsável pela fragilização de sua candidatura, sabemos que o episódio 

. Não em função da má repercussão das teses defendidas pelo potencial 
ideia de que Bernardino era 

fez era de que teria havido um 
conchavo entre o PRP, o Catete, Bernardino e Guanabara no sentido de produzir uma impressão que pudesse 

encial candidato a pecha de liberal ortodoxo em matéria de política econômica. Alcindo 
casaca) e sua entrevista teria 

atura do canto direito da figura 80 desta 
entendeu a iniciativa como uma dissimulação da imagem de Bernardino de 

Campos a fim de agradar os cafeicultores e demais setores descontentes. Talvez a repercussão ruim tenha sido 
e sentido e, justamente por isso, com auxílio da campanha contrária pela imprensa, a entrevista tenha 
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Outro ponto relevante no processo sucessório teria sido a hesitação de Francisco 

Glicério frente ao enfraquecimento do nome de Bernardino de Campos. Ainda segundo a 

historiadora Cláudia Viscardi, o líder do PRP, sabendo do acordo realizado entre outros 

estados, “viu de perto o risco iminente da derrota do candidato paulista. Assim, tentou em 

vão articular com Pinheiro Machado a retomada do nome de Campos Sales, dizendo ter, 

para isto, a garantia do apoio do Catete à retirada do nome de Bernardino de Campos” 

(ibidem: 100). A essa altura, contudo, o senador gaúcho já havia fechado com os mineiros 

e teria recusado reacender o nome de Campos Sales. Ao analisar as correspondências de 

Rodrigues Alves, a autora constata que o presidente da República teria avaliado o 

posicionamento de Glicério como um golpe mortal, “dividindo de vez o situacionismo 

paulista, o que ocorreu ao final de julho.” (ibidem: 106). O certo é que, em agosto de 1905, 

desgastadas com o dissenso interno e enfraquecidas pela ascensão da candidatura de 

Afonso Pena (figura 107), as lideranças do PRP aderiram à coligação que se formou em 

torno do político mineiro, abandonando qualquer possibilidade de alçar mais um paulista à 

presidência da República. 
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ANEXO 1. FICHA DESCRITIVA 
Informações básicas 

Título Vida Paulista 

Subtítulo Semanário ilustrado (humorismo, crítica, arte) 

Anos de publicação 1903 a 1905 
Produção 

Diretores literários 

Arlindo Leal (comediógrafo e jornalista) 
Hipólito da Silva (guarda-livros e jornalista) 
Gustavo Paca (advogado, proprietário e jornalista) 

1-100 
18-54, 57-86 
40-54 

Diretor artístico Peregrino de Castro (pintor) 1-100 

Propriedade 

A. Leal & P. de Castro  
Propriedade de uma empresa  
Castro, Leal & Cia 

1-17 
18-39 
40-54, 57-100 

Endereço da redação e 

da administração 

Rua Direita, 33  
Rua 15 de Novembro, 11  
Rua da Quitanda, 1  

1-23 
24-88 
89-100 

Oficinas tipográficas 
Tipografia Adolfo 
Tipografia Andrade & Melo 

Oficinas litográficas 
Litografia Louis Gräpel 
Seção de Litografia da Tipografia Andrade & Melo 

Circulação 

Periodicidade Semanal Dia da semana 
Sábado  
Segunda-feira 
Quinta-feira  

1-15, 18-22, 24-86 
23 
16-17, 87-100 

Variação do preço da assinatura (interior) 

Anual: 20$000-25$000 
Semestral: 12$000-15$000 

Variação do preço da assinatura (capital) 

Anual: 18$000-20$000 
Semestral: 10$000-12$000 

Variação do preço do 

exemplar avulso 

$300 a $500 

Tiragem 

Aproximadamente entre 2.500 
e 6.000 exemplares 

Abrangência 

Estadual/regional 

Período 

12 set. 1903 a  
12 ago. 1905 

Características técnicas e descrição geral 

Número de páginas habitual do 

caderno principal 

Oito (quatro litografadas e quatro 
tipografadas) 

Suplementos 

Capa de anúncios (quatro 
páginas), eventuais encartes e 
demais páginas suplementares. 

Colunagem predominante 

Três colunas 

Formato da revista 

242x329mm (in-quarto) 

Conteúdo 

A Vida Paulista apresentava-se como um semanário ilustrado de humorismo, crítica e 
arte. Nos textos e ilustrações, a revista abordou os acontecimentos políticos, 
socioeconômicos e culturais de São Paulo. Seus redatores e colaboradores literários 
produziram crônicas, artigos, reportagens, notas, poemas, contos, entre outros textos. 
O semanário tratou especialmente do mundo urbano e do universo da boêmia 
paulistana, fez críticas às oligarquias que ocupavam o poder, pugnou pelo progresso 
cultural de São Paulo e ajudou a constituir uma imagem do estado pujante e de sua 
opulenta “capital artística”.  

Iconografia 

Gravuras litográficas, clichês tipográficos e anúncios ilustrados compõem o repertório de 
imagens veiculado na Vida Paulista. Em suas páginas litografadas, foram estampados 
retratos de personalidades públicas, caricaturas, gravuras históricas e alegóricas, 
narrativas ilustradas e reconstituições de acontecimentos. A revista também contratava 
os serviços de zincógrafos para a reprodução de portrait-charges, fotografias e outras 
pequenas ilustrações em suas páginas de texto. Anúncios ilustrados e elementos 
decorativos também enriqueciam visualmente as páginas tipografadas do semanário. 

Propaganda 

A Vida Paulista fez uso da propaganda em profusão. A maior parte desse tipo de 
material foi publicada na “capa de anúncios” da revista, separata que envolvia o 
caderno principal, onde também era frequente a publicação de reclames e anúncios 
comerciais com e sem ilustração. Eventualmente, os textos e imagens do semanário 
faziam menção, numa liguagem menos direta, a estabelecimentos e produtos. Os 
anúncios da Vida Paulista privilegiavam casas varejistas, importadores e atividades 
vinculadas aos espaços de sociabilidade. 
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ANEXO 2. MUDANÇAS NA ADMINISTRAÇÃO E NA DISTRIBUIÇÃO DA VIDA PAULISTA (1903-1905) – A   

Meses Set/03 Out/03 Nov/03 Dez/03 Jan/04 Fev/04 

Números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Dia da semana Sábado 5ª Sábado 2ª Sábado 

Preço da assinatura 

Capital 
Ano 18$000 

Não consta 
Semestre 10$000 

Interior 
Ano 20$000 

Semestre 12$000 

Preço do avulso 

Capital 
Do dia Não consta $500 Não consta 

Atrasado 

Não consta 
Interior 

Do dia 

Atrasado 

Administração 

Endereço da redação Rua Direita, 33, sobrado, Caixa de Correio 447 Rua 15... 

Propriedade de: A. Leal & P. de Castro “uma empresa” 

Direção Literária Arlindo Leal 
Arlindo Leal 

Hipólito da Silva 

Direção Artística Peregrino de Castro 

 
ANEXO 2. MUDANÇAS NA ADMINISTRAÇÃO E NA DISTRIBUIÇÃO DA VIDA PAULISTA (1903-1905) – B 

Meses Mar/04 Abr/04 Mai/04 Jun/04 Jul/04 Ago/04 

Números 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Dia da semana Sábado 

Preço da assinatura 

Capital 
Ano 

Não consta 
Semestre 

Interior 
Ano 20$000 

Semestre 12$000 

Preço do avulso 

Capital 
Do dia 

Não consta 
Atrasado 

Interior 
Do dia 

Atrasado 

Administração 

Endereço da redação Rua 15 de Novembro, 11, sobrado, Caixa de Correio 447 

Propriedade de: “uma empresa” Castro, Leal & Cia. 

Direção Literária 
Arlindo Leal 

Arlindo Leal 

Gustavo Pacca 

Hipólito da Silva 

Direção Artística Peregrino de Castro 
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ANEXO 2. MUDANÇAS NA ADMINISTRAÇÃO E NA DISTRIBUIÇÃO DA VIDA PAULISTA (1903-1905) – C 

Meses  Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 

Números 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Dia da semana Sábado 

Preço da assinatura 

Capital 
Ano 

Não consta 
Semestre 

Interior 
Ano 20$000 

Semestre 12$000 

Preço do avulso 

Capital 
Do dia Não consta $500 $300 

Não consta 
Atrasado 

Não consta 

$500 

Interior 
Do dia $500 

Atrasado 1$000 

Administração 

Endereço da redação Rua 15 de Novembro, 11, sobrado, Caixa de Correio 447 

Propriedade de: Castro, Leal & Cia  Castro, Leal & Cia 

Direção Literária 

Arlindo Leal 
Arlindo 

Leal 

Arlindo Leal 
Gustavo Pacca 

Hipólito da Silva Hipólito da Silva 

Direção Artística Peregrino de Castro 

 
ANEXO 2. MUDANÇAS NA ADMINISTRAÇÃO E NA DISTRIBUIÇÃO DA VIDA PAULISTA (1903-1905) – D 

Meses Fev/05 Mar/05 Abr/05 Mai/05 Jun/05 Jul/05 Ago/05 

Números 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Dia da semana Sábado Quinta-feira 

Preço da assinatura 

Capital 
Ano 

Não consta 
20$000 

Semestre 10$000 

Interior 
Ano 20$000 25$000 

Semestre 12$000 15$000 

Preço do avulso 

Capital 
Do dia 

Não consta 
Atrasado 

Interior 
Do dia 

Atrasado 

Administração 

Endereço da redação Rua 15 de Novembro, 11, sobrado, Caixa de Correio 447 Rua da Quitanda, 1, sobrado, Caixa de Correio 447 

Propriedade de: Castro, Leal & Cia. 

Direção Literária 
Arlindo Leal 

Arlindo Leal 
Hipólito da Silva 

Direção Artística Peregrino de Castro 
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ANEXO 3. ESTABELECIMENTOS E PROFISSIONAIS ANUNCIADOS NAS CAPAS DE ANÚNCIO DA VIDA PAULISTA 

Estabelecimento 

(proprietário) 
Localização Ramo e especialidades  

Acácio Masseran Rua Direita Dentista.  

Adolfo Pujol & Cia. Travessa da Sé 
Comissários de café (escritório) com armazéns e 
depósitos na rua Paula Souza; denominam-se 
maiores exportadores para outros estados. 

 

Alfaiataria Águia de Ouro 
(Baltazar Teixeira Leite) 

Rua de S. Bento Alfaiataria  

Alfaiataria Pinto  
(M. Pinto Monteiro) 

Rua do Rosário Alfaiataria � 

Alfaiataria Rival  
(Manuel Bento Gomes) 

Rua de S. Bento Alfaiataria � 

A Aparecida  
(J. da Silveira & Cia.) 

Rua 15 de Novembro Casa de paramentos. � 

À Faïance (Magalhães, 
Barker & Cia.) 

Rua Direita 
Objetos finos para presentes, bibelôs, miudezas; 
artigos de louças, pocelanas, cristais, vidros, 
importados diversos. 

� 

Antônio Leal Largo da Memória Professor de música (violoncelo e piano)  

Ao Boticão Universal 
(Januário Loureiro & Cia.) 

Rua de S. Bento 
Importação direta de artigos dentários, ótica, 
cutelarias finas etc. 

� 

Ao Violão Moderno 
(Tranquillo Giannini) 

Rua São João 
Fábrica de instrumentos de corda (bandolins, 
violões e violinos); casa importadora de 
acessórios para fabricantes. 

� 

Ao Periquito (Tameirão 
Mendes & Silva) 

Rua João Alfredo Refinação de açúcar.  

A Predileta (Souza & Cia.) Rua Direita 
Papelaria, charutaria, carimbos de borracha, 
impressos e artigos para escritórios, cartões de 
visitas. 

 

Artística Fundição  
(P. Ferreira) 

Rua da Consolação 
Fundição de trabalhos artísticos (estátuas, 
bustos, miniaturas, medalhões e placas para 
túmulos) em bronze, prata e ouro.  

 

A Tribuna Rua Direita Escritório de empresa jornalística.  

Augusto Tolle & Cia. Rua Piratininga Fábrica com escritório na rua de São Bento.  

Café e Restaurante 
Guarani (S. Alonso & 
Faria) 

Rua 15 de Novembro Restaurante e café.  

Café Guilherme Rua do Seminário   

Camisaria Bom Gosto Largo do Rosário 
Artigos importados para o vestuário (meias 
francesas, calçados americanos); essências e 
perfumes.  

 

Casa Alemã (Frederico 
Joaquim) 

Rua Líbero Badaró Pianos  

Casa Americana Rua do Rosário 
Artigos ingleses e novidades americanas. Artigos 
dentários, perfumarias, livros, revistas, jornais, 
conservas etc. 

� 

Casa Baruel  Rua Direita 
Perfumarias, especialidades farmacêuticas, 
águas minerais etc. 

 

Casa Beethoven 
(Chiaffarelli & Cia.) 

Rua de S. Bento 
Instrumentos e partituras musicais; aluguel e 
venda de pianos.  

 

Casa Beviláqua (E. 
Beviláqua & Cia.) 

Rua de S. Bento 
Instrumentos e partituras musicais; aluguel e 
venda de pianos. 

� 

Casa de Móveis São José 
(Miguel Spina) 

Rua do Comércio 
Compra e venda de móveis novos e usados, 
louças e utensílios para casa. 

 

Casa Edison (Figner 
Irmãos) 

Rua 15 de Novembro 
Música, discos artísticos, gramofones, zonofones 
e agulhas. 

� 



289 
 

Casa Freire Rua do Comércio Porcelanas, cristais, bibelôs, estatuetas etc. � 

Casa Ideal (Queirós 
Teles) 

Rua 15 de Novembro Cigarros, charutos e artigos para fumantes. � 

Casa Lotércia (Amâncio 
Rodrigues dos Santos & 
Cia.) 

Largo do Rosário Agência de todas as loterias.  

Casa Mófreita Rua do Rosário 

Casa editora, tipografia, livraria e papelaria, 
Oferece cartões e cromos para festas. Possui 
filiais em outros estados (RJ, MG, PR e RS) e no 
interior (Campinas, Santos e Rio Claro). 

 

Casa Rodovalho Travessa da Sé  
Carros de luxo (fábrica e aluguel); bandeiras, 
estandartes bordados, paramentos e alfaias. 

 

Chapelaria Modelo Rua Direita Venda de chapéus.  

Chapelaria Paulista (E. 
Fonseca & Wigderowitz) 

Rua de S. Bento Loja de chapéus importados.  

Charutaria Duas 
Américas (M. Barbosa) 

Rua de S. Bento 
Artigos para fumantes; estampilhas federais e 
estaduais. Com filial na Casa Boer (rua 15 de 
Novembro). 

 

Dario de Morais Rua da Boa Vista 
Negociante e Comissário. Recebe qualquer 
gênero à consignação. Depósito de Arroz de 
Iguape e erva-mate do estado do Paraná. 

 

Drogaria Amarante  
(J. Amarante & Cia.) 

Rua Direita Drogaria e perfumaria. � 

Duprat & Cia. Rua Direita 

Casa editora; papelaria, tipografia, 
encadernação, pautação e douração; autotipia, 
estereotipia e galvanoplastia; artigos para 
escritório, desenho, pintura e fantasia. 
Importação direta.  

 

E. C. Sales 
Rua Quintino 
Bocaiúva 

Dentista.  

Fotografia Valério 
(Valério Vieira)  

Rua 15 de Novembro Fotógrafo.  

Frontão Boa Vista Rua da Boa Vista Casa de jogos  

Fundição do Brás 
Rua Correa de 
Andrade 

Casa de fundição com oficinas mecânicas 
(ferreiro, serralheiro e caldeireiro) para 
construção de máquinas para lavoura e 
indústria. Especializada em fabricação de sinos.   

� 

Furtado de Mendonça Largo da Misericórdia Leiloeiro oficial do Real Consulado Inglês.  

Grande Livraria Paulista 
(N. Falcone & Cia.) 

Rua de S. Bento 

Casa editora e importadora. Papelaria, artigos 
escolares e de escritório. Livros, em todas as 
línguas: direito, engenharia, instrução, literatura, 
ciências, religião, artes etc.  

 

High Life Rua da Boa Vista Estabelecimento de bilhares.  

Joseph W. Mee e Minna 
Mee 

Rua Aurora Professores de Inglês e Pintura � 

Livraria Alves (Francisco 
Alves & Cia.) 

Rua de S. Bento Livraria � 

Livraria Magalhães Rua do Comércio Livraria � 

Loja da Índia (Artur 
Dietsch) 

Rua da Consolação 
Trabalhos em flores naturais, buquês, cestas, 
ornamentos para festas; sementes de hortaliças 
e flores; plantas ornamentais etc. 

� 

Loteria S. Paulo (Dolivaes 
Nunes & Cia.) 

Rua Direita Agência lotérica.  

Magalhães, Barker & Cia.  Rua Direita 
Importadores, atacado e varejo. Louças, vidros, 
cristais, aparelhos de porcelana, cutelaria, ferro 
esmaltado, lampiões etc.  

 

Quirino do Canto Rua de S. Bento Leiloeiro  

Salão Brasil (Borges & Rua Direita Barbeiros e cabelereiros; perfumarias e artigos  
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Silveira) para banheiro. 

Salão de Bilhares (Teles 
& Cia.) 

Largo do Tesouro 
Importadora e exportadora de bilhares e artigos 
para bilhares. 

 

Masseran & Filho Rua Direita Dentistas  

Pensão Paulista Rua Direita Pensão, almoço e jantar.  

Restaurante Luso-
Brasileiro (João 
Gonçalves) 

Rua da Boa Vista 
Restaurante. Petisqueiras à portuguesa e 
bebidas finas, com especialidade em vinho 
verde. 

 

Tabacaria do Café 
Guarani (Carlos Alberto 
de Souza) 

Rua 15 de Novembro Cigarros, charutos e artigos para fumantes  

Truste Vilela Rua Direita   

União dos Lavradores Rua José Bonifácio Sindicato, revendedor de café.  
� Anúncios ilustrados. 

 
 

ANEXO 4. LISTA COMPLETA DAS ASSINATURAS EM TEXTOS DA VIDA PAULISTA EM ORDEM ALFABÉTICA  

T Rubrica Números do semanário Observações 

1 (Extr.) 99  

1 *** 90  

1 ? 16  

1 A Vida Paulista 17  

1 A. Barreira 87  

3 A. Boucher Filho 68, 79, 81  

3 A. Camarate 10, 15, 21 Alfredo Camarate.  

2 A. D. 9,13  

1 A. D. Lagarde 45  

1 A. de Gusmão 82  

1 A. Leal 5  

1 A. Leonel 42  

1 A. Luiz de Queiroz 2  

1 A. Luz de Queiroz N. 16  

5 A. Sandoval 18, 19, 21, 26, 27 Pseudônimo de Arlindo Leal. 

1 Adelino Fontoura 47  

1 Adolpho Araújo 13  

1 Affonso Schmidt 18  

1 Agenor Silveira 46  

11 Aladino 
25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 76, 
78, 82 

Pseudônimo de Arlindo Leal com o qual 
assinou a seção “Semana Alegre”. 

1 Alaricio Cintra 84  

1 Alberto de Oliveira 10  

1 Alberto Sousa 77  

1 Alcindo Guanabara 89  

1 Aldo 53  

6 Alexandre Fernandes 32, 69, 71, 90, 92, 97  

1 Alfredo Camarate 8  

1 Alfredo Dutra Martins 73  

1 Alfredo Falcão 100  

1 Alfredo Pimentel 99  

1 Alphonse Daudet 99  

1 Alphonse Karr 20  

1 Aluisio Azevedo 72  

26 Alvaro Guerra 
1, 2, 4, 8, 10, 11, 19, 22, 24, 27, 30, 
40, 40, 43, 61, 67, 68, 70, 73, 75, 
77, 96, 97, 99, 99, 100 

 

1 Alvaro Mendes 66  

2 Amadeu Amaral 1, 14  

1 Amaury de Noé 48  

14 Anastacio Paz 
12, 13, 31, 61, 62, 68, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 95, 99 

Pseudônimo de Álvaro Guerra. 

1 Anatole France 85  
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1 Angelo dos Santos 63  

1 Angelo Jorge 84  

1 Anthero de Figueiredo 95  

1 Antonio Bandeira 93  

1 Antonio José Ferreira 88  

1 Antonio Nogueira 30  

1 Aquatico 59  

1 Araújo Figueredo 93  

1 
Aristides de Albuquerque 
Pinheiro 

47  

8 Arlindo Leal 13, 18, 20, 31, 53, 55, 74, 77  

3 Armando 7, 8, 9 Seção “Vida Sportiva”. 

3 Arnaldo Velloso 82, 85, 90  

9 Arthur Azevedo 53, 60, 62, 63, 69, 69, 90, 98, 98  

6 Arthur de Castro 9, 12, 15, 24, 59, 65  

2 Arthur Vieira 21, 27  

2 Ary 84, 93  

5 Athalia Bianchi Bertoldi 13, 18, 23, 25, 80  

1 Athalia Goulart 6  

1 Augusto Pacca 24  

1 Aurea Pires 29  

1 B. 40  

1 B. B. 19  

1 B. Bicudo 40  

1 B. Cepellos 74  

1 B. Nicio 42  

2 Baptista Cepellos 82, 86  

2 Baptista Pereira 1, 46  

1 Baudelaire 3  

6 Bento Camargo 19, 21, 23, 28, 47, 52  

1 Bento Gonçalves 91  

1 Braz Patife 16  

2 Bueno Monteiro 89, 98  

1 Bulhão Pato 66  

1 C. Carvalho 41  

1 Camillo Castelo Branco 66  

1 Caoudal 96  

1 Carlos Coelho 66  

1 Carlos Correa 98  

1 Carlos de Carvalho 97  

16 Carlos Ribeiro 
1, 12, 49, 56, 59, 63, 65, 66, 70, 
71, 73, 74, 75, 78, 80, 85 

 

1 Carlos Rodrigues 66  

1 Carvalho Aranha 4  

1 Casemiro Dantas 92  

1 Castro Alves 36  

5 Catulle Mendes 49, 58, 68, 16, 74  

2 Catullus 35, 48  

41 Celeste 

8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 
48, 53, 57, 60 
 

Pseudônimo de Arlindo Leal; seção “Arco 
Íris” e outros textos. 

2 Cintra Luiz 84, 91  

24 Coelho Netto 
20, 35, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 63, 
65, 66, 72, 77, 78, 79, 80, 80, 83, 
85, 86, 95, 96, 98, 100 

Sessão “Passionaria”, entre outros textos.  

8 Colatino Barroso 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75  

1 Cook 13  

1 Coral 57  

1 Corina Caçapava 85  

1 Coriolano de Medeiros 100  
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1 Coriolano M. Martins 88  

1 Correa de Araújo 77  

1 Correa de Azevedo 92  

1 Correia d'Araujo 81  

1 Correia de Araujo 1  

1 Cosme 8  

1 Couto de Magalhães 49  

1 D. de Azevedo 35  

1 D. João da Câmara 41  

1 D. João da Câmara 43  

1 D. Pedrito Hermano 1  

1 Diabo Coxo 6  

1 Dias Martins 76  

4 Diavolino 9, 28, 55, 57 
Sessão “Notas... de crítica” entre outos 
textos.  

6 Domingos Dias Santos 11, 12, 13, 14, 15, 18  

1 Domingos Ferreira 69  

1 Domingos Jaguaribe 77  

1 Dr. Furão 49  

1 Dr. Ozório de Souza 78  

1 Dr. Pangloss 80  

1 Dr. Schvitzfocaultcharraulumby 3, 4, 8  

1 E. D'Alba 66  

1 Echegaray 18  

1 Ed Schutel 61  

1 Edgar Poe 63  

1 Edgard 28  

2 Edmond Rostand 31, 32  

1 Eduardo Cerqueira 79  

1 Elmano do Val. 86  

1 Ernestino Mazza 55  

6 Esopinho 18, 19, 20, 21, 22, 25 Sessão “Instantâneas”. 

1 Euclydes da Cunha 92  

1 Euclydes Faria 53  

1 Eugênio de Sá Pereira 29  

1 Excel. 27  

1 Ext. 23  

1 F. C. 69  

1 F. Junior 36  

1 F. P. 98  

1 F.X. 9  

1 Fabricio Pierrot 51  

23 Falstaff 
1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
37, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 
78, 81, 81, 82 

Pseudônimo de Arlindo Leal. 

1 Fernando Machado 37  

3 Flavio Lygio 12, 14, 52  

1 Francellino Cintra 56  

1 Francisca Julia 6  

1 Francisco Gaspar 77  

1 Francisco Guerra 29  

1 Francisco Manoel 80  

8 Franklim Magalhães 43, 58, 64, 66, 70, 71, 79, 80  

1 Frederico Wanderley 63  

8 Fregoli 87, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97 Sessão “Bazar Volante”. 

4 Freitas Guimarães 73, 74, 75, 77  

1 G. Bastos 33  

4 Gavroche 77, 81, 82, 83 Sessão “Bazar Volante”. 

11 Gelasio Pimenta 
16, 18, 20, 25, 27, 71, 73, 74, 75, 
77, 87 

 

1 Georges Ohnet 94  

1 Geregorio Junior 30  

1 Gil Macario 10  
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1 Gip 93  

1 Gomes Cardim 3  

1 Gonçalves Crespo 14  

1 Gregorio de Mattos 93  

1 Guayanaz 1  

1 Guerra Junqueiro 96  

1 Guimarães Passos 96  

1 Gusman Barrero 28  

2 Gustavo Pacca 32, 33  

13 Gustavo Teixeira 
73, 74, 76, 77, 77, 79, 81, 83, 85, 
87, 90, 94, 99 

 

1 Gyrano & Cia 72  

1 H. Freitas 34  

1 H. O. F. M. 82  

1 Henrique Cancio 85  

1 
Henrique Lopes de 
Mendonça 

35  

1 Henrique Marinho 53  

1 Henrique Soido 29  

1 Henrique Tavola 53  

1 Heracleto Viotti 34  

2 Heraclito Viotti 65, 92  

40 Hidasil 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 25, 31, 32, 33 , 34, 35, 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 51, 75, 
76 

Pseudônimo de Hipólito da Silva. 

10 Hippolyto da Silva 
20, 31, 36, 57, 60, 63, 76, 80, 81, 
96 

 

17 Hippolyto de Camargo 
54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 
65, 69, 71, 74, 76, 77, 80 

Folhetim “Vida Alegre”. 

1 I. Turgueneff 96  

1 Ignacio Raposo 16  

1 Isaura da Fonseca Nicolau 95  

1 J. 67  

1 J. E. Junior 33  

1 
J. Freitas Valle (Jacques 
d'Avray) 

44  

1 J. H. Rosny 16  

1 J. Reporter 81  

1 J. Xavier de Carvalho 22  

1 Januário de Carvalho 45  

1 Jayme de Carvalho 100  

1 João de Deus do Rego 90  

1 João Lourenço Rodrigues 89  

1 João Phoca 98  

1 João Rimanso 70  

1 João Soares 5  

1 Joaquim Bonifácio 81  

1 Job 88  

1 Jonathas Mattos 28  

1 Jonathas Mattos 32  

1 José 9 Provavelmente Alfredo Camarate. 

1 José Benedicto Cohen 75  

4 José do Patrocínio 77  

1 José Freitas Valle 37  

1 José Garcia 34  

2 Jozé 6, 7 Provavelmente Alfredo Camarate. 

1 Juhan de Meung 40  

1 Julia Cezar 82  

1 Julia Lopes 98  

1 Julieta D'Ophir 75  

1 Julio Cesar da Silva 2  
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6 Julio Dantas 6, 13, 15, 32, 68, 90  

11 Julio Prestes 
51, 53, 56, 56, 56, 67, 70, 71, 82, 
83, 87 

 

1 Julio Vicuña Cifuentes 5  

1 Jurema 80  

1 L. B. 6  

1 L. Guimarães Júnior; 84  

1 L. I. 13  

1 L. Junior 84  

1 L. Petrucci 53  

1 Lá 11  

1 Lauro Schramm 99  

2 Lellis Vieira 53, 69  

1 Léo 32  

16 Leona 
23, 25, 26, 29, 32, 34, 36, 39, 40, 
65, 84, 86, 89, 94, 98, 100 

Pseudônimo de Leonor Guerra. 

1 Leoncio Gurgel 69  

1 Leopoldo de Freitas 77  

1 Licinio Bastos 62  

1 Lucas Bizarro 30  

1 Luisa Leonardo Boccanera 36  

1 Luiz Gabriel de Freitas 29  

3 Luiz Guimarães Junior 50, 76, 96  

5 M. N. Z. Z. 39, 40, 42, 44, 45 
Provável pseudônimo de Cardoso de 
Menezes Filho. 

3 M. Probus 4, 7, 8  

1 M. Rock 14  

1 M. Tavares 46  

1 M. Viotti 92  

1 Machiavelli 9  

4 Manoel de Azevedo 24, 53, 53, 60  

9 Manoel dos Passos 36, 37, 38, 39, 41, 60, 65, 77, 82 Seção “Vida Artística”, entre outros textos. 

1 Maranhão Sobrinho 62  

1 Marçal Patricio 34  

1 Marcello Gama 84  

2 Maria Clara da Cunha Santos 75  

1 Maria Luiza Tedesco 85  

2 Martim Francisco 73, 85  

4 Mauritana 29, 31, 33, 87 Pseudônimo de Rita de Moura 

1 Maximo Gorki 72  

1 Mendes Leal Junior 30  

1 Mendes Martinz 13  

1 Mimósa 64  

1 Mira 94  

1 Mlle. Scuderi 85  

2 Mme de Cintra Costa 89, 95  

1 Modesto de Paiva 64  

2 Mucio Teixeira 67, 77  

3 N. F. Libata 45, 54, 71  

1 N. Martins 38  

3 Nho By 29, 35, 36  

1 Nicolau Tolentino 34  

1 Nota 51  

8 Octaviano Costa 24, 27, 30, 32, 35, 41, 53, 69  

1 Octaviano Delmont 73  

1 Octavio de Mello 25  

1 Odillon de Vaz 34  

1 Odyllon de Vaz 48  

2 Olavo Bilac 22, 78  

1 Ophys R. Bentos 12  

1 P. Antonio Vieira 100  

1 P. da Rocha 83  

1 P. Ferraz 86  
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2 P. S. Vieira Magalhães 60, 92  

1 Padre Correa de Almeida 3  

13 Paff 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 39, 
54 

Pseudônimo de Hipólito da Silva, mas é 
possível que também fosse utilizado por 
Gustavo Paca. 

1 Pasquale de Biasi 11  

1 Paul Boutonnière 23  

1 Paulo 24  

1 Pedro Guayanaz 50  

1 Peregrino de Castro 55  

3 Petit-Valerio 17, 18, 20  

1 Petronio 10  

4 Pierrot 1, 2, 79, 87  

1 Piruá 4  

1 Platão d'Andrade 72  

1 Platão de Andrade 55  

7 Quasimodo 15, 17, 20, 22, 23, 24, 32 Seção “Badaladas”. 

1 Quintino Bocayuva 93  

1 R. Furtado Filho 36  

6 Raul 84, 85, 87, 89, 90, 95  

22 Raúl 
26, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 
39, 49, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 
63, 64, 66, 73 

Pseudônimo de Arlindo Leal. 

1 Raul de Freitas 59  

1 Raul Ferreira Alves 15  

1 Raymundo Correia 96  

5 Rei do Latium 2, 3, 4, 5, 6 
Pseudônimo de Gustavo Paca. Seção 
“Alma de Jano”. 

1 Relampago 37  

1 Renato de Barros 79  

3 Ricardo Gonçalves 31, 56, 64  

2 Rita de Moura 69, 81  

1 Roberto Correia 38  

1 Rocha Moreira 73  

6 Rodrigo de T. 48, 49, 50, 52, 55, 56 Seção “Aos sabbados”. 

2 Rosalia Sandoval 34, 65  

1 Rubião 37  

8 Rufiro Tavares 5, 8, 10, 72, 77, 77, 87, 89  

1 S. Campos 47  

1 S. Pinto 39  

1 Saggitario 45  

1 Sagitarius-Topasio 64  

3 Sampaio Freire 11, 81, 83  

1 Sandoval 29  

3 Scarron 67, 70, 71 Seção “Perfis Acadêmicos”. 

1 Scarron & Cia. 69 Seção “Perfis Acadêmicos”. 

1 Scarron primeiro 74 Seção “Perfis Acadêmicos”. 

1 Scarron segundo 74 Seção “Perfis Acadêmicos”. 

1 Screw Nut. 11  

1 Semicupio Pechincha 12  

1 Silvestre da Matta 38  

3 Simões Pinto 55, 74, 76  

1 Srew Nut 14  

1 Sylvio Renan 29  

1 T. C. 74  

1 Tableau 5  

3 Tapajós Gomes 24, 25, 34  

1 Targinio 89  

1 Theodoro Rodrigues 16  

3 Til 2, 3, 4 Seção “Estação Lyrica”. 

21 Tito Franco 
13, 14, 16, 25, 26, 37, 39, 42, 44, 
46, 48, 53, 53, 58, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72 
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1 Tonico de Campinas 22 Carta de Carlos Gomes. 

2 Tribofe 1, 2 Seção “Palpitando”. 

2 Tristano 2, 10 Seção “Profili letterari”. 

2 Tullio de Campos 53, 74  

2 Urraca 51, 55 Pseudônimo de Gustavo Paca. 

1 V. R. Alves 1  

1 Valerio Vieira 53  

1 Vasques Junior 58  

1 Veiga Miranda 61  

1 Vera Cruz 49  

1 Victor Hugo 100  

6 Victruvio Marcondes 10, 15, 16, 21, 29, 33  

1 Vieira de Almeida 30  

1 Viriato Correa 77  

1 Viriato Pinto 61  

3 Viriçimo 46, 53, 60  

1 Visconde de Castilho (?) 25  

1 Visconde de S. Boaventura 89  

1 W. 98 Venceslau de Queirós. 

1 Wenceslau de Queirós 77  

15 Yolanda 
2, 3, 5, 10, 11, 13, 13, 23, 33, 55, 
57, 58, 80, 81, 91 

Pseudônimo de Zizinha Borja. 

1 Yvão Nolf Filho 80  

1 Zut 78  

4 Zzzz... 23, 24, 25, 26 Seção “Foguetes”. 
A primeira coluna (T) representa o total de vezes que a rubrica apareceu ao longo dos números da Vida Paulista, discriminados na 
terceira coluna (Números).   
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ANEXO 5. REPRESENTANTES DE SÃO PAULO ELEITOS PARA 26ª LEGISLATURA DA CÂMARA FEDERAL 
Distrito Deputado Período 

1 

João Galeão Carvalhal 1903-1905 

Bernardo de Souza Campos 1903-1905 

Jesuíno Ubaldo de Melo 1903-1905 

Antônio Moreira da Silva 1903-1905 

2 

Manuel Jacinto Domingues de Castro 1903-1905 

Francisco Marcondes Romeiro 1903-1905 

José Valois de Castro 1903-1905 

3 
Arnolfo Rodrigues de Azevedo 1903-1905 

José Rodrigues Rebouças de Carvalho 1903-1905 

4 

Fernando Prestes de Albuquerque 1903-1905 

Antônio do Amaral César 1903-1905 

Francisco Ferreira Braga 1903-1905 

5 

Elói de Miranda Chaves 1903-1905 

José Manuel Lobo 1903-1905 

José Leite de Souza 1903-1905 

6 

Paulino Carlos de Arruda Botelho 1903-1905 

Francisco de Toledo Malta 1903-1905 

Álvaro Augusto da Costa Carvalho 1903-1905 

7 

Antônio Cândido Rodrigues 1903-1905 – líder da bancada paulista 

José Manuel de Azevedo Marques 1903-1905 

Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda 1903-1905 

 

 
 
 
 
ANEXO 6. EXECUTIVO ESTADUAL DURANTE PERÍODO DE PUBLICAÇÃO DA VIDA PAULISTA 

Cargos do Executivo 1903-1904 1904-1905 

Presidente 
José Bernardino de  

Campos Júnior (1902-1904) 
Jorge Tibiriçá Piratininga  

(1904-1908) 

Vice-presidente Domingos Correia de Morais João Batista de Melo e Oliveira  

Se
cr

et
ar

ia
s 

Agricultura e 
Obras Públicas 

Luís de Toledo Piza e Almeida Carlos José de Arruda Botelho 

Interior e  
Saúde Pública 

Bento Pereira Bueno José Cardoso de Almeida 

Fazenda João Batista Melo Peixoto 
Manuel Joaquim  

Albuquerque Lins 

Chefe de Polícia Antônio de Godói Moreira e Costa 
Antônio de Godói Moreira e Costa  

Augusto Meireles Reis 
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ANEXO 7. DEPUTADOS ESTADUAIS DE SÃO PAULO  
Deputados eleitos para a 5ª legislatura 

(1901-1903)*  
Deputados eleitos para a 6ª legislatura 

(1904-1906)** 
Carlos Augusto Pereira Antônio Martins Fontes Júnior 

Estevam Marcolino de Figueiredo Plínio de Godói Moreira e Costa 
Antônio de Pádua Sales Manuel Aureliano de Gusmão 

Cândido Nazianzeno Nogueira da Mota Francisco Martiniano da Costa Carvalho 
Edgar Ferraz do Amaral Luís de Souza Leite Júnior 
Emídio José da Piedade Carlos de Campos 

Antônio Mercado Abelardo de Cerqueira César 
Antônio de Morais Barros Antônio Olímpio Rodrigues Vieira 

Amando de Barros Edgar Ferraz do Amaral 
Eduardo Cunha Canto Benedito Neto de Araújo 

João Álvares Rubião Júnior Ataliba Leonel 
Eugênio de Andrada Egas Emídio José da Piedade 

Cleofano Pitaguari de Araújo Amando de Barros 
Manuel Bento Domingues de Castro Antônio Álvares Lobo 

Gabriel Prestes Frederico de Barros Brotero 
Álvaro Augusto da Costa Carvalho Luís de Campos Maia 

José Cardoso de Almeida Manuel Bento Domingues de Castro 
Antônio Martins Fontes Júnior Carlos Frederico Moreira Porto 

Carlos Frederico Moreira Porto João Álvares Rubião Júnior 

Joaquim Augusto de Sales Uladislau Herculano de Freitas 
João Diogo Esteves da Silva Otávio da Silva Leme 

José Benedito Marcondes de Matos Mário Tavares 
Oscar de Almeida Luís Nogueira Martins 

João Nogueira Jaguaribe Vítor Marques da Silva Airosa 
Alfredo Guedes Washington Luís Pereira de Souza 

João César da Costa Sampaio Pedro Arbues da Silva 
Alfredo Pujol Oscar de Almeida 

Júlio César Ferreira de Mesquita Joaquim Augusto de Barros Penteado 
Antônio Augusto Gomes Nogueira João Pedro da Veiga Filho 

João Pedro da Veiga Filho João Nogueira Jaguaribe 
João Rodrigues dos Santos João Evangelista Rodrigues 

Silvestre de Lima Joaquim Augusto de Sales 
Luís de Souza Leite Júnior José Benedito Marcondes de Matos 

João Evangelista Rodrigues José Vicente de Azevedo 
José Vicente de Azevedo José Luís Flaquer 

Carlos Augusto de Freitas Vilalva Luís Antão da Silva Soares 
Carlos de Campos Joaquim Rodrigues dos Santos 

Uladislau Herculano de Freitas Joaquim Cândido de Oliveira 
Pedro Arbues da Silva José Bonifácio de Oliveira Coutinho 

José Pereira de Queirós José de Freitas Vale 

* Durante a legislatura de 1901 a 1903, ocorreram três eleições avulsas para preenchimento de vagas na Câmara 
Estadual, sendo eleitos os seguintes deputados: 12/2/1902 – Isidoro José Ribeiro Campos e Antônio Álvares Lobo, 
para cadeiras deixadas por J. D. Esteves da Silva e Cardoso de Almeida; 21/5/1902 – Francisco Martiniano da Costa 
Carvalho e Luís Nogueira Martins, para vagas surgidas com a renúncia de Álvaro A. da Costa Carvalho e Silvestre de 
Lima; 31/5/1903 – Herculano de Freitas voltou a fazer parte da Câmara Estadual, onde assumiu a função de líder da 
maioria. 
** Durante a legislatura de 1904 a 1906, ocorreram duas eleições avulsas para preenchimento de vagas na Câmara 
Estadual, sendo eleitos os seguintes deputados: 10/6/1905 – Domingos Antônio de Morais Filho; 3/6/1906 – José 
Manuel de Azevedo Marques, Bernardo de Campos e Antônio do Amaral César, para as vagas verificadas com a 
renúncia de Washington Luís, Nogueira Jaguaribe e J. A. de Barros Penteado. 
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ANEXO 8. MESA E COMISSÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Mesa e comissões 1903 1904 1905 
M

es
a 

Presidente João Álvares Rubião Jr. João Álvares Rubião Jr. João Álvares Rubião Jr. 

Vice-pres. Carlos de Campos Carlos de Campos Carlos de Campos 

1º Secretário José Vicente de Azevedo José Vicente de Azevedo José Vicente de Azevedo 

2º Secretário Emídio José da Piedade Emídio José da Piedade Emídio José da Piedade 

Agricultura, 
Colonização e 
Imigração 

Joaquim Augusto de Sales 
Luís de S. Leite Júnior 
A. de Morais Barros 

Joaquim Augusto de Sales 
A. de Morais Barros 
Amando de Barros 

Joaquim Augusto de Sales 
A. de Morais Barros 
Amando de Barros 

Comércio, 
Indústria e 
Obras Públicas  

Pedro Arbues da Silva 
A. de Morais Barros 

Eduardo da Cunha Canto 

Pedro Arbues da Silva 
F. M. da Costa Carvalho 

Carlos F. M. Porto 

Pedro Arbues da Silva 
F. M. da Costa Carvalho 

Carlos F. M. Porto 

Estatística, 
Minas e Terras 
Devolutas 

J. Evangelista Rodrigues 
A. A. Gomes Nogueira 

E. M. de Figueiredo 

Plínio de Godói M. e Costa 
J. Evangelista Rodrigues 

Luís de Campos Maia 

Plínio de Godói M. e Costa 
J. Evangelista Rodrigues 

Luís de Campos Maia 

Fazenda e 
Contas 

U. Herculano de Freitas 
J. P. Veiga Filho 

A. de Morais Barros 

U. Herculano de Freitas 
J. P. Veiga Filho 

M. Aureliano de Gusmão 

U. Herculano de Freitas 
J. P. Veiga Filho 

M. Aureliano de Gusmão 

Higiene Pública 
F. M. da Costa Carvalho 
J. C. da Costa Sampaio 

Cleofano Pitaguari 

José Luís Flaquer 
Vítor M. da S. Airosa 

Ataliba Leonel 

José Luís Flaquer 
Vítor M. da S. Airosa 

Ataliba Leonel 

Instrução 
Pública 

A. M. Fontes Júnior 
Carlos F. M. Porto 

Gabriel Prestes 

A. M. Fontes Júnior 
Washington Luís P. de Sousa 

Mário Tavares 

A. M. Fontes Júnior 
Washington Luís P. de Sousa 

Mário Tavares 

Justiça, 
Constituição e 
Poderes 

J. Nogueira Jaguaribe 
Antônio A. Lobo 

Cândido N. N. Mota 

J. Nogueira Jaguaribe 
Antônio A. Lobo 

J. B. de Oliveira Coutinho 

J. Nogueira Jaguaribe 
Antônio A. Lobo 

J. B. de Oliveira Coutinho 

Redação 
Isidoro R. de Campos 

Oscar de Almeida 
Eugênio de A. Egas 

Oscar de Almeida 
J. Evangelista Rodrigues 

Luís de Campos Maia 

Oscar de Almeida 
J. A. de Barros Penteado 

Abelardo de C. César 
Fonte: Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo.  
http://www.al.sp.gov.br/web/acervo2/base_de_dados/repvelha/repvelha_comissoes.html  
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ANEXO 9. SENADORES ESTADUAIS ELEITOS EM 1897 E 1900* 
Legislatura Senador Período 

4ª legislatura 
(1898-1900) 

Antônio Cândido Rodrigues 
Eleito em 1º dez. 1897 (vaga: Diogo E. de Sales) 

(1898-1898) 
Renunciou em 5 mai. 1898 

Antônio Carlos Ferraz de Sales 
Eleito em 1º dez. 1897 

(1898-1903) 

Domingos Correia de Morais 
Eleito em 1º dez. 1897 

(1898-1900) 
Renunciou em 30 abr. 1900 

Ezequiel de Paula Ramos 
Eleito em 1º dez. 1897 

(1898-1903) 

José Alves de Cerqueira César 
Eleito em 1º dez. 1897 

(1898-1903) 

José Luís de Almeida Nogueira 
Eleito em 1º dez. 1897 

(1898-1903) 

Manuel Pessoa de Siqueira Campos 
Eleito em 1º dez. 1897 

(1898-1903) 

João Batista de Melo e Oliveira 
Eleito em 1º dez. 1897 

(1898-1903) 

Joaquim José da Silva Pinto 
Eleito em 1º dez. 1897 

(1898-1903) 

Ricardo Soares Batista 
Eleito em 1º dez. 1897 

(1898-1903) 

5ª legislatura 
(1901-1903) 

Antônio de Lacerda Franco 
Eleito em 31 dez. 1900 

(1901-1906) 

Bento Augusto de Almeida Bicudo 
Eleito em 31 dez. 1900 

(1901-1906) 

Frederico José Cardoso de Araújo Abranches 
Eleito em 31 dez. 1900 

(1901-1903) 
Faleceu em 18 set. 1903 

Francisco de Assis Peixoto Gomide 
Eleito em 31 dez. 1900 

(1901-1906) 
Faleceu em 20 jan. 1906 

Jorge Tibiriçá Piratininga 
Eleito em 31 dez. 1900 

(1901-1904) 
Renunciou em 20 abr. 1904 

José Cesário da Silva Bastos 
Eleito em 31 dez. 1900 

(1901-1906) 

José Batista de Melo Peixoto 
Eleito em 31 dez. 1900 (vaga: Domingos C. de Morais) 

(1901-1906) 

Joaquim Lopes Chaves 
Eleito em 31 dez. 1900 

(1901-1903) 
Renunciou em 1º mai. 1903 

Manuel Antônio Duarte de Azevedo 
Eleito em 31 dez. 1900 

(1901-1906) 

Paulo Egídio de Oliveira Carvalho 
Eleito em 31 dez. 1900 

(1901-1906) 
Faleceu em 8 dez. 1906 

Paulo de Sousa Queirós 
Eleito em 31 dez. 1900 

(1901-1901) 
Renunciou em 9 set. 1901 

Manuel Joaquim de Albuquerque Lins 
Eleito em 16 dez. 1901 (vaga: Paulo de Sousa Queirós) 

(1901-1904) 
Renunciou em 2 mai. 1904 

Virgílio Rodrigues Alves 
Eleito em 30 set. 1902 (vaga: J. B. de Melo Peixoto) 

(1902-1906) 

Gustavo de Oliveira Godói 
Eleito em 31 mai. 1903 

(1903-1905) 
Renunciou em 26 dez. 1905 

Fonte: Antônio Carlos da Fonseca e Ariosto César de Azevedo. Senado de S. Paulo, 1891-1923. 
* Em abril de 1901, o senador Peixoto Gomide assumiu a presidência do Senado de São Paulo, posição que conservou 
na legislatura seguinte e nela permaneceu até janeiro de 1906. Lacerda Franco assumiu a função de líder da maioria 
no Senado. Acumulando uma posição de relevo na política partidária, como membro da Comissão Central do PRP, 
Lacerda Franco foi um dos grandes articuladores do governo no Congresso Estadual, como veremos mais adiante. 
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ANEXO 10. SENADORES ESTADUAIS ELEITOS EM 1903 
Legislatura Senador Período 

6ª legislatura 
(1904-1906) 

Antônio Dino da Costa Bueno 
Eleito em 1º dez. 1903 

(1904-1908) 
Renunciou em 2 set. 1908 

Antônio de Pádua Sales 
Eleito em 1º dez. 1903 

(1904-1909) 
Renunciou em 9. nov. 1909 

Antônio Pais de Barros 
Eleito em 1º dez. 1903 

(1904-1909) 
Faleceu em 21 set. 1909 

Inácio Pereira da Rocha 
Eleito em 1º dez. 1903 

(1904-1906) 
Faleceu em 6 mai. 1906 

José Luís de Almeida Nogueira 
Eleito em 1º dez. 1903 

(1904-1909) 

João Batista de Melo Oliveira 
Eleito em 1º dez. 1903 

(1904-1907) 
Renunciou em 26 abr. 1907 

Joaquim José da Silva Pinto 
Eleito em 1º dez. 1903 

(1904-1904) 
Renunciou em 17 ago. 1904 

Luís de Souza Leite 
Eleito em 1º dez. 1903 

(1904-1909) 
Faleceu em 9 jan. 1909 

Rodrigo Pereira Leite 
Eleito em 1º dez. 1903  

(1904-1913) 
Faleceu em 10 nov. 1913 

Manuel Pessoa Siqueira Campos 
Eleito em 1º dez. 1903  

(1904-1909) 

Antônio Januário Pinto Ferraz 
Eleito em 24 set 1904 (vaga: J. J. da Silva Pinto) 

(1904-1909) 

Francisco de Paula Ramos de Azevedo 
Eleito em 4 jun. 1904 (vaga: Jorge Tibiriçá) 

(1904-1905) 
Renunciou em 26 dez. 1905 

João Francisco de Paula Sousa 
Eleito em 4 jun. 1904 (vaga: Albuquerque Lins) 

(1904-1906) 
Faleceu em 12 jan. 1906 

Luís de Toledo Piza e Almeida 
Eleito em 4 jun. 1904 (vaga: João B. de Melo Oliveira) 

(1904-1909) 

Antônio Januário Pinto Ferraz 
Eleito em 11 set. 1904 (vaga: Joaquim J. da Silva Pinto) 

(1904-1909) 

Fonte: Antônio Carlos da Fonseca e Ariosto César de Azevedo. Senado de S. Paulo, 1891-1923. 

 

 

ANEXO 11. VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Vereadores eleitos para o período (1902-1904) Vereadores eleitos para o período 1905-1908 

Antônio da Silva Prado (PREFEITO) Antônio da Silva Prado (PREFEITO) 
Pedro Vicente de Azevedo (VICE-PREFEITO) Asdrúbal Augusto do Nascimento (VICE-PREFEITO) 

José Getúlio Monteiro (PRESIDENTE) Francisco Nicolau Baruel 
Evaristo Ferreira da Veiga José Getúlio Monteiro (PRESIDENTE) 

Inácio Pereira da Rocha Joaquim de Toledo Piza e Almeida 
Adolfo Carneiro de Almeida Maia Pedro Augusto Gomes Cardim (SECRETÁRIO) 

Francisco Alves da Cunha Horta Júnior Urbano de Azevedo 
Manuel Correia Dias Manuel Correia Dias (VICE-PRESIDENTE) 

Pedro Augusto Gomes Cardim (SECRETÁRIO) João Batista Amarante 
Serafim Leme da Silva Francisco Alves da Cunha Horta Júnior 

Joaquim de Toledo Piza e Almeida Raimundo Duprat 
Asdrúbal Augusto do Nascimento (VICE-PRESIDENTE) Carlos Augusto Garcia Ferreira 

João Batista Amarante Cândido Nazianzeno Mogueira da Mota 
Urbano de Azevedo Afonso Celso Garcia da Luz 

Francisco Nicolau Baruel Ernesto Goulart Penteado 
José Oswald Nogueira de Andrade José Maurício Sampaio Viana 
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I. FONTES DE PESQUISA 

 

a) Principais jornais diários de São Paulo 

 

Correio Paulistano 

O Comércio de São Paulo 

Diário Popular 

O Estado de S. Paulo 

  

 

b) Outros jornais 

 

Diário Nacional (São Paulo, 1923) 

Folha Nova (São Paulo, 1904) 

O Farol (Juiz de Fora) 

La Voz de España (São Paulo) 

A Plateia (São Paulo, 1888-1952) 

O País (Rio de Janeiro) 

A Redenção (São Paulo, 1887-1888) 

 

 

c) Revistas 

 

Vida Paulista (1903-1905) 

Álbum Imperial (1906-1907) 

Alvorada (1903-1904) 

Antarctica Ilustrada (1905) 

Arara (1905-1907) 

Arquivo Ilustrado (1900-1904) 

A Boêmia (1896-1900) 

A Bola (1902) 

Cri-Cri (1907-1909) 

Eco Fonográfico (1902-1905) 

O Eco (1906-1918)  

O Gato (1896) 

Gil Braz (1903) 

Ilustração Brasileira (1903-1905) 

Íris (1905-1907) 
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A Pauliceia (1896) 

A Pauliceia (1904) 

Psil! Olha ‘O Rapão’ (1904) 

Revista Teatral (1904) 

A Rua (1904) 

São Paulo Ilustrado (1903-1904) 

A Semana (1903) 

Vida Paulista (1908-1910) 

 

d) Almanaques, álbuns e anuários  

 

Álbum Ilustrado de São Paulo (1904) 

Almanaque Antarctica (1905) 

Almanaque do Amparo (1903) 

Almanaque do Amparo (1905) 

Almanaque histórico-literário do Estado de S. Paulo (1903) 

Almanaque Ilustrado de São Paulo (1904) 

Almanaque Ilustrado do Lavrador Paulista (1905) 

Almanaque Ilustrado do Lavrador Paulista (1906) 

Almanaque Melillo (1904) 

Almanaque Paulistano (1904) 

Almanaque Paulistano (1906) 

Anuário do Ensino do Estado de São Paulo (1907-1908) 

Anuário Estatístico de São Paulo (1901) 

Anuário Estatístico de São Paulo (1905) 

  

 

II.  OBRAS DE REFERÊNCIA 

 

a) Dicionários, enciclopédias e similares 

 

ALTAVILA, Jayme Lustosa de. Bibliografia de autores alagoanos. Maceió: Edições Catavento / 
Fundação Municipal de Ação Cultural, 2001. 

AMARAL, Antonio Barreto. Dicionário de história de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2006. 

ANDRADE, J. Eustachio. Antologia amazônica: poetas paraenses. 2ª ed. Belém: Livraria Carioca, 
1918. 

AYALA, Walmir. Dicionário de pintores brasileiros. Curitiba: Editora UFPR, 1997. 
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BITTENCOURT, Liberato. Homens do Brasil. vol. 2. Paraibanos ilustres. Rio de Janeiro: Gomes 
Pereira, 1914. 

CARDOSO, Sylvio Tullio. Dicionário biográfico de música popular. Rio de Janeiro: Gráfica 
Ouvidor, 1965. 

COELHO, Nelly Novaes. Dicionário crítico de escritoras brasileiras (1711-2001). São Paulo: 
Escrituras, 2002. 

COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

COUTINHO, Afrânio & SOUSA, J. Galante de. Enciclopédia da literatura brasileira. São Paulo 
/ Rio de Janeiro: Global / Fundação Biblioteca Nacional / ABL, 2001. 

FARIA, João Roberto de, LIMA, Mariângela Alves de & GUINSBURG, Jacó (org.). Dicionário 
do teatro brasileiro: temas, formas e conceitos. São Paulo: Perspectiva/SESC, 2006  

GRIMAL, Pierre. Dicionário da mitologia grega e romana. Rio de Janeiro: Editora Bertrand 
Brasil, 1993. 

GUIMARÃES, Argeu. Dicionário Biobibliográfico Brasileiro  de diplomacia, política externa e 
direito constitucional. Rio de Janeiro: Edição do autor, 1938. 

MARIZ, Vasco. Dicionário biográfico musical: compositores, intérpretes, musicólogos. Belo 
Horizonte: Editora Vila Rica, 1991. 

MARCONDES, Luiz Fernando. Dicionário de termos artísticos. Rio de Janeiro: Edições 
Pinakotheke, 1998. 

MARCONDES, Marcos Antonio (Ed.). Enciclopédia da música brasileira – erudita, folclórica e 
popular. São Paulo: Arte Editora/Itaú Cultural/Publifolha, 1998.  

MARCONDES FILHOS, Ciro. Dicionário de comunicação. São Paulo: Paulus, 2009. 

MARTÍNEZ, Constantino Falcón, GALIANO, Emilio Fernández y MALERO, Raquel López. 
Diccionario de Mitología Clásica. Madrid: Alianza Editorial, 1995. 

MEDEIROS, João. Dicionário dos pintores do Brasil. Rio de Janeiro: Irradiação Cultural, 1988. 

MELO, Luís Correia de. Dicionário de autores paulistas. São Paulo: Comissão do IV Centenário 
da Cidade de São Paulo, 1954. 

MENEZES, Raimundo. Dicionário Literário Brasileiro Ilustrado . São Paulo: Saraiva / INL, 
1969. 

RABAÇA, Carlos Alberto. Dicionário de Comunicação. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

REIS, Antonio Simões dos. Pseudônimos Brasileiros: pequenos verbetes para um dicionário. 
Série 1, vol. 2. Rio de Janeiro: Zélio Valverde, 1943. 

SACRAMENTO BLAKE, Augusto Victorino. Dicionário Bibliográfico Brasileiro . Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional / Conselho Federal de Cultura, 1970. 

SILVA, Innocencio Francisco da. Dicionário Bibliográfico Português. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1970. 

SPALDING, Tassilo Orpheu. Deuses e heróis da Antiguidade Clássica. Dicionário de 
antropônimos e teônimos vergilianos. São Paulo: Editora Cultrix, 1974. 
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TARASANTCHI, Ruth Sprung. Pintores paisagistas em São Paulo: 1890-1920. São Paulo: 
Edusp / Imprensa Oficial, 2002. 

TEIXEIRA LEITE, José Roberto. Dicionário crítico da pintura no Brasil. Rio de Janeiro: 
Artlivre, 1986. 

 

b) Biografias, memórias, polianteias, catálogos e outras obras de referência 

 

AMARAL, Antonio Barreto do. História dos velhos teatros de São Paulo: da Casa da Ópera à 
inauguração do Teatro Municipal. São Paulo: Governo do Estado, 1979.  

AMERICANO, Jorge. São Paulo naquele tempo (1895-1915). São Paulo: Carrenho 
Editorial/Narrativa Um/Carbono 14, 2004. 

CALIMAN, Auro Augusto (coord.). Assembleia Legislativa, Legislativo Paulista: Parlamentares, 
1835-1998. São Paulo: Imprensa Oficial, 1998. 

CAMARGO, Ana Maria. A imprensa periódica com objetivo de instrumento de trabalho. 
Catálogo da Hemeroteca Julio de Mesquita do IHGSP. Tese de doutorado. São Paulo: 
FFLCH/USP, 1975. 

CINTRA, Sebastião de Oliveira. Efemérides de São João Del Rei. São João Del Rei: sem ed., 
1967. 

CRUZ, Heloísa de Faria. São Paulo em revista. Catálogo de publicações da imprensa cultural e de 
variedades paulistana (1870-1930). Coleção Memória, Documentação e Pesquisa. São Paulo: 
AESP, 1997. 

DUARTE, Paulo. Amadeu Amaral. São Paulo: Hucitec/Secretaria de Cultura e Tecnologia, 1976. 

EGAS, Eugênio. Galeria dos presidentes de São Paulo: Período Republicano, 1889-1920. São 
Paulo: Publicação Oficial do Estado de São Paulo, 1927, volume II. 

FONSECA, Antônio Carlos da; AZEVEDO, Ariosto César. Câmara dos Deputados do Estado de 
São Paulo. Publicação oficial do Congresso Legislativo Estadual de São Paulo, 1919.  

___________. Senado de S. Paulo, 1891-1923. Publicação oficial do Congresso Legislativo 
Estadual de São Paulo, 1924. 

MARCONDES, Athayde. Pindamonhangaba. Apontamentos históricos, geográficos, 
genealógicos, biográficos e cronológicos (1680-1906). São Paulo: Tipografia Espíndola & C., 
1907. 

PINTO, Alfrado Moreira. A cidade de São Paulo em 1900. 2ª Ed. Fac-simil. São Paulo: Governo 
do Estado, 1979.  

SILVA, Lafayette. História do teatro brasileiro. Rio de Janeiro, MES, 1938. 

SOUSA, J. Galante de. O teatro no Brasil. Rio de Janeiro: MEC/INL, 1960. 

STIEL, Waldemar Correa. História dos transportes coletivos em São Paulo. São Paulo: 
McGraw-Hill/Edusp, 1978. 
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