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FUNDIÇÕES DE AÇO EM CADINHOS DE COURO

Imagens 1 e 2 – Revolução de 1924. Uso de cavalos tanto pelas tropas revolucionárias como pelas 
legalistas. Gustavo Prugner / Acervo Instituto Moreira Salles. Códigos: 002006PG001008 e 019
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2.1 – NA TRILHA DAS MULAS...
OS (DES)CAMINHOS DA MODERNIDADE PAULISTA

Imagem 3 Estação da Luz. c. 1910. 
Marc Ferrez / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: A6P3FG8-64

A mula traçou todas as cidades do continente, Paris também, 
infelizmente.
Le Corbusier. Urbanismo,1925. 

E quando o jegue empacava [...] Nhô Augusto ficava em cima, mui 
concorde, rezando o terço, até que o jerico se decidisse a caminhar 
outra vez. E também, nas encruzilhadas, deixava que o bendito 
asno escolhesse o caminho, bulindo com as conchas dos ouvidos 
e ornejando. [...] 
- Não me importo! Aonde o jegue quiser me levar, nós vamos, [...] 
João Guimarães Rosa. A hora e vez de Augusto Matraga, 1946. 
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Minhas Senhoras, Meus Senhores: 

Há muito tempo que o emprego freqüente dessa expressão deprimente – “Fulano é um 
burro” – querendo significar que o indicado é um homem de compreensão difícil ou baldo de 
inteligência, me enche de revoltas, não pelo homem, mas pelo animal com o qual é comparado. O 
burro não é um animal estúpido, é simplesmente um animal teimoso, o que prova que tem caráter. 
Tendo caráter, tem sentimento; tendo sentimento, tem alma. 

Eis aqui como, pelo fato de ser teimoso, consegue-se demonstrar que o burro tem alma. 
Mas o burro é, além de um animal de caráter, um excelente geômetra, que conhece a 

propriedade da linha reta “de ser o mais curto cominho entre dois pontos” [...]. 
É também o burro, segundo a opinião autorizada de Buffon, que escreveu a Historia 

Natural dos Quadrúpedes, um melomaníaco, o que ainda demonstra que ele sabe sentir, que tem 
alma.

Todos vós sabeis que, além disso é ele um animal precavido e prudente, que sabe evitar o 
perigo e que, nas noites escuras conduz o cavaleiro por cima de abismos sem se precipitar neles. 
Poderia acrescentar que é modesto e pouco exigente. Tudo isto está demonstrado que o burro é 
um animal inteligente e sensato e é por isso que eu me revolto sempre que ouço aplicar a um 
homem o qualificativo de “burro”, querendo significar que esse homem é estúpido. [...] 

É pois, uma clamorosa injustiça considerar o burro estúpido. Mas essa injustiça, que se faz 
ao asno, faz-se a todos os animais em geral. 

Apesar do tom irônico e um tanto humorístico do texto, à primeira vista pode 

parecer que as opiniões transcritas acima foram elaboradas por um biólogo, 

etólogo, pecuarista ou defensor da vida animal. “Todos os animais, desde o 

elefante ao “ameba”, que é uma simples massa protoplásmica amorfa, manifestam 

mais ou menos exuberantemente que são dotados da faculdade de raciocinar 

como os seres humanos. Alguns exemplos vos darão de chofre a prova deste 

asserto. Comecemos pelo cão, que é um animal doméstico e amigo do homem”. 

Assim segue, por páginas e páginas, esse apaixonado irrestrito pela inteligência 

dos animais. Contudo, não era somente com essas formas de vida que se 

preocupava o autor: 
Eu animo-me a dizer que a inteligência das plantas é mais apurada ainda do que a dos 

animais, devido à imobilidade a que, na maioria, se vêm condenadas, fixadas, como se acham, no 
solo do qual necessitam para viver. É essa mesma imobilidade, é essa mesma prisão ao solo que 
produz a energia pensante dos vegetais, obrigando-os a prodígios de ardis e de invenções para se 
defenderem individualmente, assegurando a própria existência, e para defenderem a prole, 
perpetuando a espécie. [...] 

Tratemos agora de demonstrar que as plantas pensam, que raciocinam, que manifestam 
vontade, que vêem, que são inteligentes. [...] 

O fato das plantas terem sensibilidade já é uma prova de que têm alma, de que sentem, de 
que pensam. 

Em suas considerações, além das plantas, do burro e do cão, podem-se 

encontrar elefantes que raciocinam “fácil e rapidamente”; vespas eumenes que

sabem contar, calculando a quantidade de ração para sua prole; percevejos que, 
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como o burro, além de geômetras, revelam “uma perspicácia extraordinária”; aves 

como o cuco e o virabosta que, da mesma forma que o homem, “revelam o amor, 

o ódio, a vingança, o desprezo, a dedicação, o ciúme, a meiguice, o carinho, o 

medo, a coragem, a ingratidão e o reconhecimento”; pode-se encontrar, ainda, 

além do macaco, “animal inteligentíssimo, que raciocina com a máxima clareza e 

que conhece a resistência dos corpos”, inúmeros outros animais que demonstram 

coragem, meiguice, dedicação e vingança.  

Reflexões como essas, apresentadas originalmente como uma conferência, 

podem parecer, também à primeira vista, que eram destinadas a um público 

formado por zoólogos, veterinários, criadores e interessados por animais em geral. 

Porém, na São Paulo do limiar do século XX, na São Paulo ainda marcada 

fortemente pela presença animal, assistindo tão peculiar apresentação, 

encontrava-se uma nova classe de profissionais que teria, dali em diante, 

influência direta e poderosa sobre os destinos da cidade. 

Em novembro de 1904 o Grêmio da Escola Politécnica de São Paulo 

lançava a Revista Polytechnica, uma publicação escrita e lida, principalmente, por 

estudantes e professores de engenharia daquela instituição. Foi justamente para 

esse público que se destinaram as inusitadas observações sobre plantas e 

animais feitas por Garcia Redondo: engenheiro, jornalista, professor, contista e 

teatrólogo. Enquanto conferência, “A Inteligência dos Animais e das Plantas” foi 

apresentada em “sessão solene do Gremio Polytechnico”. Enquanto publicação, 

apareceu na revista em maio-junho de 1908.1

Quais eram os objetivos do eminente orador e reconhecido escritor ao falar 

de animais e plantas que pensam, agem, interagem e sentem para pessoas 

eminentemente voltadas para o mundo da técnica e da tecnologia? Para pessoas 

que, como se verificará em inúmeros outros artigos da revista, viam a natureza 

paulista e brasileira como algo selvagem, promissor, que deveria ser, a todo e 

qualquer custo, “civilizada” pelo engenheiro? Para pessoas que, com possíveis 

raras exceções, enxergavam nessa natureza selvagem nada além do que um 

vasto e quase inesgotável campo de atividades altamente lucrativas para a 
                                                          
1 Garcia Redondo. “A Inteligência dos Animais e das Plantas”. Conferência. Revista Polytechnica – 
Orgam do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 21, p. 153-179, abril-maio, 1908. 
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“engenhosidade” humana? As respostas para essas perguntas podem ser 

complexas, abrangentes e enigmáticas. 

Há, para Garcia Redondo, no reino animal, certas espécies que, por seus 

graus de “genialidade”, chamaram ainda mais a atenção do autor. 
Mas, não são estes unicamente que se revelam inteligentes e sagazes. 
São todos os outros, uns em maior, outros em menor grau, como sucede com os seres 

humanos. Quero agora mostrar-vos que muitos manifestam a sua inteligência fazendo aplicações 
práticas das ciências, das artes, das industrias e das profissões que os seres humanos cultivam e 
exercem nos diversos ramos da sua atividade, manifestando-se peritos na engenharia, na 
arquitetura, na medicina, na cirurgia, na agricultura, na organização social, nas artes de tecer, de 
cozer, etc. 

Na engenharia e na arquitetura darei como exemplos: 
O castor, que se revela um excelente engenheiro hidráulico na construção dos seus diques. 
As toupeiras, as formigas, os grilos e os coelhos, que constroem túneis e galerias abobadadas. 
As formigas, que constroem pontes sobre águas paradas, atirando folhas sobre a superfície da 
água e unindo-as depois umas às outras para passarem sobre elas de uma para outra margem. 

Como engenheiros e arquitetos desse “mundo animal”, o autor cita ainda o 

flamingo e seus ninhos de areia, o joão-de-barro e seu ninho em forma de forno, 

as andorinhas e seus pequenos púcaros, as abelhas e as vespas com seus favos 

em forma de “prismas hexagonais perfeitíssimos”. 

Garcia Redondo encerra seu discurso e artigo com essas palavras: 
Mas reparo que a hora vai adiantada e que vos estou fatigando. É tempo de terminar. De 

tudo o que expus, chegamos à seguinte conclusão: Não é o homem o ser privilegiado que se 
supunha, o único “racional”, o único dotado de inteligência. Também os outros seres organizados – 
animais e plantas – o são.2

Até que ponto as idéias do autor não podem ser entendidas como uma 

espécie de provocação aos novos engenheiros paulistas? Garcia Redondo 

colocava em questão a tão discutida singularidade humana, a tão propalada 

superioridade do homem. Talvez fosse ele um dos últimos representantes de uma 

casta de engenheiros na qual o modelo tecnológico ainda em uso não estava de 

todo apartado de um mundo mais natural. Talvez até tenha sido ridicularizado por 

isso e por sua conferência sobre plantas e animais. Porém, naquele período da 

história da cidade de São Paulo, percebe-se que o processo de implantação das 

modernas tecnologias estava muito mais próximo dos reinos animal e vegetal do 

que propriamente da técnica exata do mundo da engenharia, como desejavam 

muitos de seus protagonistas. Em nenhum outro momento da existência da capital 

                                                          
2 Idem, p. 179. 
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paulista o couro e o aço interpenetraram-se com tanta consistência e 

maleabilidade. Por mais que os novos engenheiros tentassem apagar os vestígios 

rurais e coloniais da cidade, mais eles se impunham como referências 

dominantes. A figura colocada na abertura desse capítulo, na qual dezenas de 

carroças são utilizadas nos trabalhos de ajardinamento da Luz, é um exemplo 

esclarecedor.

Em meados de 1905 formava-se a quinta turma de engenheiros “educada” 

pela Escola Politécnica de São Paulo. Aparentemente sem importância para uma 

pesquisa sobre a história dos animais, a narração da cerimônia de colação de 

grau apresenta elementos importantes para entender a história da cidade do 

período. Principalmente o teor dos discursos do paraninfo da turma, lente da 

instituição, Dr. Paula Souza, e do orador escolhido pelos formandos, engenheiro 

Alexandre Albuquerque, publicados na íntegra pela revista. Os dois discursos 

apresentam a mesma linha de argumentação e exposição delineando assuntos 

bastante próximos: a importância da Escola Politécnica e o valor e presença 

capital do engenheiro para o progresso e desenvolvimento do país e 

particularmente das grandes cidades. Uma característica, porém, merece ser 

interpretada e compreendida com maior acuidade, ou seja, a idéia expressa pelos 

oradores de que o Brasil, e especificamente São Paulo, eram campos virgens nos 

quais tudo, em se tratando de projetos de engenharia, estava por ser feito. A 

natureza, “selvagem”, aguardava indene o engenho humano para domesticá-la, 

civilizá-la e torná-la mais lucrativa. 
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Imagem 4 Vale do Itororó em 1937.  
Claude Lévi-Strauss / Acervo Instituo Moreira Salles. Código: 003LS004 

 Logo no início de seu discurso o professor Paula Souza declarava, para 

uma platéia embevecida e ciosa de seu valor, qual a “missão” que lhes caberia no 

moderno e inusitado, para o Brasil, mundo da técnica. 
Exercendo vossas diversas profissões com retidão, muito concorrereis para o 

engrandecimento e prosperidade de nossa Pátria, que muito precisa da atividade inteligente do 
Engenheiro. 

E de fato, quase tudo está ainda por fazer-se.  
A viação de rodagem, pode-se dizer que é ainda a primitiva, isto é, quanto ao traçado, ela 

guiou-se bem, seguindo as veredas dos sertanejos que por sua vez haviam adotado as trilhas 
indicadas pelos silvícolas; - e, quanto à execução, ela se realizou como por encanto, por si mesma, 
a casco de animais de carga e pelas pesadas rodas do antiquado carro de bois. A viação férrea 
acha-se ainda nas faixas da primeira infância; não possuímos ainda uma rede ferroviária, apenas 
algumas linhas de penetração foram esboçadas e que ainda esperam ser convenientemente 
prolongadas e ligadas entre si; e algumas se acham mesmo em tais condições que sofrem séria 
concorrência dos cargueiros e carros de bois.3

Em outros trechos de seu discurso o orador se detém no arrolamento de 

várias atividades que estava à “espera” dos engenheiros seja nos grandes centros 

urbanos, como a capital paulista, seja nas regiões interioranas do Brasil. Destaca, 

                                                          
3 PAULA SOUZA. “Escola Polytechnica de S. Paulo - Collação de Gráu dos Engenheirandos de 
1904-1905 – Discurso de paranympho dos engenheirandos”. Revista Polytechnica – Orgam do 
“Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 6, p. 360-368, junho e julho, 1905, p. 361. 
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entre outras questões, a precariedade das construções que, segundo ele, “não 

primam nem pela solidez nem pela beleza, não possuem os requisitos que a 

higiene moderna reclama”. Chama a atenção, também, para os graves problemas 

de sanitarismo urbano como, por exemplo, o abastecimento de água, a rede de 

esgotos, a pavimentação e limpeza de ruas, etc.4

Quanto à indústria pastoril, área destinada aos conhecimentos do 

engenheiro agrônomo, que naquele ano de 1905 poderia contar, nada mais nada 

menos, para aumentar seu contingente de profissionais, com Oscar Löefgren, 

único na turma de formandos, Paula Souza mostrava-se bastante “pessimista” 

com a situação do setor. 
[A indústria pastoril é] ainda primitiva: os animais domésticos alimentam-se 

promiscuamente, em plena liberdade, bem ou mal conforme as estações e as qualidades das 
pastagens naturais. Conseqüentemente, ainda não se tentou seriamente fixar os caracteres das 
diversas variedades que, pela seleção natural, já possuímos, dentre as quais, sem duvida, se 
poderá formar algumas raças especialmente apropriadas ao nosso clima e às nossas 
necessidades.5

Na seqüência o orador adverte que, assim como no caso da pecuária, da 

agricultura e das vias de comunicação, a indústria era também um terreno fértil a 

ser explorado. 
Vedes, pois, que o campo, em o qual ides exercer vossa atividade, acha-se completamente 

aberto: para qualquer direção que vos encaminheis encontrareis muito a fazer; direi mesmo muita 
coisa a iniciar. Esta perspectiva não é, porém, das melhores; principalmente para quem apenas sai 
de um instituto técnico e ainda não teve o necessário traquejo dos homens e não adquiriu ainda a 
experiência da vida. Encontrareis, pois, os maiores obstáculos para a realização dos vossos planos 
justamente na ausência de industrias solidamente constituídas.6

Encerrando seu discurso, o ilustre professor da Escola Politécnica 

recomendava que, “para a solução de todos esses múltiplos problemas que 

cabem aos engenheiros, em geral, torna-se porém urgente que 

concomitantemente tenhamos conhecimento de nossa pátria já sob o ponto de 

vista geográfico, já sob o ponto de vista geológico. Precisamos, antes de tudo, 

conhecer suas dimensões, seus caracteres físicos, sua flora, sua fauna, suas 

                                                          
4 Idem, p. 262. 
5 Idem, ibidem. 
6 Idem, ibidem. 
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riquezas minerais.7 Conhecer, sem dúvida, para transformar em obra de 

engenharia.

Se a turma de formandos como um todo possuía a mesma garra, ânsia e 

destemor manifestado pelo ex-aluno Alexandre Albuquerque em seu discurso, 

proferido imediatamente após o de Paula Souza, este, com certeza, poderia ficar 

tranqüilo com os novos engenheiros que havia ajudado a formar. Se as 

características do país, de suas cidades e de sua natureza “selvagem” 

representavam um universo de desafios para o engenho humano, isso não 

amedrontava o representante da quinta turma de formandos da Politécnica 

paulista. Muito pelo contrário, Alexandre Albuquerque, extasiante, conclamava 

seus “companheiros” para a grande demanda que os esperava: 
Senhores. 
Alistamo-nos nas fileiras da GRANDE CRUZADA, cujo destino e transformar o Brasil de hoje 

em um país grande, poderoso e forte. 
É com o desenvolvimento do estudo da ciência pura e desinteressada que poderá em 

breve ser obtido este desideratum. Assim o provam os países que marcham hoje na vanguarda do 
progresso. [...] 

Ao engenheiro pertence o mundo físico. 
Entra nas profundezas da terra em busca do ouro. Perfura e arrasa as montanhas, cria 

novos rios ou muda-os de direção. Modifica o clima destruindo as florestas ou dessecando os 
pântanos. Doma os oceanos semeando neles palácios encantados e luta com a tempestade 
roubando o fogo do céu. Constrói os caminhos por onde passam as hostes aguerridas de Roma ou 
os exércitos invencíveis de Napoleão. Lança pelos desertos ou pelo cume das montanhas a 
locomotiva fumegante do Progresso. Retira do desespero das águas ao rolarem por sobre os 
penhascos escarpados a energia para mover as fábricas, encerrando o raio para iluminar a 
escuridão da noite. Transforma a pedra em palácios profanos, catedrais e mesquitas. Auxiliado 
pela ciência, pela Indústria e pela Arte o engenheiro transforma pois a face do Planeta. 

Eis porque, senhores, o entusiasmo e a alegria que vedes manifestos em nossas frontes 
no momento em que nos achamos no limiar do GRANDE MUNDO.

Colegas. 
Ao sermos armados cavaleiros da GRANDE CRUZADA procuremos qual a missão que vamos 

exercer para com a nossa Pátria.8

Munido desse ideal um tanto cavaleiresco, quando não quixotesco, 

Alexandre Albuquerque segue descrevendo a situação do Brasil em 1905. 

“Lancemos agora a vista do Oiapoque ao Chuí, do Acre ao Atlântico, para ver o 

que aí fez o ingente esforço do espírito humano.” Em quatrocentos anos, na 

percepção do orador, o “ingente esforço do espírito humano” não conseguiu 

                                                          
7 Idem, p. 367. 
8 Alexandre Albuquerque. “Escola Polytechnica de S. Paulo - Collação de Gráu dos 
Engenheirandos de 1904-1905 – Discurso do orador da turma”. Revista Polytechnica – Orgam do 
“Gremio Polytechnico”, São Paulo, n.º 6, p. 368-376, junho e julho, 1905, p. 368, 370-2. 
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desvendar o sertão, desenvolver a navegação fluvial, os portos, as estradas de 

rodagem e as ferrovias, a integração do país, etc. Por essa precária situação, o 

novo engenheiro conclui seu raciocínio com frases lapidares. 
Tudo isso faz elaborar em nosso espírito a triste conclusão de que a nossa Pátria é um 

país vazio. [...] 
Os costumes se ressentem da nódoa a mais negra que escurece o nosso passado - a 

escravidão. O ensino técnico, profissional e agrícola começa apenas a vencer a inércia da rotina.9

Nada melhor do que a técnica, na visão de Albuquerque, para apagar essa 

e outros nódoas da sociedade e da cultura brasileiras.Somente áreas urbanizadas 

ou mecanizadas eram consideradas importantes ou existentes, o restante era uma 

pecha, um borrão, simples mancha que deveria urgentemente ser delida. Se ao 

engenheiro pertence o mundo físico, como sugere Albuquerque, pode-se dizer, 

tendo por base as idéias do orador, que a ele também pertence o futuro. Após 

descrever a situação “lastimável” do país, projetá-lo tecnicamente não seria tarefa 

difícil para esse moderno senhor do engenho.
Uma rede geral de estradas de ferro reúne em abraço fraternal o norte ao sul, obedecendo 

a um sistema previamente estudado sob o ponto de vista técnico, econômico e estratégico. A 
estrada de ferro iluminará os sertões. Depois dela o céu se cobrirá com o fumo espesso das 
fabricas e o solo com os monumentos atestando o gênio da Arte. [...] 

Este quadro do futuro nos indica, colegas, qual o caminho que devemos trilhar. Para torná-
o uma realidade, tenhamos Fé da CIÊNCIA, percorrendo sempre o caminho da DIGNIDADE e da 
HONRA e tenhamos Esperança no resultado de nossos esforços. 

Ao penetrarmos no GRANDE MUNDO, saudemos, pois o nobre templo da deusa da 
Ciência.10

Havia, sem dúvida, um “grande mundo” natural por explorar, esquadrinhar, 

organizar. Os recursos naturais brasileiros que ainda restavam após mais de 400 

anos de espoliação eram ainda significativos, chamavam a atenção dos novos 

técnicos e poderiam ser muito lucrativos tanto para engenheiros como para 

empresários. Cheio de cobiça, comentava Victor da Silva Freire em 1907: 
[...] o comércio de madeira nos Estados Unidos é muito superior ao do ferro e aço em que toda a 
gente fala: representa três vezes os dos produtos da criação de gado. [...] 

Mas, no próprio Estado de S. Paulo e a dois passos de nós, no vizinho Paraná, em toda a 
região dos vales do Tibagi, do Ivai e do Iguaçu, região cujo acesso nos será franqueado dentro de 
uns cinco anos quando muito, se persistir a orientação que atualmente preside aos destinos da 
Sorocabana e da São Paulo – Rio Grande, depara-se-nos extensa zona vestida de florestas 
admiráveis que só esperam o concurso do homem para se transformarem em mais uma fonte 
perene de riqueza e benefícios para o nosso país. Não faltam ali as essências resinosas que 
representam 85% do consumo total do mundo e precisamente aquelas cuja escassez é mais 

                                                          
9 Idem, p. 371. 
10 Idem, p. 372. 
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sensível: as madeiras duras, na opinião do dr. Schlich, conservador das florestas da Índia Inglesa, 
essas não se esgotarão tão cedo. [...] 

Invocando “glórias” do passado paulista, o engenheiro procura injetar ânimo 

e coragem nos bandeirantes da modernidade tecnológica: 
Anima-me, pois, a confiança em que os membros do Gremio Polytechnico, educados neste 
estabelecimento, criado e carinhosamente bafejado por tantos paulistas que estremecem a sua 
terra, filhos, muitos deles, desses corajosos trabalhadores, desbravadores das nossas selvas, 
saberão mostrar-se à altura da missão que terão de desempenhar.  

Apresenta-se-nos ela sob dois aspectos. Ambos são industriais; são comerciais e técnicos 
a um tempo. O primeiro, porém, visa o presente; o segundo o futuro. Qualquer deles, entretanto, 
depende do conhecimento exato das nossas florestas, das espécies que a povoam, das 
qualidades, dos defeitos de cada espécie; cumpre evitar ou afastar os últimos, exalçar ou estimular 
aquelas. [...] 

As idéias de Freire lembram muito as práticas realizadas pelos primeiros 

colonizadores do Brasil que viam nos produtos tropicais uma fonte inesgotável de 

renda e lucro. O que muda com a engenharia moderna é a questão do 

planejamento e, neste caso em específico, o reflorestamento econômico.
Mas nem só nisso consiste a obra a realizar. A parte a que acabo de me referir, tratada 

exclusivamente, não é a mais importante, nem a mais atraente. Esta, a que daria de bom grado a 
denominação de 'civilizadora', embora a primeira seja igualmente mas sob um ponto de vista muito 
mais restrito, é a que tomará a si a obra de recompor inteligentemente, e quiçá melhor do que se 
achava antes, o que o machado do lenhador tiver abatido. 

A esta obra de recomposição está intimamente ligada a regularidade de clima a 
permanência das quedas de água, a constância da irrigação das nossas fertilíssimas terras; em 
uma palavra, o “futuro” deste canto do globo. É um dever patriótico e de humanidade.11

Outra potencialidade natural que chamava a atenção dos politécnicos 

paulistas eram os inúmeros cursos d’água que recortavam praticamente todo o 

território nacional. Defender a energia elétrica para o incremento da indústria 

paulista, eram ideais que emanavam de técnicos como Guilherme Wendel, 

engenheiro da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo. 

Wendel sugere, após várias “excursões”, que seria de suma importância construir 

hidrelétricas no interior de São Paulo e até no “sertão” de outros Estados, como, 

por exemplo, no cobiçado Paraná. A natureza, ou mais especificamente as forças 

hidráulicas nela existentes, apenas esperava a inventividade humana para gerar 

seus benefícios. Porém, preocupado talvez com grupos capitalistas internacionais, 

como a Light & Power, por exemplo, que começavam a operar no Brasil, adverte 

                                                          
11 Victor da Silva Freire. “Madeiras e seus ensaios”. Conferência. Revista Polytechnica – Orgam do 
“Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 16, p. 245-266, junho-julho, 1907, p. 248, 251, 253-4. 
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ao “legislador” que era necessário, o mais urgente possível, “evitar especulações 

de particulares, que mais tarde possam dificultar o aproveitamento das quedas de 

água em beneficio da coletividade”. Antes que o façam, o autor lembra que “ainda 

insuficientemente desconhecidas, seria de grande alcance o estudo profissional de 

nossas forças hidráulicas naturais; [...]”12. Esse “estudo profissional” ficaria a 

cargo, logicamente, do engenheiro. 
A superioridade das nações mais adiantadas e a supremacia do homem sobre o mundo 

físico repousam sobre a nobre profissão do engenheiro. - Associado à ciência, à industria e às 
artes, a ela se devem os prodigiosos e múltiplos recursos da civilização moderna e a sua ação não 
se prende somente à conquista dos triunfos admiráveis da atividade humana, porém também à 
propagação dos princípios e idéias científicas, de que são as suas obras a representação viva. 

Não é sem razão, pois, que se vê surgirem, nos centros mais civilizados, monumentais 
estabelecimentos destinados à educação do engenheiro, profissão hoje tão altamente graduada, 
como as mais sábias profissões.13

Nesse texto, parte de um discurso proferido em 1905 pelo engenheiro Brant 

de Carvalho durante as comemorações do XI aniversário da Escola Politécnica, 

são enaltecidas a importância da instituição, da profissão de engenheiro e das 

localidades que, como São Paulo, já possuíam suas escolas superiores de 

engenharia. Motivo de orgulho, a politécnica paulista dedica-se a inúmeras áreas 

do conhecimento como, ao “estudo das construções civis, das obras hidráulicas, 

das estradas, pontes e viadutos, da arquitetura, de seus diversos estilos, das 

indústrias diversas, mecânicas e químicas, e, finalmente, das ciências naturais, da 

agricultura, da zootecnia, da veterinária e da tecnologia rural, assuntos estes 

pertencentes ao curso de engenheiros agrônomos”14. Na homenagem não poderia 

faltar os agradecimentos ao governo do Estado de São Paulo no que dizia respeito 

à infra-estrutura disponibilizada para a faculdade. 
A atenção da administração e do corpo docente dirigiu-se sem demora para esse ponto e 

com o apoio generoso e incessante dos governos sucessivos do Estado que tem mantido uma 
tradição entusiástica pela sua grandeza e pelos progressos de sua instrução, a Escola Politécnica 
dispõe, em poucos anos, de oficinas mecânicas, de um belo e amplo edifício, onde se acham 
instalados os cursos, de um laboratório de resistência de materiais, tão completo como o dos 
institutos congêneres mais adiantados, de laboratórios de Química, laboratórios de Veterinária e 
Zootecnia, de Física e Eletrotécnica, de hortos para o ensino agrícola, de gabinetes de modelos 
para os diversos cursos e finalmente de uma instalação inteiramente apropriada para conduzir o 

                                                          
12 Guilherme Wendel. “As forças hydraulicas do Estado de S. Paulo”. Revista Polytechnica – 
Orgam do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 15, p. 141-146, maio, 1907. 
13 Brant de Carvalho. “O anniversário da Escola Polytechnica”. Revista Polytechnica – Orgam do 
“Gremio Polytechnico”, São Paulo, n.º 3, p. 167-173, Março, 1905, p. 172. 
14 Idem, p. 170. 
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ensino sobre as matérias dos seus programas do modo o mais proveitoso e fornecer aos alunos 
todos os meios de instrução.15

Imagem 5 Revista O Criador Paulista, n. 36, 1910, p.  735.

Nesse mesmo ano de 1905, comemorando ainda o aniversário da 

Escola, foi lançado um número especial da revista, “Edição Comemorativa”, com 

artigos sobre a estrutura e funcionamento dos vários cursos então existentes. 

Particularmente interessantes são as informações referentes ao curso de 

Agronomia em artigo assinado pelo professor Ernesto de Souza Campos.16 O 

autor chama a atenção, principalmente, para questões acerca da problemática 

referente à relação entre teoria e prática. Os interessados em tal carreira 

assistiriam, entre uma séria de outras matérias, “Zootecnia geral e especial, [...] 

prática de culturas, [...] veterinária, higiene dos animais, [...] economia e legislação 

rurais e prática de cultura e de veterinária.”17 Essas cadeiras eram todas 

lecionadas na cidade de São Paulo, na urbana capital do café e sede de um novo 

                                                          
15 Idem, p. 169. 
16 Ernesto de Souza Campos. “Curso de Agronomia”. Revista Polytechnica – Orgam do “Gremio 
Polytechnico”, São Paulo, Edição Commemorativa, p. XXXV-XXXVIII, fevereiro, 1905. 
17 Idem, p. XXXVII. 
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e moderno centro de ensino tecnológico. Era nesse centro de referência 

tecnológica que funcionava o “laboratório de veterinária, montado em um edifício a 

parte e obedecendo a um regime mais prático que teórico”. Esse laboratório 

estava, na época, “em continua atividade” e, segundo o artigo, constituía “uma boa 

fonte de ensinamentos para o agrônomo”.18 Não há como negar que, desde seus 

primórdios, a tecnologia paulista estava umbilicalmente ligada aos animais. A 

partir desse ano de 1905 o leque de especialidades assumido pela engenharia 

paulista ia se ampliando. Para os novos profissionais era possível atuar em 

campos diversos: da conservação de alimentos em grandes frigoríficos ao 

transporte ferroviário e náutico de frutas nacionais; das análises químicas da água 

do Rio Tietê para consumo por parte da cidade à construção de edifícios 

comerciais, residenciais e de obras públicas19; das rodovias aos veículos de 

locomoção; da incineração do lixo à rede de esgotos; etc. 

 Mediante tantas e tão atraentes e lucrativas possibilidades de trabalho, os 

novos engenheiros de São Paulo perceberam que era importante, numa cidade 

em transformação, unirem-se enquanto segmento profissional.
Um clube de engenharia em S. Paulo... O porque não o temos ainda? Eis uma questão que 

se nos depara inexplicável, incompreensível. 
Com efeito, medram em nossa grande capital, plenas de prosperidades, inúmeras 

sociedades de toda a sorte: é um fato, entre nós, o espírito de associação, que chegamos a 
exagerar com a criação de um número infinito de clubes de esporte, das mais extravagantes 
associações de filatelia, cartofilia e até colombofilia... 

Um clube, além de prestígio e união de interesses, possibilitaria maior 

segurança. Se por um lado os redatores eram irônicos e até mesmo antipáticos 

com relação aos apreciadores de selos ou pombos, por outro, de forma muito mais 

acirrada, eles mostravam-se ainda mais contundentes quando se viam na 

necessidade de tecer opiniões a respeito de determinadas camadas sócio-

profissionais existentes na cidade, profissionais que eram fortes concorrentes. 

                                                          
18 Idem, ibidem. 
19 REDAÇÃO. “Justa Homenagem”. Revista Polytechnica – Orgam do “Gremio Polytechnico”, São 
Paulo, n. 2, p. 117-118, Janeiro, 1905. Oscar Lofgren. “Fructas e Frigorificos”. Revista Polytechnica 
– Orgam do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 2, p. 102-105, Janeiro, 1905. Bruno Simões 
Magro. “Edificios Commerciaes”. Revista Polytechnica – Orgam do “Gremio Polytechnico”, São 
Paulo, n. 2, p. 88-92, Janeiro, 1905. Carlos N. Rabello. “A Água do Tietê”. Revista Polytechnica – 
Orgam do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 2, p. 110-113, Janeiro, 1905. 
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Que grandes e numerosos benefícios traria aos nossos engenheiros um instituto dessa 
ordem! 

Apontaremos, logo de começo, um grande problema, unicamente abordável pela coligação 
de todos os interessados, tão importante que por si só justificaria a instituição de uma agremiação 
de engenheiros - a regulamentação do exercício da sua profissão, a debatida questão que a todos 
preocupa, mas a todos individualmente desanima... a árdua e paciente conquista de uma lei que 
traga à esquecida classe dos engenheiros a mesma garantia de que gozam o médico, o advogado, 
o farmacêutico, garantia justíssima de honestamente trabalhar, livre da concorrência desleal e 
assustadora de uma legião de exploradores irresponsáveis; uma lei que arranque essa digna 
classe à situação tristíssima em que se debate, em que se vê nivelado ao arquiteto, ao artista, ao 
mestre de obras boçal e grosseiro, em que o engenheiro civil, formado em longo e penoso curso 
de escola oficial, deve ainda lutar com a concorrência absurda dos engenheiros de arribação, 
portadores de títulos incompreensíveis, caçados em rápidas viagens de recreio aos Estados 
Unidos, ou dos bacharéis de engenharia, imitação destes últimos falsificada bem perto de nós...20

Seis anos depois, em fevereiro de 1911, o engenheiro Victor da Silva Freire, 

aproveitando-se das discussões que vinham se realizando na Câmara Municipal 

acerca dos “Melhoramentos de S. Paulo”, retoma a idéia da valorização e 

organização da categoria da qual fazia parte e que, em 1905, havia sido discutida 

em torno da formação de um Clube de Engenharia. O objetivo principal de Silva 

Freire, ao criticar os encaminhamentos que iam sendo dados ás reformas urbanas 

da capital, era o de demonstrar que empreendimentos como estes deveriam ficar 

a cargo de engenheiros e não de administradores.21 Em sua visão eram os 

profissionais em engenharia, formados principalmente pela Escola Politécnica no 

caso de São Paulo, os únicos que possuíam as qualidades técnicas para 

desenvolver trabalhos na área de urbanismo, edificações, reformas, saneamento, 

etc. “Conceituado mestre da nossa profissão já definiu a engenharia como sendo a 

arte de tirar o melhor partido possível de cada dólar.”22

Essa tendência de considerar o técnico, ou mais especificamente o 

engenheiro, como o profissional mais capacitado para gerir os destinos de uma 

cidade tendia a se acentuar de forma cada vez mais incisiva e evidente. A fórmula 

tecnicista de administrar o meio urbano teve início nesse período. Na conferência 

de Silva Freire fica bastante claro, mesmo que de forma velada, seu 

descontentamento com as administrações públicas até então existentes. O ano de 

1911 marcaria o fim, em São Paulo, de administradores marcadamente ligados 
                                                          
20 REDAÇÃO. “Club de Engenharia”. Revista Polytechnica – Orgam do “Gremio Polytechnico”, São 
Paulo, n. 7, p. 3-5, agosto-setembro, 1905, p. 3-4. Os grifos são nossos. 
21 Victor da Silva Freire. “Melhoramentos de S. Paulo”. Conferência. Revista Polytechnica – Orgam 
do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 33, p. 92-145, fevereiro-março, 1911. 
22 Idem, p. 136. 
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aos setores agrícolas e industriais, como era o caso de Antônio da Silva Prado, na 

prefeitura desde 1899.  

Assim, portanto, Silva Freire, em sua conferência proferida nas 

comemorações do décimo sexto aniversário da Escola Politécnica, defendia que 

os “Melhoramentos de S. Paulo” deveriam passar pelos cuidados da engenharia. 

Em forma de conselhos à municipalidade e citando vários exemplos de reformas 

urbanísticas em cidades européias e norte-americanas, o orador comenta 

problemas ligados à arquitetura e a estética das construções, ao urbanismo, ao 

alinhamento de ruas e casas, aos loteamentos e abertura de ruas, ao 

congestionamento das ruas centrais, ao tráfego de bondes elétricos, ao 

sanitarismo, ao praticamente inexistente número de parques e jardins na cidade, 

ao bom uso do orçamento público, etc. São provocativas e diretas as opiniões 

finais de Silva Freire: 
Prefiro fazer aqui ponto a estabelecer paralelos que nos desmoralizariam. Acentuarei 

apenas, pela ultima vez, que se se permanecer no errado caminho pelo qual enveredou a fase 
atual dos melhoramentos de S. Paulo, não tardará que se reconheça se tenho ou não razão. Ter-
se-á gasto numa obra defeituosa muito mais do que gastaria uma solução apresentável.  

E a responsabilidade será de todos, “todos”, sem exceção. Não se fez até agora ouvir, que 
saibamos, um único protesto. Silêncio na imprensa; silêncio, ainda mais profundo, fora dela. 

Aí fica o nosso. É injusto? Envidamos esforços para que o não fosse. Faltam-lhe 
qualidades? É possível. Uma só ressalvamos: a sinceridade.23

Essas questões referentes à intervenção direta de engenheiros em 

assuntos municipais voltam à cena em 1932. Esse ano foi, pelo menos para a 

engenharia paulista, um ano revolucionário. 
A 9 de Julho de 1932 irrompeu neste Estado um grande movimento armado, animado do 

mais puro idealismo, sob as aclamações calorosas de crianças, de moços e de velhos, sublevação 
heróica, com o incondicional apoio de ricos e pobres, homens e mulheres. 

E a nossa Escola, através de todo o seu corpo docente e discente, unânime e coesa, 
apressou-se em hipotecar completa e irrestrita solidariedade ao movimento assim deflagrado. 

Assim tem início o artigo, espécie de editorial, que enumera, de forma auto-

elogiosa, a contribuição tecnológica da Escola Politécnica no “Movimento 

Constitucionalista” de 1932.24 Aparentemente trata-se de um escrito com o simples 

objetivo de demonstrar o civismo, o “paulistismo” e preparo técnico da Escola 

                                                          
23 Idem, p. 145. 
24 REDAÇÃO. “A Escola Polytechnica e o Movimento Constitucionalista”. Revista Polytechnica – 
Orgam do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 106, p. 283-287, novembro-dezembro, 1932, 
citação na p. 283. 
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através, principalmente, dos grandes feitos de seus professores e alunos na 

manipulação química e fabricação de explosivos, bombas, morteiros, granadas, 

etc., utilizadas nas batalhas paulistas de 32.  Embora fosse um trabalho de alto 

risco, era ao mesmo tempo “enobrecedor”. Uma guerra ou revolução, para alguns, 

poderia ser bem vinda, pois significaria, entre outras coisas, progresso científico e 

tecnológico. Ajudaria a colocar a baixo, eliminar de vez referenciais que 

recordavam o passado colonial paulista, os traços de ruralismo e atraso da cidade. 

Havia, contudo, outro elemento que vinha, há algum tempo, desde meados 

da década de 10, ocupando o interesse de muitos engenheiros da Politécnica de 

São Paulo. De 1916 a 1924 em notas e artigos são apontados problemas 

decorrentes da não-regulamentação da profissão de engenheiro. Nesse último 

ano, mais precisamente a 27 de dezembro de 1924, Carlos de Campos, então 

presidente do Estado de São Paulo, promulgava a tão esperada lei. Além da 

profissão de engenheiro, a Lei n. 2.022 regulamentava também as profissões de 

arquiteto e o agrimensor. A Revista Polytechnica publicou-a na íntegra.25

Em seu artigo 5.º, o mais significativo para a história urbana paulista, a 

nova lei estipulava que, “decorrido um ano da promulgação desta lei, nem o 

Estado, nem os Municípios poderão empreender serviços ou obras públicas 

referentes à engenharia, arquitetura e agrimensura, sem que as plantas, 

especificações e orçamentos sejam feitos e as obras ou serviços dirigidos por 

profissionais habilitados legalmente”26.

Se, como já havíamos apontado, os engenheiros olhavam com certa cobiça 

para as administrações municipais, após essa lei o que era anseio começa a se 

transformar em realidade. Era o primeiro passo rumo ao poder. A nova lei de 

Carlos de Campos meio que incondicionalmente “subordinava” a municipalidade e 

os destinos da cidade e seus habitantes, homens e animais, aos “domínios” e 

“mecanismos” da engenharia moderna. Essa aproximação entre poder público, 

                                                          
25 REDAÇÃO. “A legalização da engenharia em S. Paulo – Lei N.º 2.022 de 27 de Dezembro de 
1924 – Regulamenta a profissão de engenheiro, arquiteto e agrimensor”. Revista Polytechnica – 
Orgam do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 77, p. 466-470, outubro-novembro, 1924. 
26 Idem, p. 468. 
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engenharia e modernas tecnologias traria conseqüências marcantes para a 

história de São Paulo e, num sentido mais amplo, para a história do Brasil. 

NOTA 6 

O Estado e as Municipalidades só poderão nomear para exercer cargos ou comissões 
técnicas, os profissionais que tiverem seus títulos convenientemente registrados de acordo com a 
presente lei. Os serviços ou obras públicas só podem ser projetados e executados por profissionais 
licenciados. Nas concorrências públicas, para obra de engenharia, de arquitetura ou de 
agrimensura, só podem ser aceitas as propostas feitas pelos profissionais registrados. A lei só 
admite exceção nos lagares onde não houver profissionais licenciados.27

A semente estava lançada. O solo e o fertilizante para que ela germinasse e 

desse “frutos” foi a Revolução de 32. A participação dos engenheiros da Escola 

Politécnica nesse evento bélico talvez tenha sido o grande motivo que esperavam 

para expor, de forma mais clara, quais eram suas intenções. O que estava em 

jogo era uma mudança de paradigma para a administração municipal. 

Particularmente em São Paulo esse novo paradigma foi profundamente sentido 

por sua população. 
O que foi a C.I.D.T. (Comissão Inspetora das Delegacias Técnicas) na eficiência do 

Departamento de Administração Municipal? A nossa guerra não demonstrou, à sociedade, as 
vantagens do prefeito técnico? [...] 

Das inúmeras e proveitosas lições que tiramos das formidáveis organizações improvisadas 
pelo gênio paulista, sob o ponto de vista coletivo realçou a eficiência dos Prefeitos Técnicos, 
absolutamente estranhos tanto à politicagem local e aos interesses de campanários, quanto às 
influências individualistas que campeiam nos ubérrimos burgos do interior. 

O Prefeito leigo, isto é, cidadão honrado e influente de sua cidade, não tem, geralmente, 
conhecimentos técnicos e orientação de mando e, por vezes, como é chefe político, não sabe 
obedecer nem orientar e executar, o que sempre se dará com o Prefeito Técnico; sendo o 
engenheiro tanto acostumado a obedecer ao “capital” como orientar energicamente o “trabalho”, é 
natural que procure criar com harmonia e conforto as facilidades materiais que são as bases do 
desenvolvimento moral dos povos.28

Na seqüência, Nelson de Rezende enumera, citando Benjamin de Oliveira 

Filho através de seu livro M.M.D.C., a “eficiência dos serviços da C.I.D.T., os 

“grandes” feitos técnicos, administrativos e decisórios dos “Prefeitos Engenheiros” 

ao lado dos “revolucionários” paulistas. Entre esses feitos destacavam-se as 

seguintes capacidades: despoluição da água por meio da cloração; manutenção e 

reconstrução de estradas, pontes, etc.; abastecimentos diversos; construção de 

                                                          
27 Idem, p. 470. 
28 Nelson de Resende. “Prefeito Técnico ou Prefeito Político? Uma lição da Guerra 
Constitucionalista”. Revista Polytechnica – Orgam do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 107, p. 
453-473, janeiro-fevereiro, 1933, p. 453 e 456, respectivamente. 
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alojamentos para tropas e soldados; construção de armazéns para gêneros e 

materiais; organização de mapas com estradas de rodagem, caminhos, etc.; 

construção e conservação de campos de aviação; instalação de linhas telefônicas 

e telegráficas; regulamentação do trânsito de veículos e fiscalização do consumo 

de gasolina; controle do serviço de salvo-conduto; policiamento de pontes e 

entradas de cidade; vigilância sobre a espionagem; estoque semanal dos gêneros 

alimentícios; controle dos preços de alimentos; reservas de combustíveis; 

organização dos transportes; colaboração com Prefeitos Municipais, etc.29 Imbuído 

de tamanhos encargos e tendo-os exercido, conforme a visão de Rezende, com 

tanta eficácia e comprometimento, o autor questiona: 
Não se aplica aqui o caso do Prefeito Técnico? Não deveria ser privativa dos engenheiros o cargo 
de Prefeito de carreira? E não deveria nas nossas Escolas Politécnicas existir cursos de 
Engenheiros Municipais, onde se desenvolvessem o Urbanismo nos seus vários aspectos, as 
ciências administrativas e as que orientassem a solução dos problemas como o do saneamento, 
do trafego nas ruas e estradas, dos serviços de pavimentação, campos de aviação etc., etc.? 

A Guerra Constitucionalista demonstrou a eficiência do Prefeito Engenheiro, tanto quanto a 
revolução democrática de 1930 realçou a utilidade e grande necessidade do Departamento de 
Administração Municipal, para uniformizar e estandardizar os serviços municipais.30

 Sintomático! Rezende intercalou seu artigo com um longo caderno de 

fotografias ilustrativas, exemplares, comprobatórias das inúmeras atuações dos 

engenheiros durante os combates de 1932. Mais do que “prefeitos-engenheiros”, 

para sanar os problemas da cidade de São Paulo seria necessário, na visão do 

autor, um verdadeiro batalhão de “prefeitos-soldados”. 
Lembro aos colegas a necessidade de lutarem para a criação do quadro de Prefeitos 

Engenheiros na nova organização do Estado, pois o Prefeito Técnico foi eficiente nos 85 dias de 
luta em toda parte onde atuou. Exemplo frisante é a Prefeitura da nossa Capital onde, por uma 
divina proteção do apóstolo São Paulo, foi beneficiada a ação formidável do Prefeito Técnico 
durante todo o “mare magnum” revolucionário, livrando-nos de ser o campo de experiências de 
administradores políticos, bisonhos e novidadeiros.31

Tecnocracia!

Coincidência ou não, no mesmo ano em que surgia a idéia do “Prefeito 

Engenheiro”, 1933, a Revista Polytechnica apresentava aos seus leitores os 

seguintes “esclarecimentos”: 
“A Tecnocracia terá o seu lugar na história, depois da democracia, da monarquia, da autocracia, 
etc.” É essa – diz o autor, Sr. Thomas Burnhan-Gradin – a opinião dos engenheiros, criadores 
                                                          
29 Idem, p. 455. 
30 Idem, p. 460. 
31 Idem, ibiden. 
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desse movimento. Para eles, a Tecnocracia repousa sobre uma teoria da “determinação da 
energia cujas formulas matemáticas são mais complexas do que uma teoria de Einstein, sendo 
esse método um progresso sobre as idéias dos economistas atuais, mais importante do que foram, 
sobre as dos predecessores, as idéias de Darwin. Porque Darwin não indicou senão as ‘leis’ do 
crescimento das séries orgânicas, ao passo que a Tecnocracia tenta determinar a porcentagem de 
crescimento das séries orgânicas e inorgânicas”. [...] 

Nós somos atualmente boiadeiros que tentam conduzir um avião.32

Imagem 6 Boiada passando na rua da Liberdade em 1937. 
Claude Lévi-Strauss / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: 003LS037 

O que estava em jogo, para esses homens, era a implantação, o uso e o 

acesso às modernas tecnologias em um meio fortemente marcado por elementos 

do mundo natural, repleto de marcas, vestígios e elementos que remetiam meio 

que irremediavelmente às profundas raízes históricas da cidade e seus habitantes, 

                                                          
32 “A Tecnocracia”. Revista Polytechnica – Orgam do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 109, p. 
89-93, maio-junho, 1933. (Excertos produzidos pelo Jornal O Estado de São Paulo a partir do 
original publicado no Mercure de France), p. 89 e 93 respectivamente. Em 11 de dezembro de 
1933, o Presidente do Brasil Getulio Vargas, regulamentava, a nível Federal, a profissão de 
Engenheiro, de Arquiteto e de Agrimensor. Cf. REDAÇÃO. “Regulamentação da Profissão de 
Engenheiro – Decreto N. 23.569 – de 11 de Dezembro de 1933 – Regula o exercício das 
profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor”. No Estado de São Paulo essa 
regulamentação, como vimos acima, já existia desde 1924. 



224

uma história repleta de ruralismos, “colonialismos”, plantas e animais. A 

locomotiva do país exigia engenhosidade para ser corretamente comandada. 

Imagem 7 Cabrião, op. cit., p. 235. 
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“Nós somos atualmente boiadeiros que tentam conduzir um avião.”33

                                                          
33 “A Tecnocracia”. Revista Polytechnica – Orgam do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 109, p. 
89-93, maio-junho, 1933. (Excertos produzidos pelo Jornal O Estado de São Paulo a partir do 
original publicado no Mercure de France), p. 89 e 93 respectivamente. 
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Imagem 8 Luís Gama, op. cit., n. 9, p. 5, série II. 

Em 1925 Le Corbusier, um dos urbanistas mais admirados no Brasil, tendo 

participado, inclusive, de vários projetos paulistas e nacionais, nas primeiras linhas 
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de seu livro Urbanismo traça algumas críticas sobre a influência desse mundo 

natural e seus animais na construção das cidades modernas.34

O CAMINHO DAS MULAS. O CAMINHO DOS HOMENS.

O homem caminha em linha reta porque tem um objetivo; sabe aonde vai. Decidiu ir a 
algum lugar e caminha em linha reta.  

A mula ziguezagueia, vagueia um pouco, cabeça oca e distraída, ziguezagueia para evitar 
os grandes pedregulhos, para se esquivar dos barrancos, para buscar a sombra; empenha-se o 
menos possível. 

O homem rege os seus sentimentos pela razão; refreia os sentimentos e os instintos em 
proveito do objetivo que tem. Domina o animal com a inteligência. Sua inteligência constrói regras 
que são o efeito da experiência. A experiência nasce do labor; o homem trabalha para não perecer. 
Para produzir, é preciso uma linha de conduta; é preciso obedecer às regras da experiência. É 
preciso pensar antes no resultado. 

A mula não pensa em absolutamente nada, senão em ser inteiramente despreocupada. 
A mula traçou todas as cidades do continente, Paris também, infelizmente. [...] 
Ora, uma cidade moderna vive praticamente da linha reta: construção dos imóveis, dos 

esgotos, das canalizações, das ruas, das calçadas, etc. O trânsito exige a linha reta. A linha reta é 
sadia também para a alma das cidades A linha curva é ruinosa, difícil e perigosa; ela paralisa. 

A linha reta está em toda a história humana, em toda intenção humana, em todo ato 
humano. 

A rua curva é o caminho das mulas, a rua reta o caminho dos homens. 
A rua curva é o resultado da vontade arbitrária, da indolência, do relaxamento, da 

descontração, da animalidade.35

 Provavelmente Garcia Redondo não concordaria com Lê Corbusier.  

Nada mais equivocado do que essa afirmação de Le Corbusier: “A linha 

reta está em toda a história humana, em toda intenção humana, em todo ato 

humano.” Mais do que feitas de curvas, não é difícil reconhecer que toda história 

humana, toda intenção humana e todo ato humano são construídos, isso sim, de 

uma contínua e crescente sobreposição de curvas em forma de espirais. Negar a 

curva na história da humanidade é negar a existência de expressões artísticas e 

socioculturais como por exemplo aquelas criadas pelo barroco. Negar a curva, 

enfim, é negar o próprio processo biológico da vida, a contínua transformação do 

mundo orgânico. A linha reta está diretamente associada aos desejos de controle, 

posse, persuasão, perseguição e exclusão. 

 Foi aproximando-se de concepções como estas, de que as mulas e outros 

animais representavam a curva, o descontrole, o atraso, o ruralismo, o passado 

colonial e rústico, que muitos representantes da engenharia paulista se lançaram, 

                                                          
34 Le Corbusier. Urbanismo. Trad. Maria Ermantina Galvão. 2. ed., São Paulo: Martins Fontes, 
2000. Agradecemos a historiadora Elena Pájaro Peres a oportuna indicação dessa obra. 
35 Idem, p. 5-6 e 10, respectivamente. 
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juntamente com outros segmentos políticos e econômicos paulistas, na “grande 

cruzada” para modernizar a cidade. 

A linha reta, quando existiu, foi apenas parte insignificante de um imenso, 

complexo, intrincado e fascinante novelo repleto de nós, cortes, embaraços, 

remendos... Era nesse novelo que estava a vida, que se desenvolvia a vida. Era 

nele que se encontravam as piores, mas também as melhores relações 

estabelecidas entre o homem e os animais na cidade de São Paulo. 

Entre o couro e o aço, ia brotando em solos paulistanos uma “nova” e, em 

muitos aspectos, excludente mentalidade tecnológica. Na trilha das mulas... os 

engenheiros paulistas tentavam alicerçar seus ideais de modernidade. 

Imagem 9 Em 1953 um cavalo “vagabundo” embaraça o trânsito de automóveis  
em cruzamento de uma movimentada e reta Avenida paulistana.  
Alice Brill / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: 011V12D06 

Uma tarde, cruzou, em pleno chapadão, com um bode amarelo e preto, preso por uma corda 
e puxando, na ponta da corda, um cego, esguio e meio maluco. Parou, e o cego foi 
declamando lenta e mole melopéia: [...]
E explicou: tinha um menino-guia, mas esse-um havia mais de um mês que escapulira; e 
teria roubado também o bode, se o bode não tivesse berrado e ele não investisse de porrete. 
Agora, era aquele bicho de duas cores quem escolhia o caminho... Sabia, sim, sabia tudo! 
Ótimo para guiar... Companheiro de lei, que nem gente, que nem pessoa de sua família... 
João Guimarães Rosa. Sagarana, p. 403. (Conto “A hora e vez de Augusto Matraga”.) 
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2.2 – A(tração) Animal 

Imagem 1 Verginiaud Calanzas Gonçalves. Automóvel no Brasil 1893-1966.
São Paulo: Editora do Automóvel, s.d. 

- Engraçado?! É mas é muito engano. O burrinho é quem vai resolver: se 
ele entrar n´água, os cavalos acompanham, e nós podemos seguir sem 
susto. Burro não se mete em lugar onde ele não sabe sair! 
- É isso! O que o burrinho fizer a gente também faz. [...] 
João Guimarães Rosa. O Burrinho Pedrês, p. 90. 
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Eis-me finalmente na Capital da província de S. Paulo, depois de uma tão longa e variada 
peregrinação! 

Daqui a poucos anos, quando os trilhos de ferro e as locomotivas cortarem as planuras 
que acabo de atravessar e nivelarem esses terrenos que parecem estão tão predispostos pela 
natureza que receberam este grande meio de comunicabilidade, outros viajantes virão depois de 
mim e realizarão em poucas horas o trajeto que gastei tantos meses; mas não gozarão de certo, 
como eu, o encanto de quem gosta de descobrir e observar todos os dias um ponto, uma 
curiosidade, um acidente novo, nos domínios do que lhe era até então desconhecido.1

Com esses prognósticos tecnológicos o viajante Agusto-Emílio Zaluar 

relatava sua chegada à cidade de São Paulo 

Por não haver escolha, pelo menos até a consolidação da sonhada e 

esperada rede ferroviária brasileira, eram as tropas de mulas, cavalos e os carros 

de bois os principais meios de locomoção e transporte. A relação entre esses dois 

modos de locomoção – ferrovia e tropa de mulas – provocaram as percepções e 

previsões de Zaluar, homem totalmente acostumado ao transporte de tração 

animal. Apesar de mostrar-se otimista, quanto ao “progresso” que traria a ferrovia, 

em várias passagens de seu relato, como por exemplo no citado acima, parece 

que não era totalmente indiferente às viagens em lombo de mulas e cavalos. 

Tendo empreendido sua viagem quarenta anos após a viagem de Saint-

Hilaire, citada no início desse trabalho, possuindo como objetivo principal da 

grande peregrinação observar a situação de “desenvolvimento” de várias regiões 

da Província de São Paulo e contando com uma estrutura mais organizada no que 

se referia às paradas, alimentação e repouso – essas, quase sempre, em ricas 

fazendas – as sensações e percepções experimentadas por Zaluar nasciam a 

partir de elementos, em certa medida, mais abrandados. Essas circunstâncias 

deram a seu relato uma dimensão mais suave se comparado ao do naturalista 

francês. Todavia, mesmo contando com maiores “privilégios”, não deixou de 

registrar os incômodos sofridos: 
Quem nunca viajou ainda pelos lugares retirados do interior do país não conhece o que 

quer dizer – um bom pouso! 
Depois de dez ou doze léguas de jornada, aturando os caprichos de uma cavalgadura 

refratária ao impulso da locomotiva, coberto de suor e de poeira, extenuado de cansaço, sentindo 
uma dor em cada articulação, no estômago um vácuo impertinente, e achar-se como por encanto 
sentado a uma boa mesa, namorando com a vista uma cama de lençóis bem alvos, é uma 
felicidade suprema que o habitante das grandes cidades, o homem que vive sem viajar 
desconhece inteiramente, e por conseqüência não pode apreciar. [...] 

                                                          
1 Augusto-Emílio Zaluar. Perigrinação pela Província de S. Paulo (1860-1861), p. 122.  
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Imaginai, portanto, em lugar deste abrigo confortável, [refere-se às qualidades do “pouso 
do Sr. Pinto”, nas proximidades da cidade de Campinas] entrardes em uma mesquinha arribanha, 
refúgio de todos os insetos para que os sábios ainda não acharam explicação na natureza, e 
serdes obrigado a contentar-vos o apetite com os dois invariáveis regalos de feijão mal cozinhado 
e lombo mal frito, isto em presença de uma cama de correias de couro entrelaçadas, suja, velha, 
sebenta, com os lençóis da cor da colcha, que é sempre escura, debaixo de um teto sem forro e à 
luz de uma candeia enfumaçada; acreditai que ainda assim não podereis compreender o que é um 
– bom pouso.2

Zaluar vivia os tênues primeiros momentos e experimentava as primeiras 

sensações de um mundo que se transformava, um mundo que se fragmentava, 

um mundo em que a tração animal seria paulatinamente substituída pelas novas 

tecnologias de locomoção. Zaluar vivia, mais precisamente, na fronteira entre duas 

experiências que se contrapunham: uma que se esgarçava e assistia meio que 

impotente suas debilitadas, incertas e movediças rotas aventureiras 

estraçalharem-se, e outra que, vigorosa, se compunha a partir de uma malha 

tecida com rígidas, seguras e estáveis linhas de ferro e aço.

Como dissemos no capítulo introdutório deste trabalho, as tropas de mula 

eram presença marcante nas ruas da cidade de São Paulo em fins do século XIX 

e início do XX. Alguns locais, em específico, a permanência desses e de outros 

animais era absolutamente freqüente, como por exemplo a baixada do Piques. 

Sugere Paulo Cursino de Moura: se nos voltarmos “para aquele monumento, num 

relance fecharmos os olhos, abstrairmo-nos dos ruídos do progresso em redor 

[1933] a nossa mente reporá o São Paulo antigo do Piques no seu justo lugar.” Na 

seqüência do registro enumera as transformações sofridas no local e os antigos 

elementos de percepção que ali existiam: no alto, diz ele, onde antes havia os 

“antigos sobradões de oitão acaçapado, cobertos com as desgraciosas ‘canoas’ 

de barro mal cozido, e as casinhas baixas, de beirais enormes, com rótulas”, 

foram construídos os “prédios atuais de cimento armado”; nas laterais, era 

possível recordar, através de um esforço da “imaginação”, a “Ladeira da Memória 

e a do Paredão” que, conforme o cronista, possuíam “sarjetas de pedra larga, sem 

simetria, com juntas tomadas a granel beirando calçadas ora de pedras, ora de 

terra batida, ou de tijolos já gastos” e que formavam, dada sua frágil constituição, 

“buracos pelo empoçamento de águas pluviais”. Por fim menciona a existência, 

                                                          
2 Idem, p. 143. 
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“na conjunção das duas ladeiras”, do “antigo Chafariz, lembrando as ‘Águas-

Santas’ do Tremembé ou da Aparecida”. Era nesse local que “os bois, na aragem 

fresca da tarde, após a jornada, sob cangas, ou os burros das tropas, depois de 

caminhadas, trotando ao som de cincerros das ‘madrinhas’, bebem, no tanque, a 

límpida água corrente. Então, teremos, na nossa memória, a legítima ‘Memória’ do 

largo, por volta de 1850”3.

O obelisco do Piques e o restante do largo e de suas instalações sofreram 

várias reformas. A mais “artística” de todas, incompatível, sem a menor dúvida, 

com boiadas, tropeiros, mulas e outros elementos rústicos e passados, foi a 

realizada em 1919 por ordem do Presidente do Estado Washington Luiz.4 A obra 

realizada no largo, como muitas outras a serem desenvolvidas no período, fazia 

parte do programa de reformas da cidade que visava prepará-la para as 

comemorações do Centenário da Independência. O projeto do jardim, que 

circundou a pirâmide, assim como o da remodelação geral do local, em estilo art-

nouveau e com escadarias que “parecem cascatas,” foram de autoria do 

engenheiro Victor Dubrugas. Os azulejos que revestiram parte das instalações ali 

construídas foram decorados com o brasão da cidade que havia sido idealizado 

por Guilherme de Almeida e Wasth Rodrigues. Esse brasão, no período, participou 

de um concurso do qual conseguira ganhar o primeiro lugar; a reforma do Largo 

da Memória foi a primeira obra pública que oficialmente o utilizou.5

O Chafariz da Memória que possuía, entre outras funções, a de servir de 

bebedouro para bois e mulas, foi demolido em 1876.6 Outro aspecto que também 

ligava as tropas ao local refere-se à origem tanto do largo como do antigo Chafariz 

                                                          
3 Paulo Cursino de Moura. São Paulo de Outr’ora – Evocações da Metrópole, p. 103. 
4 A região do Piques, independentemente das reformas modernizantes pelas quais passou, foi 
sempre ocupada por camadas populares da cidade. Florestan Fernandes chama a atenção para os 
bares, existentes no local no início do século XX, que eram pontos de encontro dos negros pobres 
de São Paulo; cf. Florestan Fernandes. A Integração do Negro na Sociedade de Classes, v. 1, pp. 
167 e 203.  
5 Benedito Lima de Toledo, no capítulo “A praça mais bem projetada da cidade”, apresenta 
algumas informações sobre a história do Largo da Memória. A identificação das escadarias com 
cascatas foi feita por ele. Benedito Lima de Toledo. São Paulo: Três Cidades em um Século, pp. 
131-9.
6 Idem, p. 131. Toledo, nessa obra, acrescenta ao capítulo uma fotografia do largo em 1862 
atribuída a Militão. Nela, um grupo de mulas encontra-se estacionado próximo ao chafariz. Idem,
pp. 57 e 132. 
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do Piques. Daniel Pedro Müller fora encarregado, em 1814, de levar à frente os 

trabalhos de abertura da então chamada Estrada do Piques, caminho que ligaria 

aquela região da cidade de São Paulo ao principal centro exportador de gado 

muar da província, ou seja, a cidade de Sorocaba.7 Aberta a estrada, o afluxo 

desses animais para a Capital paulista aumentou progressivamente. O largo e o 

Chafariz, nesse contexto, tornaram-se principais pontos de parada.  

Everardo Vallim, referindo-se ao crescimento das cidades brasileiras no 

final do século XIX, ao mencionar São Paulo o faz com os seguintes dizeres: 

“Basta considerar-se que Santana e Cambuci eram núcleos coloniais, onde tudo 

se cultivava; que o Cemitério da Consolação se achava do lado da Estrada Real 

que ia ter a Sorocaba; que, do caminho de Santa Cecília, partia a estrada para 

Jundiaí e Campinas; que o Piques era centro de alto comércio, e cheio de pousos 

para tropas, para as quais não faltavam invernadas, bem aguadas pelos iembós 

das Saracuras, grande e pequena”8.

Mesmo já estando sem o Chafariz, em 8 de julho de 1904, a Lei n.º 751, 

transformou o Largo da Memória em local para estacionamento de animais. Em 

seu artigo 1.º o Prefeito ficava “autorizado a designar o local mais conveniente, no 

largo da Memória, para estacionamento dos animais de cargas, pertencentes aos 

tropeiros que negociam no mesmo largo e ruas anexas”. Em seguida alertava os 

usuários que seus “animais” não poderiam “estar espalhados pela praça, ruas e 

principalmente pelos passeios dos prédios vizinhos”. Preocupados com a higiene 

pública, as autoridades municipais informavam que “o lugar designado pela 

Prefeitura será calçado pelo sistema estanque com livre declive e respectivas 

bocas de lobo, devendo ser lavado e desinfetado diariamente”9. Antes da Lei é 

provável que os animais e os tropeiros tinham maior liberdade de movimento, 

espalhando-se por onde bem entendessem ou por onde as necessidades os 

chamassem. Todavia, não seria uma simples e fria medida governamental a 

responsável pelas mudanças urbanas que afastariam esses animais e seus 

                                                          
7 Idem, p. 131. 
8 Everardo Vallim Pereira de Souza. “Reminiscências Acadêmicas 1887-1891”. In: Carlos Eugênio 
Marcondes de Moura (org.), op. cit., p. 218. 
9 Leis e Actos do Municipio de São Paulo do Anno de 1904, p. 36. 
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tropeiros das ruas da cidade. A Lei foi, antes de tudo, uma mera conseqüência das 

transformações urbanas que estavam em processo.

Em 1868 o viajante William Hadfield visitou a cidade e, ao percorrer a 

povoação, identificou símbolos que, para ele, representavam o progresso 

econômico da localidade ou, mais especificamente, denunciava seu promissor 

caráter comercial: o estridente “ruído das rodas dos vagões” dos trens que 

cortavam a Capital e os contínuos “guizos das mulas” que incessantemente 

percorriam as estreitas ruas da cidade sensibilizou profundamente o ilustre 

visitante inglês.10

Mais enfáticos e altamente incisivos foram os autores das leis que se 

referiam à passagem, partida e permanência das tropas pela cidade. Desde 

meados do século XIX elas foram se transformando em matéria para inúmeros 

artigos. O 42.º, do rascunho do Código de Posturas de 1862, estabelecia que as 

“tropas que vierem descarregar na cidade virão de lote em lote até dez bestas 

demorando-se só o tempo necessário para carregar, ou descarregar, sob a pena 

de 10$000 réis que será paga pelo condutor. Parágrafo único: pena de 2$000 réis 

será aplicada ao condutor que não deixar livre o trânsito e aglomerar nas ruas os 

animais”11.

Implacável, após onze anos o Presidente da Província João Theodoro 

Xavier volta novamente sua mira na direção daquelas tropas que, em constante 

movimento, agitavam várias ruas da cidade: “Art. 74. As tropas, que tiverem que 

carregar ou descarregar nas portas dos armazéns, virão de lote em lote e só se 

demorarão nas ruas e praças o tempo necessário para esse fim; sob pena de 

10$000 de multa ao dono ou condutor. Art. 75. Os tropeiros não poderão fincar 

estacas no leito das estradas ou ruas, nem depositar nelas cargas ou cangalhas; 

sob pena de multa de 2$000”12.

                                                          
10 Ernani Silva Bruno. História de Tradições da Cidade de São Paulo, p. 452.
11 Proposta do Código de Posturas de 1862 mandado organizar pela Câmara Municipal de S. 
Paulo, para seu município, contendo a legislação vigente, as modificações impreteríveis e as 
disposições novas, que as circunstâncias regularem extrahidas dos códigos civilizados, como da 
Corte do Rio de Janeiro. [Encadernação n.º 311, documentos manuscritos, Arquivo Municipal de 
São Paulo.], art. 42.º. 
12 Collecção de Leis e Posturas Municipaes Aprovadas pela Assembléia Legislativa ProvIncial de 
S. Paulo no Anno de 1873, p. 171. 
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Como o movimento e o número de tropas e outros meios de transporte e 

locomoção adensava-se de ano para ano, os governantes viram-se na obrigação 

de tentar reorientar e harmonizar os ritmos urbanos e, assim, evitar um caos, que 

aos poucos ia se anunciando, no trânsito de animais, cargas, homens e carros 

pelas ruas da cidade. Em outubro de 1886 é decretado novo Código de Posturas 

para a cidade. Assim como a São Paulo do período, também cresceram em 

volume, extensão e complexidade os Artigos referentes às tropas de mulas e 

animais de montaria e carga em geral.
Art. 52 – É proibido transitar a cavalo ou conduzir animais com carga, por cima dos 

passeios das ruas. O infrator incorrerá em multa de 5$. 
Art. 53 – É proibido ter animais atados às portas, janelas e argolas, ou mesmo tê-los pelo 

cabresto ou rédeas, impedindo a passagem pelo passeio das ruas. O infrator sofrerá a multa de 
5$000. 

Art. 54 – As tropas que entrarem na Cidade serão levadas pelo centro das ruas, a passo, e 
conduzidos os animais uns atrás dos outros, e nesta mesma ordem serão descarregados, e se 
tiverem que receber cargas, os seus condutores as receberão de modo a que não impeçam o 
trânsito público, nem causem dano aos transeuntes. O infrator sofrerá multa de 20$ ou quatro dias 
de prisão. 

Art. 55 – Esses animais em caso algum se conservarão aglomerados e nem pernoitarão 
nos largos e pátios, ainda mesmo que presos uns aos outros. O infrator que incorrer na segunda 
parte deste artigo pagará as despesas com o transporte dos ditos animais para o depósito público, 
que será feito imediatamente pelo Fiscal. Em um e outro caso fica o infrator sujeito à multa de 5$. 

Art. 56 – Nenhum tropeiro, arreeiro ou marchante poderá, salvo a exceção do art. 54, 
passar com tropa solta ou carregada e manadas de gado vacum, suíno, caprino e lanígero, pelo 
centro da cidade, sob pena de 10$ de multa. 

§ único. A câmara designará os lugares por onde devam transitar e onde devam estacionar 
para serem vendidos quando venham para esse fim. 

Art. 57 – É proibido dar a comer aos animais, nas ruas da Cidade, sob pena de 5$ de 
multa.13

Será que os antigos “leitos carroçáveis” das acanhadas ruas da Capital 

tornavam-se pequenos para o fluxo crescente? Será que os condutores de 

animais adquiriam novas estratégias para tentar fugir das aglomerações? Será 

que tradicionais elementos de cultura mostravam-se incompatíveis com as novas 

idéias e os novos ideais urbanos? 

Se, para uns, as tropas serviam como elementos que remetiam a uma 

cidade colonial, pequena, mas com promessas de crescimento econômico, para 

outros, sua presença causava, senão profundos incômodos, ao certo um 

indisfarçável mal-estar. É o que dá a entender Álvares de Azevedo através de uma 

carta escrita e enviada de São Paulo para o Rio de Janeiro entre os anos de 1844 
                                                          
13 Código de Posturas do Município de São Paulo de 1886, pp. 11-2. 
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e 1849. Nela, o escritor reclama, melancólico e enfadado, que não há, na cidade, 

“passeios que entretenham, nem bailes, nem sociedades, parece isto uma cidade 

de mortos – não há nem uma cara bonita em janela, só rugosas caras 

desdentadas [...]”. Impaciente, incomodado e meio que ironicamente dizia que o 

único sinal de vida na São Paulo do período era manifestado “pelo ruído das 

bestas sapateando no ladrilho das ruas”14.

Como no caso das tropas de mulas, o interior do Brasil, ou mais 

especificamente o centro-sul, era povoado por carros de boi. Usado não apenas 

no transporte pesado de matéria prima e mercadorias entre o meio rural e as 

cidades, como será visto adiante, tal veículo era freqüentemente empregado no 

cotidiano dos trabalhos agrícolas. Zaluar, nos primeiros dias de sua viagem do Rio 

de Janeiro para São Paulo, em 1860, hospedara-se, nas proximidades de Barra 

Mansa, na fazenda do Comendador José Breves. O que mais lhe chamara a 

atenção, ao percorrer a propriedade, foram “os magníficos caminhos de rodagem” 

que a cortavam em todas as direções e que possibilitavam, segundo observação 

sua, a fácil locomoção de volumosos e pesados materiais: “um carro puxado por 

alguns bois transporta a carga que dificilmente seria carregada por cinqüenta ou 

sessenta escravos”. A partir dessa constatação Zaluar apresenta dois argumentos, 

ambos em defesa das boas estradas, com o objetivo de incentivar outros 

fazendeiros a tomarem medidas como as do Comendador Breves. Por um lado, 

dizia ele, os lucros que com o tempo os bons caminhos trariam a seus 

proprietários compensavam os investimentos gastos em sua construção e, por 

outro, a paulatina substituição de escravos utilizados no transporte de mercadorias 

traria independência quanto a uma mão-de-obra que se tornava, a cada dia, mais 

cara e escassa. Nesse teor o viajante estende suas sugestões, destacando suas 

críticas, aos administradores governamentais que zelavam das “estradas públicas” 

– caracterizadas, segundo ele, por atoleiros e pontes desmoronadas – e aponta 

uma possível solução para a substituição das onerosas tropas de mulas: “o 

mesmo acontecerá quando estiverem convenientemente construídos os grandes 

troncos de estradas e abertos os caminhos vicinais, acabando os fazendeiros com 
                                                          
14 Ernani Silva Bruno. Memória da Cidade de São Paulo. Depoimentos de Moradores e Visitantes, 
1553-1958, p. 62. 
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as tropas, em que, além da prodigiosa despesa que estas fazem, estão 

empregados os melhores serviços de sua escravatura de um modo tão prejudicial 

para seus próprios interesses”15. É sensível a relação, estabelecida pelo autor, 

entre lucro, progresso, abertura de boas estradas e transporte rodoviário que, 

nesse caso, era o carro de boi. 

Não era apenas nos trabalhos internos das fazendas que esses veículos 

eram usados. Em freqüentes ocasiões eles partiam para longas e demoradas 

viagens. “Parei numa pequena habitação denominada Pouso Alto, junto à qual 

havia sido construído um rancho para os viajantes. [...] o proprietário era um 

agricultor de raça branca pura, natural de Minas Gerais. [...] Ele vendia o seu milho 

aos viajantes, e uma vez por ano ia à São Paulo com um carro de bois carregado 

de toucinho e algodão, trazendo na volta sal e ferro.”16

Em suas andanças pela província de São Paulo Saint-Hilaire deparou-se, 

em diversas ocasiões, com carros de bois trafegando pelos mesmos caminhos 

que eram usados pelas tropas de  mulas.  Nas circunstâncias em que o volume e 

o peso da carga excedia a força de um muar a única forma de transportá-la era 

empregando o uso daqueles possantes veículos. Se por um lado eram mais 

resistentes, por outro os pesados carros eram consideravelmente muito mais 

lentos do que as tropas. O rancho de Pouso Alto, citado pelo botânico, localizava-

se dentro de um sítio que ficava a nove léguas da cidade de Franca. O agricultor, 

na conversa que travou com Saint-Hilaire, relatou que as 158 léguas da viagem de 

ida e volta de seu sítio até a Capital não podiam ser feitas em menos de três 

meses, ou seja, percorria-se, em média, uma légua e meia por dia.17 Nessas 

longas viagens, em meio, muitas vezes, à quase que absoluta solidão, operava-se 

uma profunda integração física e perceptiva entre o carreiro, os bois e o carro. 

Nessas situações de prolongada convivência, e principalmente nelas, carro, 

carreiro e bois transformavam-se em uma única manifestação sociocultural. 

Portadora de um sutil equilíbrio entre cada um dos três elementos que a 

                                                          
15 Augusto-Emílio Zaluar, op. cit., p. 20. 
16 August de Saint-Hilaire. Viagem à Província de São Paulo, pp. 85-6. 
17 Idem, p. 86. As tropas de mulas faziam em média 4 léguas diárias. No Brasil, 1 légua vale 
aproximadamente 6.600 m. 
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compunham, essa manifestação surgia, em campos e cidades, de forma una e 

interativa. Se um deles faltasse, a eficácia do sistema estaria comprometida. As 

relações estabelecidas eram íntimas e delas dependia a sobrevivência de homens 

e animais. Os viajantes, frente às dependências circunscritas por seus carros e 

bois, sentiam-se plenamente à vontade. Pode-se dizer, guardando as devidas 

proporções, que os carros de bois eram uma espécie singular da extensão de 

suas próprias casas. Em sua viagem de Jundiaí até São Paulo, Saint-Hilaire, além 

de “encontrar muitas tropas [de mulas], umas levando açúcar para Santos, outras 

voltando de lá sem carga”, afirma que também viu, no caminho “dois ou três 

carros-de-boi, que iam de Franca para São Paulo”. 
Os bois tinham sido desatrelados, e sob os carros se tinham acomodado algumas 

mulheres, que comiam ou cuidavam de si. Eu já havia encontrado na estrada vários desses carros, 
que vinham às vezes de muito longe e serviam aos colonos de transporte para os seus produtos 
até a Capital da Província. Os donos desses veículos valem-se também deles como ranchos ou 
abrigos, metendo-se debaixo dos carros para dormir ou fugir da chuva [...].18

Como observou Saint-Hilaire, muitos dos carros de bois que circulavam 

pela Província, carregados com as mais variadas mercadorias, tinham como 

destino final a cidade de São Paulo. Em determinados dias ou épocas do ano as 

ruas e as praças da Capital mostravam-se acanhadas para o volume de trânsito.

Esse afluxo crescente de veículos pelas áreas urbanas fora, em época 

anterior a Saint-Hilaire, legalmente percebido pelas autoridades municipais. Em 

1783, conforme pesquisas de Ernani Silva Bruno, a Câmara estabelecia que tais 

veículos não poderiam entrar e circular por São Paulo “sem trazerem guias na 

frente, e conduzidos com cuidado para que não atropelassem pessoas nem 

desmanchassem as calçadas das ruas”19. Alguns anos mais tarde, em 1791, como 

o movimento dos carros vinha aumentando acentuadamente, e “para evitar que 

eles continuassem atravessando à vontade pelo meio da cidade”, foram criados 

pontos específicos para estacionamento. Tanto eles, como as tropas, teriam que 

permanecer, conforme as normas estabelecidas, nos seguintes locais: os 

procedentes de Atibaia e de Parnaíba ficariam na chácara do Bexiga, entre o 

                                                          
18 Idem, p. 117. 
19 Ernani Silva Bruno. História e Tradições da Cidade de São Paulo, p. 238. 
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Anhagabaú e o riacho Saracura; os que vinham de Mogi das Cruzes, parariam na 

chácara do capitão Nazaré, na Várzea do Carmo.20

Bruno assinala que, apesar de outros tipos de veículos existentes na 

cidade, “movimento intenso nas ruas e nos caminhos paulistanos foi nesse tempo 

também os dos carros de boi”. Em 1832 a Câmara Municipal tomava novas 

medidas no que dizia respeito aos locais destinados para estacionamento: eles “só 

podiam se demorar nos logradouros mais espaçosos,” como os largos do Carmo, 

de São Gonçalo, de São Francisco e de São Bento. Os carros que haviam partido 

de Santo Amaro, “vindos pela rua da Santa Casa (do Riachuelo) ou pelo Piques, 

estacionavam nos largos de São Gonçalo ou de São Francisco”. Aqueles que 

entravam na cidade pelas pontes do Carmo e da Tabatingüera, deveriam 

permanecer no largo do Carmo. “Os que cruzavam as pontes do Açu e da 

Constituição, no largo de São Bento. E havia ainda os que vinham do lado de 

Pinheiros ou do Ó e Santana e se destinavam à freguesia de Santa Ifigênia. 

Esses, depois de descarregados, podiam estacionar nos largos de Santa Ifigênia, 

do Tanque do Zunega (Paissandu) ou no da Constituição.” Em 1854 o problema 

ainda não havia chegado a bom termo e, portanto, “pedia-se que os fiscais 

estivessem atentos aos carreiros que continuavam fazendo do largo do Capim (do 

Ouvidor) paradeiro de carros”21.

Com o final do século, as preocupações administrativas com o tráfego 

urbano adensavam-se ainda mais. O Código de Posturas do Município de São 

Paulo de 6 de Outubro de 1886, em seu Título V – “Sobre a Limpeza e 

Desobstrução das Ruas e Praças, Conservação das Calçadas e Outras 

Disposições em Benefício dos Habitantes, ou para o Aformoseamento da Cidade e 

Povoações do Município” – determinava, em seu artigo 63, que “os carros e mais 

veículos de condução não poderão transitar nos passeios das ruas, e nem tão 

pouco se conservarem atravessados no centro delas, exceto si for preciso evitar 

encontro ou escapar de algum perigo.” No item seguinte tornava proibido “o 

trânsito de carros e qualquer outro veículo, de modo que embarace a passagem 

de bondes; bem como colocar nos trilhos objetos que impeçam o trânsito dos 
                                                          
20 Idem, pp. 241.   
21 Idem, v. II, pp. 601-2. 
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mesmos bondes.” No artigo 65 estipulava-se que “os carros e carroças quando 

passarem pelas ruas da cidade e povoações,  fa-lo-ão sempre junto aos passeios, 

de modo a não impedirem o trânsito de outros veículos.” Se acaso alguém 

infringisse essas normas pagaria multas que variavam entre cinco e dez mil réis.22

Vivia-se o limiar dos intrincados problemas com os fluxos de trânsito de veículos 

em São Paulo.

Nessas leis é interessante observar, entre outros aspectos relevantes para 

a história cotidiana da cidade de São Paulo, o grau de ineficácia das medidas 

governamentais para tentar coibir o tráfego dos carros de bois pelo centro da 

Capital. Percebe-se, através das leis decretadas principalmente após 1900, tanto 

a insistência do poder público por afastar esses elementos das áreas “nobres” da 

cidade, como a resistência, por parte dos carreiros, em abandonar uma prática de 

deslocamento adotada por força do hábito, por contingências relacionadas às 

formas populares de sobrevivência, pela tradição de liberdade de circular por onde 

bem entendessem ou por onde as necessidades de trabalho exigissem. Há que se 

levar em conta, também, que nesse período ainda eram os carros de bois os 

principais veículos de transporte para cargas pesadas. A primeira dessas leis, 

decretada em 19 de outubro de 1904 pelo prefeito Antônio da Silva Prado, 

estipulava que: 
Art. 1.º – Os carros de eixo móvel, puxados por bois, não poderão entrar nem transitar no 

perímetro seguinte: ‘A partir da Ponte Grande, à margem esquerda do Tietê, seguindo pela 
avenida Tiradentes, ruas dos Bandeirantes, Tocantins, Sólon até à linha Sorocabana, alamedas 
dos Bambus e Antonio Prado, Ruas Victorino Carmillo, Lopes de Oliveira, Palmeiras, Conselheiro 
Brotero, Maranhão, Itambé, Mato Grosso, Maceió, Itatiaia, Hospital de Isolamento, alameda 
Santos, ruas Vergueiro, Apeninos, Tamandaré, Glicério, Mooca, Bresser e João Theodoro e 
avenida Tiradentes.’ 

Art. 2.º – Revogam-se as disposições em contrario.23

Dezesseis anos após a lei assinada pelo prefeito Antônio Prado, ou mais 

precisamente em 13 de fevereiro de 1920, é promulgada a de n.º 2.264 que 

dispunha sobre a inspeção e fiscalização do trânsito de veículos pelo município. 

Em seu artigo 26.º a ordem era clara e objetiva: “São proibidos de circular nos 

perímetros central e urbano os carros de eixo móvel, e, nas ruas 15 de Novembro, 

                                                          
22 Código de Posturas do Município de São Paulo de 1886, p. 13. 
23 Leis e Actos do Municipio de São Paulo do Anno de 1904, p. 59. 
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S. Bento e Direita, os préstitos fúnebres, os de batizados e os de casamentos, e 

os veículos tirados por mais de dois animais”24. Qualquer elemento que 

apresentasse ou simbolizasse lentidão estava em discordância tanto com os 

padrões comportamentais da elite e de seus representantes legais como com os 

novos ritmos urbanos em processo de aceleração. Portanto, animais, carros de 

bois, préstitos fúnebres, de casamentos e de batizados além de serem 

esteticamente incompatíveis com o novo ideal “moderno”, eram presenças que 

simplesmente atravancavam o trânsito. 

Dois meses e treze dias após a promulgação dessa lei, através do ato n.º 

1426 de 26 de abril, o prefeito Firmiano M. Pinto a regulamentava. De forma afoita 

procura-se, dentre as quase trinta páginas que compõem este regulamento, o fim 

que levaram os carros de bois e seus demais companheiros de lentidão.  No 

Capítulo III – “Dos veículos em geral” – no último artigo de uma série de vinte e 

nove, apesar de quase esquecido eis que se aproxima, moroso e pesado, para 

profundo desconforto da “moderna” elite paulista, o artigo 62: “Os carros de eixo 

móvel são proibidos de circular nos perímetros central e urbano”25. Mas qual seria 

o motivo principal dessa preocupação por construir espaços amplos, livres e de 

fácil fluidez? Coincidência ou não, logo após o artigo 62, bem “colado” aos carros 

de bois, tem início o Capítulo IV do longo regulamento de trânsito; seu título, como 

não poderia deixar de ser: “Dos automóveis”. 

Carreiros, carros e bois, entre muitas outras presenças, iam se tornando, 

para a visão de alguns, figuras indesejáveis e dissonantes para a composição da 

imagem de uma cidade que se “modernizava”. 

Os habitantes da cidade, desde as últimas décadas do século XIX e 

primeiras do XX, dependiam sobremaneira dos serviços de carga e transporte 

fornecidos por esses carros. Era por meio deles, como foi visto, que alimentos e 

principalmente materiais pesados, como lenha, madeira e pedra, lentamente 

chegavam, e singularmente  “anunciavam-se” pelas ruas da cidade.26 Uma dessas 

                                                          
24 Leis e Átos do Municipio de S. Paulo do Ano de 1920, p. 25. 
25 Idem, p. 294. 
26 Langenbuch, ao analisar a “Memória Descritiva do Tratado da Estrada de Ferro que Partindo 
Desta Capital Vai a Santo Antonio do Juquiá”, escrita por Henrique Bucolini em 1908, cita as 
mercadorias produzidas na região de M’Boy e enviadas para São Paulo por meio dos carros de 
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ruas, como nos lembra Cícero Marques, era a antiga de São João que se via 

freqüentemente “azucrinada”, ao meio-dia, “pelo rechinar dorido dos carros de boi, 

gemendo sob o peso da carga que carreavam trazendo os mantimentos dos sítios 

das povoações vizinhas: Guarulhos, São Miguel, Penha e Freguesia do Ó [...]”27. É 

também o que se recordava Jorge Americano em algum dia entre os anos de 1895 

e 1915: “Escuta-se a distância um chiado estridente, como o canto de cigarras. 

Vem aumentando, e aparece o carro, com ‘lenha bruta’ vindo de Santo Amaro, 

puxado por juntas de bois. Tange-os, ao lado, um caipira, descalço, de chapéu 

grande e lenço no pescoço, com uma vara de acicate ao ombro”28. O Código de 

Posturas de 1886, tentando harmonizar dissonâncias, estipulava que:  
Art. 227 – Os carros de condução de lenha, pedra, madeira; as carroças e outros 

semelhantes, serão carimbados pelo Aferidor; sob pena de 10$ de multa.  
Art. 229 – Os carreiros e condutores a pé são obrigados a vir adiante dos carros guiando 

os animais. O infrator sofrerá a multa de 5$.  
Art. 230 – Em regulamento policial se designarão, para evitar acidentes e para comodidade 

pública, as ruas em que devem ser proibidas a passagem dos carros em ambas as direções: quais 
aquelas por onde devam eles subir e descer, e quais as outras em que, por estreitas e tortuosas, 
deva ser proibida absolutamente a passagem dos carros de condução de gêneros e transporte de 
pessoas. Os infratores sofrerão a multa de 10$.  

Art. 231 – Os carros puxados por bois, que vierem conduzindo madeiras de construção, 
estacionarão nos largos que forem designados em Regulamento policial, de acordo com a Câmara. 
Art. 232 – Os donos de carros, carretas, carroças, ou outro qualquer veículo particular, ou de 
aluguel, destinados ao transporte de gêneros, ou pessoas, que transitarem pelas ruas da cidade, 
para qualquer serviço, são obrigados a tirar licença; sob pena de 10$ de multa.  

Art. 234 – É proibida a condução de cal a granel, devendo ser feitas em sacos ou em 
carros, que conduzirão em caixões fechados; sob pena de 10$ de multa.29

Em 1894, na sessão de 31 de outubro, discutiu-se os capítulos e seus 

artigos da detalhada Lei n.º 120 que “Regula a inspeção de veículos e 

carretagens”. No artigo 12 alguns aspectos, sobre este tema, se sobressaem aos 

demais.

Os antigos carros de eixo móvel puxados a bois não poderão entrar ou 

transitar no perímetro da rua Florêncio de Abreu, do canto da rua 25 de Março até 
                                                                                                                                                                                
bois. Jurgen Richard Langenbuch, op. cit., p. 122. Nesse mesmo ano, 1908, – segundo a 
historiadora Ana Luiza Martins Camargo de Oliveira – a revista Vida Paulista “noticiava com 
espanto, um carro de boi em pleno Largo S. Francisco, ‘dos raros que aparecem na cidade’.” Ana 
Luiza Martins Camargo de Oliveira. Revistas, em revista... – Imprensa e Práticas Culturais em 
Tempos de República 1890 – 1922, p. 381. Será que eram tão raros assim ou a revista tentava 
passar uma outra imagem do cotidiano de São Paulo? 
27 Cícero Marques, op. cit., p. 227. 
28 Jorge Americano. São Paulo Naquele Tempo (1895-1915), p. 121. 
29 Código de Posturas do Município de São Paulo de 1886, p. 41. 
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o largo de S. Bento, rua Libero Badaró, José Bonifácio, largo de S. Francisco, rua 

Colombo, largo Municipal, rua Tabatinguera até a igreja da Boa Morte, rua do 

Carmo, largo do Palácio, rua 15 de Novembro e Boa Vista até o largo de S. Bento, 

nem tampouco usar chiadeira no eixo, logo que entrem na cidade atravessando a 

linha que divide esta dos arrabaldes.30

Um dos aspectos que mais chama a atenção na escrita governamental é o 

qualificativo usado para designar tais veículos. O fato de terem começado a 

redação do artigo usando o conceito “antigo” é profundamente significativo para se 

entender perspicazes fragmentos da percepção dos homens sobre os elementos 

que formavam a realidade urbana do período, seja aqueles materialmente 

existentes, seja aqueles nebulosamente idealizados. Ao mencionar “os antigos 

carros de eixo móvel puxados por bois” não significa que existissem “os modernos 

carros de eixo móvel puxados por bois”. Antigo, no entender dos redatores da lei, 

estava irremediavelmente ligado às concepções de atraso, passadismo, ineficácia, 

incômodo, atravancamento e imobilidade. O antigo seria, nessa perspectiva, 

aquilo que teria, no menor espaço de tempo possível, que sair, abrir espaços, 

ceder lugar, um lugar que se tornava a cada dia mais valorizado, mais caro, um 

lugar, enfim, que seria destinado, pelo menos enquanto ideal, para manifestações 

mais modernas, para outras espécies de movimento. É instigante observar que em 

30 de abril de 1895, seis meses após a lei anteriormente comentada, é lançado 

outro decreto atualizando o anterior: “O perímetro urbano para os carros de eixo 

móvel puxados a bois, a que se refere o art. 12, da lei n.º 120, de 31 de outubro de 

1894, fica limitado às ruas Direita, S. Bento e Quinze de Novembro”31. Embora 

indesejáveis em seus aspectos simbólicos, visuais e auditivos, eles ainda teriam 

que ser, por alguns anos, tolerados: continuavam sendo de vital importância tanto 

para o processo de transformações urbanas e modernização da cidade como para 

as contingências cotidianas de seus habitantes. Os carros de bois e outros 

veículos de tração animal eram tanto uma das poucas formas de sobrevivência de 

grande parcela empobrecida da população da cidade como representavam 

                                                          
30 Leis, Resoluções e Actos da Camara Municipal da Capital do Estado de S. Paulo de 1894 a 
1895, p. 38. 
31 Idem, p. 156. 
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também o principal meio para transportar os materiais de construção empregados 

nas obras da elite paulistana.

Caso sui generis dessa situação, embora não trate especificamente dos 

carros de bois, – foi usado o termo genérico “qualquer veículo” – é o da Avenida 

Paulista em 1920, o cartão postal da cidade. O Ato n.º 1446, de 22 de junho, 

determinava: “Art. 1.º - Fica proibido o trânsito de carroças que conduzam terra, 

cal, areia, tijolos e outros materiais pela avenida paulista, a não ser quando se 

destinarem a construções ou obras nessa via publica. Art. 2.º – Quando qualquer 

veículo, no caso do art. 1.º, tiver que descarregar naquela avenida, deverá o 

respectivo condutor levá-lo pelas ruas transversais, só passando pelo trecho da 

avenida em que o material conduzido vai ser aplicado”32. A segregação e 

valorização de “espaços públicos”, como objetivo intrínseco da Lei, dispensa 

qualquer comentário. 

O crescimento das dimensões da cidade, o aumento populacional, a 

instalação de novas fábricas e indústrias, a proliferação de estabelecimentos 

comerciais, o surgimento de novos bairros, etc., criaram a necessidade de se 

adotar tecnologias de locomoção ágeis, constantes, velozes e altamente 

lucrativas. A tração animal, dominante até então, começava a mostrar-se 

dissonante frente à aceleração dos novos ritmos que iam sendo implantados. Se 

para as longas distâncias e transportes pesados desenvolveu-se a rede 

ferroviária, para a condução urbana adotou-se o intrincado sistema de bondes 

elétricos.33

Antes deles, contudo, os primeiros bondes utilizados em São Paulo eram 

puxados por juntas de mulas. Sobre a Companhia Viação Paulista por volta de 

1915 recorda-se Jorge Americano: 
A locomoção era por tração animal. Os bondes trocavam os animais, conforme a extensão da 
linha. Nas ruas de menor tráfego não havia linha dupla, e o bonde parava num desvio. O cocheiro 
dava um assobio longo, e conforme ouvia ou não outro assobio ao longe, seguia ou esperava pelo 
outro bonde que vinha em sentido oposto. Nas esquinas em que a linha bifurcava, a chave era 
movida com o pé, pelo cobrador, que apeava e vinha a frente. Às vezes, um escolar ou garoto 

                                                          
32 Leis e Átos do Municipio de S. Paulo do Ano de 1920, p. 331. 
33 Sobre a questão da velocidade, da implantação das ferrovias, bondes e automóveis no Brasil, 
analisadas pela dimensão do humor, Cf. Elias Thomé Saliba. “A dimensão cômica da vida privada 
na República”. In: Nicolau Sevcenko. (Org.). História da Vida Privada no Brasil 3 – República: da 
Belle Époque à Era do Rádio, pp. 328-340. 
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antecipava-se em mover a chave, e com isso adquiria o direito de subir ao estribo do bonde, por 
um quarteirão. [...] 

Para subir a ladeira acrescentava-se à parelha de animais, com guizos ao pescoço, mais 
um burro, o qual era desatrelado quando chegava ao termo e descia a ladeira mediante um estalo 
de relho no ar. [...] 

As extremidades das linhas eram pontos de “muda”. Os burros substituídos descansavam 
matando a sede em baldes e comendo milho nos embornais, até a próxima viagem.34

Esses bondes, tecnologicamente pensando, estavam mais ligadas aos 

referenciais da cidade colonial, da cidade dos carros de bois, carroças e 

carroções, da cidade das tropas de mulas e boiadas, do que propriamente da São 

Paulo da eletricidade e das locomotivas. Porém, nota-se que, em São Paulo, tanto 

a nível técnico como sociocultural, as estruturas e alicerces já estavam preparadas 

para acomodar as modernas tecnologias, ou seja, para a futura implantação dos 

bondes elétricos, por exemplo,  já existia uma base mental e de infra-estrutura 

instalada em grande parte da cidade e na maioria de sua população.  

1872, aliás, foi um ano chave para a cidade. Além de marcar a inauguração 

do serviço de bondes de tração animal, ampliou-se a linha férrea Santos – Jundiaí 

até a cidade de Campinas e, já sob a presidência de João Theodoro Xavier na 

Província, houve a abertura de novas ruas, o prolongamento de velhas estradas, a 

retificação da Várzea do Carmo, a reforma e criação de jardins públicos, etc.35

Inaugurada nesse ano, rapidamente a Companhia Viação Paulista, antiga 

Companhia Carris de Ferro de São Paulo, estenderia suas linhas para vários 

pontos da cidade. Um dos primeiros locais a receber a benfeitoria, a partir de 

1877, foi o Brás, ou mais particularmente o terminal ferroviário que ali existia, a 

Estação do Norte. Os bondes partiam da antiga rua Capitão Salomão, desciam a 

Ladeira do Carmo, atravessavam a Várzea do Carmo e penetravam o antigo 

“Caminho da Penha” rumo à Estação do Norte.36

Desde o dia da inauguração, conforme memorialistas do período, nota-se a 

íntima relação existente entre tecnologias de múltiplas temporalidades. Não só 

carroças e outros veículos de tração animal fariam a comunicação entre a estrada 

                                                          
34 Jorge Americano. São Paulo Nesse Tempo (1915-1935), pp. 206-8. 
35 Fraya Frehse. O Tempo das Ruas na São Paulo de Fins do Império. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2005, p. 52-3. 
36 Geraldo Sesso Junior. Retalhos da Velha São Paulo. São Paulo: Gráfica Municipal de São 
Paulo, 1983, p. 63. 
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de ferro e as várias localidades urbanas. A esses se juntariam, a partir de 1872, os 

bondes da Companhia Viação Paulista. O couro e o aço, pa(á)ra o “progresso” de 

São Paulo. 

Outro aspecto importante, existente desde os primeiros movimentos desses 

novos veículos pelas ruas da cidade, foi o comportamento demonstrado pelas 

pessoas frente aos animais de tração. Utilizados até então em tropas de mulas ou 

carroças e outros veículos do gênero, houve um estranhamento tanto da 

população, desacostumada com tal gênero de condução, como dos animais 

utilizados no transporte, uma vez que o peso dos bondes que teriam que puxar era 

consideravelmente maior se comparados com aqueles meios de transporte de 

pessoas que já existiam na cidade. 
No dia de sua inauguração, partiram da estação central daquela companhia, todos em fila 

indiana, seis bondinhos ricamente ornamentados com bandeirolas multicoloridas, os quais, 
superlotados, transportavam centenas de pessoas de todas as classes sociais. Os que mais se 
divertiam eram as crianças que em grandes grupos pulavam e desciam dos bondinhos em 
movimento, fazendo enorme algazarra; ora se postavam à frente dos pobres muares, que sob o 
ardor dos chicotes faziam o impossível para arrastar os carros que se achavam com seu peso além 
de suas forças, [...].37

Assim que instalado, imediatamente inicia-se uma série de reclamações 

contra o novo serviço. A população, além de exigir a extensão das linhas 

existentes reclamava, logo no início das operações, dos horários reduzidos 

oferecidos em linhas como aquela que servia os moradores do Brás.38 Em 1889, 

nas colunas do jornal A Província de São Paulo, é estampada um protesto 

intitulado “Cocheira ao ar livre”. Nele, um morador da cidade afirmava que “A 

companhia de bondes deu agora em fazer do Largo do Rosário cocheira para 

seus animais”. Inconformado com a situação, perguntava: “Não haverá meio de 

acabar com tão incômoda assembléia?39” Outra reclamação que parece ter sido 

recorrente quanto aos bondes da Viação Paulista era referente aos inúmeros 

atrasos ocorridos nas linhas. Fraya Frehse, em suas reflexões sobre os “tempos 

                                                          
37 Idem, p. 63 e 65. Sobre essa inauguração Cf. também: Richard Morse. Formação Histórica de 
São Paulo (De Comunidade a Metrópole). São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1970, p. 14-5 e 
Antonio Egydio Martins. São Paulo Antigo, 1554-1910. São Paulo: Paz e Terra, 2003. (Coleção 
São Paulo; 4), p. 434. 
38 Geraldo Sesso Junior. Retalhos da Velha São Paulo, p. 65. 
39 Apud, Fraya Frehse. O Tempo das Ruas na São Paulo de Fins do Império, p. 116. 
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na cidade” de São Paulo e ospersonagens que circulavam por suas ruas, detêm-

se, em determinado momento, no “ato de esperar”. 
 Abundam, assim, reclamações de passageiros de bonde quanto ao fato de cocheiros 
“atravancarem” a rua, por ficarem estacionados com seus veículos à espera de determinados 
passageiros até que algum carroceiro termine de descarregar sua mercadoria. 
 Além de serem forçados a aguardar outras pessoas, os passageiros não raro têm de 
esperar pelos animais: ficam sentados nos bondes até que os “burros chucros”, que puxam s 
bondes, se amansem.40

A autora, nesse sentido, chama a atenção, também, para outra questão 

importante que, desde o início, 1872, surge a partir do novo meio de transporte, ou 

seja, o confronto da população com as empresas responsáveis pelos negócios 

ligados aos serviços públicos.  
Os cocheiros de bondes 
Chamamos a atenção da polícia e do digno snr. fiscal da companhia de bondes da capital 

para o modo grosseiro e descomedida linguagem de alguns cocheiros dos mesmos. A se não 
tomarem sérias providências não se poderá dentro em pouco utilizar os bondes, sob pena de 
durante o trajeto ir ouvindo todos os indecentes despropósitos com que mimoseiam os condutores 
as bestas, os colegas e as mulheres da vida alegre que vão encontrando pelo caminho. Isto é 
escandaloso, e o público e especialmente as famílias protestam contra tal vandalismo que afinal de 
contas reverte em prejuízo da empresa.41

Nova ordem de reclamações começa a ser formulada. Além das mudanças 

de itinerários sem aviso prévio, obrigando os passageiros a longas e cansativas 

caminhadas,42 constantemente os usuários sentiam-se incomodados por certas 

práticas que, para muitos, se tornavam incompatíveis com a expressão urbana da 

cidade.
Com a Junta de Higiene – A Junta de Higiene levamos o conhecimento de um fato 

gravíssimo pois que nele está interessado a saúde pública. 
É o caso que todas as tardes diversos bondes da Viação Paulista descarregam em frente a 

muitas chácaras da rua da Mooca grande quantidade de estrume que exala um mau cheiro 
insuportável, empestando a atmosfera. 

Ainda ontem diferentes bondes com passageiros tiveram que parar, à espera que uns 
carros de carga despejassem mesmo junto aos trilhos a terrível esterqueira. 

Diversos passageiros, dentre eles algumas senhoras que iam no bonde, enojaram-se a 
ponto de vomitar, e a vizinhança, não podendo suportar a fedentina que se exalava até grande 
distância, fechou as portas e janelas de suas casas. 

Compreendemos que as chácaras daquele bairro tenham necessidade de estrume para 
fertilizar o solo, mas o que decididamente não é nada justo e em grande parte prejudica a saúde 
dos moradores dali, é que os bondes da Viação façam o serviço em uma hora imprópria e em que 
a população ainda se acha entregue à suas labutações cotidianas. 

O serviço bem pode ser feito pela madrugada. 

                                                          
40 Idem, p. 206-7. 
41 Idem, p. 210. 
42 Idem, p. 208. 
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Para o fato chamamos a atenção da Junta de Higiene, afim de que sejam dadas as 
providências que as circunstâncias exigem.43

Esses veículos, com o passar dos anos, tornaram-se parte intrínseca do 

cotidiano da cidade, transformando cocheiros, animais, passageiros e bondes em 

“objetos” de entretenimento e diversão. Jacob Penteado, em suas memórias sobre 

o Belenzinho da década de 10, menciona que crianças da região encontravam 

motivo para brincadeiras envolvendo os bondes e seus ocupantes. “No ponto 

final,” escreveu o autor, “o cocheiro e o cobrador apeavam, pois ali deviam voltar 

os bancos, retirar as armações do gancho que atrelava os animais ao bonde e 

prendê-los do lado oposto, para regressar ao Largo do Tesouro”. Segundo o 

memorialista, essa tarefa raramente era realizada pelos funcionários da Viação 

Paulista, pois, no local, “já estava um grupo de meninos de boa vontade, que dela 

se incumbira.” 
Nem sempre, todavia, esses voluntários agiam a inteiro contento. Havia alguns, com 

espírito arteiro, que pregavam boas peças aos homens da “viação. Que faziam os moleques? 
Passavam uma corda bem resistente no gancho traseiro do bonde, atando-lhe a ponta numa das 
enormes palmeiras que havia ao lado da Capela [de Nossa Senhora do Belém]. 

O cobrador assobiava, como sinal de partida. O cocheiro metia o chicote nos burros, que 
davam um forte impulso, esperneava, escoiceavam, mas não saíam do lugar. Após esgotar seu 
repertório de cabeludas blasfêmias lusitanas, fustigar bastantes os animais, os homens percebiam 
a maroteira e, loucos da vida, apeavam a iam desatar os nós da corda, enquanto os anjos de cara 
suja se esfalfavam de tanto rir, vaiando, ainda por cima, os pobres trabalhadores. 

Outros faziam ainda pior, principalmente à noite. Esperavam o bonde chegar, já com uns 
embrulhos de papel na mão, bastante suspeitos. Eram montes de fezes, colhidas nas 
proximidades, muito encontradiças, àquele tempo. 

E, enquanto os portugueses iam visitar o boteco, eles, executavam o serviço. Besuntavam 
banco por banco, especialmente na orla inferior. Coitado do passageiro que ali se sentasse.44

Esse cotidiano e essas práticas socioculturais envolvendo homens, animais 

e crianças passariam, a partir de 1900, com a inauguração dos bondes elétricos 

                                                          
43 O Estado de São Paulo (Locais), domingo 19 de março de 1893, p. 1. Apud, Fraya Frehse. Vir a 
Ser Transeunte – Civilidade e Modernidade nas Ruas da Cidade de São Paulo (entre o início do 
século XIX  e o início do XX). São Paulo, 2004. Tese Doutorado em Antropologia – FFLCH, USP, 
p. 493. O acúmulo e odores de estrume em uma cidade povoada de animais sempre foi um 
incômodo problema para os moradores e para o poder público. Alfredo Moreira Pinto, em suas 
crônicas sobre a cidade, comentou sobre a inadequação do prédio escolhido para abrigar a seção 
masculina de um Grupo Escolar no Brás: “Funciona em um chalé alugado, na avenida da 
Intendência, o qual serviu de Hospital da força pública. [...] O prédio não se presta aos fins a que é 
destinado; além de pequeno, fica próximo a uma cocheira de bondes.” Alfredo Moreira Pinto. A
Cidade de São Paulo em 1900. São Paulo: Governo do Estado, 1979. (Coleção Paulística, 14). 
Edição fac-similar, p. 130-1. 
44 Jacob Penteado. Belenzinho, 1910 (Retrato de uma Época). 2. ed. São Paulo: Carrenho 
Editorial/Narrativa Um, 2003, p. 270-1. 
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da Light & Power, por profundas transformações. Conforme o historiador João Luis 

Máximo da Silva, o “monopólio dos transportes urbanos” que, até então, 

encontrava-se sob o poder da Companhia Viação Paulista, que utilizava somente 

bondes com tração animal, após longa batalha judicial e um leilão realizado em 

1901 passa a ser controlado pela empresa canadense.45 Visando, desde o início 

de suas atividades, a obtenção rápida e segura de lucratividade, a Light iniciou a 

retirada dos bondes tracionados por animais das ruas centrais de São Paulo. 

Quatro anos após a compra do monopólio, em 1905, existiam ainda cinco bondes 

de tração animal que percorriam a margem esquerda do Rio Tietê e faziam ponto 

final em Santana.46 Geraldo Sesso Junior afirma que o último bonde de tração 

animal retirado pela Light foi em 1910 após a inauguração de uma linha de bondes 

elétricos que ia da cidade à Penha.47 Quanto aos bondes que faziam o percurso 

de Santana, eles foram extintos em 1907 após uma manifestação popular, a 

“Revolução de Santana”, organizada por moradores do bairro que, descontentes 

por pertencerem a um dos únicos bairros de São Paulo que ainda eram servidos 

por bondes puxados por muares, resolveram usar a força e o protesto para 

intimidar o poder público municipal e os dirigentes da Light & Power. 
Cansados daquela humilhação que fazia com que os moradores do bairro fossem do 

centro até a Ponte Grande – hoje Ponte das Bandeiras – em bondes elétricos para pegarem os 
morosos bondes puxados a burro, em janeiro de 1907, resolveram acabar com a situação no 
braço. Os moradores ficaram esperando os bondes a burro. Quando eles chegaram a Santana, 
foram impedidos de retornar à Ponte Grande. Dado um sinal convencional de que não havia 
nenhum mais para chegar, surgiram bandas de músicas, fogos, o povo pegou todos os burros e 
desatrelou-os dos bondes, soltando-os nos campos abertos, virando os bondes e ateando-lhes 
fogo.

Quando a polícia chegou, não existia nenhum bonde. O povo sofreu porque muita gente 
precisou caminhar, de janeiro a maio, a pé até o centro da cidade. Mas todos iam alegres, 
cantando, exigindo que Santana tivesse o seu bonde elétrico.48

                                                          
45 João Luiz Máximo da Silva. O impacto do gás e da eletricidade na casa paulistana (1870-1930) – 
Estudos de cultura material no espaço doméstico. São Paulo, 2002. Dissertação (Mestrado em 
História Social) – FFLCH, USP, p. 19-20. Livro no prelo a ser publicado pela EDUSP. Cf. também o 
importante trabalho de Rogério Lopes Pinheiro de. Ritmos e Impressões: Modernidade e 
Cosmopolitismo em São Paulo: 1899-1920. São Paulo, 2003. Dissertação (Mestrado em História 
Social) – FFLCH, USP, p. 31. 
46 José Castellani. São Paulo na Década de Trinta. São Paulo: Editora Policor Ltda, s.d., p. 96-9. 
47 Geraldo Sesso Junior. Retalhos da Velha São Paulo, p. 189. 
48 Memória Urbana: a Grande São Paulo até 1940. São Paulo: Arquivo do Estado; Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo, 2001, 3 v, p. 98, v. I, memória de Jaime Janeiro Rodrigues. 
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Estar excluído do mundo da técnica moderna, depender de animais para 

locomoção, transformava-se em motivo para humilhação social, vergonha, 

desprezo público. Talvez tenha sido esse o grande trunfo dos idealizadores e 

protagonistas do processo de modernização da cidade. Engenheiros, capitalistas e 

governantes rapidamente perceberam o fascínio, embora mesclado por um certo 

medo e receio, que as tecnologias da modernidade despertavam sobre grande 

parte da população paulistana. Esta, porém, tinha como referenciais socioculturais 

elementos marcantes da cidade colonial, rústica e ruralista ainda fortemente 

presente na capital paulista. Era nessa superfície porosa e absolutamente 

maleável que os novos ideais da técnica seriam fincados. Se por um lado essa 

porosidade e maleabilidade não ofereciam resistências físicas para tal 

implantação, por outro, seriam justamente essas características que 

constantemente ameaçariam ruir os alicerces da modernidade paulistana.

“Anunciou-se que São Paulo ia ter bondes elétricos. Os tímidos veículos 

puxados a burros que cortavam a morna da cidade provinciana, iam desaparecer 

para sempre. Não mais veríamos, na descida da Ladeira de Santo Antônio, em 

frente à nossa casa, o bonde descer sozinho equilibrado pelo breque do condutor. 

E o par de burros seguindo depois.”49 Geraldo Sesso Junior afirma que os 

“bondinhos”, puxados por muares foram adaptados aos carros elétricos no início 

do século XX, quando a Light & Power instalou-se na cidade.50 Estes, segundo o 

cronista, no princípio puxavam dois dos antigos bondes e eram conhecidos, 

inicialmente, por reboques e, mais tarde, pelos populares “caraduras”. Além de 

populares, as passagens eram mais baratas. “Neste a passagem custava 100 réis, 

enquanto que no carro elétrico o preço era o dobro; não é pelo fato de custar 

menos que Meneghetti costumava viajar nele; é que no ‘caradura’ o toscano 

sentia-se mais a vontade, no meio da gente humilde, e com os ruídos das 

ferragens do bondinho e o seu balancear, Meneghetti sentia-se inspirado e, de 

                                                          
49 Oswald de Andrade. Um Homem sem Profissão: sob as ordens de mamãe, p. 46. 
50 Langenbuch confirma essa data e informa que em 1905 os bondes elétricos substituíram 
“completamente” aqueles tracionados pela força animal. Jurgen Richard Langenbuch. A
Estruturação da Grande São Paulo – Estudo de Geografia Urbana, pp. 80-4. 
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quando em quando, cantarolava alguma canção italiana, o que alegrava os 

demais passageiros [...]”.51

Concomitante à implantação da eletricidade pela The São Paulo Railway, 

Light and Power Company Limited, ou mais precisamente em 7 de maio de 1900, 

após Rodrigues Alves, Presidente da Província, acionar os dínamos da usina 

termelétrica provisória a vapor instalada na rua São Caetano, era inaugurada a 

primeira linha de bondes elétricos da cidade, ligando a Barra Funda à Santa 

Ifigênia.52 Oswald de Andrade descreveu, em suas memórias, a concorrida e 

empolgante cerimônia de inauguração. Antes mesmo de o novo veículo percorrer 

o itinerário da primeira linha os comentários eram tecidos a partir de uma aura que 

envolvia fascínio, medo e misteriosas expectativas. “Um amigo de casa informava: 

– O bonde pode andar até a velocidade de nove pontos. Mas aí é uma disparada 

dos diabos. Ninguém agüenta. É capaz de saltar dos trilhos! E matar todo o 

mundo...”53 Meses antes da inauguração, nos dias subseqüentes ao anúncio que 

São Paulo teria os desconhecidos bondes elétricos, “uma febre de curiosidade 

tomou as famílias, as casas, os grupos. Como seriam os novos bondes que 

andavam magicamente, sem impulso exterior? Eu tinha notícia pelo pretinho 

Lázaro, filho da cozinheira de minha tia, vinda do Rio, de que era muito perigoso 

esse negócio de eletricidade. Quem pusesse os pés nos trilhos ficava ali grudado 

e seria esmagado fatalmente pelo bonde. Era preciso pular.”54

A eletricidade e todo o complexo mecanismo construído para que ela 

pudesse ser gerada e retransmitida causava grande admiração, profundo 

estranhamento.55 Quando a Light iniciou os trabalhos de construção da usina em 

Parnaíba, o pai de Oswald de Andrade, acompanhado de outros vereadores da 

                                                          
51 Geraldo Sesso Junior. Retalhos da Velha São Paulo, p. 217. 
52 Resumo Cronológico – ELETROPAULO. Fundação do Patrimônio Histórico da Energia de São 
Paulo, Biblioteca da Fundação, Instrumento de Pesquisa. 
53 Oswald de Andrade. Um Homem sem Profissão: sob as ordens de mamãe, p. 48. 
54 Idem, p. 46. 
55 Sobre o impacto da eletricidade e dos bondes elétricos, principalmente no Rio de Janeiro, Cf. 
Nicolau Sevcenko. “A Capital Irradiante: técnica, ritmos, e ritos do Rio”. In: Nicolau Sevcenko. 
(Org.). História da Vida Privada no Brasil 3 – República: da Belle Époque à Era do Rádio, pp. 549-
50.
Sobre a eletricidade em São Paulo Cf. Maria de Lourdes P. Souza Radesca. “O problema da 
energia elétrica”. In: Aroldo de Azevedo (Dir.). A Cidade de São Paulo – Estudos de Geografia 
Urbana, pp. 99-120. 
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cidade de São Paulo, fora visitar o “grandioso empreendimento”. Ao voltar, narrou 

as “proezas da excursão”: “Meu pai contava que atravessara, sem se curvar, por 

dentro de canos enormes por onde passaria a água represada. Um mistério esse 

negócio de eletricidade. Ninguém sabia como era. Caso é que funcionava. Para 

isso as ruas da pequena cidade de 1900 enchiam-se de fios e de postes.”56 Mas, 

contudo, o êxtase geral, o clímax e a euforia incontroláveis estavam reservados 

para o momento em que o inusitado veículo surgisse, pela primeira vez, nas ruas 

de São Paulo.
A cidade tomou um aspecto de revolução. Todos se locomoviam, procuravam ver. E os 

mais afoitos queriam ir até a temeridade de entrar no bonde, andar de bonde elétrico! 
Naquele dia de estréia ninguém pagava passagem, era de graça. A afluência tornou-se, 

portanto, enorme.  
No centro agitado, eu desci a ladeira de São João, que não era ainda a Avenida de hoje. 

Fiquei na esquina da rua Libero Badaró, olhando para o Largo São Bento, de onde devia sair a 
maravilha mecânica.  

A tarde caía. Todos reclamavam. Por que não vem? 
Anunciava-se que a primeira linha construída era a da Barra Funda. – É da casa do 

Prefeito! O bonde deixava o Largo de São Bento, entrava na rua Líbero, subia a rua São João. 
Um murmúrio tomou conta dos ajuntamentos. Lá vinha o bicho! O veículo amarelo e 

grande ocupou os trilhos no centro da via pública. Um homem de farda azul e boné o conduzia, 
tendo ao lado um fiscal. A alavanca de ferro prendia-o ao fio esticado, no alto. Uma campainha 
forte tilintava abrindo as alas convergentes do povo. Desceu devagar. Gritavam: 

- Cuidado! Vem a nove pontos! 
Um italiano dialetal exclamava para o filhinho que puxava pelo braço: 
- Lá vem o bonde! Toma cuidado! 
O carro lerdo aproximou-se, fez a curva. Estava apinhado de pessoas, sentadas, de pé. 
Uma mulher exclamou: 
- Ota gente corajosa! Andá nessa geringonça! 
Passou. Parou adiante, perto do local onde se abre hoje a Avenida Anhagabaú. Houve um 

tumulto. Acidente? 
Não andava mais, gente corria de todos os lados. Muitos saltavam. 
- Rebentaram a trave do lado! Não é nada! 
Tiraram a trave quebrada. O veículo encheu-se de novo, continuou mais devagar ainda, 

precavido. 
E ficou pelo ar, ante o povo boquiaberto que rumava para as casas, a atmosfera dos 

grandes acontecimentos. Nas ruas, os acendedores de lampião passavam com suas varas ao 
ombro acendendo os acetilenos da iluminação pública.57

                                                          
56 Oswald de Andrade. Um Homem sem Profissão: sob as ordens de mamãe, p. 47. 
57 Idem, pp. 48-9. No Resumo Cronológico da Eletropaulo consta a informação de que o bonde 
inaugural foi dirigido por Robert Brown, superintendente da Light. Resumo Cronológico – 
ELETROPAULO. Fundação do Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo, Biblioteca da 
Fundação, Instrumento de Pesquisa. Tanto Jacob Penteado como Jorge Americano, nas páginas 
em que também descrevem esta inauguração, acrescentando inclusive o som de bandas de 
música e fogos de artifício, mencionam que foi o prefeito Municipal, Conselheiro Antônio Prado, o 
responsável pelos primeiros movimentos do bonde elétrico em São Paulo. Cf. Jacob Penteado. 
Belenzinho, 1910 (Retrato de uma Época), p. 294 e Jorge Americano. São Paulo Naquele Tempo 
(1895-1915), pp. 209-10. 



253

Em poucos meses esses homens, os responsáveis pela claridade noturna 

da cidade, principalmente aqueles que tinham a seu cargo as ruas centrais de São 

Paulo, teriam suas funções abolidas, seus instrumentos de trabalho descartados. 

Juntamente com os bondes puxados por burros eles também gradativamente 

desapareceriam. A nova energia tornava obsoleta e até indesejável tanto a 

iluminação a gás – que tinha no popular acendedor de lampiões sua figura 

principal – como o transporte tracionado pela força animal.58 Com a inauguração 

dos “monstros elétricos” começam a surgir novos hábitos de locomoção, novos 

ritmos urbanos e novas atitudes com animais de carga e montaria.59

Para uma população até aquele momento acostumada a formas de 

deslocamento que tinham como parâmetro a velocidade desenvolvida por bois, 

mulas e cavalos, a adaptação integral ao novo veículo foi pautada por receios e 

medos freqüentes. Afonso Schmidt, escrevendo sobre o início das atividades da 

Light em São Paulo, constatou que “espíritos conservadores, habituados às 

doçuras dos bondinhos da Viação Paulista, puxados por uma parelha de líricos 

muares, não viam com bons olhos a sua substituição por amplos, limpos e rápidos 

veículos movimentados a força elétrica. Manhosamente alegaram um sagrado 

horror aos desastres.”60 A empresa encontrou como forma para atenuar tal receio 

a contratação de “técnicos em acidentes”. Essas “abnegadas criaturas”, no dizer 

do cronista, tinham como função básica se deixarem atropelar pelo bonde a uma 

velocidade de 8 pontos para que, através da peculiaridade da cena, demonstrar a 

eficácia dos limpa-trilhos, espécie de caçamba instalada na parte da frente dos 

                                                          
58 Sobre a relação entre a iluminação a gás e elétrica Walter Benjamin faz algumas considerações 
importantes. Walter Benjamin. Charles Baudelaire – Um Lírico no Auge do Capitalismo, pp. 47-8. 
Pasquale Petrone, em seu artigo “São Paulo no Século XX”, apresenta dados estatísticos sobre a 
iluminação pública de São Paulo nas primeiras décadas do século XX: a partir de 1916 a Light 
inicia o fornecimento de luz elétrica às vias públicas. Em 1920 existiam 2153 focos de luz. Quanto 
aos combustores de gás, citando um trabalho de Eugênio Egas, apresentaram a seguinte 
progressão: 1907: 4558; 1915: 9396; 1922: 10031. Conforme Petrone, após esse ano, “a luz 
elétrica prosseguiu em marcha acelerada, substituindo a iluminação a gás, que veio a desaparecer 
pouco depois de 1930”. Aroldo de Azevedo (Dir.). A Cidade de São Paulo – Estudos de Geografia 
Urbana, v. II, p. 132. 
59 O termo “monstros elétricos” foi usado, entre aspas, por Jacob Penteado no trecho de seu livro 
em que fala sobre as estratégias da Light, como o de distribuir cupões de sorteio ao passageiros, 
“para acostumar a população da cidade a fazer uso” dos bondes elétricos. Jacob Penteado. 
Belenzinho, 1910 (Retrato de uma Época), p. 294-5. 
60 Afonso Schmidt. São Paulo de Meus Amores, p. 56. 
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veículos, que os apanhavam incólumes. Muitos “amadores”, contagiados pela 

destreza desses “técnicos”, tentaram copiá-los e deram-se mal, morrendo nas 

rodas do veículo. Contudo, mesmo assim, a escassez de passageiros continuava 

apesar das demonstrações de segurança e de outras formas de propaganda, 

como a distribuição de bilhetes numerados que davam aos usuários a 

possibilidade de participar de “autênticas loterias”.61

É interessante observar que o medo experimentado por parte da população 

foi diminuindo na mesma proporção em que os acidentes foram aumentando. À 

medida que se acostumavam ao novo meio de transporte, as pessoas se 

tornavam suas vítimas mais vulneráveis. Após o primeiro impacto e 

acompanhando o rápido crescimento urbano e populacional, em certas ocasiões 

ou determinadas horas do dia os bondes passavam a circular lotados de 

passageiros. Nessas situações os riscos eram iminentes, as catástrofes 

constantes.
E os bondes elétricos com o barulho de ferragens sobre os trilhos, percorrendo as ruas 

com lotações sempre esgotadas, os estribos de ambos os lados sempre apinhados de pingentes, 
cada qual mais impaciente para chegar ao seu destino! Não queiram imaginar o trabalho do pobre 
condutor para realizar a cobrança... Tinha que ser um hábil malabarista, e muito cauteloso para 
realizar tal façanha; porquanto, ao menor descuido, poderia sofrer uma queda, que lhe seria até 
fatal, dado a grande quantidade de postes da “Light”, que havia no percurso de cada linha. (...) Era 
comum presenciar-se quase que diariamente os desastres que ocorriam em toda a extensão da 
linha de bondes, principalmente as que percorriam a Av. Rangel Pestana e Celso Garcia em 
direção ao bairro da Penha; eram pingentes que, mal acomodados nos estribos, eram derrubados 
por alguma carroça ou caminhão, estacionados ou que passavam quase rente ao elétrico; outras 
vezes o indivíduo mal se agarrava ao balaústre do carro; num solavanco mais forte, ou num leve 
empurrão, ocasionado por outro passageiro mais afoito, que também procurava firmar-se no 
estribo, lá ia o infeliz para o chão de encontro aos paralelepípedos, onde, muitas vezes, era 
apanhado pela traseira do bonde, sofrendo sérias escoriações; quando não, até a própria morte.62

O couro e o aço. Antônio de Almeida Prado, escrevendo sobre superstições 

e catástrofes imaginadas e ocorridas em 1900 – os constantes acidentes na 

Estrada de Ferro Central do Brasil”, as inundações e desmoronamentos, enfim, o 

grande “mal” que acompanha toda virada de século – afirmou: “Depois tudo voltou 

à calma. O novo século em nada se diferencia do velho, a não ser na contagem 

cronológica do tempo. Apenas mais um na seriação. Contudo, o aparecimento dos 

bondes elétricos, do automóvel, dos clubes esportivos, imprimiu novos ritmos 

                                                          
61 Idem, pp. 56-7. 
62 Geraldo Sesso Junior. Retalhos da Velha São Paulo, pp. 161 e 163. 



255

sociais ao progresso da cidade. Os paulistas habituados, durante muito tempo, a 

viver em chácaras afastadas, reclusos por falta de meios de condução, adquiriram, 

embora discretamente, e a pouco e pouco, outros hábitos. Surgiram os rinques, os 

estádios, as associações recreativas e esportivas. A volta do Triângulo, à tarde, 

tornou-se obrigação cotidiana.”63 Tinha razão o memorialista. Essas “novidades” 

chegavam para permanecer por longos anos. Elas chegavam e arregimentavam 

praticamente todas as camadas da população, todas as experiências 

socioculturais, todas as curiosidades urbanas.

Os bondes elétricos, mais profundamente do que os anteriores, de tração 

animal, por suas singularidades tecnológicas e impacto perceptivo-sensorial foi um 

dos principais veículos da transformação comportamental, urbana e sociocultural 

ocorrida na cidade no início do século XX. Em seus primeiros tempos de 

circulação pelas ruas da cidades eles eram inconfundíveis e constantemente 

“despertavam” os moradores da cidade para os novos ritmos que daí em diante 

eram obrigados a acompanhar, ritmos absolutamente desconhecidos na São 

Paulo das tropas de mulas, carros de bois e toda uma imensa variedade de 

veículos de tração animal. “Enquanto esperava o bonde Belém, no Largo da Sé, 

senti uma sensação estranha. Só então me lembrei de que, a não ser o café da 

manhã, até àquela hora, comera apenas um pãozinho com manteiga, no Café 

Brasileiro. A chuva cessara. Pelo céu, nuvens esparsas brincavam de ‘pegador’, e 

um sol, tímido, hesitante, ia reaparecendo, aos poucos. Olhei, desanimado, para 

meus sapatos, inteiramente recobertos de barro vermelho, e mergulhei nos mais 

desencontrados pensamentos. Fui despertado pelo som estrídulo da campainha 

do bonde ‘24’, que se aproximava, rumorejante. Era o veículo que me levaria de 

volta a casa. O dia seguinte, talvez, me proporcionasse melhor sorte.”64

A rotina de circulação do bonde Belém, apesar de simbolizar, naquele 

momento, a condução que mais rapidamente levaria o trabalhador pobre ao seu 

local de descanso, era também um elemento que ordinariamente executava seu 

percurso e seus horários indiferente ao cansaço, desconsolo e fome de um 

humilde postalista. Na lógica da cidade moderna e das empresas capitalistas que 
                                                          
63 Antonio de Almeida Prado. Crônica de Outrora, pp. 127-8. 
64 Jacob Penteado. Memórias de um Postalista, pp. 33-4. 
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nela se implantavam os homens, e particularmente os animais, deveriam ser como 

as novas tecnologias, incansáveis. Acaso essas se “cansassem”, seriam 

facilmente substituídas. Assim também aconteceria aos homens e animais que, 

“infelizmente”, não conseguissem acompanhar os novos ritmos de vida urbana. 

Mais do que incansáveis, eles deveriam estar sempre atentos.65

Iniciava-se, nesta época, em São Paulo, a cultura do descarte, do provisório 

e, principalmente, do passageiro. O usuário do bonde nada mais era, dentro do 

complexo lucrativo que articulava a moderna empresa de transporte, a partícula 

em constante deslocamento. Nesse contexto dos bondes em movimento por uma 

cidade que rapidamente se transformava, a palavra passageiro vinha carregada 

de todos os seus significados: passageiro, diz-se de um local por onde passa 

muita gente; passageiro remete diretamente àquilo que é transitório, efêmero, de 

pouca importância, ligeiro, insignificante; passageiro, enfim, é aquele que viaja 

num veículo, é o viajante. Como o sistema de bondes elétricos visava o transporte 

coletivo, o transporte de massa, e conseqüentemente o lucro em larga escala, o 

indivíduo em si, o pobre em particular, com todas suas contingências cotidianas e 

seus referenciais socioculturais em processo de diluição muito pouco importavam 

para o sucesso do empreendimento. Ele tinha importância, apenas, enquanto mais 

um, entre milhares, que pagariam a sua passagem. Não era a companhia que 

teria que se adaptar às particularidades das camadas mais populares da cidade, 

mas sim estas que deveriam ficar atentas às suas linhas, horários e, 

principalmente, a seus avisos.

Rapidamente os veículos elétricos começaram a causar uma série de 

incômodos, a ocasionar uma outra ordem de aborrecimentos, até então 

desconhecidos, que a partir de então tomaram conta do campo perceptivo e 

sensorial dos moradores de São Paulo. O mais comum desses contratempos ou 

mal-estar parece terem sido aqueles ocorridos no interior dos próprios veículos.66

                                                          
65 Sobre as linhas de transporte e a locomoção de trabalhadores, operários, na São Paulo em 
industrialização, Cf. Richard Morse. Formação Histórica de São Paulo (De Comunidade a 
Metrópole), p. 296. 
66 Sobre as relações entre as esferas do público e do privado a partir da perspectiva de um bonde, 
na cidade do Rio de Janeiro, Cf. Nicolau Sevcenko. “A Capital Irradiante: técnica, ritmos, e ritos do 
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A prática de se locomover, em alta velocidade em um núcleo urbano e com uma 

grande quantidade de pessoas, a grande maioria desconhecidas, causava uma 

série de transtornos. Além dos constantes solavancos que atiravam os ocupantes 

uns contra os outros, outras ocorrências criavam permanentes atritos e 

insatisfações.
Quási despenca do bonde para ver uma costureirinha na rua do Arouche. As pernas 

magras encolheram-se assustadas.  
- O cavalheiro queira ter a bondade de me desculpar. São os malditos solavancos desta 

geringonça. Um dia cai aos pedaços. 
Dá um tabefe no queixo mas que dê mosca? Tira um palito do bolso, raspa o primeiro 

molar superior direito (se duvidarem muito é fibra de manga), olha a ponta do palito, chupa o dente 
com a ponta da língua (tó! tó!), um a um percorre os anúncios do bonde. Ritmando a leitura com a 
cabeça. Aplicadamente. Raio de italiano para falar alto. Falta de educação é cousa que a gente 
percebe logo. Não tem que ver. 67

Impaciência, incompreensão, pressa e uma certa intransigência eram 

outros sentimentos que iam surgindo nas práticas sociosculturais, de locomoção e 

de convivência humana. Um registro literário referente aos anos 20 demonstra de 

maneira exemplar as novas tensões urbanas que começavam a surgir. 

Contingências e dificuldades cotidianas mostravam-se incompatíveis aos fluxos e 

ritmos de trânsito da São Paulo em processo de transformação e aceleração. 

Esse registro, feito por Geraldina Marx, narra a discussão e a briga entre 

um humilde espanhol, comprador de ferro-velho, e um pobre português, 

motorneiro da Light. Apesar da condição sócio-econômica que os aproximava, o 

condutor do bonde, talvez imbuído da “importância” que sua função representava 

para a cidade, uma cidade que, para alguns, era moderna, deixa transparecer 

além dos sentimentos indicados acima – impaciência, incompreensão, pressa e 

intransigência – uma profunda animosidade e preconceito contra outro imigrante 

que também lutava, com as armas de que dispunha, para sobreviver dos restos 

descartados pela São Paulo em industrialização. O bonde, paralisado, impassível 

à contenda que se desenrolava, surgia, naquele momento, como um singular 

monumento da técnica e da modernidade, causa e ao mesmo tempo um dos 

elementos principais da controvérsia criada. Mais do que simples disputa por 

                                                                                                                                                                                
Rio”. In: Nicolau Sevcenko. (Org.). História da Vida Privada no Brasil 3 – República: da Belle 
Époque à Era do Rádio, pp. 525-8. 
67 António de Alcântara Machado. Laranja da China, p. 13. 
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espaços ou entre etnias, o que estava em jogo era uma acirrada guerra por 

possibilidades de movimento e locomoção, por demonstrações de acesso e uso 

das modernas tecnologias. 
Certa manhã, imprevistamente, quando ia a caminho do depósito, a corrocinha de Garcia 

teve o varal quebrado, ficando o veículo, que cedeu com o peso, inclinado sobre a linha do bonde, 
soltando com estridência a sucata nos trilhos. Januário correu solícito, ajudando Garcia a retirar o 
ferro-velho que impedia a passagem do bonde, diante da imprecação do motorneiro. 

- Bem na linha é que foi despejar essa porcaria? 
Diante da escusa de Garcia, que informava que fora um acidente... que tivesse um pouco 

de paciência e já recolheria tudo; o português assacou-lhe um insulto: 
- Cale a boca, galego de meia-pataca. Vá matar touros na tua terra.  
Garcia furioso respondeu-lhe: 
- Ah! Canalla. Sinverguenza. Bajate si eres hombre. Hijo de puta. 
E apontava-lhe uma barra de ferro, aceso de raiva, caminhando lépido até a frente do 

bonde, arrastando as alpargatas de pano com sola de corda que o faziam caminhar sem ruído, 
enquanto algumas pessoas se aglomeravam e os poucos passageiros daquela hora matinal 
desciam e assistiam do estribo à contenda. O motorneiro desceu subitamente e, como a alavanca 
do trilho era mais longa, tentou atingir Garcia, tocando, porém, de raspão a cabeça de Januário. 
Algumas pessoas já o agarravam com força, desarmando-o, enquanto Garcia, rubro de cólera, se 
debatia nas mãos fortes de dois homens que o seguravam. Foram avisar dona Pepa que o marido 
estava brigando, e ela veio assustada ao tempo em que os pequenos chegaram até o pai, 
agarrando-se às suas pernas e chorando. 

Serenados os ânimos, surgiu um soldado que fazia o policiamento. Ramon também 
apareceu e, com Januário, passou a apanhar os ferros atirando-os no carrinho. Com o soldado 
mantendo a ordem, o povo ria-se a valer e o motorneiro aguardava irritado.68

Cenas inusitadas e altamente simbólicas de uma cidade em transformação: 

um bonde elétrico parado, um monte de ferro-velho espalhado entre trilhos e 

paralelepípedos impossibilitando o avançar da tecnologia, um homem tração de 

carroça, um operário imbuído meio que involuntariamente de prepotência, 

vanglória e importância, uma “platéia” quase indiferente, em busca de 

entretenimento.

As modernas tecnologias de transporte e locomoção que foram sendo 

largamente utilizadas no século XX trouxeram consigo um “impulso que, dia a dia, 

colocou o homem, mediante o uso que desde o início vem fazendo desses 

veículos, em uma constante e violenta guerra urbana. Guerra contra o próprio 

homem, guerra contra o meio ambiente, guerra contra os animais.

Desde o início da circulação dos bondes elétricos em São Paulo que a elite 

da cidade fora privilegiada, seja como meio mais cômodo e “moderno” de 

locomoção, seja como ponte de ligação entre suas indústrias e os milhares de 

                                                          
68 Geraldina Marx. Os Humildes, pp. 30-1. 
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operários que as faziam funcionar, produzir e dar lucros. Na Avenida Paulista, por 

exemplo, era costume o jardineiro ficar parado na porta da mansão para esperar o 

bonde. Assim que o avistava, fazia o costumeiro sinal de parada e, enquanto o 

veículo ficava ali estacionado, ele ia avisar o patrão que o meio de transporte 

havia chegado e o esperava.69 Entretanto, mesmo contando com esses privilégios 

iniciais, os bondes elétricos rapidamente deixaram de agradar as camadas mais 

enriquecidas da população. Para muitos, esses veículos, que com o tempo 

tornaram-se bastante populares – talvez fosse esse mesmo o fator que mais 

incomodava a elite paulistana – deveriam ser, como tinham sido os bondes de 

tração animal, simplesmente extintos das ruas da cidade. “Modernas” formas de 

locomoção se mostravam bem mais atraentes, encantadoras, ostentatórias, 

privativas, independentes, limpas e, principalmente, invejáveis. A solução era 

simples, pelo menos para Dr. Zézinho, homem jovem, “apurado no vestir”, 

esbanjador da fortuna paterna e freqüentador, até alta noite, de cassinos e 

pensões “que não têm hora de fechar”: 
Entrara para casa depois das duas horas da madrugada e não pudera quase dormir, 

porque, quando ia pegar no sono, principiou o movimento dos bondes e das carroças, que faziam 
um barulho infernal. 

Então, pensava ele que se devia acabar com os bondes eléctricos, com os carros de praça 
e com as carroças. Pois não estão aí os automóveis, cujo número aumenta de dia para dia? Até os 
há já para cargas. E então quando ficarem mais baratos, hein?! Há de ser o mesmo que aconteceu 
com as bicicletas. Qualquer pé rapado ha de ter o seu automovelsinho. 

Lá pela poeira, isso não; porque os automóveis levantam ainda mais pó do que os outros 
veículos, e até fazem mais barulho, quando os motores roncam e as trompas gritam. 

Também deixam atrás de si um fétido horrível de gasolina queimada, e sujam as ruas com 
oleo esverdeado, mas... é distinto, é chic andar-se de automóvel. 

Oh! Um 40 HP. é soberbo! Depois, quem anda dentro dele não fica sujo pela poeira, nem 
sente o mau cheiro da rabeira... 

Os que vão fora, à pata, que se arranjem, ora essa é muito boa!... 

Esse lúcido e ao mesmo tempo profético relato é datado de 1912 e fora 

redigido por José Agudo.70 Poucos, como ele, souberam captar e transmitir, 

principalmente nessa obra, o universo de deslumbramento nuançado de 

preconceitos e injustiças que emanava e envolvia grande parte dos ideais e das 

práticas da elite paulista do período, elite esta intimamente ligada ao poder público 

municipal e aos detentores das novas tecnologias que iam sendo introduzidas na 
                                                          
69Jorge Americano. São Paulo Naquele Tempo (1895-1915), p. 210 e Jacob Penteado. Belenzinho, 
1910 (Retrato de uma Época), p. 295. 
70 José Agudo. Gente Rica - scenas da vida paulistana, pp. 91-2. 
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cidade. Ambas, é importante não esquecer, totalmente inconciliáveis com os 

padrões técnicos e socioculturais existentes na cidade até aquele período. Ou 

estes se submetiam ao processo de recolonização imposto pelas regras da 

modernidade, ou os protagonistas desse ideal fariam de tudo para tirá-los do 

caminho. Não imaginavam, contudo, a profundidade e a força das raízes que 

teriam que arrancar.

O automóvel, em toda sua história, talvez tenha sido o bem de consumo 

mais admirado pelo homem.71 Quanto mais caro ele fosse, era óbvio que mais 

importante e respeitado se tornaria seu proprietário e, de carona, seus demais 

ocupantes. Tudo isso sabia e sentia Dr. Zézinho. Se um “40 HP” sujava, sufocava 

e causava incômodos para aquelas pessoas que se locomoviam “à pata”, ou seja, 

pessoas associadas diretamente ao mundo animal, não era culpa nem do homem 

que o possuía muito menos do moderno maquinismo que produzia os gases e que 

corria a uma velocidade estonteante. Se havia culpados, no entender do rico 

morador, eram os pedestres e principalmente o poder público municipal. Para Dr. 

Zézinho, simples era a solução:
E a Prefeitura que mande regar as ruas muitas vezes por dia, como diz papai, ou que mande 
calçar as ruas de borracha. Pois então?! de borracha, sim, senhores, que, além de não fazer 
poeira nem barulho, ainda dará largo consumo a essa riqueza do norte do Brasil, que por sinal, 
está em crise como o nosso café. Pois, sim, senhores; aqui está uma idéia original! Mais uma 
futura aplicação da borracha, que pode ser de grande futuro. Hei de falar dela ao Juvenal, que tem 
a pretensão de ser o rapaz mais original da nossa roda.72

Mesmo tendo declarado guerra aos bondes elétricos, Dr. Zézinho 

reconhecia as melhorias por eles trazidas. Impossibilitado de dormir pelos sons da 

cidade que amanhecia, após ter acendido um cigarro dirige-se para a sacada de 

sua casa, um “confortável palacete” localizado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 

para “olhar para baixo, onde uma fila de bondes parados esperava que cessasse a 

costumada obstrução de veículos nos quatro cantos, e esses veículos ainda 

                                                          
71 Em 1876 foi inventado o motor a explosão e, o automóvel movido a gasolina data de 1885. 
Angela Marques Costa, Lilia Moritz Schwarcs. 1890-1914: no tempo das certezas, pp. 159-60. Elias 
Thomé Saliba, sob o viés do humor, refletiu tanto sobre o bonde como o sobre o automóvel . Elias 
Thomé Saliba. “A dimensão cômica da vida privada na República”. In: Nicolau Sevcenko. (Org.). 
História da Vida Privada no Brasil 3 – República: da Belle Époque à Era do Rádio, pp. 333-40. 
72 José Agudo. Gente Rica - scenas da vida paulistana, pp. 92-3. 
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forneceram mais pábulo às suas idéias”. Assim, prenhe de boas inspirações, 

monologou Dr. Zézinho: 
- Os bondes elétricos vieram tornar mais suave o trabalho dos burros... É verdade: - já se 

pode ser burro em S. Paulo, pois até há bebedouros para eles nas praças públicas. Ali mesmo, no 
largo de S. Francisco, às portas da Academia, existe um... Que sábia providência! Que providencia 
salutar! Quanto burro antes disso não sofria sede!... Agora não; todos bebem à vontade. Ah! Se os 
burros falassem, é bem possível que algum que por aqui viesse de passeio, ao ver tantos 
melhoramentos para a sua classe, exclamasse, parodiando a celebrina Sarah Bernhardt: 

- S. Paulo é o paraíso dos burros!...73

Na lógica do inventor do calçamento de borracha um raciocínio era 

cristalino e inevitável: se os bondes elétricos substituíram aqueles que eram 

tracionados pela força de animais, conseqüentemente os automóveis aliviariam a 

carga dos tão concorridos veículos pertencentes a Light. Aliás, na visão do 

personagem, a cidade só tinha a ganhar com isso: “Pois bem: os automóveis hão 

de substituir os bondes, e assim as nossas ruas e avenidas ficarão limpas dessa 

floresta de postes-monstrengos, e o ar ficará varrido dessa barafunda de fios que 

cobrem a cidade como se fosse uma gigantesca teia de aranha...”74 Na seqüência 

dos itens que deveriam ser abolidos para que a cidade ficasse limpa e formosa 

não seria de se estranhar que, para pessoas como o Dr. Zézinho, juntamente com 

os postes e fios se colocasse também as camadas mais humildes de população, 

formadas por pessoas que, na sua grande maioria, já se viam quase que 

completamente despojadas de suas formas de sobrevivência, entre elas de seus 

animais. Se suas idéias fossem levadas a cabo, as multidões empobrecidas, que 

habitavam as arestas e reentrâncias dos entornos da nobre colina central, teriam o 

“inefável prazer” de caminhar quilômetros em suas necessidades de locomoção. 

Mas, na ótica do Dr. Zézinho, a regra era clara e foi, com o passar dos anos, 

fielmente seguida e sadicamente aprimorada: “os que vão fóra, à pata, que se 

arranjem, ora essa é muito boa!...”

Partindo de uma posição aparentemente inversa daquela traçada pelo Dr. 

Zézinho, o passageiro de bonde Felício Trancoso defende a supremacia do bonde 

elétrico comparando-o aos aspectos negativos, a seu ver, do automóvel. Tudo 

                                                          
73 Idem, p. 93. Conforme informações gentilmente fornecidas pelo Prof.º Elias Thomé Saliba essa 
alusão a São Paulo como paraíso do burros advém da profunda ojeriza que José Agudo sentia 
pelos estudantes de Direito do Largo São Francisco. 
74 Idem, p. 94. 
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começou após a recusa de uma carona. Estava ele, pela manhã, num ponto a 

espera de seu bonde quando passa pelo local, em quase que irresistível tentação, 

seu vizinho, dirigindo um reluzente Dodge que, num gesto, o convida para entrar. 

Apesar da hesitação inicial, Trancoso opta pelo carro elétrico. Já instalado no 

último banco de um desses veículos, passa todo o tempo da viagem refletindo 

sobre os motivos que o levaram a recusar o automóvel. É com esse impasse, 

momentaneamente resolvido, que tem início a novela Memorial de um Passageiro 

de Bonde por Felício Trancoso [pseud.] escrita por Amadeu Amaral em 1927.75 No 

percurso seguido pelo bonde, Trancoso explica as causas que o levaram a tal 

escolha: “Preferi o bonde porque não tenho pressa. E não quero ter pressa, 

porque estou contente, e o contentamento em mim propende naturalmente à 

lenteza das degustações silenciosas e chuchurreadas.”76 A condição para que ele 

pudesse fruir esse estado de alma era a de estar só. Conclusão, bastante 

sintomática da cidade do período: “E a melhor maneira de estar só é ainda achar-

se no meio de uma quantidade grande de estranhos. Sentimo-nos, assim, não 

apenas insulados, mas diversos.”77 O bonde, segundo suas percepções, não era 

nem tão vagaroso que desse sono, nem tão veloz que causasse vertigens, em 

suma, ele tinha a “suprema vantagem de ser seguro e repousante. ‘Repousante’ 

quer dizer que nos deixa o descanso necessário para continuarmos em lida e em 

briga conosco mesmos.”78 Ou seja, preferia o carro elétrico porque lhe era 

possível concentrar-se em si mesmo e, se acaso viesse a se cansar dessa 

introspecção, tinha a possibilidade de “ver de perto, viver o bicho-homem na 

substancial realidade de seus gestos inadvertidos.”79 Assim, para Trancoso, o 

bonde era “uma galeria inesgotável de exemplares desse verme sempre igual e 

sempre vário; uma exposição permanente, renovada a cada instante, de tipos, de 

                                                          
75 Amadeu Amaral. Memorial de um Passageiro de Bonde por Felício Trancoso [pseud.], Capítulo I, 
“O Bonde”, pp. 7-12. 
76 Idem, p. 7. 
77 Idem, ibidem. 
78 Idem, p. 10. 
79 Idem, p. 11. 
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esboços, de caricaturas, rica e múltipla como a vida, sugestiva como deve ser a 

antecâmara do Purgatório.”80

Se o bonde lhe proporcionava esses prazeres perceptivos, sensoriais e 

psicológicos, o automóvel, por sua vez, lhe era um veículo “antipático”. Muitas 

eram as causas que despertavam em Trancoso esse sentimento. Muitas dessas 

causas eram as sensações e experiências que os contemporâneos de Amadeu 

Amaral também enfrentavam na cidade de São Paulo do período. 
[...] o automóvel me é antipático. A rapidez posta a serviço dos que não têm que fazer! A 

faculdade de deslocamento veloz em posse dos que menos razão teriam para correr! (...) Os que 
trabalham deveras, os que suam e gemem na tarefa de todos os dias são os que precisariam de 
ter automóvel, para poupar minutos, para espremer uma gota de vida e de sangue em cada 
segundo. Mas esses não o podem adquirir e manter; podem quando muito sonhar em possuí-lo um 
dia – quando já não seja necessário. 

Assim se vive perpetuamente, em busca do supérfluo; por ele nos batemos e sacrificamos. 
O supérfluo é-nos tão indispensável como para certos doentes o ar das montanhas ou os banhos 
de mar. Nele pomos as nossas esperanças de saúde e rejuvenescimento. A vida é uma carreira 
louca em pós de automóveis relampejantes. Poucos os agarram. E os que os agarram, apenas 
aboletados mandam tocar mais depressa para alcançar um outro que faiscou ao longe. E toda esta 
canseira se resolve numa carreira desesperada empós do último carro, aquele que tem douradas e 
negruras.81

António de Alcântara Machado, nesse mesmo ano de 1927, compreendeu 

como nenhum outro essa atmosfera descrita por Amadeu Amaral. A trágica 

história de Gaetaninho que morreu, quando jogava futebol, atropelado por um 

bonde, a sua fascinação pelos automóveis, a sua incontrolável vontade de 

experimentar, no interior de um deles, as sensações de deslocamento, é a 

sublimação cristalina e sensível das reflexões de Trancoso. “Ali na rua Oriente a 

ralé quando muito andava de bonde. De automóvel ou carro só mesmo em dia de 

entêrro. De entêrro ou de casamento. Por isso mesmo o sonho de Gaetaninho era 

de realização muito difícil. Um sonho. O Beppino por exemplo. O Beppino naquela 

tarde atravessara de carro a cidade. Mas como? Atrás da tia Peronetta que se 

mudava para o Araçá. Assim também não era vantagem. Mas se era o único 

meio? Paciência.”82 O anseio pelos automóveis, mais que incontroláveis, eram 

vitais, com nuanças de irracionalismo, beirando às raias da incompreensão. 

                                                          
80 Idem, ibidem. 
81 Idem, p. 8. 
82 António de Alcântara Machado. Brás, Bexiga e Barra Funda, p. 24. 
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Trancoso, envolvido em profundos pensamentos, continua seu protesto 

adensando ainda mais o tom de desencantamento frente ao homem inodado pelas 

teias de extraordinárias tecnologias. O teor, com gradações variando entre 

terríveis estados de pessimismo e ferina ironia, é desalentador e brutalmente 

esclarecedor, causando medo, incerteza, desconfiança e, o pior, impotência 

consciente, na maior parte das vezes, frente aos olhos inebriantes dessas odiadas 

e ao mesmo tempo desejadas criações. 
O automóvel é o veículo dos que fogem de si mesmos. Qual a causa dessa febre de 

pressa? Vaidade material, exteriorização do centro de gravidade psíquica. Depois, gosto puro da 
velocidade, pendor infantil reencontrado na idade madura – prazer de um tropel de sensações, 
dominado pela sensação central e capitosa de sermos uma vertigem que voa através do delírio 
das coisas. Tudo maneiras novas de embriaguez. O automóvel vem da mesma prateleira que o 
whisky, o tango e a morfina. [...] 

O automóvel é o veículo dos que não amam, apenas desfloram libertinamente a beleza 
das coisas. – A melhor atenção do viajante, por essas estradas, se concentra na máquina. “Como 
se porta? Quanto anda? Quantos quilômetros andou? Como funcionam os freios? Bastará a 
provisão de gasolina? Onde encontrar gasolina aos litros? Olha um que lá vem como um louco! 
Vamos a uma chispada! Cuidado com essa volta... Diabo, já se foi um pneu!... – Assim, conjugado 
ao passageiro por todas as fibras da atenção e da vontade, o auto é como um corpo doente que 
uma triste criatura tem de conduzir, absorvida nele, por entre esbarros e escorregões. É um 
prolongamento imediato do Eu material, e pois um reforço tremendo da múltipla escravidão que 
amarra e endolorece o espírito. 

[...] Dirigir um automóvel é “dirigir” alguma coisa. (Veja-se a tradicional imponência dos 
indivíduos atrelados a uma boléia). Chamam a isso dominar a matéria cega e a força bruta. 
dominar a matéria e a força, quem o faz é o inventor que labuta no gabinete e no laboratório. Os 
outros apenas reproduzem a história do mágico aprendiz. – Chamam a isso fazer esporte, 
cooperar na obra de não sei qual progresso. E com estas idéias se alegram. Fáceis de contentar, 
os homens. [...] Sim, automobilista há que tem tempo para ver; que colecionam sensações; que 
trazem braçadas de impressões da natureza, dos povoados, das caras e das almas entrevistas. 
Impressões talvez nítidas, mas fragmentárias e superficiais, como fotografias. A objetividade chata 
e unilateral do instantâneo. Nada das penetrações, das tatilidades envolventes, das adivinhações 
enlevadas, das apreensões íntimas, concretas, totalizantes, de uma alma em lento contato em luta 
e em núpcias com a virgindade fugitiva do real. [...] 

[...] no bonde não intervém a força centrífuga que nos estraçalha e nos projeta contra as 
coisas ambientes, na alucinação das corridas elásticas e esfuziantes. Em vez de domar a pulso 
umas engenhocas pomposas e traiçoeiras, acho mais razoável e mais agradável degustar as 
aquisições já provadas e certas do gênio inventivo, das quais nos podemos servir sem lhes dar 
maior atenção.83

Talvez esteja nessas últimas linhas uma das possíveis saídas para se 

compreender o processo de enfeitiçamento e quase que completa servidão do 

homem para com o automóvel; para se compreender aspectos do que Guy 

Debord chamou de “ditadura do automóvel”.84 A alta dose de risco, incompreensão 

                                                          
83 Amadeu Amaral. Memorial de um Passageiro de Bonde por Felício Trancoso [pseud.], pp. 8-10. 
84 Guy Debord. A Sociedade do Espetáculo, p. 139. Em outro fragmento de sua obra o autor 
sugere que a cultura, enquanto mercadoria, “deve representar na segunda metade deste século 
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e valentia que envolve o ato de dirigir um desses veículos, misturados e 

potencializados, muitas vezes, pelo whisky, pelo tango, pela morfina e também 

pelo café, eram os ingredientes perfeitos e eficazes para que as pessoas se 

envolvessem mais e mais com aqueles tão almejados meios de locomoção. 

Trancoso, o defensor dos bondes, também não conseguiria escapar desse 

enfeitiçamento. São cruamente estonteantes e atuais as palavras que completam 

a citação anterior e servem de encerramento para o capítulo “O bonde”.
No cabo de tudo, se eu ainda dispusesse de algum dinheiro sobrante, compraria um 

automóvel, ou mesmo uma dessas máquinas que mais se assemelham a um automóvel.85

Foi nesse contexto altamente conturbado, no qual múltiplas temporalidades 

coexistiam, no qual antigas e modernas tecnologias interpenetravam-se em um 

cotidiano em transformação e aceleração, em que carros de boi, tropas de mula, 

bondes de tração animal, automóveis, bondes elétricos, carroças, trens, cavalos e 

charretes percorriam os mesmos espaços, foi nessa mesma conjuntura que os 

engenheiros paulistas, e particularmente a Escola Politécnica, tentaram fundar 

seus alicerces. Como disseram os primeiros professores da instituição, no início 

do século XX, havia no Brasil e em São Paulo um leque absolutamente amplo de 

oportunidades, trabalhos e projetos para os novos engenheiros. Paralelamente à 

conjuntura apresentada acima referente à implantação dos bondes elétricos na 

cidade – na qual também foi necessário a criação de um complexo projeto de 

engenharia – o incremento da rede ferroviária brasileira rapidamente despertou o 

interesse dos engenheiros ligados à Politécnica. O caso da ferrovia é emblemático 

e exemplar para compreender a sobreposição de tecnologias. 

O aumento gradativo da produção de café na região Oeste paulista e seu 

necessário escoamento para o Porto de Santos exigia um sistema de transporte 

rápido, eficaz e de longa distância,  pois as tropas de mulas, utilizadas até então, 

não mais davam conta tanto da quantidade de cargas como da urgência de 

transportá-las. A vertigem produtiva do café no interior do Estado e o Porto de 

Santos como centro exportador do produto, transformaram a cidade de São Paulo 

                                                                                                                                                                                
[XX] o papel motor no desenvolvimento da economia, como o automóvel o foi na sua primeira 
metade e os caminhos-de-ferro na segunda metade do século precedente”. Idem, pp. 155-6. 
85 Amadeu Amaral. Memorial de um Passageiro de Bonde por Felício Trancoso [pseud.], p. 12. 
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em alvo de interesses econômicos estrangeiros e nacionais, principal pólo 

econômico do país, e local de centralização dos principais ramais ferroviários da 

região sudeste do Brasil. Rapidamente essas características chamaram a atenção 

dos engenheiros. Se a centralização na cidade das linhas férreas que cortavam o 

Estado já era um aspecto economicamente promissor, imaginavam o quê seria se 

outras regiões do Brasil, como, por exemplo, o vizinho Mato Grosso, também 

estivesse ligado por ferrovias a São Paulo. Não obstante, como em outros setores 

da vida urbana, as novas tecnologias estavam ainda fortemente atreladas às 

experiências colônias e rurais de transporte e locomoção. Era também contra 

essas velhas experiências que os engenheiros teriam que lutar. 

A implantação e o incremento da ferrovia, mediante a magnitude de suas 

proporções, causou um profundo impacto perceptivo, ambiental e sociocultural, 

alterando significativamente o cotidiano e a estrutura urbana da cidade e as 

formas de vida que nela habitavam.

Ernani Silva Bruno, analisando a São Paulo da década de 1880, a partir da 

obra Cultura das Cidades de L. Mumford, lembra que “as ferrovias mutilaram a 

paisagem, inclusive a urbana. As locomotivas levaram o ruído, o pó e a fumaça ao 

coração da cidade.”86 Percebia-se, nessa época, tanto o início do processo de 

substituição das mulas pelos trens, dos animais pelas máquinas, do couro pelo 

aço, como a convivência, muitas vezes conflituosa, entre essas duas realidades. 

São Paulo transformava-se e com ela as antigas relações entre o homem e os 

animais.
Pur causa da vidente impurtanzia da giornalista Firmina Guarecima che vignó altrudí 

spursada do Purtogallo, e stá tuarmente alavorando ingoppa a “Epoga”, giurnale socialieste do Rio 
a Janére, e tambê pur causa che um minho cumpadro che io tegno si dexó quibrá as perna 
imbax’os bonde, io arrisolvi di afazê uno puligno tè lá, pur causa di avisitá o migno cumpadro, i di 
butá una circunverenza inzima a tale giornalista. Mas inveiz quano io acumuniqué ista inresoluçó 
p´ra a mia famiglia pigaro tuttos de afazê uno baruglió infernimale, che io pinsé che stavo tuttos 
venenado c’ao dolore das barriga.  

Io giá vulero i curreno chamá o Jota Jota c’ao Sistenzia Poliziale i co Lacarato pur causa di 
afazê o corpo do delitto, ma aora a Juóquina me dice di nó, pur causa che illos stavo facendo a 
gritaria di paúra che io iva s’imbarcá ingoppa a Centrale. 

- Eh! porca miseria! ma non abbisogna afazê isto baruglió uguli como o alunzio dos ballo do 
Gasino! Giá! galabocca vucêis tudo, che io num gusto di fita cumigo!
Uh! che speranza! a Juóquina gridava piore du bezerro smamado. 

                                                          
86 Ernani Silva Bruno, História e Tradições da Cidade de São Paulo, p. 1061. 
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A Gumerligna vulevo arancá tuttos gabello. També o Ferrigno, xurava piore du rigalegio, 
quello figlio da a maia! 

A Juóquina inveiz mi inturtó treis costelleta cos abbaccio che mi fiz. 
Io inveiz nó! batti os pé no chon, i dice che iva, i prontto! 
Intó buté o xapèllo ingoppa a gabeza, saí p’ra rua, i piguê di arrifrittí.  
Afinarmente arrisolvi fazê o mio intestamente i s’imbarcá, pur causa che io giá tenia 

scrivido p’ru migno cumpadro che iva.  
Intò io fui indo o tabellió i mande screvê o minho intestamente.  
[...] Disposa vurté p’ra a gasa, arrumê a mala, madê a Juóquina afazê uno virado de fijó, 

abbracê a famiglia, piguê na troxa i fui p’ra staçó. 
A cinque horas s’imbarquê co trenhes das 2. Aóra a lucomotiva pitáro i fumos s’imbora.  
Disposa che teniamos passado p’ra diante do Mogi das Cruiz, di repente fiz uno bruto 

xoque i inscunhambô tutto o trenhes. 
Bê a Juóquina mi dizia di non í. 
Io fiquê c’oas perna quibrada i a gabeza mi fiz in quattros pidaço. 
Tuttos mondo ficáro quibrádo.  
O Xico sapatiére tive una indegestó, i murrê.  
Póvéro Xico sapatiére. 

 Com estas linhas, escritas em 16 de novembro de 1912, Juó Bananére 

comunicava ao “Lustrissimo Redattore du ‘Piralhu’ ” e a seus fiéis leitores mais um 

acidente ocorrido na Estrada de Ferro Central do Brasil.87 As composições 

ferroviárias foram alvo perceptivo e simbólico tanto de ardorosas paixões como de 

enfáticas e contundentes críticas. Inaugurada em 1875 trazia, desde as suas 

origens, as marcas da insegurança, do desconforto e das reclamações.88 Jorge 

Americano afirmou, em 1962, que a mesma era “acumulada de funcionários, e 

acidentada de desastres (que fazem com que as suas iniciais E. F. C. B. traduzam 

Estrada de Ferro Caveira de Burro). (...) Não está eletrificada, e o percurso nos 

túneis é sufocante de fumaça”.89

A introdução e primeiros anos do sistema ferroviário em São Paulo parece 

não terem sido dos mais felizes, pelo menos para os passageiros. Seguindo o 

exemplo da Central do Brasil, a Inglesa, ligando Jundiaí a Santos, foi marcada 

desde o início de suas atividades, desde o dia de sua inauguração em 6 de 

setembro de 1865, por freqüentes e traumáticos acidentes.90 Vários cronistas se 

                                                          
87 Juó Bananére. “As cartas d’Abax’o Pigues”. In: Benedito Antunes. Juó Bananére: As Cartas 
d’Abax’o Pigues, pp. 200-1. 
88 Sobre a data da inauguração Cf. Jurgen Richard Langenbuch. A Estruturação da Grande São 
Paulo – Estudo de Geografia Urbana, p. 98. 
89 Jorge Americano. São Paulo Nesse Tempo (1915-1935), p. 92-3. 
90 Sínteses sobre o sistema ferroviário paulista no século XIX. Cf. Odilon Nogueira de Matos. “Vias 
de comunicação”. In: Sérgio Buarque de Holanda (Dir.) História Geral da Civilização Brasileira – O 
Brasil Monárquico – Declínio e Queda do Império, t. II, v. 4, pp. 47-55 e Jurgen Richard 
Langenbuch. A Estruturação da Grande São Paulo – Estudo de Geografia Urbana, pp. 97-104. 
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referem a eles chamando a atenção, principalmente, para o descarrilhamento

ocorrido no dia da própria inauguração. 
A composição inaugural da São Paulo Railway Company [...] estava programada para 

chegar na estação da Luz ao meio-dia. No entanto, o horário não foi obedecido, mas como se 
tratasse de uma inauguração, o atraso foi tolerado pelos presentes, que ansiavam ver, pela 
primeira vez, um sistema de transporte até então desconhecido pelos paulistas. Os minutos iam 
decorrendo e nem sinal do trem, no qual viajavam grandes vultos da política local, entre os quais o 
presidente da Província, conselheiro João da Silva Carrão e seu secretário. A demora começava a 
inquietar os altos dirigentes da empresa quando, em dado momento, avistam um rapaz que, quase 
sem fôlego, adentra plataforma anunciando, em altos brados, que o trem havia descarrilhado nas 
imediações do bairro do Pary, por se achar em alta velocidade (30 quilômetros por hora) e que 
havia grande número de feridos. O desastre tornara-se assunto da semana, por ser o primeiro a 
ocorrer numa via férrea de São Paulo [...].91

 Affonso A. de Freitas, escrevendo em 1921, afirmou que a Inglesa 

“provocou o estro popular oferecendo assunto às suas rimas”. Na seqüência cita 

algumas delas referentes ao inesperado acidente da inauguração ocorrido nas 

proximidades da ponte do rio Tamanduateí. Assim como a “Centrale” de Juó 

Bananére, a Inglesa virou motivo para chacotas e ridicularizações: 
Vamos ter novo pagode 
Muito breve, no jardim, 
Os vapores vão partir Grátis vai, quem quiser ir,  
Não recebem só a mim. 

O passeio é de patente!... 
Não se cai na ponte, - não: 
O carrinho vai direito 
E somente perde o jeito 
Na serra do Cubatão. 

[...] O vagão corre ligeiro: 
Quem tem medo de morrer? 
Caem todos lá na serra. 
O vapor é só quem berra, 
Morre a gente sem gemer! 

[...] Quem tem medo de morrer 
Numa estrada tão “segura”? 
O passeio é deleitável 
Há na serra água potável 

                                                          
91 Geraldo Sesso Junior. Retalhos da Velha São Paulo, p. 55. Idem Ibidem. Sobre a mesma 
inauguração e o inesperado acidente Cf. Afonso Schmidt. São Paulo de Meus Amores, pp. 44-6; 
Antonio Egydio Martins. São Paulo Antigo (1554-1910), v. I, pp. 143-5. Esses dois últimos autores 
descrevem as festas que haviam sido preparadas para a inauguração e que, em virtude do 
acidente, não ocorreram. No desastre faleceu o maquinista da composição. Langenbuch coloca 
que a primeira ferrovia “a cortar o planalto paulistano”, a Santos-Jundiaí, foi inaugurada em 1867, 
contrariando os autores citados anteriormente. Jurgen Richard Langenbuch. A Estruturação da 
Grande São Paulo – Estudo de Geografia Urbana, p. 98. 
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P’ra benzer a sepultura. [...]92

Com o desenvolvimento da cafeicultura no oeste paulista e a transformação 

da Capital em principal polo econômico do país e via de acesso do produto para o 

porto de Santos, a cidade de São Paulo centralizou tanto os principais ramais das 

linhas de trem como a ligação desta com a sede do poder político do país. Talvez 

idealizadas com o objetivo principal de transportar cargas, produtos que com 

certeza não “reclamariam” das condições de viagem, o sistema ferroviário não 

oferecia muitos prazeres e conforto a seus passageiros. Em 1882, Firmo de 

Albuquerque Diniz embarcava na “Central” com destino à cidade de São Paulo: 
Quem é habituado a viajar em caminho de ferro sabe o que de ordinário acontece: nas 

duas primeiras horas o viajante sente-se com boa disposição de espírito; lê ou conversa; na 
terceira já dormita; da quarta em diante não acha cômodo no trem, considera longa a viagem, e dá 
visíveis sinais de mal estar. 

Eu já tinha lido os jornais, que comprei na estação central, já tinha dormitado, e também já 
começava a sentir-me fatigado, ou, em frase mais expressiva, enfastiado do movimento do trem, 
do som monótono das rodas, do silvo estridente da máquina. Houve um momento em que quase 
convenci-me de que era bem acertada a opinião de um fazendeiro, com quem uma vez viajei. Dizia 
ele – é preferível viajar a cavalo, do que fechado em um vagão da linha férrea a melhor dirigida; 
pára-se quando e onde se quer, descansa-se à sombra de uma árvore, à beira de algum rio: o 
viajante é senhor de si: no caminho de ferro nem se tem a liberdade de fugir diante do perigo, 
porque se esta debaixo da chave do chefe do trem. Então disse eu que já tinha ouvido uma opinião 
mais intensa a esse sistema de viação: foi a do Dr. C., médico na corte, que discutindo o assunto 
com outrem exclamara: os caminhos de ferro são um atentado à comodidade e à saude dos 
passageiros, e principalmente à civilização.93

 Mas, quem por essa estrada de ferro viajasse, ficava à mercê de outros 

fenômenos além daqueles mencionados por Diniz. Viajando na época do verão, se 

os passageiros abrissem as janelas para se refrescarem e fazer circular novo 

oxigênio pelo vagão, em um instante viam suas roupas atingidas por 

“carvõezinhos que a máquina enviava a todos, e tudo se pontilhava de preto. 

Alguns vinham incandescentes ainda, queimando em quanta fazenda 

pousavam”.94 Na tentativa de evitar tais inconvenientes, se as janelas fossem 

fechadas, “a poeira espessa abafava o ambiente, sujando de pardo qualquer suor” 

                                                          
92 Affonso Antônio de Freitas. Tradições e Reminiscências Paulistanas, pp. 76-7. 
93 Firmo de Albuquerque Diniz. Notas de Viagem, p. 18. Michel de Certeau, no livro A Invenção do 
Cotidiano, escreveu um capítulo – “Naval e Carcerário” – profundamente poético sobre as 
sensações de um passageiro de trem. Cf. Michel de Certeau. A Invenção do Cotidiano – 1 – Artes 
de Fazer, pp. 193-7. 
94 Mário de Andrade. Amar, Verbo Intransitivo - Idílio, p. 128. 
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das vestimentas.95 Não só as roupas sofriam os efeitos de tal exposição, pois 

“Dona Laura tinha um sulco no rosto porque limpara o suor empoeirado”.96 Além 

das desagradáveis experiências táteis, como os comuns trancos horrendos que 

chacoalhavam toda a composição e atiravam seus ocupantes uns contra os 

outros, as conversas, para ajudar a “matar” o tempo da viagem, somente eram 

possíveis aos gritos pois, era esta a única forma de se fazer ouvir “naquele 

estardalhaço de ferrangens”.97

 As relações de Monteiro Lobato com os elementos que representassem 

“progresso” eram freqüentes e toda sua obra é pontuada por seus anseios e 

paixões. O sistema ferroviário não passa impune às suas observações. Em uma 

carta escrita para Godofredo Rangel em 2 de dezembro de 1908, argumenta: 
Quanto a esta tua comarca de Machado, sei por informação que é um seiosinho de Abraão, mas 
com um grave defeito: não se houve aí apito de trem. Eu divido o mundo em duas partes: a onde 
se ouve apito de trem e a onde não se ouve apito de trem. Uma é o inferno, outra é o céu. Porque 
quando o trem apita temos uma sensação de ave com asas; e se não há apito de trem, a nossa 
sensação é de prego fincado na parede. Esta minha Areias seria um areal monazítico, se um trem 
apitasse por cá. Mas temos que ir a Queluz – tres léguas em horrível lombo de sendeiro – para nos 
regalarmos com o som do apito – o apito que anuncia São Paulo, o Rio, a Europa, todas as 
tentações do mundo. E nós dois, senhor Juiz, metidos em comarcas sem apito!98

 Apesar dos inúmeros incômodos e do irreverente humor de artistas como 

Juó Bananére e Ângelo Agostini, as ferrovias e, em particular as locomotivas, 

foram também objetos de admiração e culto. Geraldina Marx, comentando uma 

feira realizada em 1923 no Palácio das Indústrias, entre outras novidades – como 

uma caneta-tinteiro e o avião que Edu Chaves fez o raid Rio de Janeiro-Buenos 

Aires – lembra que, “contudo, o maior motivo de atração da feira estava ali 

exposto no saguão lateral. Uma locomotiva movida a vapor, luzindo seus metais 

dourados, era admirada meticulosamente pelos homens, que tentavam aproximar-

se o mais possível, no que eram impedidos pelo cordão de isolamento”.99 Em 

outro trecho de sua obra, ao narrar um piquenique feito por operários e suas 

famílias para a cidade de Santos, cita o deslumbramento das crianças pelo trem. 

                                                          
95 Idem, ibidem. 
96 Idem, ibidem. 
97 Idem, ibidem. 
98 Idem, p. 225. 
99 Geraldina Marx. Os Humildes, p. 106. 
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Januário foi indicando o vagão para os grupos e conseguiu alguns lugares, pois a afluência era 
grande; os meninos queriam ficar junto à janela e faziam grande alarido. (...) Quando o trem apitou 
e pôs-se em marcha os meninos ficaram entusiasmados. Um deles sentava-se no colo de 
Januário, pois a essa altura o vagão estava repleto. O trem seguia naquela marcha continuada e 
Paquito gritava da janela com a cabeça para fora: ‘Olha a fumaça... Daqui vejo a máquina’. 
Januário não o deixou pôr a cabeça para fora. Até que atingiram o alto da serra. Estrugiu um apito 
agudo, o trem deu um arranco e parou.100

No campo da poesia o colossal meio de transporte e seus elementos 

perceptíveis foram temas recorrentes. Em 18 de Janeiro de 1877 o poeta Antonio 

Carlos de Almeida escrevia, para posterior publicação nas páginas do Almanach 

Litterario de S. Paulo para 1878, um poema que poderia ser qualificado, 

guardando as devidas proporções, de “proto-futurista”.
A Locomotiva 
(Ao Conselheiro Homem de Mello) 

Começa a arfar o trem. A machina flammeja 
lançando em profusão o fumo pelo ar! 
De dentro da caldeira mil jorros d’agua fervida 
n’um doido turbilhão impellem-na a andar. 

Partiu. Lá vai correndo em rápido galope 
como o raio cortando o vasto immenso espaço! 
Não olha para traz. Caminha, e as auras mansas 
affagam-lhe, beijando, o forte peito de aço. 

Transpõe como um leão as curvas do caminho, 
assusta os animais, espanta-os, passa ovante! 
Penetra o rijo seio aberto das montanhas 
imprimindo na treva um sulco lampejante. 

O’ murmurosa machina, um genio altivo e forte 
habita-te as entranhas batidas pelo malho! 
É a Força, a Inteligência, a Luz que fez as forjas, 
As prensas e o telegrapho aos hymnos do trabalho! 

Saudemos, pois, a machina, a idéia, o pensamento, 
o genio do ideal fundo como o oceano! 
Saudemos com calor esse poema enorme 
de ferro, fogo e aço do grande Engenho humano!101

 É fascinante observar que após quase cinqüenta anos da publicação deste 

poema o escritor Luis Aranha encontra no trem um sentimento bastante 

semelhante ao de Antonio Carlos de Almeida. Em vários de seus escritos, esse 

                                                          
100 Idem, pp. 57-8. 
101 Almanach Litterario de São Paulo para 1878 publicado por José Maria Lisboa, Abílio Marques e 
J. Taques, p. 63. 



272

meio de transporte ocupa lugar de destaque.102 As formas poéticas podem até ter 

sofrido alterações, mas tanto as percepções de Luis Aranha, como os ideais 

vislumbrados ou almejados por ele, continuavam muito próximos do autor de “A 

Locomotiva”.
O Trem 

Na tarde cor de ouro e brasa, 
Em desfilada 
Passa um comboio em cavalgada 
Entre renque de casas. 

Nada o detém, 
Na fúria imensa pelo espaço além. 

Nos silvos de vapor, 
Em sibilos de raiva e mugidos de dor, 
Golfando fumo para o céu sonoro 
O trem 
Flamínio meteoro 
Lançando gotas de sangue ardente 
Vara o espaço – além. 

A toda brida, 
Por onde passa o chão trepida. 

Sacudindo a terra, 
É um batalhão em marcha para a guerra,  
A guerra insana da riqueza 
E as batalhas de audácia e de esperteza. 

Fumo que sobes em bulcões 
Dos pulmões 
Ardentes e ferozes da locomotiva, 
O teu furor sacode-me o torpor 
E a correnteza do meu sangue ativa. 
Trem, tu que corres nos trilhos, 
Imensos braços de aço 
Sobre o leito com brilhos 
De calhaus e vidrilhos, 
Tu és mais livre que meu pensamento 
Entorpecido e lento. 

Oh trem! 
Nada no espaço te detém! 
Se vejo a tua corrida brava 
Meu pensamento 
Tem um surto violento 
Para seguir teu ímpeto de guerra 
Até os confins da terra.103

                                                          
102 Cf. Luis Aranha. Cocktails – Poemas, pp. 39-41, 57-9, 68-9, 80-1 e 84-5. 
103 Idem, pp. 78-9. 
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Em muitos registros os “modernos”, os trens são contrapostos e confrontados aos 

“antigos” meios de locomoção. Pelo que indicam alguns estudos existiram vários 

níveis de relação entre o transporte ferroviário e aquele tracionado pelos animais. 

Ellis Júnior, por exemplo, afirma que “o ciclo do muar nasceu com o ouro (...) e 

depois de uma vigência de mais de século e meio, morreu em 1875 mais ou 

menos, com o advento da ferrovia”.104 Por outro lado, Odilon Nogueira de Matos, 

em seu trabalho “Vias de comunicação”, sugere que “os velhos caminhos de 

tropas serão os pontos de referência para o assentamento dos trilhos da estrada 

de ferro”.105 Ernani Silva Bruno, por sua vez, chama a atenção para o fato de que, 

“nos primeiros tempos de funcionamento da estrada de ferro, as tropas de mulas 

representaram elemento adverso à prosperidade da ferrovia.”106

Neste confronto entre animais e modernas tecnologias, Lévi-Strauss deixou 

um relato impar. Viajando pelo interior do Estado de São Paulo em 1935, portanto 

mais de cinqüenta e três depois de Diniz, verificou que: 
[...] o caminhão já começava a substituir os velhos meios de transporte – tropas de mulas ou carros 
de bois –, pegando os mesmos caminhos, limitado por seu estado precário a andar em primeira ou 
em segunda por centenas de quilômetros, reduzido ao mesmo ritmo de marcha das bestas de 
carga e forçado a fazer as mesmas paradas onde se encontravam os motoristas com macacões 
sujos de óleo e os ‘tropeiros’ ataviados de couro. (...) Assim, as estradas eram o resultado 
amplamente acidental do nivelamento produzido pela ação repetida dos animais, dos carros de 
bois e dos caminhões que andavam mais ou menos no mesmo rumo, mas cada um ao acaso das 
chuvas, dos desabamentos ou do crescimento da vegetação, procurando abrir o caminho que mais 
se adaptasse às circunstâncias (...).107

O couro e o aço lado a lado, interpenetrando-se, amoldando-se. Era 

justamente essa realidade, esse campo fértil e selvagem, que aguçava a 

engenharia paulista em sua ânsia de “levar” o “progresso paulista” para outras 

regiões do Estado e do país. Transformar quadros como o descrito por Lévi-

Strauss em 1935 era o grande ideal tecnológico do período.
- E quando a placidez e a calma absoluta desses sítios forem perturbadas pelo silvo alegre 

das possantes e velozes locomotivas; quando o ruído ensurdecedor da enorme catarata for 
sobrepujado pela vibração metálica de poderosos alternadores – o trabalho terá despertado o 

                                                          
104 Alfredo Ellis Júnior. “O Ciclo do Muar” ”. Revista de História,  São Paulo, ano I, n.º 1, pp. 73-82, 
janeiro-março, 1950, citação na p. 73. 
105 Odilon Nogueira de Matos, op. cit., p. 44-5. 
106 Segue discutindo os elementos de concorrência existentes entre ambas. Ernani Silva Bruno, op. 
cit., pp. 598-601. Cf., também, Wilson Cano. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. São 
Paulo/Rio de Janeiro: DIFEL, 1977, pp. 28-9. 
107 Claude Levi-Strauss. Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 109-10.  
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caráter nacional da letargia que o infelicita, multiplicando a riqueza pública, desafiando a 
afetividade dos nossos patrícios... 

Tal é o quadro brilhante dos benéficos efeitos da realização dessa aspiração nacional. 

A aspiração nacional de que fala J. Costa Marques, engenheiro e articulista 

da Revista Polytechnica nada mais era do que a construção de uma ferrovia 

ligando São Paulo ao Estado de Mato Grosso.108 Fiel à tradição bandeirante, ou 

seja, aquela que viu no paulista um desbravador de sertões e emissário do 

progresso, Costa Marques deixa bem clara suas idéias referentes à importância 

da construção dessa estrada: ligar Mato Grosso ao litoral, neste caso, não por 

mera coincidência, o litoral pertencia ao Estado de São Paulo, é claro. Para os 

engenheiros, esse era “um problema de inadiável solução”.109 As elites paulistas, 

representadas aqui pela moderna engenharia, tinham interesse em uma das 

maiores riquezas mato-grossenses: o gado bovino. Na visão deles, a atividade 

pastoril mato-grossense encontrava-se, até então, em estado latente. 
Pelo lado econômico e comercial ela [a ferrovia] prestara os mais relevantes serviços, pela 

abertura dos sertões à civilização, favorecendo enormes extensões até hoje desabitadas, lançando 
a atividade nas planícies, nos vales dos rios, nas montanhas; fecundando todo o interior do país 
com a seiva do trabalho proveitoso e benéfico, transformando-o no centro produtivo que 
abastecerá a nação inteira. 

Mato Grosso deverá ser o celeiro natural do Brasil, visto que possui as regiões mais úberes 
que se conhece, segundo a opinião de inúmeros e acreditados autores, onde as indústrias agrícola 
e pastoril encontram campos quase que sem limites, podendo fornecer gêneros que concorrerão 
com superior vantagem com os similares que nos chegam do estrangeiro e cuja importação retira 
do país anualmente a elevado soma de 400 mil contos.110

Na “Produção atual do Estado do Mato Grosso”, título da segunda parte do 

longo artigo, foram arroladas as principais culturas agrícolas e pastoris da região e 

como esses produtos saiam do Estado. Logo no início Costa Marques descreve o 

meio de transporte utilizado: o transporte dos produtos agrícolas era “feito nas 

costas de animais que transitam por caminhos estreitos e sinuosos através de 

serras, matas e planícies, até alcançarem o porto de embarque para descerem os 

rios”.111 Quanto ao gado, comenta o autor, estimado em 200 mil cabeças no ano 

de 1902, era exportado, via terrestre, para os Estados de Minas e São Paulo.112

                                                          
108 J. Costa Marques. “Estrada de ferro para Matto-Grosso”. Revista Polytechnica – Orgam do 
“Gremio Polytechnico, São Paulo, n. 1, p. 28-36, novembro, 1904, p. 36. 
109 Idem, p. 28. 
110 Idem, p. 28-9. 
111 Idem, p. 30. 
112 Idem, p. 31. 
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Embora aparentemente dinâmico, para Marques, Mato Grosso era ainda um 

pequeno produtor, uma potencialidade em latência que esperava o progresso e a 

modernidade, progresso e modernidade obviamente nas mãos dos engenheiros 

paulistas: “ele dispõe dos elementos, isto é, territórios que aproveitados 

convenientemente tornar-se-ão centros produtores de primeira ordem, desde que 

em seu auxilio corram outros Estados mais adiantados e cujos interesses estão 

intimamente ligados aos seus”113.

Costa Marques usou o plural “outros Estados” por força de expressão ou 

simples recurso de elegância. Ao redigir o artigo propondo tal ferrovia seus 

interesses eram claros: fazer propaganda para o desenvolvimento de projetos de 

engenharia de grande envergadura e altamente rendosos; promover a exploração 

tecnológica de localidades de natureza ainda quase intocada e potencialmente 

ricas; criar laços de dependência técnica e econômica com o Estado de São 

Paulo; transformar Mato Grosso em celeiro paulista. Como representante técnico 

da elite de São Paulo, no final de seu discurso, não tem nenhum tipo de pejo em 

expor abertamente esses objetivos. 
O governo de Mato Grosso cede sem ônus algum toda e qualquer extensão de território 

para ser aplicada a tal fim. [A construção da ferrovia.] 
Só por esse modo a estrada terá conseguido o que até o presente não têm passado de 

projetos, concessões, etc. e terá realizado um dos imprescindíveis melhoramentos da atualidade, 
transformando S. Paulo em centro de novas industrias além das que já possui em grande 
quantidade.114

Como se vê, o alvo ou objetivo da ferrovia era o avanço de São Paulo. Esta 

última citação encontra-se na quinta e última parte do artigo e chama-se, 

sugestivamente, “Colonização”. Mais do que um artigo, o escrito de Costa 

Marques é ao mesmo tempo propaganda e previsão: propaganda das riquezas 

“selvagens” e “incultas” de um território até então pouco explorado; propaganda de 

uma nova elite tecnocrata que dava seus primeiros passos e, por fim, propaganda 

e previsão do desenvolvimento e centralização econômica de São Paulo.115

                                                          
113 Idem, ibidem. 
114 Idem, p. 36. 
115 Em 1940, na última parte da conferência “Objetivos da engenharia nacional” proferida por 
Roberto Simonsen no Instituto de Engenharia de São Paulo e intitulada “Por São Paulo e pelo 
Brasil”, essa idéia já estava bem mais arraigada. Roberto Simonsen. “Objetivos da engenharia 
nacional”. Conferência Revista Polytechnica – Orgam do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 133, 
p. 239-249, novembro-dezembro, 1939 – janeiro-fevereiro, 1940, p. 249. 
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Em muitos discursos da Politécnica paulista tem-se a impressão de que 

práticas coloniais, como o uso de animais no transporte e locomoção, a muito 

deixaram de existir em várias regiões brasileiras, como São Paulo, por exemplo. 

“Vias Férreas”, de Silva Telles, publicado em 1907, é uma amostra disso. Para ele, 

São Paulo era vetor de progresso e velocidade, sinônimo de modernidade e 

oposto de tradição. O fenômeno paulista, dado sua força e certeza, se irradiava 

incontinente para outras regiões do país. O estabelecimento e incremento das 

ferrovias no Estado possibilitaram tanto o seu próprio desenvolvimento como 

acionou a prosperidade de Goias e Mato Grosso.116 O espírito tecnológico que 

vinha sendo articulado por esses novos engenheiros era construído de tal forma 

que dava a impressão, enganosa para quem não conhecesse de fato as 

realidades locais, de que experiências “rústicas” e “arcaicas”, embora ainda 

existentes, pertenciam a um passado muito, muito distante.
Entre nós, onde os transportes longe estão de realizar as condições mais perfeitas de 

conforto, de freqüência e rapidez, podemos considerar que as relações entre as praças servidas 
por estradas de ferro se realizam em tempo 12,5 vezes menor do que em dias não mui remotos, 
quando dependíamos dos antigos e primitivos meios de comunicação.  

Quer isto dizer que a vida tem, por esse fato, atingido uma intensidade 12,5 vezes maior.  
Facilidade e rapidez na transmissão do pensamento, na locomoção do homem, no 

transporte da mercadoria, eis o poderoso fator do progresso moderno, da civilização 
contemporânea, - eis o grande veículo que conduz os povos para a grande arena do futuro.  

O movimento é acelerado e aqueles que se descuidarem de acompanhar essa marcha, ou 
definharão, esquecidos e abandonados em meio da jornada, ou terão a sorte de serem absorvidos 
e arrastados por alheio esforço, que saberá tirar o proveito das riquezas em potencial 
inaproveitadas por inércia e inaptidão.117

Eram esses antigos e “primitivos” meios de comunicação – carroças, 

tílburis, cavalos, carros de bois, caleças, tropas de mulas, carretas, carretões, etc. 

– que continuavam a servir, mesmo na “moderna” São Paulo, como as principais 

formas de ligação entre os arredores urbanos, os estabelecimentos comerciais, os 

mercados e as estações ferroviárias. Além disso, eram eles que davam a tônica 

de todo o discurso modernista, sendo o contraponto simbólico e material para 

justificar a cultura da técnica em terras paulistanas. 

                                                          
116 Augusto C. da Silva Telles. “Viação Férrea”. Revista Polytechnica – Orgam do “Gremio 
Polytechnico”, São Paulo, n.º 17, p. 287-289, agosto-setembro, 1907, p. 289. 
117 Idem, p. 287. 
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Imagem 2 Rua Florêncio de Abreu, c. 1902. 
Guilherme Gaensly / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: GGA05 

Da mesma forma que Silva Telles, o também engenheiro Arthur Maciel 

encontra na velocidade um dos elementos principais para qualificar o transporte 

ferroviário. Suas considerações sobre a modernidade desse meio de locomoção 

referem-se à “Companhia Paulista”. 
Comentando a intensidade adquirida no modo de viver, - o que equivale a comparar a 

soma de cousas realizáveis, na mesma unidade de tempo, atualmente e em épocas bem próximas, 
- disse alguém que para medir a diferença bastava lembrar que o homem entrara pelo século XIX 
em diligência e dele saíra em automóvel. [...] 

Pela natureza da imagem que essa expressão utiliza, para afirmação de um conceito sobre 
a marcha social, - uma simples relação mecânica da velocidade de translação de dois veículos, - 
se poderia notar como andam associadas nos espíritos, as duas noções, de progresso geral e 
progresso das comunicações, servindo um como a melhor escala para medida do desenvolvimento 
do outro, e observar que daí talvez resulte o interesse tão grande agora prestado às estradas de 
ferro, gênero de negocio até a pouco do domínio exclusivo do governo, espécie de sertão da nossa 
Indústria, por onde raros e aventurosos capitalistas particulares se afoitavam, e que hoje vemos 
tão invadido.118

                                                          
118 Arthur Maciel. “Notas Técnicas sobre a Companhia Paulista”. Revista Polytechnica – Orgam do 
“Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 18, p. 370-372, outubro-novembro, 1907, p. 370. 
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Ironicamente, como Silva Telles, o engenheiro Maciel, por mais que 

tentasse, não conseguia também se “libertar” da incômoda “recordação” da São 

Paulo “do tempo” da tração animal.  

O ideal tecnicista é um aspecto importante a ser observado nesses 

primeiros anos da Escola Politécnica e de sua principal publicação. Já nesse 

período, início do século XX, mesmo com um jargão profissional ainda não muito 

bem definido, com uma infra-estrutura institucional e governamental claudicante e 

em formação e com problemas estruturais de ordem política, social e econômica 

que assolavam o país e refletiam em todas as suas instituições, mesmo levando 

em conta que a Politécnica de São Paulo mal completara dez anos de existência e 

que, portanto, poucos profissionais havia formado e quase nenhuma “tradição” 

havia construído, mesmo assim, ao ler os artigos do período percebe-se algumas 

singularidades importantes para se compreender o processo de sobreposição e 

substituição de tecnologias. Dentre outras se destacam a aparência, o ideal, a 

premeditação.

Tanto a Escola Politécnica como seus representantes – engenheiros, 

professores e alunos – demonstravam muito mais experiência profissional e de 

ensino do que realmente possuíam. Tinham por objetivo criar uma imagem 

positiva tanto da instituição como de si próprios e da região brasileira a que 

pertenciam. O tão laureado progresso e preponderância da cidade e do Estado de 

São Paulo eram muito mais idealizações caracteristicamente construídas pela elite 

e seus representantes do que fatos verdadeiramente constituídos. A cidade dos 

primeiros anos do século XX era muito mais caracterizada pelo couro do que pelo 

aço.
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Imagem 3 Bondes e vacas na Rua da Liberdade em 1937.  
Claude Lévi-Strauss / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: 003LS038 

Em muitos artigos da revista nota-se que certas projeções técnicas 

almejadas pelos engenheiros, mesmo que praticamente impalpáveis no período 

em que foram formuladas, ao longo do tempo foram se concretizando e definindo 

certos setores estratégicos da história do Brasil e particularmente de São Paulo. É 

o caso, entre outros, do sistema viário e de transportes. É bastante provável que 

essas questões tenham se formado na cabeça dos representantes da engenharia 

paulista em virtude das freqüentes viagens que muitos deles faziam aos Estados 

Unidos e países da Europa: ali eles encontravam atendidos todos os seus anseios 

tecnológicos e de modernidade. Nesses países os resultados da Revolução 

Científico-Tecnológica, iniciada a partir de 1870, eram muito mais evidentes e 

paupáveis do que em regiões como São Paulo. 
Na industria dos transportes tem o Estado de São Paulo o poderoso motor de todo esse 

desenvolvimento, de todo esse progresso que lhe dá incontestável avanço sobre as demais 
circunscrições do país -; às Estradas de Ferro se deve esta preciosa conquista. Por seu já 
desenvolvido sistema de vias férreas circulam os comboios, que levam vida e atividade até a linha 
extrema de suas remotas regiões. 
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Assim inicia, em 1908, o engenheiro Augusto da Silva Telles seu instigante 

artigo intitulado “Tração Mecânica em Estradas de Rodagem”.119 Mesmo tendo 

iniciado o trabalho elogiando o trem, o objetivo que buscava, como indica o próprio 

título, era outro. “A Estrada de Ferro é, entretanto, por sua natureza, pouco flexível 

e, em sua rigidez, leva a benéfica ação a pontos determinados que, pela 

preponderante situação, determinam a diretriz do traçado adotado.”

Silva Telles defendia dois pontos para que, no seu entender, as estradas de 

ferro pudessem trabalhar com todas as suas potencialidades e para que o país 

conseguisse atingir seu ponto máximo de progresso e desenvolvimento. O 

primeiro dizia respeito às rodovias. “Si a civilização moderna não mais pode 

prescindir da viação férrea como instrumento de administração e de prosperidade, 

- as Estradas de Ferro tem vitalidade dependente das vias convergentes a 

demandarem suas estações.” Talvez seja este um dos primeiros textos paulistas a 

ressaltar a superioridade das rodovias em detrimento às outras vias de 

comunicação. 
Um bom sistema de Estradas de Rodagem contribuirá para aliviar gastos de produção a 

exportar, para diminuir o custo de tudo quanto importamos. Representa economia que engendra 
riqueza. 

A estrada de Rodagem é mais dócil e conforma-se em condições topográficas que seriam 
óbice invencível à passagem de uma via férrea; as Estradas de Rodagem demandam capital 
sensivelmente mais modesto e podem, pois, ser lançadas com desenvolvimento sensivelmente 
maior do que permitiria a construção de Estradas de Ferro.120

Porém, o objetivo principal do artigo era o de apresentar uma novidade 

tecnológica para estudantes, engenheiros e demais leitores da revista que tinham 

como referenciais elementos que de certa forma “maculavam” a construção da tão 

ansiada imagem de progresso.

                                                          
119 Augusto C. da Silva Telles. “Tração Mecânica em Estradas de Rodagem”. Revista Polytechnica 
– Orgam do “Gremio Polytechnico”, São Paulo, n. 23, p. 257-265, setembro-outubro, 1908, p. 257. 
120 Idem, p. 258. 
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Imagem 4 Carro de boi em estrada de terra, c. 1940.  
Hildegard Rosenthal / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: 005HRP070.012 

Boas rodovias seriam parte, apenas, do projeto, da infra-estrutura

necessária. O que mais o incomodava, ou visto de outra maneira, aquilo mais 

atrasava o progresso nacional e de cidades como São Paulo, era a dependência 

que as ferrovias tinham com relação aos outros meios de transporte e locomoção 

existentes, todos eles tracionados pela força animal, para a distribuição na cidade 

e arredores de produtos e mercadorias. “O desenvolvimento vertiginoso que, de 

nossos dias, vai tomando o automobilismo, encaminha-se francamente para dar 

solução cabal ao problema da tração mecânica a trens circulando sobre Estradas 

de Rodagem.”121

                                                          
121 Idem, p. 259. O grifo é nosso. 
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Imagem 5  
Carroças e cavalos estacionados ao lado de caminhão em rua de São Paulo, c. 1940. A Fotografia 

foi feita atrás e por baixo da carroceria do caminhão, do qual pode se ver parte dos pneus e de  
outros mecanismos.  

Hildegard Rosenthal / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: 005HRP112.001. 

O que seria a tração mecânica a trens circulando sobre Estradas de 

Rodagem? Pelas ilustrações inseridas no artigo verifica-se que o mecanismo, ou o 

“sistema Ch. Renard”, como lembra o autor, já em uso na França, Alemanha e 

Inglaterra, assemelha-se mais a uma carreta tracionada por caminhão do que a 

um trem puxado por locomotiva.  

Imagem 6 Desenho dos Trens Renard. Revista Polytechnica, n. 23, p. 265
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E os animais, até então largamente utilizados nas ligações entre os vários 

bairros da cidade e as estações ferroviárias, onde ficariam em meio à tão 

modernas tecnologias? 
É que o automobilismo aí está a se impor e o progresso reclamara como elemento sine 

qua nom – o desenvolvimento da viação por Estradas de Rodagem, que levem vida a todas as 
comunas, que todas aproxime e comunique umas com as outras e todas com as grandes Estradas 
de Ferro. 

Urge pensar nas Estradas de rodagem, como fazem hoje os povos mais adiantados e essa 
será a garantia do progresso e do futuro do Estado de São Paulo.122

Apesar dessas insistentes “preocupações”, atitudes e medidas contra o 

perfil “arcaico” e colonial do Brasil, do Estado e particularmente da cidade de São 

Paulo – denotado em inúmeras circunstâncias pelos animais que nela viviam – as 

contingências e singularidades históricas que levaram à metropolização paulistana 

não foram de todo coniventes aos anseios e ideais de Modernidade.123 Escritores 

como, por exemplo, Monteiro Lobato, partidário do poder “regenerador” das 

modernas tecnologias, irritavam-se profundamente com muitas dessas 

contingências e singularidades, com o cotidiano repleto de animais, seja na cidade 

de São Paulo, seja em outras localidades do Estado, seja, enfim, no Brasil como 

um todo. Em um fragmento de 1923, ironicamente escreveu: 

A conversa na botica versava ontem sobre os Estados Unidos, suas grandezas, seus milhões, 
seus arranha-ceus, seu Teodoro Roosevelt, sua Alice Roosevelt que se casou espalhafatosamente 
com um figurão. E degenerava num hino de sofreguidão ao progresso yankee quando a chiada 
rechinante de um carro de bois que passava o interrompeu. E todos, apontando o carro, tiveram a 
mesma frase: Nós! 

- Nós... afóra a graxa, completou um. 
É isso mesmo. O Brasil é um carro de boi. 
Mas um carro que vexado de o ser trás ensebados os eixos para não rechinar. Falta-lhe a 

bela coragem de ser carro de cabeça erguida, e chiar à moda velha, indiferente ao motejo de Paris 
– a grande obsessão brasileira. O mal não está em ser carro de boi. Está em o esconder. 
Seríamos alguém na assembleia dos povos se o país falasse assim: 

- É verdade, sou carro de boi e não o escondo; sou carro como tu, França, és uma velha 
maquerelle; e tu, Albion, uma hiena com farda do Salvation Army; e tu, Germânia, um apetite 
criminoso; e tu, Italia, uma gaita de fole; e tu, Portugal, uma zorra...124

                                                          
122 Idem, p. 265. 
123 Elias Thomé Saliba discute várias questões culturais, principalmente pelo viés do humor, 
referentes às singularidades da Modernidade brasileira em: Raízes do Riso. A representação 
humorística na história brasileira: da Belle Époque aos primeiros tempos do rádio. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002 e “Modernistas viviam em um País sem modernidade”. Jornal O 
Estado de São Paulo. São Paulo, 03/02/2002, Caderno 2/Cultura, p. D9. 
124 Monteiro Lobato. Mundo da Lua e Miscelânea. 11.ª ed., São Paulo: Editora Brasiliense, 1964, 
Obras Completas de Monteiro Lobato, 1.ª Série, Literatura Geral, v. 10, (1.ª ed. 1923),  pp. 97-8. 
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Qualquer semelhança com o Ato da Prefeitura que proibiu, ou melhor, que 

disfarçou o tráfego de veículos de tração animal pela Avenida Paulista em 1920 

não é mera coincidência. Para Monteiro Lobato a associação entre o quadro 

social, cultural, tecnológico e econômico do Brasil e os fenômenos perceptíveis de 

um carro de boi – lentidão, morosidade, rusticidade, monotonia, características 

estas ritmadas e principalmente realçadas por uma sonoridade contínua, 

repetitiva, homogênea, “irritante” – era imediata. A fascinação meio que torturada 

por esses veículos, assim como a associação deles aos problemas brasileiros, e 

paulistas por decorrência, acompanha Lobato desde data bem anterior à 

elaboração do fragmento acima citado, 1923. Em 1906, esgrimando suas críticas 

contumazes contra as “cidades mortas”, constata que nas mesmas “não 

matracoleja sequer uma carroça; de há muito, em matéria de rodas se voltou aos 

rodízios desse rechinante símbolo do viver colonial – o carro de boi”.125 Se, nesta 

época, o que mais lhe chamava a atenção era o meio de transporte em si, em 

1917 critica, além desse, o estado precário das “Estradas de Rodagem” brasileiras 

por onde os mesmos tinham que transitar. O que estava em jogo, para ele, era o 

poderio tecnológico de cada nação. 

Comparados os países com veículos, veremos que os Estados Unidos são uma locomotiva 
elétrica; a Argentina um automóvel; o México uma carroça; e o Brasil um carro de boi.  

O primeiro dêstes países voa; o segundo corre a 50 km. por hora; o terceiro apesar das 
revoluções tira 10 léguas por dia; nós... 

Nós vivemos atolados seis meses do ano, enquanto dura a estação das águas, e nos 
outros 6 meses caminhamos à razão de 2 léguas por dia. A colossal produção agrícola e industrial 
dos americanos voa para os mercados com a velocidade média de 100 km. por hora. Os trigos e 
carnes argentinas afluem para os portos em autos e locomotivas que uns 50 km. por hora, na 
certa, desenvolvem. 

As fibras do México saem por carroças e se um general revolucionário não as pilha em 
caminho, chegam a salvo com relativa presteza. O nosso café, porém, o nosso milho, o nosso 
feijão, a nossa farinha entram no carro de boi, o carreiro despede-se da família, o fazendeiro coça 
a cabeça e, até um dia! Ninguém sabe se chegará, ou como chegará. Às vezes pensa o patrão que 
o veículo já está de volta, quando vê chegar o carreiro. 

- Então? Foi bem de viagem? 
O carreiro dá uma risadinha.  
- Não vê que o carro atolou ali no Iriguaçu e... 
- E o quê? 
- ...e está atolado! Vim buscar mais dez juntas de bois pra tirar êle. 
E lá seguem bois, homens, o diabo para desatolar o carro. Enquanto isso, chove, a farinha 

embolora, a rapadura derrete, o feijão caruncha, o milho grela, só o café resiste e ainda aumenta 
de pêso. 
                                                          
125 Monteiro Lobato. Cidades Mortas. 11.ª ed., São Paulo: Editora Brasiliense, 1964, Obras 
Completas de Monteiro Lobato, 1.ª Série, Literatura Geral, v. 2, (1.ª ed. 1919), p. 4. 
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Tudo por quê? Porque lá fora já resolveram eles o problema das estradas; fazem-nas de 
macadame, definitivamente. E aqui nós chamamos estrada à terra nua, simplesmente capinada. 
Quer isto dizer que nunca sairemos do atoleiro da má situação econômica e financeira, enquanto 
não compreendermos que a forma mais alta de patriotismo não é dar corda ao Bilac, nem declarar 
guerra à Alemanha, e sim macadamizar estradas.126

Se para o autor de Idéias de Jeca Tatu o carro puxado por bois era símbolo 

de atraso e retrocesso, para Mário de Andrade, nos anos 20, o mesmo estava 

associado ao homem “passadista” que, no seu entender, “é o ser que faz papel do 

carro de boi numa estrada de rodagem.”127 Lobato, em um artigo de 1919 sobre a 

“Estética Oficial”, argumenta – pautado, talvez, mais em suas idealizações e 

desejos de Modernidade do que na realidade existente – que o Brasil não poderia 

ser visto como sendo São Paulo e Rio de Janeiro, mas, pelo contrário, ele se 

encontraria mais ligado às formas de vida e realidades interioranas, um interior 

que, entre outros aspectos, caracterizava-se perceptiva e esteticamente “por 

esses campos rechinantes de carros de bois” e pelos “ermos que sulcam tropas 

aligeiradas pelo tilintar do cincerro”.128 Contudo, mesmo quinze anos após esse 

louvor à “moderna” São Paulo, talvez para profundo desconforto de pessoas como 

Monteiro Lobato, ou alguns engenheiros paulistas, em uma das casas, também 

moderna, da cidade,

Tiniu o telefone. Era Elza, avisando que ninguém saísse de casa, porque andava sôlta pela 
cidade uma boiada enfurecida. [...] 

Daí a pouco apareceram no nosso quarteirão da Avenida Angélica alguns bois soltos, uns 
perseguidos, outros perseguindo, um olhando como boi para palácio, outro filosofando, e vários 
“naquela aspiração de liberdade de que a natureza dotou a todos os animais”. 

Era uma boiada que se assustara com uma buzina de automóvel quando, no ano de 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e trinta e quatro, atravessava o 
perímetro urbano desta mui leal cidade de São Paulo, com a devida permissão dos “homens bons” 
que ainda ocupavam a terra com grã probidade e sabedoria. 

Havia gente aflita nas janelas, nas ruas corriam homens armados de guarda-chuvas, 
outros tentavam forçar portões fechados ou saltar grades, guardas civis de revólver em punho 
corriam quando os bois se aproximavam, boiadeiros de faca e bombacha tentavam laçá-los. Gente 
ensangüentava-se porque queria treinar para toureiro. 

Vencidos pelo cansaço, sede e falta de alimento, os bois foram reunidos e levados, de 
olhar triste, para o matadouro, onde receberam a justa punição de seus crimes.129

                                                          
126 Monteiro Lobato. Conferências, Artigos e Crônicas. 3.ª ed., São Paulo: Editora Brasiliense, 
1964, Obras Completas de Monteiro Lobato, 1.ª Série, Literatura Geral, v. 15, pp. 181-2. 
127 Mário de Andrade. Obra Imatura. 3.ª ed., São Paulo: Martins; Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1980,
p. 238. 
128 Monteiro Lobato. Idéias de Jeca Tatu. 11.ª ed., São Paulo: Editora Brasiliense, 1964, Obras 
Completas de Monteiro Lobato, 1.ª Série, Literatura Geral, v. 4, (1.ª ed. 1919), p. 49.  
129 Jorge Americano. São Paulo Nesse Tempo (1915-1935). São Paulo: Edições Melhoramentos, 
s.d., p. 210.
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Mesmo com a presença a cada dia mais insinuante e marcante do aço, o 

“velho” e bom couro continuava mostrando-se, ainda, bastante consistente e muito 

maleável. Mais do que a substituição tecnológica de um pelo outro, o que se viu 

em São Paulo foi a constante interpenetração, co-adaptação e interdependência 

de ambos. 
A Alameda Santos, [no início da década de 1920] vizinha pobre da Paulista, herdava tudo 

aquilo que pudesse comprometer o conforto e o status dos habitantes da outra, da vizinha famosa. 
Os enterros, salvo raras exceções, jamais passavam pela Avenida Paulista. Eram desviados para a 
Alameda Santos, nela desfilavam todos os cortejos fúnebres que se dirigiam ao Cemitério do 
Araçá, não muito distante dali. Rodas de carroças e patas de burros jamais tocaram no bem 
cuidado calçamento da Paulista. Tudo pela Alameda Santos! Nem as carrocinhas da entrega do 
pão, nem os burros da entrega do leite, com seus enormes latões pendurados em cangalhas, um 
de cada lado, passando pela manhã muito cedo, tinham permissão de transitar pela Avenida. 

Nossa rua era, pois, uma das mais movimentadas e estrumadas do bairro, com seu 
permanente desfile de animais. Em dias de enterros importantes, o adubo aumentava. Imensos 
cavalos negros, enfeitados de penachos também negros – quanto mais rico o defunto, maior o 
número de cavalos – puxando o coche funerário, não faziam a menor cerimônia: no seu passo 
lento levantavam a cauda e iam fertilizando fartamente os paralelepípedos da rua. 

Cada morador tinha direito às porções largadas em frente à sua casa [...]. Munidos de latas 
e pás, havia sempre meninos dispostos a fazer o serviço de recolhimento e entrega do material, 
por alguns vinténs.130

                                                          
130 Zélia Gattai. Anarquistas Graças a Deus. 11.ª ed., Rio de Janeiro: Record, 1984, (1.ª ed. 1979), 
pp. 43-4. 
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(Des)velando Mistérios da Vida

Ilustração 1 Rodolpho von Ihering.  
Da Vida dos Nossos Animais. Fauna do Brasil, 1934.
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O Tao de quem se pode falar 
nunca será o Tao Absoluto. 
Os nomes que podem ser dados 
nunca são os verdadeiros nomes. 

O Ignoto é a fonte do Céu e da Terra. 
Porém, a Mãe de todas as Coisas é a Designação. 

Portanto: 
Há quem se dilacere constantemente de paixão 
com o intuito de surpreender o Segredo da Vida 
e quem constantemente encara a vida com ânsia 
a fim de provar todos os seus frutos palpáveis. 

Mas ambos (o Segredo e suas manifestações) 
no âmago são uma e a mesma coisa, 
a qual se deu os nomes mais diversos, 
conforme cada qual foi sucedendo. [...] 
LAOTSE. O LIVRO DE TAO, 750 A.C. 
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3.1 – Entre Moleques e Picapaus 
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As plantas e os animais na sua totalidade formam o que se denomina o mundo orgânico, 
cujo estudo compete à biologia. Esse mundo podemos compará-lo a um mecanismo em que todos 
os seres se congregam para funcionar com o auxílio uns dos outros, de modo tão sutil e tão 
admirável, que nada conhecemos de mais perfeito. É claro que a um mecanismo tão complicado 
não se podem tirar quaisquer peças, como não se pode tentar modificá-lo profundamente sem 
conseqüências muito sérias.1

Foi na “era” das grandes conferências e dos exímios oradores, dois dias 

antes do natal de 1910, que estudantes, professores, políticos, empresários, 

fazendeiros, intelectuais, religiosos e cientistas ligados direta ou indiretamente à 

recém inaugurada Universidade Popular de Piracicaba assistiram há uma 

envolvente explanação sobre as leis da natureza, as belezas e mistérios da vida. 

Os “ilustres” filhos de Piracicaba, talvez pela primeira vez, tinham a honra e 

oportunidade de presenciar um conferencista de incomparável envergadura e 

aprender sobre um tema ao mesmo tempo controverso e de extrema importância 

para regiões como aquelas localizadas no oeste paulista. 

Naturalista, médico, zoólogo e biólogo, doutor em medicina e filosofia, sócio 

honorário da Sociedade Antropológica Italiana, da Academia de Ciências de 

Córdoba, da Sociedade Geográfica de Bremen, da Sociedade Antropológica de 

Berlim, da Academia de Ciências da Filadélfia, da Sociedade dos Naturalistas de 

Moscou, da Sociedade Entomológica de Berlim, do Museu Etimológico de Leipzig, 

da Sociedade Científica do Chile e Diretor do Museu Paulista desde sua fundação, 

em 1895, Hermann von Ihering dissertou, “popularmente”, na medida em que 

tantos títulos e especializações o permitissem, naquele final de 1910, sobre a 

“Devastação e conservação das matas”.2

O tema da conferência, a localidade e entidade na qual foi realizada, a 

platéia reunida para ouvir o eminente orador e a autoridade de von Ihering não são 

correlações vulgares. Principalmente a entidade e a localidade do evento, a 

Universidade Popular de Piracicaba. 
Em suma, temos questões sociais, questões morais que das universidades populares tiram 

forças para lhes promover a solução completa. 

1 Hermann von Ihering. Devastação e conservação das matas. Conferência do dr. Hermann von 
Ihering na Universidade Popular de Piracicaba. Revista do Museu Paulista, São Paulo: Typografia 
do Diário Oficial, v. VIII, p. 485. 
2 Idem, p. 485-500. 
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Socialmente, é preciso impedir que o proletariado resvale para um cosmopolitismo vago e 
imoral. É preciso fazer que se incorpore mais e mais no civismo ativo, congraçado, eficaz, sem se 
desclassificar por ambições incomportáveis de letras, de poderio ou de riqueza. 

Moralmente, é necessário evitar que a mulher se desgarre no corruptor industrialismo, no 
tresloucado, pretensioso feminismo político. É necessário que ela se concentre na família afetiva, 
dignificada, purificadora, mesmo no caso de ser forçada a um labor excepcional, de um viver 
desprotegido. A cultura do altruísmo cavalheiresco, até mesmo por suas vantagens, há de crescer 
progressivamente, e facilitará cada vez mais a proteção da mulher caseira. 

O ensino, transformado em universal disseminação de uma bem positiva ciência, fará 
“sentir, como diz A. Comte, que a felicidade real é compatível com todas as condições quaisquer, 
desde que sejam honrosamente preenchidas e razoavelmente aceitas”. Este é o ensino que 
geralmente acolhe, coordena, sistematiza as sãs condições da vida doméstica, da vida cívica e da 
vida universal, sem nenhum exclusivismo insano. 

Finalmente, a Universidade Popular encaminha o proletariado a realizar o seu destino 
cívico, a concorrer desinteresseiramente na formação e no exercício de uma benfazeja opinião 
pública. Em suas reuniões estéticas, no cultivo do belo, na promoção do bem, afasta a mulher do 
feminismo e lhe dá uma antevisão de sua preeminência moral, de sua larga, nobiliante missão 
educativa. 

Assim, quaisquer que sejam nossos desânimos e desilusões, podemos aprumar nossa 
dignidade, erguer nosso espírito, nosso coração para sentir que somos solidários todos na obra 
comum de um melhor viver. Mesmo atendendo às duras exigências que aperreiam um enfermiço 
corpo, um egoísmo cheio de precisões instantes: mesmo vivendo biologicamente, conhecemos 
todos que a vida é sempre um resultado de forças que se combinam, concorrem, consentem, 
solidarizam em funções convergentes.  

A vida é solidariedade, harmonia, compatibilidade, coexistência, mutualidade... Há sempre 
concurso efetivo, com a independência individual, com a divisão do trabalho humano. 

A divisão do trabalho não é puramente uma questão econômica: é questão social, 
educativa; é questão moral. É base para nossa felicidade: cada um em seu trabalho e todos 
harmonizados num viver comum. É a lei da felicidade, para a harmonia doméstica, sem externas 
rivalidades. 

Com essas “edificantes” e “positivas” palavras o professor José Feliciano de 

Oliveira sintetizava e concluía sua conferência intitulada “A vulgarização do ensino 

– questões a resolver e papel das Universidades Populares”.3 Feliciano de Oliveira 

fora escolhido para apresentar, três meses antes de von Ihering, a primeira 

conferência na sessão de inauguração da primeira Universidade Popular 

brasileira.

Inspirada dentro desse espírito, com fortes nuanças de machismo, 

exclusivismo, sedimentação sociocultural e político-econômica, a Universidade 

Popular de Piracicaba, UPP, foi inaugurada a três de setembro de 1910, no interior 

do Estado de São Paulo.  A nova instituição tinha por objetivo principal, conforme 

se depreende de seus estatutos, “a vulgarização das matérias que são objeto do 

3 José Feliciano Oliveira. “A vulgarização do ensino – questões a resolver e papel das 
Universidades Populares”. FOLHETO de Propaganda. Inauguração da Universidade Popular de 
Piracicaba no dia 3 de setembro de 1910. São Paulo: Tipografia Brazil de Rothschild & Cia., 1910, 
(Outubro de 1910, n. 1), p. 10-24. 
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ensino secundário e superior no que diz respeito às ciências, à literatura, às artes, 

em geral a todos os ramos da atividade humana (sociologia, religião, filosofia, 

comércio, indústria, agricultura, etc.).4 Além desses, seus idealizadores desejavam 

proporcionar aos moradores de Piracicaba “o desenvolvimento físico [...] pelos 

exercícios ginásticos e esportivos racionais e pelos conhecimentos dos princípios 

essenciais de higiene”; o “desenvolvimento dos sentimentos de amizade entre os 

homens e entre as nações” com vistas à “constituição de obras de beneficência, 

de mutualidade e de qualquer utilidade geral”; o estabelecimento de “pequenas 

indústrias manuais para sustentar os enfermos, incapazes de grandes esforços”; a 

oportunidade de freqüentar “cozinhas econômicas onde, mediante um preço 

módico, os trabalhadores” pudessem “achar uma alimentação sã e substancial”; o 

incremento do ensino, “à mocidade de todas as classes”, das línguas, datilografia, 

estenografia, contabilidade e correspondência comercial, “facilitando-lhes” uma 

futura “colocação”; e, para finalizar, como último objetivo, a UPP seria “uma escola 

prática doméstica para moças de todas as classes onde elas poderão aprender 

tudo o que faz uma boa dona de casa”.5 Todos esses saberes, distribuídos por 

cursos e grades curriculares, eram ministrados aos alunos e freqüentadores da 

nova universidade tanto através de aulas normais e padronizadas, como 

principalmente a partir de conferências “gerais e específicas”6. Essas 

conferências, mensais e quinzenais, eram o ponto alto do novo estabelecimento, o 

hors concours da Universidade Popular de Piracicaba. Foi para cumprir essas 

propostas – curriculares, ideológicas e educacionais – que von Ihering foi 

convidado para apresentar sua conferência. 

Falar em crimes de devastação e importância da preservação florestal para 

positivistas, moralistas e principalmente tradicionais cafeicultores é ao mesmo 

tempo paradoxal e provocativo. Não menos significativo para compreender o 

alcance e os alvos de von Ihering era o fato da estreita relação entre a UPP e a 

tradição agrícola de Piracicaba. Nesse sentido, basta lembrar que o grande 

4 FOLHETO de Propaganda. Inauguração da Universidade Popular de Piracicaba no dia 3 de 
setembro de 1910. “Vulgarização do Ensino”, conferência pelo Prof.º José Feciliano. “Estatutos”. 
São Paulo: Tipografia Brazil de Rothschild & Cia., 1910, (Outubro de 1910, n. 1), p. 27. 
5 Idem, p. 27-8. 
6 Idem, p. 29. 



293

idealizador, fundador e primeiro presidente da Universidade Popular de Piracicaba 

foi o francês Jacques Arié, que era engenheiro agrônomo e professor da Escola 

Agrícola “Luiz de Queiroz”.7 Piracicaba, uma das principais zonas produtoras de 

cana-de-açúcar e café do Estado de São Paulo, como outras regiões paulistas, 

rapidamente viu desaparecer, de forma inexorável, toda sua cobertura vegetal. 

Com vistas a contemplar o mercado internacional e principalmente garantir os 

interesses políticos e econômicos da elite rural paulista, inclusive piracicabana – 

cuja Universidade de certa forma a representava – a floresta de Mata Atlântica que 

se espalhava por grande parte do Estado de São Paulo foi encarada como um 

grande empecilho, um verdadeiro estorvo. A mata que cercava a “cidade 

eminentemente progressista”8, como “eminentemente progressistas” eram outras 

cidades da zona cafeeira paulista, foi dizimada, arrasada, colocada abaixo.9

Von Ihering, cientista totalmente enlevado por zoologia e botânica, portanto 

constantemente inebriado pelas inumeráveis formas de vida animal e vegetal, 

assistia contrafeito e meio que impotente à devastadora marcha da agricultura. 

Era principalmente aos “generais” dessa marcha que o cientista dirigia suas 

críticas. Um dos principais argumentos utilizados por ele, de ordem moral, para 

arquitetar e defender sua tese sobre a importância da preservação florestal estava 

bem em consonância com os princípios da UPP. 
Todos compreendem que de um relógio não se pode retirar nenhuma peça sem 

interromper ou transtornar o seu funcionamento; mas do mecanismo, muito mais complicado e 
sutil, da natureza viva julga-se poder inutilizar em grande número e impunemente os componentes. 
Engano! As conseqüências da imprudência não deixam de se manifestar, mais cedo ou mais tarde. 
Se do relógio removemos uma rodinha, o mecanismo está imediatamente parado. Mas os 
prejuízos causados pela devastação da natureza se fazem sentir apenas aos netos e bisnetos da 
geração culpável. Nenhum desses prejuízos é mais sério que o da derrubada das matas.10

Muitos representantes dessa “geração culpável” talvez estivessem na 

platéia ouvindo, provavelmente enlevados, sem grandes abalos físicos, éticos e 

7 FOLHETO de Propaganda. Inauguração da Universidade Popular de Piracicaba no dia 3 de 
setembro de 1910, p.5-7 e 34. 
8 Idem, p. 5. 
9 Dados sobre a devastação da Mata Atlântica no Brasil cf. Warren Dean. A Ferro e Fogo: a 
História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira. Trad. Cid Knipel Moreira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004. 
10 Hermann von Ihering. Devastação e conservação das matas, p. 486. Para muitos dos 
movimentos ecológicos contemporâneos esse argumento moral transformou-se, com  passar dos 
anos,  no slogan principal de suas atividades. Apesar de desgastado e totalmente inoperante, 
infrutífero, vazio, ele continua sendo um dos principais argumentos utilizados. 
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morais, as acusações feitas por von Ihering. Muito provavelmente alguns até 

concordassem com o zoólogo pois, em seus discurso von Ihering mostrava uma 

certa condescendência, parcimônia e simpatia com renomadas empresas e 

destacadas personalidades que estavam trabalhando na tentativa de “preservar” 

as matas brasileiras. Conciliador, preocupado também com seus interesses 

pessoais frente à diretoria do Museu Paulista, talvez o cientista procurasse 

aproximações com as poucas iniciativas mais positivas que existiam no período. 

Provavelmente muitos daqueles que o escutavam identificavam-se com os nomes 

citados.
Não faltam no Brasil pessoas e corporações científicas que se empenhem na propaganda 

em favor da conservação das matas, como os senhores drs. A. Silva Telles, A. Loefgren e outros, 
em S. Paulo, as sociedades Nacional Paulista de Agricultura, e, em Piracicaba mesmo, os srs. H. 
Puttmans, Fernandes Silva e Osório de Souza. Os estudos técnico-científicos mais valiosos 
devemos ao Dr. J. Huber, diretor do Museu do Estado do Pará. A glória da iniciativa prática toca 
entre nós à Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais, que em Jundiaí e Rio Claro começou 
grandes plantações de eucaliptos com o fim especial de obter dormentes. O exemplo dessa 
Companhia já está instigando à imitação, entre outros pontos, na fazenda Monte Alegre, em 
Piracicaba.11

Von Ihering talvez não tivesse uma clara ou mais abrangente compreensão 

dos interesses reais que envolviam pelo menos parte dessas “pessoas e 

corporações científicas”, dessas companhias de capital privado que 

propagandeavam a sobrevivência das matas. Muitos deles, de uma forma ou de 

outra, estavam ligados ao projeto agrícola e tecnológico brasileiro e incorporavam, 

de qualquer maneira, os princípios centrais dessa concepção de desenvolvimento 

a todo o custo. Instituições como a Sociedade Paulista de Agricultura e a 

Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais, por exemplo, tinham fortes laços 

com as práticas da ciência, tecnologia e economia modernas e essas práticas 

difundiam-se na agricultura e na criação de animais em larga escala, ambas vistas 

e entendidas exclusivamente na perspectiva do capitalismo moderno. A Zootecnia, 

a Agronomia, a Engenharia e o Urbanismo, por exemplo, eram áreas do 

conhecimento bastante próximas de muitas dessas “pessoas e corporações 

científicas” citadas pelo conferencista. Por outro lado, é possível pensar que talvez 

o eminente cientista tivesse presente esses fatores. Frente ao conservadorismo e 

11 Idem, p. 488. 
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exclusivismo político, econômico, científico e tecnológico das elites que 

comandavam o país talvez fossem esses os poucos pares com os quais era 

possível dialogar, mesmo sabendo que seus objetivos primeiros não eram a 

preservação do meio ambiente. Homem de visão abrangente, von Ihering 

provavelmente prenunciava que esta seria a ala vencedora na direção dos rumos 

do país, a ala que representaria a união entre técnica, ciência e política a ala, 

enfim, que interligaria o Brasil ao restante do mundo “moderno”, “civilizado”, 

científico e tecnológico.

Apesar dessas poucas exceções e iniciativas para a “conservação” das 

matas brasileiras, o médico e filósofo considerava crítica a situação reinante. 

Mesmo estando próximo das instâncias governamentais, principalmente no que se 

referia a verbas para o funcionamento do Museu Paulista e para as freqüentes 

viagens científicas que fazia ao exterior, ele era incisivo em denunciar tanto a 

destruição sistemática da natureza como seus principais porta-vozes.
Seria grande engano supor que os tristes aspectos da devastação das riquezas naturais 

representem um capítulo especial da cultura intelectual e moral do Brasil. O homem por toda a 
parte é o mesmo, e a ganância individual visa o lucro imediato, pouco se importando com as 
conseqüências que acarreta às gerações vindouras. É dever do governo opor-se à ganância e ao 
mau procedimento dos indivíduos e defender os interesses gerais. Em matéria alguma a atitude 
firme do Estado é mais necessária do que na defesa das matas.12

Concluindo, de forma acusatória, von Ihering chama a atenção para que, no 

que diz respeito à proteção da natureza, no Brasil “tudo ainda está por fazer, e 

antes de tudo é mister ensinar ao povo que ninguém se pode julgar autorizado a 

ter para com o governo outra moral que aquele que rege suas relações com os 

particulares”.13 Preocupava-se o cientista, nessa assertiva, com a constante 

dilapidação da “propriedade pública” principalmente pela “população rural”. Von 

Ihering parecia não perceber, pelo menos nessa conferência, de forma muito clara 

as diferenças entre as escalas, instâncias e interesses ligados aos vários agentes 

envolvidos no projeto de destruição do patrimônio natural. Parece que não 

discernia contradições entre, por exemplo, os problemas existentes na Lei de 

Terras de 1850, o paulatino desenvolvimento da especulação imobiliária e as 

12 Idem, p. 493. 
13 Idem, ibidem. 
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práticas cotidianas e tradicionais ligadas à cultura rural brasileira.14 “Ainda há 

pouco o secretário da agricultura do Rio Grande do Sul, no seu relatório, queixou-

se dos estragos feitos por intrusos nos ervais do Estado, reconhecendo que será 

difícil acostumar a população rural a respeitar a propriedade pública.”15 Para fazer 

com que se respeitasse essa “propriedade pública”, o zoólogo, de forma um tanto 

quanto autoritária, sugeria:
Isto, naturalmente, não será possível sem guardas em número suficiente, mas estes mesmos 
guardas podem trabalhar na construção de caminhos e em serviços de silvicultura, segundo o 
exemplo que já dei nos terrenos da Estação biológica. Não faltará quem proteste contra tais 
constrições da liberdade pessoal, mas sem estes meios não há silvicultura. Demais, isso de 
liberdade pessoal, em que tanto se fala, nem sempre tem cabimento. O homem que é membro da 
civilização moderna depende, com relação ao seu corpo da higiene pública, e quanto à sua vida 
intelectual regem-no as leis do ensino. Mais tarde a pátria o reclama para o serviço militar, a 
sociedade exige as suas funções políticas, jurídicas etc. que haja mais uma restrição que o 
impeça, aqui como em outros países de derrubar matas, embora se trate de sua propriedade, sem 
prévia licença especial das autoridades.16

 Talvez tenha sido esta a parte da conferência de von Ihering que os 

dirigentes da Universidade Popular de Piracicaba tenham mais apreciado.

Em muitos sentidos os pontos de vista de von Ihering, discutidos nessas 

linhas, lembram algumas posturas assumidas por renomados intelectuais atuantes 

no Brasil. Nesses, também é possível perceber uma certa inversão de valores, 

responsabilidades e atitudes, ou melhor, uma dosagem equivocada no que dizia 

respeito aos principais responsáveis por projetos econômicos que levavam a total 

destruição ambiental no Brasil. Um dos casos mais gritantes, e até mesmo 

incompreensíveis, encontra-se em diretas insinuações feitas por Warren Dean, em 

sua obra A Ferro e Fogo, acerca da atuação de índios brasileiros na destruição da 

Mata Atlântica e extermínio de seus animais. Colocar no mesmo patamar práticas 

cotidianas como eram aquelas desenvolvidas, na mata, por essas populações, e 

projetos monopolistas de agricultura e tecnologia modernas, além de 

profundamente injusto é um erro que simplesmente cria mais elementos para 

justificar políticas governamentais totalmente alheias aos interesses ambientais e 

concernentes à maior parte da população. Aproximar caçadas indígenas ou 

formas de escambo que envolvia animais, peles e plantas com impactos como os 

14 Idem, p. 491-4. 
15 Idem, ibidem. 
16 Idem, p. 493-4. 
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decorrentes da implantação das ferrovias no território paulista é o tipo de 

argumento que fortifica os alicerces da construção do neoliberalismo mundial.17

Hermman von Ihering, por sua vez, apontava os três problemas principais 

que ameaçavam as matas no Brasil: “o fornecimento de lenha ou combustível, a 

extração de madeira de lei e outros produtos, e a defesa dos mananciais dos rios 

e ribeiros, no interesse do clima e do abastecimento de água”18. Na conferência do 

zoólogo existem duas questões que parecem indicar o objetivo central do cientista 

em torno de sua proposta para a preservação florestal. A principal delas foi 

enunciada no final da apresentação e didaticamente pontuada em forma de itens, 

ou mais precisamente dezesseis tópicos que deveriam ser observados e 

colocados em prática para o desenvolvimento do “Programa para a organização 

do Serviço Florestal no Brasil”.19 Essa proposta possuía uma dimensão 

hierárquica ampla que partiria de cima, do governo federal, ou mais 

especificamente do Ministério da Agricultura, e se propagaria pelo país através 

das relações deste com os governos estaduais. 

Pode-se perceber, em várias passagens da conferência de von Ihering, 

além do sentido de denúncia existente em suas palavras, a preocupação do 

cientista em chamar a atenção para uma legislação específica sobre os temas por 

ele abordados. No que diz respeito à caça e pesca, foram eloqüentes suas 

considerações anunciadas logo no início da apresentação.
 Nos países de civilização adiantada já se tem feito muito: os Estados Unidos da América 
do Norte, particularmente, já possuem uma larga legislação protetora da flora e da fauna. A 
América Meridional, a este respeito, acha-se num lastimável atraso. Para só falar do Brasil, faltam 
leis federais de caça, pesca, proteção das aves. As revistas européias, tratando da desapiedada 
matança de pássaros, beija-flores, garças e outras aves de plumas, indicam o Brasil e o Peru entre 
os países que se acham em primeira linha na exportação de plumas e pássaros destinados a 
enfeitar os chapéus das senhoras. Agora, com a organização do ministério da Agricultura, é de se 
esperar que em breve o Brasil perca a posição pouco lisonjeira que neste sentido ocupa. 
Atualmente, no Brasil, perseguem-se impunemente, durante todo o ano, não só os animais de 
caça, mas também os passarinhos. Uma grande parte dos nossos rios já perdeu quase todos os 
seus peixes, mercê da pesca a dinamite; nas matas, arrancam-se milhares de orquídeas e outras 
parasitas, que a preço ínfimo são vendidas na Europa. Onde está a vigilância dos estadistas 
responsáveis por todos estes danos que o país assim sofre? E, como cúmulo de imprudência, o 
congresso federal decreta no orçamento do exercício de 1911 uma disposição em que concede um 
prêmio ao maior exportador de madeiras de lei! Ao homem que isto fizer não deve caber prêmio 
em dinheiro, mas a cadeia. O Brasil, com um regime florestal racional, poderá prover todo o mundo 

17 Warren Dean. A Ferro e Fogo, p. 20, 49, 57, 66-7, 177-8, etc. 
18 Idem, p. 494. 
19 Idem, p. 498-500. 
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com as melhores e mais belas qualidades de madeira; mas o corte das matas sem replantação é a 
devastação insensata das matas restantes, e portanto um crime contra a riqueza futura e contra o 
clima da país.20

 No Brasil, celeiro biológico do mundo, os animais, plantas e principalmente 

aves, por seu exotismo, beleza e raridade, sempre chamaram muito a atenção, 

sempre foram um dos itens mais cobiçados e “exportados”, diga-se traficados, 

para a Europa e Estados Unidos.21 Fica evidente, pela fala de von Ihering, o 

quanto as elites político-econômicas do Brasil sempre se mostraram 

condescendentes e até mesmo promotoras desse extermínio programático e em 

massa dos recursos naturais brasileiros. 

Por outro lado, von Ihering aponta uma outra dimensão mais 

particularizada, e até certo ponto meio que deslocada do objetivo principal da 

apresentação, que diz respeito à atuação dos governos municipais no que se 

referia ao aniquilamento de espécies animais. Esse ponto chama particularmente 

a atenção tanto por estar meio que fora da proposta da conferência – falar sobre a 

devastação das florestas – como principalmente por referir-se à principal região 

brasileira na qual o cientista atuava como zoólogo, o Estado e a cidade de São 

Paulo. Percebe-se, em sua fala, um profundo descontentamento pela atuação das 

municipalidades paulistas. Por outro lado, ao citar a situação como um “simples” 

exemplo, en passant, não evita que o “depoimento” adquira um sentido 

personalista e transmita sua compreensão particular sobre o problema apontado, 

uma compreensão até certo ponto equivocada quanto às causas centrais da 

dilapidação de espécies animais. 
Aqui em S. Paulo já existem algumas leis municipais de caça, mas por falta de fiscalização 

não são observadas, e, como a caça em muitos municípios já não existe, o que em outros países é 
um sport aqui degenera em caçada de moleques, que com as suas “picapaus” entram nos terrenos 
particulares, fazendo hecatombes de tico-ticos, sabiás, sairas, anús e de todos os pássaros que 
lhes estejam ao alcance do chumbo. Deste modo ficamos privados dos nossos melhores auxiliares 
na perseguição dos insetos nocivos. As içás, que outrora eram destruídas em grande parte pelos 
suiriris, tesouras, bem-te-vis e outros pássaros insetívoros, atualmente podem multiplicar-se à 
vontade.

A partir de 1870 vai se acentuando no Brasil uma tendência, cada vez mais 

forte, de justificar a preservação de determinadas espécies de animais pelo 

20 Idem, p. 485-6. 
21 Regina Horta Duarte. Pássaros e cientistas no Brasil: Em busca de proteção, 1894-1938. Latin 
American Research Review, v. 41, n. 1, fevereiro de 2006. 
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simples fato de representarem essas alguma utilidade prática para o ser humano. 

Assim, para von Ihering, era importante permitir que certas aves e pássaros 

continuassem a viver, pois eles ajudariam a exterminar o grande trauma das elites 

ilustradas brasileiras e principalmente paulistas do período, as saúvas. Mesmo 

que isso seja um recurso de oratória, usado pelo cientista para convencer platéias 

e governantes, foi essa a visão que na maior parte das vezes cerceou as relações 

entre o homem e os animais. Particularmente para as questões que estão sendo 

discutidas nesse trabalho esse foi sempre um argumento muito forte, embora na 

maior parte das vezes velado. Para os projetos de modernização urbana, científica 

e tecnológica da cidade os animais deveriam necessariamente ter uma utilidade 

prática.

Se por um lado o que o preocupava, justificadamente, – não há como negar 

a sinceridade e importância de seu pensamento – era a matança indiscriminada 

de animais, plantas e flores, por outro, pelo menos nos fragmentos aqui tratados, o 

que o incomodava demais era essa espécie “caça não autorizada” – lembrando 

Certeau – exercida por grande parte da população de São Paulo. 

Na história do Brasil, e particularmente da região paulista a partir de 1870, 

essa “caça não autorizada” possuía várias gradações. Contudo, de mero 

entretenimento às mais variadas formas de sustento e sobrevivência, não foram 

“caçadores anônimos”, “moleques”, mesmo aqueles cooptados pelos esquemas 

internacionais de comércio de peles e animais, os algozes do sistema. Há uma 

tendência nas práticas das elites político-econômicas brasileiras em colocar a 

culpa, dos principais problemas do país, nas camadas mais frágeis e humildes da 

população. De vítimas, como as outras espécies de animais em processo 

paulatino de destruição, na maior parte dos casos, essas pessoas passam a ser 

vistas e acusadas como sendo os agentes principais do aniquilamento. 

Mesmo denunciando, von Ihering possuía uma visão um tanto quanto 

estreita, meio que utilitarista, ingênua em alguns sentidos, e até mesmo 

preconceituosa em diversos momentos. Com certeza não foi a “caçada de 

moleques” a responsável pelo desaparecimento total de muitas espécies da fauna 

paulista e brasileira. Seria ilusão, ou talvez simples interesse em obter futuros 
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privilégios, supor que um Ministério da Agricultura, em um país dominado 

eminentemente por latifundiários, fosse se preocupar efetiva e realmente com a 

preservação de qualquer outra espécie que não a casta da qual eles eram 

representantes e faziam parte. Por outro lado, europeu de nascimento e 

convicção, o conferencista deixava transparecer uma visão de certa maneira 

elitista, para não dizer abjeta, de que a caça aristocrática, transformada no 

moderno sport venatório, além de justificável seria dignificante e superior à 

“caçada de moleques”, em terrenos particulares.

Talvez a preocupação de von Ihering, como de muitos outros cientistas de 

sua época ligados ao mundo natural, esteja justamente nessa dimensão, ou seja, 

manter interdito, à maior parte da população, determinados “nichos ecológicos” e 

certas práticas que envolviam animais. Neste sentido, seus sentimentos 

aproximam-se dos objetivos educativos das Universidades Populares. Na São 

Paulo de fins do século XIX, momento no qual várias instituições científicas 

começam a ser instaladas na cidade, a realidade urbana era mais fortemente 

marcada pela maleabilidade do couro do que pela rigidez do aço. O trato com os 

animais estava fortemente calcado na tradição e cultura populares vindo do Brasil 

colônia e de práticas rústicas e rurais. Das criações domésticas à venda a 

domicílio, dos curandeirismos aos conhecimentos tradicionais, dos “moleques” 

caçadores à posse doméstica por estimação, os animais da cidade estavam 

envolvidos em intrincadas esferas populares que causavam certo desconforto e 

descompasso aos modernos ideais da ciência. Era com essas permanências, 

usos, atitudes e relações meio que “degeneradas”, “corrompidas” e “antiquadas” 

que se daria o embate para a implantação da ciência em terras paulistanas. 
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Imagem 1 
Rodolpho von Ihering.  

Da Vida dos Nossos Animais. Fauna do Brasil, p. 15, 1934.

“De gustibus non disputandum”,
os deveres do ofício.

Das espécies hoje conhecidas e usadas na terapêutica vulgar, uma boa 
porção foi descoberta pela observação dos hábitos dos animais 
domésticos e selvagens. Assim nos relataram pessoas insuspeitas, em 
mato Grosso, ter se descoberto as virtudes antiofídicas do “Maquine” 
(Zamia Brongniartii, Wedd), observando que o lagarto grande, depois de 
ter brigado com uma cobra, corria veloz a um specimem desta 
Cycadacea e cavando o solo roia uma parte do rizoma tuberculoso da 
planta, retirando-se horas depois sem nada sofrer. Sempre que 
encontramos um exemplar atacado pelos dentes de qualquer animal 
roedor, dizia-nos o nosso camarada: “Sta aí a prova provada, veja como 
o bicho comeu p‛ra se curá. 
HOEHNE, F. C. Hoehne. O que Vendem os Hervanários da Cidade de São 
Paulo, p. 20, 1920. 
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O Poeta e as Mariposas

De um sujeito se conta que costumava definir a pulga – “animal metafísico, criado pela 
imaginação dos que não têm que fazer”. Era evidentemente um sujeito de sono pesado e de pouca 
sensibilidade cutânea. 

Eu tinha um ceticismo semelhante, a respeito de mariposas. A mariposa, segundo estava 
habituado a ler em poesias, principalmente em poesias do nosso tempo de romantismo clorótico, 
seria um gentil inseto de asas transparentes, com a triste sina de morrer queimado pela tórrida dos 
lampiões ou pela chama das velas. Era bonito, prestava-se, como se prestou de fato a uma larga 
exploração poética. A incauta mariposa, seduzida pelo esplendor, sedenta de luz, voltejando em 
torno do foco, a estreitar cada vez mais o círculo do seu vôo ansioso, deixava-se afinal apanhar 
pela chama e caia abrasada... Mas, por ser mesmo tão bonita e prestar-se tão bem a uma porção 
de imagens engenhosas, a coisa se me afigurava artificial. A mariposa devia ser uma espécie 
dessas numerosas criações místicas, de que os poetas são férteis, que eles arranjam e transmitem 
uns aos outros através das gerações, para perpétuo adorno das suas obras: – o canto do cisne, os 
pomos de Asphaltite, o lírio do vale, as boninas do campo – e quejandas pilhérias. 

Este texto, do escritor paulista Amadeu Amaral, autor de ensaios, novelas, 

contos e poesias, foi publicado em 19241.
Só um destes dias me convenci de que andava enganado. As mariposas existiam de fato! 

Corei interiormente da minha ignorância. E o único raio de consolo que me penetrou no espírito 
humilhado veio-me com a lembrança de que também Eça de Queiroz, já homem, e já homem de 
letras, ainda ignorava até certa época a existência objetiva do mel de abelhas, que foi encontrar, 
com pasmo e confusão, por acaso, numa viagem pela província... Ele também pensava que o mel 
não era mais do que um produto de imaginação, que servia apenas para certas expressões 
poéticas tradicionais: o mel do Hymeto, o mel das libações dos deuses, etc...2

Nesse teor iniciava-se mais um registro que faria parte do importante 

acervo literário brasileiro. O Poeta e as Mariposas, uma espécie de crônica, 

nuançada por fina ironia e sensibilidade, narra as aventuras zoológicas de um 

artista das letras na São Paulo do início do século XX. 
As Mariposas Noturnas 

 Por ocasião da invasão de mariposas noturnas (Myelobia smerinthea, da família Pyralideos 
dos Microlepidopteros) que presenciamos nesta capital, em 1914, fomos honrados pelo sr. 
Prefeito, dr. Washington Luis, com o encargo de estudar a questão, afim de procurar os melhores 
meios de combater a asquerosa praga.3

 Em suas batalhas para controlar e combater os animais indesejados que 

habitavam a cidade, como por exemplo as formigas e os cães, ou aqueles que a 

“visitavam”, de tempos em tempos, em verdadeiros assaltos “surpresa”, a 

prefeitura de São Paulo não poupava esforços em “alistar” as instituições que há 

pouco haviam se instalado na “metrópole do café”. Antonio da Silva Prado aliou-se 

1 Amadeu Amaral. “O Poeta e as Mariposas”, p. 49-50. 
2 Idem, p. 50. 
3 Rodolpho von Ihering. Contos... de um Naturalista. São Paulo: Editora Brazão, 1924, p. 37. 
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à Sociedade União Internacional Protetora dos Animais para resolver o “incômodo” 

problema das dezenas e dezenas de cães que “desmoralizavam” as ruas da 

cidade. Washington Luis, por sua vez, incumbiu o Museu Paulista para tentar 

“combater a asquerosa praga” que invadiu a capital em 1914. 
Foi uma destas noites, na praça Antonio Prado. Uma nuvem de borboletas pardacentas, 

pesadas e feias, bailava sobre as nossas cabeças, peneirava no ar, acima das árvores. Muitas 
caiam ao chão, que se alastrava delas, e não havia um palmo de solo onde se pudesse pôr o pé 
sem esmagar um desses flácidos e felpudos bicharocos. Em torno das lâmpadas, eles adensavam-
se em miríades, volteando, batendo de encontro aos globos, caindo uns após outros sobre a 
calçada. Invadiam cafés, voejavam por cima das mesas, embarafustavam pelos açucareiros. Uma 
coisa assustadora. Assustadora porque, além do mais, além de aborrecer, além de sujar-nos a 
roupa com o pó branco que se lhes desprendia das asas, tinha um odor desagradável, 
repugnante.4

Ao apelar aos cientistas zoólogos do Museu localizado no Ipiranga, 

Washington Luis enfrentava os mesmos desconfortos de Amadeu Amaral. Como 

prefeito de uma cidade em processo de “modernização”, com inúmeras 

transformações em curso, a municipalidade tinha que procurar eliminar os 

“felpudos bicharocos” o mais rapidamente possível, pois além de ser um afronta 

para viajantes e visitantes que constantemente freqüentavam a capital, poderiam 

surgir desagravos, contra sua pessoa, contra a Câmara e a Prefeitura, por parte 

da população paulista. 
Antes de tudo tornava-se necessário encontrar um meio de apanhar a maior quantidade 

possível dessas mariposas, de modo a evitar o seu esmagamento sobre as calçadas. 
Quando começamos os ensaios neste sentido, já estava declinando sensivelmente o 

número daquelas que esvoaçavam em redor dos focos de luz elétrica, e nem mesmo nesse ano a 
invasão fora tão grande como no ano de 1910, em que esse fenômeno foi por assim dizer 
assombroso. Ainda assim o aparelho que imaginávamos e que fora colocado junto a uma das 
lâmpadas de arco da Avenida Paulista, colheu na primeira noite nada menos de meo balde de tais 
mariposas, ou sejam exatamente 855.5

Como indica o próprio cientista, esporadicamente a cidade de São Paulo 

era “invadida” por “incômodos” seres alados. Nessas ocasiões, principalmente nos 

primeiros anos do século XX, havia uma união de “forças” para combater os 

“invasores”. “No princípio deste século, de 1902 a 1912,” escreveu Jacob 

Penteado, “eram comuns as nuvens de gafanhotos, que vinham, quase sempre, 

da Argentina. Por onde passavam, nada sobrava. Faziam um barulho medonho, 

como se fossem várias esquadrilhas de aviões em pleno vôo, escurecendo o céu. 

4 Amadeu Amaral. “O Poeta e as Mariposas”, p. 50-1. 
5 Rodolpho von Ihering. Contos... de um Naturalista, p. 50. 
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A população inteira mobilizava-se para combater os acrídeos, com vassouras, 

paus, pás, abanadores, etc. O governo, ao saber da aproximação da praga, 

contratava gente do interior para auxiliá-lo no combate aos indesejáveis 

imigrantes.”6 É importante observar os verbos e qualificativos utilizados pelo 

memorialista para tratar dessas criaturas cosmopolitas. Além do preconceituoso 

“indesejáveis imigrantes”, termo largamente utilizado no Brasil por parte da elite e 

intelectualidade para designar deslocados de guerra, japoneses, chineses, 

deficientes físicos que vieram para o país, o autor trabalha com uma série de 

palavras de origem bélica: esquadrilha, mobilização, combate. Esse imaginário e 

transposição de situações humanas para as esferas da natureza tinham profundas 

raízes sociais e culturais. Para muitos não havia muita diferença em quais 

“pragas” exterminar. “Por falar em praga, no mesmo período, S. Paulo foi invadida 

por enxames de içás. Estes, porém, foram comidos torradinhos, com farofa, por 

muita gente de proa. Não é à-toa que os velhos paulistas eram chamados 

‘comedores de içá’. Depois dos içás, apareceram mariposas, trazidas, pelo vento 

noroeste da Serra da Cantareira. Surgiram tantas que invadiam casas de famílias 

e até de diversões, perturbando os espetáculos. Deixavam as calçadas em petição 

de miséria, impedindo, mesmo, o tráfego dos bondes, pois os trilhos se tornavam 

escorregadios.”7 O couro e o aço, fundindo-se em inexorável amalgama, 

confundindo-se em enigmática aproximação. 
- Que seria aquilo? indaguei. 
- Mariposas. 
- Ah! mariposas?... [...] 
No dia seguinte, estando nas imediações do Museu do Ipiranga, para lá me dirigi, entrei, 

perguntei pelo eminente dr. Hermann von Ihering. Queria ouvi-lo a respeito dos tais bichinhos da 
véspera. Quem sabe se as horripilantes mariposas não seriam portadoras de algum mal que 
cumprisse evitar, dando-se-lhes combate, como as estegomia? Dizia-se que o pó das asas 
atingindo-nos os olhos, podia produzir uma irritação...8

6 Jacob Penteado. Belenzinho, 1910 (Retrato de uma Época). 2. ed. São Paulo: Carrenho 
Editorial/Narrativa Um, 2003, p. 210. 
7 Idem, p. 210-11. 
8 Amadeu Amaral. “O Poeta e as Mariposas”, p. 51. 
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Imagem 2 Rodolpho von Ihering.  
Da Vida dos Nossos Animais. Fauna do Brasil, p. 272, 1934.

O zoólogo Rodolph von Ihering, contratado pela prefeitura, continuando seu 

afã por apanhar número suficiente de insetos para melhor encontrar uma forma de 

eliminá-los, desenvolveu uma “armadilha”, eficaz e barata. Munido de seu 

equipamento, foi à “caça”. “Elas começavam a aparecer às 20 horas e, conforme 

judiciosa determinação do dr. Prefeito, a iluminação cessava à meia noite; desta 

forma o aparelho funcionará apenas durante 4 horas”.9 Nota-se, nas palavras do 

cientista, um certo pesar imposto pelas normas municipais. Essas, por sua vez, 

limitavam a atuação da ciência em nome da cidade. 
Tosco e pouco estético como o pudemos mandar fazer às pressas, consiste ele em uma 

folha de zinco esmaltada de branco, para melhor atrair as mariposas; por baixo há um recipiente 
com petróleo, no qual vêem cair as mariposas em seu vôo estonteante. O petróleo é o melhor 
ingrediente para matar esses insetos quase que instantaneamente, porque, penetrando pelos 

9 Rodolpho von Ihering. Contos... de um Naturalista, p. 38. 
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estigmas, suprime a respiração; mesmo na proporção de 1 para 10 de água, as mariposas aí 
morrem mais depressa do que em álcool de 95 por cento.10

Eram os primeiros passos da ciência moderna em terras paulistanas, as 

primeiras contribuições para a edificação da cidade “moderna”. Utilizando o 

petróleo, o produto número um empregado na construção do mundo tecnológico e 

científico posterior a 1870, o renomado cientista paulista pelo estigma do inseto 

tentava curiosamente eliminar um estigma da cidade: suas indesejadas 

referências coloniais, como por exemplo, essas freqüentes “invasões” de insetos. 
Provido na base com peso suficiente, afim de não balançar muito com o vento e 

modificando ligeiramente a forma, de modo a ter melhor aspecto, o aparelho pode ser 
recomendado como útil em casos de invasões fortes, que destas mariposas, quer dos besouros 
lamilicorneos, subfam. Rutellineos, que em certos anos também afluem em grande número às 
nossas ruas mais iluminadas. A limpeza, de manhã, é muito fácil e a despesa de petróleo é 
mínima.11

Instintivamente, como o homem paulista no momento da implantação das 

modernas tecnologias urbanas, a eletricidade, particularmente a luz elétrica, atraía 

incondicionalmente milhares dessas criaturas para o centro da cidade, para a 

morte certa. Se vivas, eram visualmente desagradáveis, como se deduz dos 

relatos comentados acima. Mortas e após a trituração e decomposição nas ruas 

de São Paulo, provocavam profundo desconforto à população. A limpeza, 

conforme relatos sobre a época e as sugestões de von Ihering citadas acima, era 

tarefa não muito simples. De forma absolutamente orgânica, esses animais 

penetravam incontinentes no cotidiano da cidade. 
Pouco depois dos içás vieram com o vento noroeste para o centro da Cidade, onde a 

iluminação era intensa, as mariposas da Serra da Cantareira. Volteavam, volteavam, batendo as 
asas nas lâmpadas, e caíam estrebuchando. 

Quem saía dos cinemas pisava a gosma escorregadia, que ocupava os passeios e o leito 
da rua. As mariposas continuavam a voejar e a tombar, batendo no rosto. As moças davam 
gritinhos. 

Os bondes escorregavam nos trilhos engraxados com caldo de mariposas, o motorista 
manejava o depósito de areia dos bondes, que despejava sobre os trilhos, para prosseguir. 

Apesar de todo o trabalho da limpeza pública, no dia seguinte, a cidade continuava 
gosmenta e fétida. Vieram os caminhões de irrigação e os lavadores com escovão, e a cidade 
continuou gosmenta e fétida. 

À noite, outra leva de mariposas. Espalhava-se creolina, o cheiro misturava-se com o da 
gosma e não se tornava mais agradável. Durou cerca de duas semanas. 

A ninguém ocorreu estabelecer o “black out”.12

10 Idem, ibidem. 
11 Idem, p. 39. 
12 Jorge Americano. São Paulo Naquele Tempo (1895-1915). São Paulo: Edição Saraiva, 1957, p. 
491-2.
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Realmente, tinha razão o memorialista: curiosamente, numa cidade que 

começava a tomar ares da modernidade, nem os cientistas, nem os engenheiros, 

nem os vereadores e prefeitos pensaram na medida mais econômica e eficaz não 

para exterminar os insetos, mas para não atraí-los: simplesmente apagar as luzes 

elétricas da cidade. O couro e o aço! 

Muito pelo contrário, cientistas como Rodolpho von Ihering, nesse 

momento, estavam também meio que enfeitiçados por outras fontes de luz, por 

outras lucrativas, esteticamente atraentes e irresistíveis invenções da 

modernidade capitalista. 
O custo do aparelho [para caçar mariposas], em se tratando de encomenda maior, poderá 

reduzir-se a poucos mil réis e, ainda, querendo adotar-se o sistema norte-americano, um pequeno 
reclame de cigarros ou calçados, que se permita pintar sobre a placa branca, pagará esta 
despesa.13

Não é difícil imaginar o quadro: ruas e avenidas repletas de grandes 

“bandejas” contendo uma mistura de água, petróleo e mariposas mortas boiando. 

Meio que difusos na insólita mistura, quem olhasse atentamente, no fundo das 

“bandejas”, entre flutuantes manchas de óleo bruto e corpos de insetos, poderia 

quem sabe distinguir a marca do calçado ou do cigarro “sedutoramente” 

oferecidos. O couro e o aço em dissolução!  
Ouçamos o dr. Ihering. 
Mas o sábio diretor do Museu Paulista se achava muito ocupado; ia partir no dia seguinte 

para o litoral, no seu infatigável afã de pesquisas, conforme o “Estado” noticiou. Recebeu-me o 
filho, um amável teuto-brasileiro, o dr. Rodolpho von Ihering., que nem por muito moço deixa de 
trilhar galhardamente a mesma carreira científica do pai. 

- Antes de tudo, vejamos o nome científico desse lepidóptero... 
- Vejamos, secundei eu, vagamente assustado.14

Amadeu Amaral, intelectualmente curioso, não se contentava em apenas 

ajudar no extermínio ou assistir as operações de limpeza. Seus interesses eram 

mais profundos e sua projeção artística lhe possibilitava conhecer mais 

cientificamente o animal. Aliás, essa espécie de curiosidade científica, mesclada 

de cultura popular, parece que se difundia pela cidade entre as inúmeras camadas 

socioculturais.

13 Rodolpho von Ihering. Contos... de um Naturalista, p. 39. 
14 Amadeu Amaral. “O Poeta e as Mariposas”, p. 51. 
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A gente não sabe de onde vêm as mariposas. Mas todas as noites, elas aparecem pela 
cidade, a girar, a girar, ao redor das lâmpadas elétricas. São grandes, de um cinzento prateado e, 
quando se debatem, espargem o pó fino das asas. Há por aí a crendice de que esse pó produz 
cegueira. Explica-se o temor com que muita gente as vê, achatadas, sobre as paredes. 

Sempre foi assim. São Paulo é uma cidade perseguida por mariposas e besouros. Entra 
ano, sai ano, a gente os encontra em maior ou menor número nos pontos iluminados. Mas, 
antigamente era pior. Muitos ainda se lembram daquele auspicioso ano de 1900. A cidade foi 
invadida por mariposas. Grandes nuvens de bombix clispar se abatiam sobre a cidade e, nos 
pontos centrais, chegavam a alcançar a meio palmo sobre o chão. O paulistano andava sobre um 
tijuco oleoso de mariposas esmagadas. Muita gente, para entrar em casa, deixava os sapatos na 
porta da rua. E, com a putrefação, a cidade passou a ter mau cheiro. Falou-se em miasmas, em 
pestes, etc.15

Como no século XIX, o país tropical das primeiras décadas do XX 

continuava sendo um grande celeiro de espécies e possibilidades de estudos para 

os cientistas naturais. Como Afonso Schmidt, o zoólogo encarregado pelo prefeito 

Washington Luis de resolver o incômodo problema questionava-se cientificamente 

para descobrir a procedência das mariposas que triunfantes cobriam os céus 

noturnos da capital paulista. “Mais útil e também mais interessante”, escreveu von 

Ihering, “é a parte da questão que poderíamos chamar profilática”16. Essa era uma 

das principais preocupações das autoridades públicas, científicas e tecnológicas 

da São Paulo do período, uma cidade que desordenadamente crescia: a higiene e 

o sanitarismo. “Cumpre descobrir a proveniência dessas mariposas, conhecer a 

sua biologia, afim de aparelharmo-nos para as medidas preventivas. [...] A lagarta 

brancacenta, comprida e grossa como um dedo indicador, vive no interior da 

taquara, aí faz o seu casulo, transforma-se em crisálida e, atingido o estado adulto 

de mariposa, sai por um orifício, previamente roído no bambu. Esta portinha oval 

fica vedada apenas por uma ligeira tampinha, que a mariposa, quando quer 

abandonar de vez a sua célula, por ter completado seu ciclo evolutivo, faz cair, 

empurrando-a com a cabeça.”17

Eram essas, também, parte das dúvidas e curiosidades do “vagamente 

assustado” Amadeu Amaral. Por isso havia procurado os especialistas do Museu 

Paulista.
Daí a pouco, tornou o meu gentil interlocutor da sua visita aos livros. 

15 Afonso Schmidt. São Paulo de Meus Amores. São Paulo: Paz e Terra, 2003. (Coleção São 
Paulo, 1), p. 84. 
16 Rodolpho von Ihering. Contos... de um Naturalista, p. 39. 
17 Idem, ibidem. 
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- É uma mariposa noturna da família dos “Bombycideos”, descrita sob o nome de “Myilobia 
smerintha” por Hübner, em 1824, numa monografia sobre borboletas exóticas. Ele dá-nos uma 
figura mais ou menos fiel da nossa mariposa. Há variações de colorido nesta espécie; por isso 
outros autores a descrevem como variantes e sob nomes diversos, o que lhe valeu uma sinonímia 
extensa e complicada. Outro nome genérico que geralmente se lhe dá é “Morpheis”.18

Imagem 3 Rodolpho von Ihering.  
Da Vida dos Nossos Animais. Fauna do Brasil, p. 233, 1934.

Mas de onde procediam as “visitantes” atuais?! perguntava-se von Ihering 

em suas indagações. Sabendo que viviam no interior de bambu e que eram 

18 Amadeu Amaral. “O Poeta e as Mariposas”, p. 52. 
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capazes de grandes vôos, parte o zoólogo para pesquisas de campo rebuscando, 

“cada vez a maior distância do centro’, todos os “taquarais dos arredores de S. 

Paulo”.19

Depois de muitas buscas infrutíferas, fomos encontrar o foco em uma capoeira na estrada 
da vila de São Bernardo, junto ao apiário do sr. Peters. [...] Havíamos chegado tarde demais ao 
local, para poder estudar a biologia toda da mariposa, cujo ciclo completo, do ovo ao inseto adulto, 
se estende por um ano. Assim só pudemos deduzir os dados que aqui registramos, do exame dos 
restos e vestígios deixados pelas larvas; contudo esses indícios bastam para daí podermos 
recompor quase todos os detalhes do desenvolvimento do lepidóptero, mormente porque, por um 
feliz acaso, encontramos também algumas lagartas e ninfas retardatárias, talvez doentias, que não 
acompanharam no tempo certo a evolução por que passaram as suas companheiras. 

As mariposas, desde que abandonam o interior da taquara, não se alimentam mais; trazem 
no abdômen toda a provisão de alimento de que necessitam para passar os poucos dias de vida 
que lhes restam – pouco mais de uma semana, si tanto – e este período da sua existência o 
consagram inteiramente aos cuidados da reprodução da espécie. As fêmeas fecundadas trazem, 
enovelados no ventre, 8 cordões de ovários, cada um de 90 cm. de comprimento, e por um cálculo 
bastante aproximado, podemos afirmar que elas dispõem aí de, pelo menos, 20.000 ovos.20

Rodolpho von Ihering, em seu “conto” de “naturalista”, prossegue 

descrevendo o ciclo biológico das mariposas detalhando, por exemplo, as 

capacidades instintivas para a escolha do local apropriado para a postura dos 

ovos, o tamanho de cada um, e a irregularidade dessa postura. Em uma dessas 

buscas o cientista encontra um conjunto de ovos ainda intactos. “Levamos uma 

destas posturas para o laboratório. Eram 5.120 ovos dispostos em uma faixa de 

20 por 4 cm., e dentro de 15 dias cada uma dessas pequenas manchinas [sic] 

produzia uma lagarta de cor ruiva, de cabecinha preta, medindo ao todo 1.5 mm 

de comprimento e 0,3 mm. de diâmetro.”21 Muito pequeninas ainda, essas lagartas 

instintivamente procuram os “internódios da taquara que lhes convém para 

moradia”, perfuram uma passagem, entram e isolam-se do mundo exterior, 

permanecendo em um gomo do bambu, no qual encontram “o alimento suficiente 

para ir crescendo, mudando de pele e enfim armazenar toda aquela gordura que 

vamos depois encontrar no abdômen do inseto adulto”. É aí, no interior da 

taquara, que a lagarta cresce e que, no mesmo momento no qual constrói seu 

casulo, escava a parede do vegetal, deixando “intacta a última camada externa da 

19 Rodolpho von Ihering. Contos... de um Naturalista, p. 40. 
20 Idem, p. 41-2. 
21 Idem, p. 42. 
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casca” para protegê-la dos inimigos naturais, preparando assim o local para sua 

saída posterior. A larva transforma-se em crisálida e, desta, em mariposa.22

Em suas andanças pelos taquarais da cidade o zoólogo teve a 

oportunidade de verificar a existência, ou os rastros, de uma série de outros 

animais que também freqüentavam esses locais, “dividindo-os”, muitas vezes, com 

as lagartas das mariposas: formigas, pica-paus, serelepes, roedores e pequenos 

mamíferos em busca de alimento.23

- E existe também em outros paises? 
- Existem semelhantes em muitos. [...] 
- E só gosta de taquara? 
- Só. Também o bicho da seda come exclusivamente folhas de amoreira. De modo que 

estas mariposas não constituem o que, em entomologia econômica, chamamos “praga”. 
- Em todo o caso, prefiro-lhes os besouros. Lembra-se dos besouros? Era uma invasão 

agípcia... E porque não apareceram agora? Porque foram substituídos pelas mariposas? 
- Naturalmente, porque dada qual tem a sua época... Lembro-me bem, eram uns besouros 

de dois centímetros de comprimento, preto-avermelhados. Era o “Dyscinetus rugifrons”, família dos 
“Scarabeideos”. 

- Também já tivemos e visita de bandos de umas baratas feias e asquerosas... 
- Sim, as baratas d’água, “Belestoma grande”, de dez centímetros de comprimento. E ainda 

não é tudo. Recorda-se de uns insetos verdes, que há poucos meses invadiram o centro da 
cidade, exatamente como agora as mariposas? 

- Lembro-me. Tenho uma memória olfativa excelente... Puah! Que era aquilo? 
- Aquilo era o “Pentatomideo”... 
- Por “percevejo do mato” o conheci eu. 
- Esse é o nome vulgar, justamente.24

Ia aproximando-se do final a visita que o poeta Amadeu Amaral fez ao setor 

de zoologia do Museu Paulista. A São Paulo da década de 1910, descrita por 

esses homens, tomada, mesmo que esporadicamente, de milhares de insetos, 

lembrava ainda, principalmente nesse aspecto zoológico, a cidade descrita por 

Saint-Hilaire e outros viajantes que a visitaram no início do século XIX. Mesmo 

com o impacto tecnológico e urbanístico posterior a 1870, São Paulo continuava 

possibilitando a existência de uma infinidade de criaturas. Um campo imenso para 

o trabalho dos cientistas ligados aos estudos da natureza. Rodolpho von Ihering, 

ao ser contratado pela prefeitura para estudar a mariposa, talvez pudéssemos 

qualificá-lo como sendo um “entomologista estético”, já que tais insetos, como ele 

mesmo classificou, não representavam nenhum tipo de risco às plantações ou ao 

22 Idem, p. 43-4. 
23 Idem, p. 45. 
24 Amadeu Amaral. “O Poeta e as Mariposas”, p. 52-3. 
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homem. O que incomodava era aquela convivência obrigatória, por dias, tão 

íntima, diríamos até, absolutamente orgânica, com milhares e milhares de insetos 

cobrindo os céus da cidade, emplastrando suas ruas e calçadas. Além de 

providenciar a precária e demorada limpeza das ruas, a prefeitura não tinha muito 

mais o que fazer para evitar os insetos, a não ser procurar os especialistas da 

área. Por morarem também na cidade, esses cientistas tinham, além do interesse 

de pesquisa, a ânsia por livrar São Paulo daqueles “incômodos” visitantes. 
Voltemos agora à parte deste estudo que nos interessa como moradores de S. Paulo. 

Porque vêm as mariposas para a cidade e como será possível evitar esta praga? [...] 
No caso que observamos em São Bernardo, a explicação é fácil. Neste ano a taquara 

floresceu e secou naquela zona e portanto as mariposas não podiam pôr os seus ovos aí mesmo, 
porque as lagartinhas não encontrariam o alimento necessário. Viram-se pois obrigadas a emigrar, 
em busca de novas taquarais. De São Bernardo, distante em linha reta cerca de 17 quilômetros da 
nossa capital, ainda se avista o clarão das nossas lâmpadas elétricas, e assim as mariposas, em 
virtude do fototropismo, muito pronunciado em quase todos os lepidópteros noturnos, sentiram-se 
atraídas, irresistivelmente, a ponto de esquecerem outro instinto muito forte, que as deveria obrigar 
a buscar novos taquarais. Desta forma transviadas, esses milhões de insetos deixaram de cuidar 
da boa deposição dos ovos. Basta, entretanto, que meia dúzia de fêmeas fecundadas tenha 
alcançado o Bosque da Saúde, por exemplo, onde este ano a taquara ainda não estava infectada, 
para que em setembro vindouro aí nasçam muitos milhares de mariposas dessa espécie.25

Rodolpho von Ihering conclui seu estudo preliminar apresentando 

sugestões “tendentes a defender a cidade contra futuras invasões desta praga, 

inofensiva mas asquerosa”. Na primeira o zoólogo sugere à prefeitura uma 

espécie de varredura dos arredores da cidade, “num raio de 20 a 30 quilômetros”, 

nos meses de Abril ou Maio, em busca de taquarais atacados pelo inseto. 

Encontrando um foco contaminado, a única maneira de deter o crescimento das 

lagartas era cortando as hastes dos bambus e provocando assim tanto a morte do 

vegetal como de seus hospedeiros.26 Caso este procedimento não apresentasse 

os resultados esperados, restava ainda a opção de utilizar-se o “invento” descrito 

anteriormente, espécie de armadilha a ser colocada na entrada da cidade para 

“obstar a invasão”. 
Conhecido pelo menos o rumo de onde vêm as mariposas, basta colocar, entre essa zona 

e a cidade, em ponto bem evidente, um certo número de grandes lâmpadas elétricas, de forma a 
fazer convergir para aí todas as mariposas, ou pelo menos a maior parte delas. Junto de cada 
lâmpada armam-se aparelhos análogos aos que acima figuramos, que neste caso poderão ser de 
grandes dimensões, visto como não há conveniências urbanas a respeitar.27

25 Rodolpho von Ihering. Contos... de um Naturalista, p. 45-6. 
26 Idem, p. 46. 
27 Idem, p. 47. 
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Uma das “conveniências urbanas a respeitar”, a pedido especial do prefeito-

historiador Washington Luis, era acabar, de uma vez por todas, com criaturas 

indesejadas como mariposas, gafanhotos e outros insetos do gênero. Como no 

caso de outras presenças, esses animais literalmente manchavam a imagem da 

cidade em processo de modernização.
- Pois muito bem, meu caro dr. Ihering. Mais uma pergunta, e temos conversado. Não há 

perigo nenhum nesta invasão de mariposas? O pó das asas... 
- Não, não há perigo. O pó, aliás escamas, é geralmente tido como prejudicial aos olhos; 

mas não é verdade. São muitíssimo aborrecidas, eis tudo; perigosas, não. Entretanto, há um meio 
de dar cabo delas... 

- Qual? 
- Comê-las. 
Para um entomologista, a pilhéria não me pareceu má. Sorri, e dispunha-me a tomá-la 

como bom fecho para a conversa. Mas o meu amável interlocutor advertiu-me de que não 
brincava. As mariposas, ou antes, suas lagartas, que são brancas, roliças e moles, do tamanho de 
um dedo médio, mais ou menos, têm os seus apreciadores. 

- Onde se encontram esses “gourmets” das dúzias? 
- Entre os indígenas sul-americanos. Gostam muito de larvas de mariposas. Com eles 

aprendeu a comê-las “Cabeza de Vaca”, – é verdade que forçado pela falta de outro alimento. Ele 
e sua gente se alimentaram assim por muito tempo. Temos aqui na nossa coleção uma lagarta que 
também é petisco lá pelas bandas do Paraguai. É a “Tambú” ou “Bucú”. Aparece nos meses de 
maio e junho, e o povo procura-a avidamente, como uma iguaria finíssima. Meu pai já provou... 

- E gostou? 
- Não desgostou. Comeu por dever de ofício... 
- Oh! Por dever de ofício nós todos comemos muita coisa horrível... [...] Mas, como dizia o 

amigo, o senhor dr. Hermann von Ihering comeu as larvas por dever de ofício... 
- Em parte por dever de ofício, em parte por curiosidade. É naturalista, compreende-se. Foi 

no alto Paraná, no Paraguai, onde esteve ultimamente e de onde trouxe as lagartas que figuram 
aqui nas coleções. Provou esse “guzano” frito em manteiga, como os costumam preparar por lá, e, 
não obstante a natural repugnância, afirma que, sem ser um pitéu de primeira ordem, tem o seu 
saborsinho delicado. 

- Duvido... Em todo o caso, deve ser melhor do que içá. E aqui em São Paulo comia-se 
essa asquerosa formiga, ainda não há muito tempo. Há trinta anos, era comum, vendia-se nos 
taboleiros, na rua... 

- Pois aí tem. “De gustibus non disputandum”. 
- Perfeitamente. E queira desculpar pelo tempo que lhe tomei. Até breve.28

O couro e o aço cientificamente justificado. Deveres do ofício! Diferente era 

a situação dos “antigos paulistas” comedores de formigas, aquela gente grada e 

importante comentada anteriormente, que se constrangia por não ter justificativas 

“consistentes” para validar o “prazer” de consumir insetos, “comida de índio”, de 

“gente selvagem, incivilizada”. 
Não podemos dar ainda por completas as notas biológicas que aqui registramos, mas 

esperamos poder prosseguir as investigações começadas. O mais difícil, porém, que é achar o 
começo da meada, está feito. Ao exmo. sr. dr. Washington Luis, digno prefeito da capital, devemos 

28 Amadeu Amaral. “O Poeta e as Mariposas”, p. 53-5. 
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agradecer o auxílio que nos prestou, proporcionando-nos todos os meios tendentes a facilitar 
pronto desempenho da nossa tarefa.29

Assim relatou seus trabalhos o eminente zoólogo Rodolpho von Ihering em 

1914.
Já vê o leitor que não foi de todo infrutífera a minha visita ao Museu do Ipiranga. Atiremo-

nos às mariposas! Há por aí tanta gente que tem um fraco decidido pelo “escargot”, pelas rãs. As 
mariposas não lhes ficam a dever nada, quanto ao aspecto; e podem ser-lhes até superiores 
quanto ao paladar. Depois, muito econômicas. E daí, adquirido o hábito, não será preciso nenhum 
esforço extraordinário para passarmos ao gafanhoto, – o que terá a incalculável vantagem de 
contribuir para a debelação da praga, tão temida dos lavradores. [...] 

Seja como for, já era tempo de se providenciar. Atacar o mal nas suas fontes é impossível; 
mas o que é perfeitamente possível, e indispensável, é remediar-lhe os desagradabilíssimos 
efeitos. É possível e fácil: basta que a Prefeitura mande lavar as ruas, pela manhã, a fortes jorros 
de água que carreguem com a enorme quantidade de mariposas mortas para os esgotos, ou, 
então, recomende uma varredura mais cuidadosa, depois de uma irrigação com creolina. 

Assim se atenderão sensivelmente os incômodos a que nos achamos sujeitos no centro da 
cidade. Suprime-se ao menos o impossível mau cheiro que se desprende das borboletas mortas. 

Borboletas mortas, em verso, e em verso bom, ainda se toleram; mas, assim mesmo, em 
doses muito discretas. 

Assim protestou o brilhante novelista Amadeu Amaral, também em 1914.30

“Não resistimos”, comentou Rodolpho von Ihering, “à tentação de 

transcrever as lindas páginas que Amadeu Amaral (naquele tempo [1914] ainda 

não acadêmico, mas já imortal) por assim dizer escreveu conosco, isto é: o 

naturalista falava e o poeta recompunha e dourava”31. Imediatamente após o fim 

do “relatório” de pesquisa que von Ihering apresentou ao prefeito de São Paulo em 

1914 ele acrescentou, em forma de adendo, algumas palavras explicativas para 

justificar, em 1924, a inclusão da crônica escrita por Amadeu Amaral, com sua 

“assistência”, realizada também em 1914. Essa crônica do poeta paulista foi 

publicada por von Ihering, em seu livro Contos... de um Naturalista, logo após o 

texto de sua autoria descrevendo os trabalhos de entomologia que havia realizado 

a pedido de Washington Luis.32 Dois discursos, duas percepções, dois interesses 

sobre uma mesma realidade urbana. O couro e o aço em confusa e complexa 

simbiose. Contatos paulatinamente impossíveis, em um mundo que começava a 

pautar-se pelas especializações. Aproximações fascinantes, quando não 

inusitadas, entre dois meios freqüentemente tão distantes um do outro: o artístico 

29 Rodolpho von Ihering. Contos... de um Naturalista, p. 47. 
30 Amadeu Amaral. “O Poeta e as Mariposas”, p. 55.
31 Rodolpho von Ihering. Contos... de um Naturalista,, p. 48. 
32 Idem, p. 49-56. 



315

e o científico. “Seria essa a forma ideal de apresentar o naturalista em público, 

fora do seu círculo restrito dos especialistas?”, perguntava von Ihering na 

seqüência de seu texto.33 Citando uma afirmação do renomado médico psiquiatra 

Franco da Rocha, em uma obra que dissertou sobre ornitologia, o zoólogo parecia 

acreditar que sim. Escreveu Franco da Rocha: “Também não será tão difícil que 

se reúnam dois homens, um como escritor outro como cientista; este corrigirá os 

arroubos fantasistas daquele; não admitirá cincadas só por amor da eloqüência”34.

E quem corrigiria os arroubos e cincadas dos cientistas? Nem Franco da Rocha 

nem Rodolpho von Ihering responderam tal questão. Quem sabe o poeta 

responderia!?

Entre outros, era esse quadro descrito acima um dos “laboratórios” no qual 

os novos cientistas de São Paulo teriam que atuar. Tem-se a impressão, ao 

vislumbrar uma cidade coberta por mariposas, besouros e gafanhotos mortos, em 

incômodo estado de decomposição, que, como no caso dos engenheiros, os 

cientistas ligados às inúmeras áreas da natureza sentiam-se frente a um meio no 

qual tudo estava por ser feito, quase tudo por ser descoberto. Mesmo em 

transformação, São Paulo ainda poderia ser vista como um imenso celeiro de 

espécies vivas e laboriosas. Eram nesses parâmetros descritos acima que a 

ciência moderna implantava-se na capital paulista. Incondicionalmente tratava-se 

da fundação de uma ciência calcada em um cotidiano que fundia, no mesmo 

cadinho, os elementos orgânicos, maleáveis e adaptáveis do couro e as 

consistências, exatidões e friezas do aço. Experiências, intervenções e 

aproximações como as de Rodolpho von Ihering e Amadeu Amaral, no caso das 

mariposas de 1914, podem ser entendidos como produtos, como têmperas 

originadas dessa inusitada fundição. 

Em outros extremos da cidade, por volta de 1910, eram comuns certas 

ocorrências cotidianas envolvendo a imensidão de animais domésticos de criação.  

Se essas ocorrências, como por exemplo a citada a seguir ocorrida na Alameda 

Santos por volta de 1910, fossem presenciadas por veterinários e zootecnistas 

33 Idem, ibidem. 
34 Idem, ibidem. 
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ligados ao Posto Zootécnico Central e à Secretaria da Agricultura do Estado de 

São Paulo, a cena muito provavelmente lhes chamaria profissionalmente a 

atenção.
Havia algum tempo Bito vinha dando certas demonstrações... Tentara um dia – na falta de 

cabra para saciar seus desejos – cruzar Flox, não obtendo sucesso. Levou um carreirão daqueles, 
com latidos e dentadas. Mamãe surgiu, pressurosa, em defesa de Bito contra aquele ‘cachorro 
velho e ranzinza que podia muito bem brincar um pouco com o pobrezinho!...’ Não se dava conta 
da realidade, parecia não enxergar os enormes chifres e o cavanhaque do bode. 

Galã à cata de aventuras, Bito tentava a sorte com tudo o que lhe passasse pela frente: 
galinhas, galos, gatos, potes de plantas, tamancos e até perseguia os inocentes pombinhos. 
Acabou bandeando-se para os lados de Rubicunda, uma roliça leitoa, ganha de presente para ser 
assada no Natal, salva como de hábito por dona Angelina, grudada agora nas garras de sua saia, 
não lhe largando os calcanhares. 

Mamãe custou a entender que Bito se tornara adulto, carente de amor, que deixara de ser 
aquele cabritinho travesso, ingênuo em suas reinações... até o dia em que ele investiu com ardor e 
vontade contra as cabras de dona Caropita, no quintal de nossa casa. 

Naquela manhã, dona Caropita – mulher de pouca educação e briguenta – mungia, 
distraída, as tetas de suas cabras, seu ganha-pão. De repente, copo e leite voaram longe. 

Bito atacava, macho sequioso! Enfim! Enxergava, à sua disposição, não apenas uma mas 
duas belas fêmeas, branquinhas, sedutoras. Ninguém o afastaria dali antes de levar a cabo o seu 
intento. Investia ora sobre uma, ora sobre a outra... As cabras assustadas saltavam, os grandes 
guizos de latão, atados ao pescoço, a tocar, colaborando para o pandemônio. 

Estatelada, entre a surpresa e o orgulho, mamãe presenciava a cena sem tomar 
providências. Despertou com os berros de dona Caropita que, não gostando nem um pouco da 
brincadeira, possessa, ordenava que levassem aquele bode ‘puzzolento’, antes que ele acabasse 
secando o leite de suas pobres e indefesas cabras. Que, se o leite delas secasse, mamãe teria de 
lhe pagar o prejuízo e que mais isso e que mais aquilo... 

Voltando a si, dona Angelina ordenou a um empregadinho da garagem que amarrasse o 
bode numa árvore do jardim, engoliu em seco os impropérios atirados pela mulher revoltada. Não 
adiantava discutir com pessoa tão ignorante, mamãe tinha experiência.35

Bito entrara para a família de Zélia Gattai na forma de um presente de 

Páscoa, recebido por seu Ernesto.36 De iguaria transformara-se, como ocorrera 

com Rubicunda, em animal de estimação de D. Angelina. Desde cabrito, apesar 

de sempre protegido, o animal já vinha causando alguns problemas e 

desagradando o marido de dona Angelina: já comera uma barra do paletó de seu 

irmão mais velho, um exemplar de domingo d’O Estado de São Paulo e destruíra 

um guarda-chuva.37 Seu Ernesto “entrou de sola: – Fai la finita! Dio Cane, non si 

puó viú vívere in questa casa! Eu aqui não mando mais nada... Porca miséria! 

Tudo tem seu limite! Bichos por toda a parte, dentro e fora... ainda vou encontrar, 

35 Zélia Gattai. Anarquistas Graças a Deus, p. 80-1.
36 Idem, p. 75. 
37 Idem, p. 78. 
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um dia, bodes e porcos dormindo na minha cama...”.38 Mas, mesmo assim, 

mesmo após o incidente com as cabras da vizinha, Bito permaneceu na casa da 

Alameda Santos por mais algum tempo. Certa vez, conforme Zélia Gattai, nem 

sua mãe conseguiu argumentos para que o bode pudesse continuar entre eles. O 

incidente havia sido sério demais: Bito acertou “em cheio” a traseira de um cliente 

rico da oficina de automóveis de seu Gattai que, distraidamente, trocava olhares 

com Wanda, a filha mais velha do mecânico.39 Não havia perdão. O animal de 

estimação de dona Angelina foi levado, por um tio de Zélia, para sua chácara em 

São Caetano. A viagem foi feita de trem, num vagão de 2.ª classe. Talvez ele 

tenha sido despachado para a zona rural por ter escolhido a pessoa errada para 

jogar “de fuças no chão”, de cara na graxa.40 O couro e o aço! 

Principais fontes de alimentação, canais de sobrevivência, formas de 

distração e vias de sociabilização eram esses animais e seus proprietários parte 

fundamental do intrincado e multifacetado mecanismo de funcionamento, 

subsistência, crescimento, modernização e urbanização da cidade.
De repente escuta-se um badalo como de madrinha de tropas. São seis cabras amarradas 
umas às outras pelo pescoço repuxando-se em todas as direções, uma com campanela 
pendurada, todas com os ubres cheios, trazidas por um menino. 
Em nossa casa não se toma leite de cabra. O rapaz que as conduz pára no vizinho. A 
criada vem à porta com dois copos. Enche-os e os entrega à patroa que veio à janela. Ela 
bebe um copo e leva o outro para dentro, para o marido, que deve estar lendo o jornal.41

 Apesar de algumas famílias, como a de Jorge Americano, não consumirem 

leite de cabra, esse artigo, seus produtores e seus vendedores espalhavam-se 

marcadamente pelos vários caminhos da cidade.42 Para uns, ao escutarem, ao 

longe, a aproximação “da campainha que os mamíferos traziam ao pescoço”, já 

experimentavam, antecipadamente, o prazer que daí a pouco teriam ao tomarem 

“o saboroso e nutritivo líqüido”, que era tirado na hora.43 Para outros, ao 

perceberem o tocar característico de uns “sinos de latão”,  já sabiam que era dona 

38 Idem, p. 79. 
39 Idem, p. 89-90. 
40 Idem, p. 90. 
41 Jorge Americano. São Paulo Naquele Tempo (1895-1915), p. 111-2. 
42 Sobre o cotidiano dessa população pobre da cidade de São Paulo em fins do século XIX e início do XX, Cf. 
Maria Inez Machado Borges Pinto. Cotidiano e Sobrevivência: a Vida do Trabalhador Pobre na Cidade de 
São Paulo, 1890-1914. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994. (Coleção Campi, 18). 
43 Jacob Penteado. Belenzinho, 1910 (Retrato de uma Época),  p. 230. 
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Caropita e suas duas cabras leiteiras, as mesmas envolvidas nas desventuras de 

Bito, que estava chegando para suas entregas em casas já previamente definidas. 

Dona Caropita, suas cabras e seu marido, que trabalhava como carroceiro, 

moravam numa casa na Alameda Jaú. Segundo informa Zélia Gattai, apesar de 

ser vendido caro – daí talvez não ser consumido por toda a população – “diziam 

que o leite de cabra prevenia contra tuberculose” e era “muito bom para as 

crianças”. Embora não fossem ricos, dona Angelina comprava o produto para a 

família e, “filosofando”, dizia: “Antes gastar em leite do que em remédios.”44

Apesar do sabor inusitado e até picante do registro, e da curta, mas 

agitada, experiência de Bito na cidade de São Paulo, a intenção principal ao citá-

los aqui é, por um lado, demonstrar esferas do cotidiano nas quais houve uma 

profusa presença de animais envolvendo as criações domésticas e os vendedores 

ambulantes de leite, frangos, ovos, etc., e, de outro, lembrar que foi nesse período 

que começou a se implantar em São Paulo as novas técnicas da zootecnia. O

periódico O Criador Paulista, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, 

consultado nesta investigação, foi a publicação oficial para a divulgação dessas 

novas técnicas e das exposições e concursos de animais realizadas em São Paulo 

e em outras localidades do Brasil. Era com essa rica cultura popular que os novos 

zootecnistas iram trocar experiências. 
“Elementos necessários à criação I". Sobre a criação extensiva e intensiva de cavalos. 
Os resultados dos dois sistemas de criar são perfeitamente diferentes, o que se explica 

facilmente pelo fato de que a criação intensiva violenta a natureza, agindo sobre as raças naturais, 
da mesma forma que a indústria age por exemplo sobre o minério de ferro para a fabricação do 
aço.

Expliquemos: a natureza fornece o minério de ferro imprestável nesse estado; a indústria 
porem o transforma em instrumentos de aço perfeitos e próprios a diversos misteres. 

Na criação, a natureza fornece também uma raça cavalar, que representa o papel do 
minério imprestável. A criação extensiva mal o modifica, ao passo que a criação intensiva o 
transforma em motores úteis dotados de valor comercial certo.45

Eram com esses idéias que se instalava em São Paulo, na Mooca, o Posto 

Zootécnico Central.
Ora, os zootecnistas modernos verificaram experimentalmente que há tantos tipos de 

animais, nas espécies de cada gênero, quantas são as funções econômicas, que eles 
desempenham na economia rural: que a cada função corresponde uma conformação especial. 

44 Zélia Gattai. Anarquistas Graças a Deus, pp. 81-2. 
45 O Criador Paulista, ano I, n. 1, p. 3-4. Artigo de G. Plantede. 
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Assim, os padrões ou cânones propostos por Bourgelat, embora aceitáveis para 
estatuários e pintores, foram repelidos por zootecnistas, que, na apreciação dos animais, não 
perdem jamais de vista a conformação orgânica correspondente à cada aptidão ou função 
econômica do animal; de onde resulta deveriam existir tantos padrões de perfeição ideal quantos 
são aquelas diferentes funções. 

Para a zootecnia moderna, a mais bela das maquinas vivas é aquela que, sob as formas 
mais sólidas e vigorosas, melhor desempenha a sua função especial, produzindo rendas máximas 
com despesas mínimas. 

É sobre este terreno sólido dos fatos que se devem firmar os nossos criadores, inspirando-
se nas idéias, que sempre guiaram os pecuaristas ingleses e norte-americanos em sua prática 
adiantada e, a todos os respeitos, digna de imitação."46

Contudo, o “terreno sólido” em que os zootecnistas paulistas pisavam era 

marcado por cenas como essas: 

Imagem 4 Vendedor de leite de cabra em São Paulo em 1953. 
Alice Brill / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: 011CXC3405.

46 Idem, p. 14-17. Artigo de R. E Ferreira de Carvalho.
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Em outra parte da cidade, no mesmo período em que o livro de Rodolpho 

von Ihering chegava às livrarias, ocorriam outras aproximações científicas, sociais, 

culturais e biológicas. 
Há, na extremidade de um dos intermináveis subúrbios de São Paulo, uma fazenda de 

criação de cobras onde se preparam e distribuem soros contra as dentadas das cobras venenosas, 
que são abundantes por aqui. [...] 

Fomos então para um dos distantes museus onde estão as tarântulas; e modelos de cera 
em tamanho natural do que acontece ao corpo humano depois das dentadas. Ali havia de novo 
silêncio e calor e uma jovem estudante vestida de linho branco estava presente, enquanto as flores 
cintilavam do lado de fora da sala de paredes claras. Os modelos eram repulsivos, mas havia dois 
que demonstravam a diferença entre os arranhões mistos dos dentes de uma cobra não-venenosa 
e a dupla perfuração suficiente das presas venenosas, que me trouxeram, acima da náusea, a 
lembrança de uma noite em que a perna de um homem quase desfalecido foi examinada à luz de 
fósforos à procura de certos sinais, e ele desatou a chorar lágrimas de alívio ao saber que iria 
sobreviver. 

As tarântulas são manifestamente criações pessoais do Diabo. Não são maiores do que o 
punho fechado e se alimentam vivendo em companhia de um cobra fina de trinta centímetros de 
comprimento que fica viva até ao fim da quinzena seguinte. Nessa ocasião, a tarântula mata a 
cobra e come-a descansadamente. Olha-se para os belos mundos de teto de gaze e paredes de 
vidro, cada qual com um chão de terra vermelha e uma latinha de lã molhada para manter a 
umidade necessária à inquilina e à sua ração. Numa jaula, uma fêmea tivera filhotes do tamanho 
de moedas de um peny. Concedem-se, oficialmente, vinte e quatro horas a uma pessoa mordida 
por tal senhora, mas, nesse tempo, não poderá ela tratar da sua vida. 

Voltamos, já de saída, à claridade exterior e passamos por outra série silenciosa de 
prédios brancos, onde ficavam os cavalos e outros animais através de cujos organismos os 
venenos são atenuados e controlados a fim de que possam viver mais tempo pessoas que de 
outro modo teriam tido uma morte horrível. 

Dizendo as coisas pelo alto, o processo começa com uma injeção infinitamente pequena 
do veneno num cavalo tratado cuidadosamente. 

Trata-se, como é fácil perceber, da descrição de uma visita ao Instituto 

Butantan. Rudyard Kipling, autor da descrição, deixou essas impressões sobre 

sua passagem, em 1927, pelo instituto de pesquisa.47 No relato nota-se um certo 

mal-estar, experimentado pelo escritor, ao percorrer os corredores e jardins da 

instituição. Presenciar, em um silêncio asséptico e quente, constrangedor e 

ameaçador, compenetrados cientistas vestidos de branco, animais em pequenas 

jaulas, modelos exemplares das corrosões causadas por venenos peçonhentos, 

cavalos cobaias e explicações veladas, causaram um certo incômodo, 

desassossego e inquietação a Kipling. Para aliviar a impressão, por uma das 

janelas de um dos prédios brancos, olhou e registrou, “as flores cintilavam do lado 

de fora da sala de paredes claras”48.

47 Rudyard Kipling. Cenas Brasileiras. Um Documento Inédito – A Presença de Kipling no Brasil.
Trad. Pinheiro de Lemos e Geir Campos. Rio de Janeiro: Editora Record, s.d., p. 69 e 75-6. 
48 Idem, p. 75. 
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Imagem 5 Instituto Butantan 
Hildegard Rosenthal / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: 005HRP060.009 

PESQUISAS PRELIMINARES 

A revisão que acabamos de fazer dos principais trabalhos publicados sobre os venenos de 
aranhas, e o araneismo clínico ou experimental, não dá senão uma idéia muito imperfeita do grau 
de atividade e do modo de ação desses venenos. 

Sua toxidade, negada por alguns, é confirmada pela existência de numerosos acidentes 
sempre muito bem caracterizados. Em compensação, a parte experimental é completamente 
insuficiente, e os resultados contraditórios que ela fornece não permite, de um modo geral, verificar 
os dados clínicos. 

Muitas causas explicam essa falta de acordo; primeiramente é necessário notar que a 
maior parte dos autores se ocuparam de espécies diferentes, nem sempre determinadas com a 
necessária exatidão, e é de supor, a priori, que as propriedades do veneno se modifiquem, 
segundo os tipos morfológicos, tanto mais que estes pertencem a grupos muito afastados. Os 
resultados dependem também, consideravelmente das condições da experiência ou de observação 
e os fatos citados na literatura, são raramente comparáveis entre si. 

Até agora, nenhum método, além da picada direta, sempre incerto, foi empregado para o 
estudo experimental dos “venenos araneicos” e algumas pesquisas feitas, com solutos de veneno, 
ficaram sem resultado. Antes de empreender o estudo toxiológico dos principais grupos de aranha 
indígenas, dentre os quais diversas espécies foram acusadas de provocar acidentes graves, em 
nosso país, ou nos paises limítrofes, era necessário estabelecer um método experimental seguro, 
que nos habilitasse a julgar das principais propriedades desses venenos, permitindo o estudo 
comparativo dos mesmos: é o que procuraremos estabelecer nesta primeira contribuição. 

O fragmento está inserido introdução à primeira parte do longo e detalhado 

artigo intitulado “Contribuição ao estudo do veneno das aranhas” que relata 

minuciosamente as pesquisas e experiências feitas no início da década de 20, no 
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Instituto Butantan, pelos doutores Vital Brazil e J. Vellard.49 O artigo foi dividido em 

três partes, sendo que na primeira os cientistas apresentam o tema da pesquisa 

fazendo uma síntese histórica de acidentes e interpretações clínicas dos mesmos, 

no Brasil e em outros paises, envolvendo aranhas, vítimas e pesquisadores. Ainda 

nessa parte, foi feita outra súmula crítica das pesquisas experimentais sobre o 

araneismo que, segundo eles, “são muito mais raras e menos completas do que 

os estudos clínicos; como teremos ocasião de expor mais adiante, são elas 

delicadas, sujeitas a numerosas causas de erro, apresentando resultados muitas 

vezes contraditórios, e difíceis de serem devidamente apurados”.50 Completando 

essa apresentação foram discutidos aspectos físico-químicos do veneno das 

aranhas, outros tipos de toxinas existentes no animal e processos de imunização 

de cobaiais. 

Imagem 6 Rodolpho von Ihering.  
Da Vida dos Nossos Animais. Fauna do Brasil, p. 197, 1934.

49 Vital Brasil; J. Vellard. Contribuição ao estudo do veneno das aranhas. Memórias do Instituto 
Butantan, São Paulo: s.n., tomo II, 1925, p. 5-77. 
50 Idem, p. 14. 
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Essa apresentação foi apenas uma espécie de justificativa para comprovar 

a importância do desenvolvimento da pesquisa que Vital Brazil e seu assistente 

haviam proposto. Dentro dessas justificativas, vale ressaltar, são apresentados 

relatos de casos de acidentes envolvendo aranhas, populares e até cientistas, 

denotando, referente a esses últimos, o alto grau de perigo que envolvia essas 

atividades.
A estes casos devemos ainda acrescentar o do acidente de que um de nós (o Dr. J. 

Vellard) foi vítima, quando caçava nas matas próximas ao Instituto de Niterói, aranhas para os 
estudos que empreendíamos. Ao procurar apanhar, com uma pinça, um Ctenus ferus, espécie 
muito agressiva, e extremamente ágil, fora picado no polegar da mão esquerda. Sentiu 
imediatamente dores muito vivas que continuaram intensas por muitas horas a atenuadas por 
alguns dias. Não houve reação local. Além dos fenômenos dolorosos, foram notados: freqüência e 
irregularidade do pulso, mal estar geral, trepidação muscular e contratura nos músculos do dedo 
ofendido, suores profusos, etc. 

Só ao fim de quatro dias julgou-se o paciente apto a retomar as suas ocupações 
habituais.51

O couro e o aço em reações extremadas, em situações insólitas, nas quais 

os cientistas, muitas vezes acidentalmente, como no caso do dr. Vellard, acabam 

transformando-se, eles mesmos, em cobaias para suas próprias experiências. 

Muitas vezes, porém, essas situações eram provocadas, e nelas os cientistas 

colocavam-se, deliberadamente, na situação de “animais-testemunha” para si 

próprios.
Será quase ocioso descrevermos os característicos da “queimadura” de taturana, tão 

geralmente são eles conhecidos. Inúmeras vezes experimentamos em nós mesmos, 
involuntariamente ou muito de propósito no laboratório, os vários “graus” que também nesta 
“queimadura” se podem distinguir. Basta roçar muito de leve as cerdas (escondidas no meio dos 
pelos mais longos nas lagartas dos Megalopygideos) com o dorso da mão ou com o punho, e, 
passados alguns segundos, sente-se um calor e prurido, aliás bem característicos, no ponto 
atingido. Um contato mais brusco, faz entranhar mais as cerdas, sentindo-se assim também 
agulhadas, que ao contato ligeiro passam despercebidas. Em todo caso dentro de poucos minutos 
forma-se uma mancha vermelha, no meio da qual, mais tarde, se descobrem pontos brancos, 
correspondentes às agulhadas. 

A dor vai-se tornando cada vez mais intensa, a mão toda arde em fogo, logo começam a 
doer as juntas e, se a queimadura foi de 3.º grau, isto é se a taturana pode injetar todo o veneno de 
várias cerdas, todas as articulações do braço e mesmo os ombros fazem-nos sentir uma dor 
violentíssima, como que aliada a uma sensação de peso, tudo isto no correr de 10 minutos, mais 
ou menos.52

“De gustibus non disputandum”, diriam os incrédulos. 

51 Idem, p. 14. 
52 Rodolpho von Ihering. Contos... de um Naturalista, p. 73.4. 
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 Nas duas partes seguintes, as principais do trabalho, são apresentados os 

procedimentos experimentais em inúmeras cobaias e os resultados da 

investigação. Trata-se de uma detalhadíssima pesquisa científica, envolvendo 

sofisticados métodos de análise e intervenção clínica, mais de trezentas sessões 

experimentais e dezenas de cobaias, ou conforme a nomenclatura utilizada do 

período, “animais-testemunha”: aranhas, ratos, pombos, camundongos, coelhos, 

sapos, serpentes e inúmeros “cobaios”. Em algumas dessas trezentas sessões, 

como por exemplo nas experiências compreendidas entre os números 320 e 331 

para avaliar a intensidade do veneno contido em “quatro glândulas de 2 

exemplares de fêmeas de grande tamanho” da aranha Ctenus ferus, os “animais-

testemunha” utilizados eram numerados: a experiência 320 usou o coelho 19; a 

326 o coelho 32; a 321 o cobaio 62, a 332 o pombo 128, e assim por diante. São 

mais de cinqüenta páginas, em fonte pequena, descrevendo 

circunstanciadamente, minuto a minuto, a ação do veneno, puro ou modificado por 

outros produtos químicos, sobre os “animais-testemunha”. “Exp. 24 – Uma fêmea 

que ainda não chegou a seu completo desenvolvimento (45 mm.), capturada 2 

dias antes, em jejum, é colocada em um tubo (10,30) com um camundongo; muito 

excitada fere diversas vezes o murídeo que [...]”53. Segue a descrição da ação do 

veneno sobre o animal, que era o objetivo principal da pesquisa. “Afim de nos 

orientar nestas pesquisas preliminares, e de determinar as propriedades 

essenciais dos venenos de aranhas, tivemos de escolher um pequeno número de 

espécies preenchendo diversas condições: fáceis de se obter em quantidade 

suficiente, possuindo veneno suficientemente ativo, enfim, pertencendo a grupos 

bastantes distanciados para dar uma idéia geral do veneno araneico.”54

Na primeira etapa da pesquisa, objetivando principalmente o preparo de 

“soluções de venenos” para serem utilizadas posteriormente, na segunda, em 

cobaias, foram selecionadas quatro espécies de aranha: a Ctenus ferus, que “se 

encontra com muita facilidade nos arredores do rio de Janeiro e Niterói, sobre as 

bromélias; é encontrada igualmente no Estado do Espírito Santo e no litoral do 

53 Vital Brasil; J. Vellard. Contribuição ao estudo do veneno das aranhas. Memórias do Instituto 
Butantan, São Paulo: s.n., tomo II, 1925, p. 31. 
54 Idem, p. 28. 
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Estado de S. Paulo”; a C. nigriventer, encontrada “com muita freqüência na capital 

e no interior de S. Paulo, de Minas, do Rio, de Goiás e de Mato Grosso”; a Nephila

cruentata, “muito comum em certas regiões do Brasil e principalmente no litoral”; e 

a Trechona venosa, “muito comum nos arrabaldes do Rio de Janeiro, e fartamente 

distribuída pelo Brasil, é pouco conhecida; [...] Encontra-se nas proximidade da 

cidade de São Paulo, uma variedade dessa espécie, caracterizada pelo menor 

tamanho e pela cor um tanto avermelhada”.55

Imagem 7 Memórias do Instituto de Butantan. 1926 
Tomo II – Fascículo único, estampa 29. 

55 Idem, p. 29. 
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De posse de um processo prático de preparar soluções de venenos muito ativas, dosadas 
com exatidão e comparáveis entre si, passaremos a estudar os quatro tipos já escolhidos aos 
quais acrescentaremos a Lycosa raptoria, espécie de que trataremos em último lugar. 

Nas experiências empregamos o camundongo, o rato branco, o cobaio, o pombo, o coelho 
e diversos animais de sangue frio, serpentes e sapos, usando comparativamente, as vias sub-
cutânea, intramuscular, e a endovenosa; mais raramente as injeções intradérmicas. Os sintomas 
sempre foram idênticos aos observados por picada direta. Com o veneno de Ctenus, porém, por 
via sub-cutânea, nunca registramos mortes tão rápidas, como as produzidas pela mesma espécie 
por picada direta, e em condições favoráveis. A diminuição na ação desse veneno, quando em 
solução é explicada pela sua grande diluição. Em todas as experiências os resultados obtidos 
foram muito regulares, perfeitamente comparáveis entre si, proporcionais à quantidade de veneno 
injetada e, como era de prever, muito diferentes, segundo as espécies de aranhas. 

Enfim, tendo conseguido como dissemos anteriormente obter veneno puro e dessecado, 
completam essas pesquisas estabelecendo de um modo seguro, a mínima mortal de diversos 
venenos, para os diferentes animais de laboratório, verificando, assim, exatamente, a enorme 
atividade de alguns deles.56

A partir dessas conclusões, seguem as exemplificações, cientificamente 

comprovadas. A última parte do artigo, que representa também os últimos 

estágios da pesquisa, apresenta alguns resultados de vários soros 

antipeçonhentos testados em animais nos laboratórios do instituto. A justificativa 

principal da pesquisa era de que no Brasil, e especificamente na cidade de São 

Paulo e seus arredores, existiam inúmeras espécies de aranhas e eram diversos 

os casos de acidentes envolvendo o homem e esses animais. Logo no início do 

artigo, mais especificamente no primeiro parágrafo, Vital Brazil apresenta uma 

inusitada informação. 
A existência de acidentes, de uma certa gravidade, no homem e nos animais superiores, 

foi muitas vezes posta em dúvida por naturalistas e por médicos; muitos escritores da antiguidade 
já falam a respeito, e, em nossos dias, numerosas observações clínicas e experimentais foram 
publicadas sobre esse assunto; alguns autores, porém, especialmente os europeus, recusam ainda 
admitir a possibilidade dos mesmos.57

Apesar de não apresentar outras referências sobre essas indicações, e de 

não informar a fonte de onde as retirou, é singular descobrir que naturalistas, 

médicos e autores europeus eram incrédulos quanto à existência de acidentes 

envolvendo aranhas venenosas. Perguntamo-nos como seria isto possível, 

principalmente nesse período, 1925, quando existiam, em várias partes do mundo, 

centros de pesquisa relacionados a esses assuntos? 

56 Idem, p. 40. 
57 Idem, p. 5. 
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Porém, mais importante ainda, para o desenvolvimento de nossa pesquisa, 

são as informações que o cientista apresentou na seqüência do parágrafo citado 

anteriormente.
As crenças populares são, ao contrário, muito afirmativas, e sem admitir todas as fantasias 

do “tarantulismo”, é interessante notar a uniformidade das mesmas em regiões completamente 
distintas; assim, as espécies de tamanho médio ou assaz pequeno, formando o gênero 
Latrodectus, as quase universalmente temidas sob diferentes nomes: “lucacha” no Peru, “guina” ou 
“pallu” no Chile, “araña del lino” em certos pontos da Argentina, “malmignathe” no sul da Europa, 
“lobo preto”, “darakurt” ou “tchim” na Rússia oriental e meridional ”menavodi” em Madascar, 
“katipo” em Nova Zelândia, “cul-rouge” e “vinte quatro horas” nas Antilhas... 

Os índios da Califórnia assim como os boschemans – do sul da África empregam 
macerações de aranhas no preparo do veneno de suas flechas.58

Trata-se de uma importante atitude para a história da ciência no Brasil. Um 

dos mais renomados, respeitados e importantes cientistas do período, homem 

que, com suas descobertas, salvou inúmeras vidas, utiliza elementos da cultura 

popular e indígena para construir a primeira justificativa para o desenvolvimento 

de seu trabalho. Além de não iniciar o texto citando os trabalhos realizados por 

outros cientistas da área, traça uma crítica sutil às suas descrenças. As 

percepções de Vital Brazil para a importância de “crenças populares” e tradições 

indígenas seriam de crucial importância para a efetivação de centros de pesquisa, 

como o Instituto Butantan, em São Paulo. Em certo sentido, a observação do 

cientista contribui para compreender como se estabeleceram as bases desse setor 

de pesquisas em São Paulo. Mesmo muitos cientistas não admitindo a relevância 

dessas aproximações elas sempre existiram. 

A prática da profissão, mesmo tendo uma esfera de reclusão em 

laboratórios e bibliotecas, era, em vários aspectos, fundamentada em realidades e 

conhecimentos como os descritos por Vital Brazil. Talvez as realizações da ciência 

tivessem sido mais profundas, importantes e abrangentes se tivesse ocorrido uma 

maior integração entre suas práticas e as práticas cotidianas, artísticas e 

filosóficas. Contudo, mesmo muitas vezes não admitindo ou não reconhecendo, 

essas aproximações eram inevitáveis, ou melhor, era somente a partir delas que a 

ciência moderna podia se estabelecer. Era o cotidiano, mesmo sem vestir-se de 

branco, que sorrateiramente, embora pela porta principal, adentrava o laboratório. 

58 Idem, ibidem. 
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Já estavam escritas estas notas, quando fomos procurados em Butantan, por um homem, 
forte, de 40 anos de idade, pouco mais ou menos, de nacionalidade portuguesa, negociantes 
ambulante de leite, residente na estrada de Santo Amaro. Referiu-nos ele haver sido picado por 
uma aranha escura, de tamanho médio, nas seguintes circunstâncias. 

Depois de haver vendido o leite pela manhã, regressava ele para casa, em seu pequeno 
veículo, onde colocara um cacho de bananas que havia comprado; uma aranha que se escondia 
muito provavelmente no cacho de bananas, sentindo-se incomodada com a trepidação do veículo, 
saíra de seu esconderijo e subira sem que o pressentisse, pelas pernas até atingir-lhe o pescoço; 
nesse ponto sentindo o contato do repugnante aracnídeo, instintivamente lançara-lhe a mão e fora 
por ele picado. 

Duas horas depois do acidente apresentava-se o paciente em Butantan à procura de 
socorro médico. Acusava dor intensa na região ofendida, dor essa que se irradiava para a cabeça 
e para as espáduas; tinha o pescoço imobilizado pela defesa natural contra a dor e contra a reação 
local nesse momento bastante intensa. 

Examinando-lhe a parte ofendida encontramos forte erythema, acompanhado de edema 
muito pronunciado, na região intra-tiróidiana anterior, limitado por um espaço triangular com cerca 
de 5 centimetros da base ao vértice e em cujo centro conseguimos divisar um pequeno ferimento 
produzido pelo ferrão da aranha. O estado geral do paciente era bom; temperatura e pulso 
normais. Só dor intensa e fenômenos locais. 

Pensamos, pois, tratar-se muito provavelmente de um acidente determinado pela Lycosa 
raptoria. 

Era uma excelente oportunidade de ensaiar, pela primeira vez, no homem, o nosso soro 
anti-lycosico. Foi o que fizemos. Injetamos subcutaneamente no braço esquerdo do paciente 10 cc. 
de soro. 

Mandamo-lo para casa recomendando-lhe repouso. No dia seguinte, logo pela manhã, 
fomos visitar nosso doente ansiosos por verificar o efeito terapêutico do soro. Não encontramo-lo 
mais em casa, pois o doente dormira bem a noite e sentindo-se bem, ao despertar, saíra para suas 
ocupações diárias. 

Tendo deixado recado, para que o doente nos procurasse, mais tarde, em Butantan, 
tivemos ocasião de examiná-lo algumas horas depois. 

Os fenômenos locais haviam regredido completamente, de sorte que apenas notava-se 
ligeira vermelhidão no lugar da picada. Informou-nos o paciente que as dores continuaram ainda, 
por algumas horas, depois da injeção do soro, até que à noite tendo-se atenuado 
progressivamente, conseguira conciliar o sono e dormir profundamente.59

Ilustração 8 Memórias do Instituto de Butantan. 1925  
Tomo II – Fascículo único. 

59 Idem, p. 69-70. 
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Esse relatório de Vital Brazil é muito mais do que unicamente um registro 

científico, do que o acompanhamento de um caso clínico. Além dessas 

informações, que documentam especificidades das práticas médicas e científicas 

na São Paulo do início do século XX, práticas que envolviam, por exemplo, visitas 

domiciliares e testes de medicamentos em humanos, nele encontram-se inúmeras 

outras informações que, para a constituição da ciência, e principalmente da 

ciência médica em São Paulo, são de extrema importância. Para reconstituir 

exatamente as circunstâncias na qual deu-se o acidente, o cientista documenta 

práticas cotidianas ricas em elementos socioculturais. Era importante, para o 

cientista, conhecer dados socioculturais do paciente, saber que se tratava de um 

imigrante português de 40 anos, vendedor ambulante de leite, que residia na 

estrada de Santo Amaro, e que sua rotina de trabalho, com seu “pequeno veículo”, 

se desenvolvia nas ruas de São Paulo durante as manhãs. O grau de minúcias ia 

além dessas preocupações gerais. Vital Brazil quis também deixar documentado 

tanto o comportamento de uma aranha em situação de stress urbano como o 

instinto do homem frente a um inusitado incômodo perceptivo, ou seja, há uma 

explicação – etológica? – para o possível acidente: “[...] uma aranha que se 

escondia muito provavelmente no cacho de bananas, sentindo-se incomodada 

com a trepidação do veículo, saíra de seu esconderijo e subira sem que o 

pressentisse, pelas pernas até atingir-lhe o pescoço; nesse ponto sentindo o 

contato do repugnante aracnídeo, instintivamente lançara-lhe a mão e fora por ele 

picado”.60

Portanto, o texto “1.ª aplicação do soro anti-lycosico no homem”, título dado 

pelo cientista à citação apresentada acima, é uma fonte singular para 

compreender importantes aspectos da história da cidade de São Paulo do período, 

1925. História em múltiplos níveis e em diversas direções. História, principalmente, 

das relações entre a ciência e o cotidiano em uma cidade em transformação, uma 

cidade em que, homens (cientistas e não-cientistas) e animais (selvagens e 

domesticados) vivam em espaços muito próximos, quando não os mesmos. É o 

registro de uma aproximação, com alto grau de intensidade, entre dois mundos 

60 Idem, p. 69. 
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aparentemente distantes e separados, mas que, vistos de perto, em suas 

camadas mais profundas, eram mundos indissociáveis e interdependentes. 

Nenhum dos dois, ou melhor, um sem o outro, na modernidade urbana que se 

implantava, dificilmente sobreviveriam. 
Da. Maria Trettin, com 40 anos de idade, casada, natural da Alemanha, residente à rua 

Itaberaba n.º 17, na Freguesia do Ó, nesta Capital. Foi mordida no terço médio da face interna do 
braço esquerdo, a 24 de novembro de 1922, em sua residência, por uma aranha parda e de 
tamanho mediano. No momento da mordida, o que se deu às 3 hora da madrugada, quando 
procurava vestir um casaco que se achava no cão, nada sentiu a não ser a picada, adormecendo 
em seguida. Algumas horas depois, pela manhã, começou a sentir ligeiras dores que foram 
aumentando progressivamente e como se fora queimadura. Dois dias depois da picada apareceu 
neste Instituto de Butantan à procura de recursos.61

Outro aspecto importante, apresentado também em outros relatórios sobre 

acidentes em São Paulo, como neste elaborado em 1922 pelo Dr. Rocha Botelho, 

era a relação que os habitantes de São Paulo iam estabelecendo com esses 

institutos de pesquisa científica. No caso dos dois imigrantes eles, sabedores das 

funções desempenhadas pelo Instituto Butantã, a ele recorrem em busca de 

socorro.

Em uma publicação oficial de 1934, lançada e distribuída gratuitamente 

pela Diretoria de Publicidade Agrícola, são apresentados dados sobre a produção 

e o movimento do Instituto Butantan em 1933. 
Estabelecimento que orienta pesquisas sobre patologia humana e imunização ativa dos 

animas. Em 1933 recebeu 28.183 exemplares de animais diversos, como sejam aranhas, 
escorpiões, etc., não se incluindo nesse número 28.107 serpentes. A distribuição dos 
medicamentos que produziu nesse ano foi de 3.640 vidros de 50 c.c. e 236.012 empolas diversas, 
representando um valor de 1.118:929$900. Deduzindo-se desses algarismos a importância de 
1.036:844$100, verifica-se um saldo de produção, a favor do Instituto, de 82:045$800.62

Retornando às colinas do Ipiranga, vamos encontrar outros níveis de 

aproximações cotidianas, outros graus de relações e imbricações entre a ciência e 

a cidade de São Paulo, com seus moradores, cientistas e animais. 

61 Idem, p. 12. 
62 SÃO PAULO (SP). Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo. 
Diretoria de Publicidade Agrícola. A Capital de S. Paulo em 1933 – Separata do volume “Os 
municípios de S. Paulo” – Distribuição Gratuita. São Paulo, 1934, p. 43-4. Até 1915, pelo menos, o 
caminho até o Instituo Butantan era sem pavimentação. Neste ano uma lei municipal autorizou a 
obra. “Autoriza o Prefeito a despender até a quantia de 53:460$000, com o serviço de 
macadamização da estrada do Pinheiros, desde a ponte até a porteira do Instituto Serunterápico 
do Butantan.” SÃO PAULO (SP). Leis e Átos do Municipio de São Paulo do Ano de 1915. (Nova 
edição adaptada à ortografia oficial), São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1934, p. 86-7. 



331

É a Brown-Good que estamos devendo a elaboração e codificação destes princípios de 
administração, sendo notável a sua pequena obra “The principles of Museum administration”, York 
1895.

Entre as máximas principais da organização e administração dos Museus ele notou: 
“Para que um Museu possa ser respeitável e útil, deve ser ocupado seguido de atividade 

agressiva, seja em educação seja em investigação ou em ambas. O Museu que não segue uma 
política agressiva e que não está seguido aumentando e melhorando, não é capaz de ficar com um 
pessoal competente e com certeza há de cair em decadência. 

Um Museu finido é um Museu morto, e um Museu morto é sem valor. 
Alguns dos chamados Museus são pouco mais do que armazéns cheios das matérias com 

que os Museus se organizam. 
Um dos primeiros e mais importantes assuntos é a especificação do plano. 
Os serviços específicos que um Museu poderá prestar como meio de educação e de 

progresso da ciência dependem da organização de uma coleção de estudo, cuja administração há 
de ser feita com princípios diferentes daqueles que são determinantes para as coleções expostas. 
Estas coleção de estudo deverão guardar-se em laboratórios não acessíveis ao público. 

Museus pequenos não podem dedicar-se à especialização como os grandes, mas os 
princípios decisivos são os mesmos. É o dever de cada Museu ter materiais sobressalentes ao 
menos em uma especialidade, embora seja ela limitada. 

O Museu é mais intimamente em correlação co as massas do povo como a universidade 
ou as sociedades científicas. O Museu público é uma necessidade em qualquer comunidade de 
civilização progredida.” 

Examinando nestas condições a organização do Museu Paulista, verifica-se que 
corresponde perfeitamente às regras e princípios expostos. Provam-no quanto à instrução às 
40.000 pessoas que durante o ano de 1896 visitaram o Museu e as modificações que tenho feito 
nas coleções expostas, especialmente no sentido de serem substituídos os exemplares velhos e 
feios por outros mais bonitos. Enriqueceram bem estas coleções pela aquisição de numerosas 
espécies representando a fauno do Amazonas, adquiridas no corrente ano. 

Compreende-se o entusiasmo do autor do texto, Hermann von Ihering.63

Inaugurado a pouco mais de um ano, o Museu Paulista recebera em 1896 a visita 

de 40.000 pessoas, quando a cidade, no início da década de 1890, tinha um total 

de 64.934 habitantes.64 Sucesso popular absoluto! Em busca de novos 

entretenimentos, a população e visitantes atravessavam a cidade para conhecer a 

nova instituição. Esta, durante toda sua longa gestão, conforme pode se observar 

em relatórios publicados na Revista do Museu Paulista, parece ter sido uma das 

preocupações principais de Hermann von Ihering: atrair as pessoas para a 

instituição como mais uma forma, além das descobertas científicas, para justificar 

a existência e importância da mesma. Quando percebia que o número de 

visitantes estava decaindo, argumentava, meio que irritado e com razão, que as 

63 Hermann von Ihering. O Museu Paulista no ano de 1896. Revista do Museu Paulista, São Paulo: 
v. II, 1897, p. 6-7. 
64 Memória Urbana: a Grande São Paulo até 1940. São Paulo: Arquivo do Estado; Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo, 2001, v. 2, p. 24-6, tabelas 1 e 5. 
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causas de tal situação eram os inúmeros problemas urbanos que a capital paulista 

enfrentava, uma cidade marcada ainda por profundos traços coloniais. 
Nos dias determinados pelo nosso regulamento, as coleções expostas foram franqueadas 

ao público, tendo sido de 26.672 o número de visitantes em 1901 e de 21.538 em 1902. A má 
comunicação entre este Monumento e a cidade, como já tenho dito em outros relatórios, acentuou-
se cada vez mais nestes últimos anos, devendo-se a esse fato o decrescimento que se nota em 
número de visitantes, que em 1898 foi de 32.965, em 1899 de 32.063 e em 1900 de 28.484. 
Entretanto estou certo que logo que seja substituída a tração animada pela elétrica, cujos trabalhos 
já se acham iniciados, devendo ser concluídos no começo do próximo ano, estas más condições 
deixarão de existir.65

Eram problemas urbanos envolvendo animais que dificultavam o acesso a 

outras referências também ligadas diretamente a eles. O ouro e o aço, 

interdependente, em busca de novas energias. 

Cientista de visão abrangente e vontade infatigável, Hermann von Ihering, 

ao mesmo tempo em que se preocupava com essa relação humana estabelecida 

entre o Museu e a população da cidade de São Paulo, não descuidava do objetivo 

científico da instituição. 
E agressivo como neste sentido também foi o trabalho no sentido da exploração científica 

do Estado e das regiões limítrofes. Está bem definido o plano pela lei que organizou o Museu, 
destinando-o a esclarecer a fauna, o reino mineral, o homem do Brasil e sua história. Estão 
separadas as coleções expostas das de estudo, sendo o andar térreo destinado a estas e à 
administração, laboratórios, biblioteca, etc., e o primeiro andar às coleções expostas. Do trabalho 
científico é esta Revista que há de dar conta, e espera que o presente volume poderá ser 
considerado neste sentido como útil, contribuindo para coligir materiais dos quais mais tarde será 
possível organizar um quadro exato e completo do reino animal do Estado.66

No campo da pesquisa zoológica a atuação de Hermann era monumental e 

seus estudos não se detinham a uma espécie ou problema específico, 

interessando-se por temas ligados diretamente às suas especializações ou 

aqueles com relação estreita com a história do Brasil e particularmente de São 

Paulo.67 Em seu relatório sobre as realizações do Museu durante o ano de 1897, 

65 Hermann von Ihering. O Museu Paulista em 1901 e 1902. Revista do Museu Paulista, São Paulo: 
v. VI, 1904, p. 2. 
66 Hermann von Ihering. O Museu Paulista no ano de 1896. Revista do Museu Paulista, São Paulo: 
v. II, 1897, p. 7. 
67 Dentro dessa sua ânsia, meio que descontrolada, por querer controlar tudo e abarcar os mais 
variados assuntos, em certas ocasiões o diretor do Museu Paulista cometeu sérios equívocos. Em 
1911, por exemplo, entrou em uma polêmica, envolvendo questões relacionadas ao evolucionismo 
social, que talvez tenha sido o primeiro abalo em sua vertiginosa carreira científica, que culminou 
em 1915 com seu afastamento da instituição. Quem discutiu a questão foi a antropóloga Lilia 
Moritz Schwarcz em sua pesquisa O Espetáculo das Raças.
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relações estas que passavam todas por seu controle, esclareçia as pesquisas nas 

quais estava envolvido. 
Quanto a mim os estudos de laboratório absorveram quase completamente o meu tempo. 

Fiz, entretanto, nos meses de Outubro a Dezembro interessante estudo biológico referente à 
propagação e a formação das novas colônias das formigas saúvas. Espero acabar esse estudo no 
ano corrente, havendo feito uma publicação dos resultados até agora obtidos no periódico 
“Zoologischer Anzeiger” N.º 556 do volume XXI, 1898, pag. 238-45. 

Uma seção que muito me preocupou no ano p.p. foi a ornitológica, tendo eu já pronta 
grande parte do catálogo das aves de S. Paulo, que será publicado neste volume da Revista. 
Recebemos várias espécies que nos faltavam do snr. Conde Berlepsch e outras caçadas pelo 
pessoal do Museu. Maior ainda do que em couros de pássaros foi o aumento da coleção quanto a 
ovos e ninhos, sendo notável nesse sentido a aquisição de uma rica e linda coleção de ovos 
fornecidos pelo snr. H. Rolle.

Além dos estudos sobre conchas recentes e fósseis principiei a determinar e completar por 
meio de permutas dois grupos de animais marinhos: Echinodermes e Cirrhipedia.68

Para ilustrar tal atividade pode-se citar o estudo “As aves de São Paulo” 

com mais de 360 páginas. Nesse mesmo ano, na Revista, Hermann von Ihering 

publicou, além do Relatório do Museu no ano de 1897 e a pesquisa sobre as aves 

de São Paulo, os seguintes artigos, muitos deles resultado de suas pesquisas: 

“Fritz Mueller, necrológio”, “A doença das jaboticabeiras”, “Observações sobre os 

peixes fósseis de Taubaté” e “Bibliografia”, relação comentada das dezenas de 

livros e revistas recebidas pelo Museu.69

Quando o Museu completou dez anos de existência foi Rodolpho von 

Ihering, o filho zoólogo de Hermann, quem escreveu o Relatório das atividades 

realizadas. O Museu começava, paulatinamente, a construir sua tradição. No 

longo relato incluído a seguir é importante perceber que essa tradição era 

fundamentada tanto nos percalços enfrentados como nos objetivos e realizações 

consumadas, principalmente pelo seu diretor. Tratava-se da construção de uma 

tradição nuançada por magoas, desilusões e um certo ressentimento, de um lado 

“A partir de então, percebe-se a entrada de autores darwinistas sociais, que na revista [do Museu 
Paulista] aparecem mais como referência bibliográfica, constante dos artigos publicados, do que 
enquanto colaboradores freqüentes. Com efeito, a influência desse tipo de literatura estará 
presente nas posições de Von Ihering, porém mais em sua atuação pública do que como cientista. 
É famosa a polêmica em que se envolveu o diretor do MP em 1911. O pomo da discórdia foram as 
declarações de H. von Ihering publicadas no jornal O Estado de São Paulo, acerca dos Kaingang. 
Nessa ocasião o zoólogo teria vindo a público pedir o extermínio desse grupo que, por habitar no 
caminho da estrada de ferro Noroeste do Brasil, impedia o “desenrolar do progresso e da 
civilização”. Lilia Moritz Schwarcz. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial 
no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 82-3.
68 Hermann von Ihering. O Museu Paulista no ano de 1897. Revista do Museu Paulista, São Paulo: 
v. III, 1898, p. 15. 
69 Idem. 
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e, de uma certa subserviência ao governo estadual, de outro. Pairando sobre isso 

tudo e justificando a existência da entidade estavam os inúmeros progressos 

alcançados pelo Museu. Esse recurso talvez fosse usado por Rodolpho como 

estratégia para chamar a atenção do governo de que a instituição precisava de 

mais recursos, principalmente humanos e financeiros. Assim tem início o relatório 

de Rodolpho von Ihering sobre as atividades do Museu entre os anos de 1903 e 

1905.
Baseado nos 3 primeiro relatórios apresentados ao digno Governo do Estado de S. Paulo 

pelo nosso prezado chefe, Prof. Dr. Hermann von Ihering, atualmente em viagem pela Europa, 
para onde foi em gozo de licença e comissionado pelo governo para representar-nos em diversos 
congressos científicos, vem como estudar a organização dos principais museus, apresento este 
pequeno resumo dos fatos mais importantes ocorridos no Museu Paulista durante os três anos 
acima mencionados.

Ao mesmo tempo já podemos fazer um pequeno retrospecto, pois completaram-se dez 
anos que este estabelecimento de estudos científicos e de ensino público foi oficialmente 
inaugurado. Em 7 de Setembro de 1895, após ano e meio de árduo e incessante trabalho, o Dr. H. 
von Ihering franqueou ao público as 16 salas que ainda hoje são freqüentadas por número sempre 
crescente de visitantes, que aí vem estudar a fauna de nosso país ou levar conhecimentos de 
geologia, mineralogia, etnografia e história pátria, pela inspeção do material, que destes ramos de 
estudo se acha exposto. 

Bem sabemos que dez anos de vida para um museu são prazo bem curto e talvez apenas 
suficiente para a sua primeira organização; é só com dificuldades de toda espécie que se 
consegue reunir o material científico e as respectiva literatura, base de todo o trabalho e o seu 
estudo em nosso país e, mormente, como em nosso caso, com um pessoal assaz minguado, é 
trabalho incomparavelmente mais árduo que o de institutos análogos de paises em que os estudos 
da zoologia sã cultivados há centenas de anos. De outro lado, porém, vendo os progressos 
alcançados no Museu Paulista, especialmente em suas coleções de estudos, onde quase todas as 
seções podem ser chamadas ricas, em grande parte com seu material todo estudado e muitas 
mesmo com coleções que podemos dizer serem básica em nosso país para estudos quer de 
sistemática, quer zoogegráficos ou biológicos, etc., não podemos deixar de felicitar a quem em sua 
tarefa de organizador tanto fez em tão pouco tempo e com meios sempre parcos. 

Quanto ao reconhecimento que tem merecido estes esforços, o mesmo se patenteia, da 
parte do público em geral, pelo número de visitantes, cada vez mais elevado, como se vê da lista 
que abaixo reproduzimos; da parte do mundo científico é pela apreciação dos trabalhos científicos 
do instituto e pelo acolhimento que tem a sua Revista que se pode aquilatar os seus 
merecimentos; também por este motivo só podemos congratular-nos com o nosso chefe e com o 
governo do Estado de São Paulo. 

A freqüência do Museu Paulista, que, como desde a sua inauguração, sempre tem sido 
aberto ao público às terças e quintas-feiras (das 11 às 4 horas) e aos domingos e dias feriados 
(das 12 às horas), foi o seguinte: 

Em  1896 . . 40.000 
 1897 . . 32.315 
 1898 . . 32.965 
 1899 . . 32.063 
 1900 . . 28.484 
 1901 . . 26.672 
 1902 . . 21.538 
 1903 . . 34.813 
 1904 . . 37.781 
 1905 . . 48.758 
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A diminuição bastante sensível na freqüência do Museu nos anos de 1900, 1901 e 1902 foi 
devida à comunicação péssima que a antiga Companhia Viação Paulista estabelecia entre a 
cidade e o arrabalde do Ipiranga, onde se acha o Monumento no qual funciona  Museu Paulista. 
Os bondes acanhados, morosos e de intervalos enormes gastavam neste trajeto uma hora inteira. 
De 1903 em diante funciona a linha de tramways elétricos da “S. Paulo Light and Power Comp.”, 
cujo serviço, ainda que superior ao antigo, fazendo o trajeto em 25 minutos. Contudo os seus 
preços (800 rs. De ida e volta) continuam elevados, constituindo ainda um empecilho para a 
visitação mais crescida do Museu.70

Imagem 9 Rodolpho von Ihering.  
Da Vida dos Nossos Animais. Fauna do Brasil, p. 197, 1934. 

70 Rodolph von Ihering. O Museu Paulista nos anos de 1903 a 1905. Revista do Museu Paulista,
São Paulo: v. VII, 1907, p. 5-7. 
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Dez anos após sua inauguração uma das preocupações principais dos 

dirigentes do Museu continuava sendo o da ligação do mesmo, construído em um 

“arrabalde” de São Paulo, e o restante da cidade. Ainda nesse relatório são 

apresentadas as inúmeras contribuições zoológicas feitas por seu pai no decorrer 

desses três anos. É de tirar o fôlego de qualquer cientista, principalmente 

sabendo-se a complexidade para a realização de trabalhos nessa área. Nesse 

intervalo de tempo os temas trabalhados por Hermann são, entre outros, os 

Guaianas e Caingangas de São Paulo; o Rio Juruá; a arqueologia brasileira; 

setenta e cinco páginas, feitas com a colaboração de seu filho Rodolpho, 

comentando a bibliografia de 1902 a 1904 referente à História Natural e à 

Antropologia do Brasil; as abelha indígenas brasileiras; o homem pré-histórico no 

Brasil, os moluscos do Chile; a Antropologia do Estado de São Paulo; a biologia 

de Tyrannidoe; a origem dos sambaquis; etc.71

Além disso ocupou-se o Dr. H. von Ihering com a classificação dos mamíferos brasileiros, 
bem como de vários assuntos de bionomia entomológica. Dentre estes últimos não queremos 
deixar de mencionar um, que é de alto interesse não só biológico mas também econômico. São as 
suas experiências com a muito falada “formiga cuiabana” (Prenolepis fulva Mayr). 

Contava ele nesses seus ensaios com o auxilio inteligente e eficaz do Snr. Dr. J. de 
Carvalho Borges Junior, de Valença, Minas, que constantemente lhe enviava os enxames.72

Como mencionado acima, os interesses de Hermann pelas formigas já 

vinham de 1897 quando fez os primeiros estudos sobre as saúvas. Entre 1903 e 

1905 de fato esses animais entram para as preocupações do cientista e do 

Museu.
Em conseqüência das repetidas experiências, difíceis de pelo muito cuidado que exigem 

as Cuiabanas, em seu trato, ficou estabelecido que realmente essas formigas podem-se tornar 
fatais às Saúvas (Atta sexdens) e que de fato são capazes de exterminar os formigueiros dessas, 
lançando mão, não da luta aberta, individual, na qual certamente sucumbiriam as pequenas 
Cuiabanas, mas sim roubando os ovos e as ninfas às Saúvas. Dessa forma, privado de novas 
gerações, o formigueiro está naturalmente extinto. Singular é que as possantes Saúvas façam tão 
pouco mal às Prenolepis, de tão sinistro proceder para com elas.73

A ciência paulista também se preocupava com a “destruidora” presença das 

saúvas no Brasil e na cidade de São Paulo. É curioso observar que esse recurso 

de defesa biológica não tenha sido incrementado ou aproveitado pelos governos 

durante o período abordado em nossa investigação. No item desta pesquisa que 

71 Idem, p. 25-6. 
72 Idem, p. 28. 
73 Idem, ibidem. 
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tratamos das relações urbanas que envolveram esses animais percebe-se que a 

luta por exterminar o inseto se desenvolveu por anos e anos. Quais os motivos 

que ocasionaram a não utilização das descobertas feitas por Hermann von 

Ihering? Não encontramos nenhum registro que traga algum tipo de menção a 

essa questão. 

Entretanto, as relações entre o Museu, personalidades e populares do 

Brasil inteiro, instituições científicas e entidades diversas existentes tanto na 

cidade como em outras regiões do país tornaram-se, com passar dos anos, 

absolutamente intensas. Acompanhando as listas anuais dos “Objetos oferecidos 

ao Museu Paulista” tem-se uma noção aproximada da enorme diversidade de 

interesses que existia na instituição. Por outro lado percebe-se também tanto 

aspectos do que era o cotidiano paulista e como se articulavam as interações 

entre as pessoas e o Museu. Das listas que compreendem os anos entre 1906 e 

1909 selecionamos apenas os “objetos” enviados por pessoas e entidades da 

cidade de São Paulo. 
Objetos oferecidos ao Museu Paulista, em 1906 
Capitão Joaquim dias F. Coimbra, São Paulo: 1 cadeirinha antiga, usada para transporte 

de senhoras. 
Dr. Kohfahl, São Paulo: 1 coleção de vistas da cidade do Rio de Janeiro tiradas e 

heliografadas em 1850. 
Dr. Vital Brazil, São Paulo: 10 vidros com cobras grandes, amostra de veneno, dentes 

venenosos, ovos, e parasitas intestinais de cobras. 
Comissão Geográfica, São Paulo: 4 arcos de índios Gaingangs do rio Feio. 
Dr. Moraes Dantas, São Paulo: 1 jaguatirica viva. 
Oscar Pereira da Silva, São Paulo: 1 grande quadro a óleo “Guerreiro Carajá”. 

Objetos oferecidos ao Museu Paulista, em 1907 
Antonio Vicente de Azevedo, São Paulo: 1 pente de senhora “trepa-moleque”; ‘ medalha 

Christovam Cobombo. 
Carlos Álvares, São Paulo: 5 vales “troco de bond-carris urbanos” do Pará. 
W. Fischer, São Paulo: 1 coleção de insetos. 
Dr. Antonio de Souza Queiroz, São Paulo: 1 cadeirinha comprada em Portugal em 1787. 
Mosteiro de São Bento, São Paulo: 1 cadeirinha. 
Repartição de Estatística e Arquivo, São Paulo: 1 arreio de São Jorge. 

Objetos oferecidos ao Museu Paulista, em 1908 
Seminário Episcopal, São Paulo: 1 pia batismal usada por Anchieta em Conceição de 

Itanhaem.
Administração do Jardim Público, São Paulo: 1 macaco Brachyurus da Amazônia e várias 

vês nacionais e estrangeiras. 
Instituto Bacteriológico de São Paulo: diversos animais mortos. 
Dr. Eugênio Egas, São Paulo: vários quadros e litografias antigas. 
Dr. Domingos Jaguaribe, São Paulo: 1 tartaruga e vários objetos etnográficos. 
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Objetos oferecidos ao Museu Paulista, em 1909 
Luiz Barreto, Ipiranga: diversas cobras. 
Dr. Cândido Rodrigues, São Paulo: 1 pele de sucuri. 
Jardim Público, São Paulo: aves e mamíferos. 
Dr. Eugênio Egas, São Paulo: vestimenta de couro dos sertanejos do norte do Brasil. 
Conde de Barbiellini, São Paulo: 1 coleção de estafilinídeos.74

Podemos imaginar o desespero e entusiasmo de pai e filho, Hermann e 

Rodolpho, frente a tal diversidade de “objetos”, todos prenhes de conhecimento 

científico. As múltiplas e intrincadas relações que o Museu e seus cientistas 

estabeleciam com vários segmentos existentes na cidade é de uma complexidade 

fascinante. Essas listas, aparentemente sem muito interesse para a história social 

e cultural, se vistas sob outra perspectiva, como por exemplo naquela apresentada 

nas breves linhas que anteriormente traçamos sobre o relatório feito pelo Dr. Vital 

Brazil a respeito de um acidente envolvendo aranhas, elas apresentam uma 

infinidade de possibilidades interpretativas, não só para a história dos animais na 

cidade de São Paulo, mas para a própria história do país. Basta citar as doações 

de “cadeirinhas”, objetos utilizados pela alta elite brasileira como meio de 

locomoção. Eram símbolo absoluto de status e poder: social, político e econômico. 

A sofisticada “cadeirinha” transformou-se na radiografia fiel e crua do pior 

processo que se desenvolveu no Brasil: a escravidão. Foi talvez a aproximação 

mais atroz entre o homem e os animais. Entre outros que doaram suas “antigas” 

“cadeirinhas” para o acervo histórico do Museu Paulista estavam os religiosos do 

Mosteiro de São Bento. 

74 Hermann von Ihering ; Rodolph von Ihering. O Museu Paulista nos anos de 1906 a 1906. Revista 
do Museu Paulista, São Paulo: v. VIII, 1911, p. 18-22. 
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Imagem 10 
Vemos aqui, quem sabe, um modelo tecnologicamente aperfeiçoado das "cadeirinhas". 

São Paulo, S.P., c. 1910. 
Vincenzo Pastore / Acervo Instituo Moreira Salles. Código: 004VP020. 

Entre tantos e tão variados objetos, naquele ano de 1909 o Museu recebia, 

das mãos do nobre Barbiellini, não uma “cadeirinha”, mas certa coleção composta 

de estafilinídeos, insetos, da família dos besouros, os animais pelos quais “o 

criador”, segundo o darwinista J. B. S. Haldane, teria tido “uma predileção 

desmesurada”75. Era com esse e outras partes do acervo que os visitantes do 

Museu, como os cientistas que nele trabalhavam, também entrariam em contato. 

Entre os milhares de populares que para lá foram desde o início de suas 

atividades estava Jorge Americano. Descontando os exageros, as ironias e as 

características intrínsecas ao gênero literário memorialístico, é muito provável que 

as relações e atitudes de grande parte das pessoas que freqüentavam o Museu 

eram muito próximas àquelas que registrou Jorge Americano em suas memórias, 

75 Essa “epígrafe canônica”, “uma predileção [do Criador] desmesurada por besouros” foi discutida 
por Stephen Jay Gould em um ensaio no qual discute a imensa variedade de espécies de 
besouros existentes no planeta. Cf. Stephen Jay Gould. Dinossauro no Palheiro. Trad. Carlos 
Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 452-464. 
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ou seja, não passava muito de uma simples recreação urbana, sem maiores 

comprometimentos educativos ou científicos. 
Museu do Ipiranga 

O edifício ficava no alto do descampado. Só nas proximidades do Centenário da 
Independência é que se fizeram o ajardinamento, [...]. 

O Museu era, em parte histórico, em parte de mineralogia, em parte de zoologia, [...]. 
No saguão estava um esqueleto de baleia, e uma águia zarolha engaiolada. 
Subindo as escadas, deparava-se o quadro de Pedro Américo “Independência ou Morte”. 

Nas salas de história, alguns manuscritos, um sambaqui, a camiseta de lã, corroída de traças, que 
o General Osório vestira na Batalha de Tuiuti. Havia uma pintura antiga, sobre madeira, com o 
retrato a óleo, de perfil, que eu pensava ser José de Anchieta. Parece que era do Padre Belchior 
de Pontes. A “cadeirinha” que fora da Marquesa de Santos. Vários arcos, setas, tacapes, cocares, 
colares e outros adornos de índios. Em vitrina, uma coleção de moedas. Algumas espadas e 
velhos trabucos. 

Na parte mineralógica, pedras de baixo custo, como águas marinhas, e fac-similies de 
pedras ricas, das coroas da Inglaterra, da Rússia, da Turquia, Minérios diversos e utensílios de 
mineração.

O que me interessava, porém era a parte zoológica, esqueletos e animais empalhados. 
Quadros de moscas, besouros e borboletas, espetados em alfinetes. Pássaros de todos os 
tamanhos. O “joão de barro” fazendo a casa, e o “picapau” abrindo o buraco na madeira. A “hiena 
devoradora de cadáveres” era uma decepção. Não passava de um gatinho. Micos, sagüis, 
macacos. Jaguatirica, onça pintada. E cobras de todas a cores e tamanhos, até a jibóia, enrolada 
num bezerro para esmagar-lhe os ossos e comê-lo. 

Do lado de fora do museu fizemos a merenda, vendo meninos ao longe batendo bola.76

Aqueles que praticavam essas atividades nas dependências externas do 

Museu, como relata Jorge Americano, podiam deparar-se com cenas inusitadas. 

Quem, em algum dia entre os anos de 1906 e 1909, por ventura, ou aventura, 

passeasse pelos “jardins” da instituição numa tarde ensolarada, ou num dia 

chuvoso e frio poderia vislumbrar, entre “barbas de bode”, vegetações rasteiras e 

outras paisagens daquele “descampado” um compenetrado homem, com pinça, 

prancheta e lápis na mão, abaixado, observando, anotando, recolhendo... 
31 de Outubro. As cinco peças em que retalhei um macuco e que deitei em vários lugares 

pó parque do Museu, renderam um mínimo de colepteros: um único Canthon, 7 maculatus.
É verdade que o tempo frio e úmido contribuía para que a fauna de insetos se mantivesse 

retraída além disto a carne ainda estava muito fresca. [...] 
18 de Novembro. Um esqueleto de boi no campo, que eu já havia revistado anteriormente 

várias vezes com bom resultado, ainda agora está-me fornecendo boa colheita, pois quase 
debaixo de cada osso estão alguns besouros. Com o sol quente dos últimos dias, a carcaça havia 
perdido o mau cheiro, com o que também os inseto não afluíam em tamanho número. 

Agora, com a última chuva, recomeça a putrefação do que ainda resta de carnes e tendões 
nos ossos, e assim a caça tornava-se outra vez lucrativa. 

76 Jorge Americano. São Paulo Naquele Tempo (1895-1915). São Paulo: Edição Saraiva, 1957, p. 
228-9.
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Tratava-se de Germano Luederwaldt, preparador de entomologia do Museu 

Paulista em 1909, recolhendo elementos para seu estudo: “Os insetos necrófagos 

paulistas” 77. Como o “criador” citado pelo darwinista J. B. S. Haldane, ele também 

tinha uma “predileção desmesurada por besouros”.  

Os laboratórios de zoologia estendiam-se para além das paredes do 

Museu. O “jardim”, assim como toda a cidade, repleto de animais, vivos e mortos, 

era um campo aberto e rico para o trabalho científico.
19 de Novembro. Uma cobra cipó, morta pelas rodas de um carro, jazia na estrada e nela 

encontrei 2 Canthon curvipes 2 C. conformis e C. rutilans e mais 1 Canthidium breve.
22 de Novembro. De manhã deitei 2 aves, uma Gaivota e um Guará no campo do parque 

e, devido a ceva exalar um cheiro intenso de carniça, já em algumas hora estava reunidos aí 
muitos necrófagos. [...] 

Proporciono-me um curioso aspecto o reboliço que se estabeleceu quando me aproximei 
do lugar em que estavam essas cevas – um terreno de alguns metros quadrados em meio da 
“barba de bode”. – Chegava eu justamente na ocasião em que 3 Canthon curvipes tratavam de 
carregar com as suas bolas de carne que havia aprontado. Ágeis como siris, os lindos besouros, 
que ao sol reluziam quais bolas de fogo, corriam com suas cargas ao recanto escolhido para 
abrigá-las. [...] Mas todos os obstáculos iam sendo vencidos de qualquer forma, com a maior 
persistência até o capim, por demais denso, veio impedir completamente que continuassem a fuga, 
achado eu melhor pôr um termo ao incidente, guardando os besouros e suas bolas para interná-los 
na coleção. [...] 

No mesmo dia (22 de Novembro) examinei o cadáver de um cão, atirado num vale da 
campo e cujas vísceras e boa parte das carnes, já haviam sido comidas pelos urubus; esperava 
encontrar alguma das espécies grandes de Destochilum mas encontrei apenas coleópteros 
necrófagos dos mais vulgares. [...] Pode ser que ao revolver a terra se encontrasse mais alguns 
coleopeteros, que já houvessem feito o seu canal; mas desisti de exame mais minucioso, devido 
não só ao mão cheiro do cadáver, como também por causa das asquerosas moscas varejeiras, 
que se aglomeravam em bandos.78

Se Jorge Americano ou algum outro visitante, incauto, se deparassem, nas 

imediações do Museu Paulista, com Germano Luederwaldt, extasiado, nessas 

envolventes atividades, sem compreender o que estaria acontecendo, talvez 

pensassem, com seus botões: De gustibus non disputandum est.

77 Germano Luederwaldt. Os insetos necrófagos paulistas, Revista do Museu Paulista, São Paulo: 
v. VIII, 1911, p. 424-5. 
78 Idem, p. 428. 
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Walter Habdank - xilogravura - Habitat 54, maio-junho 59 
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El yo filosófico no es el ser humano, no es el cuerpo humano o el alma 
humana con las propriedades psicológicas, sino el sujeto metafísico, el 
límite (no una parte) del mundo. Pero el cuerpo humano, mi cuerpo sobre 
todo, es una parte del mundo entre otras partes del mundo, entre 
animales, plantas, piedras, etc. 
Quien hace suyo esto, no conferirá a su cuerpo o al cuerpo humano un 
lugar privilegiado en el mundo. 
Considerará hombres y animales, con toda ingenuidad, como cosas similares 
e interrelacionadas. 
Ludwig Wittgenstein. Diario Filosófico (1914-1916), p. 139. 
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Carroça de padeiro na avenida Angélica. c. 1940.   
Hidelgard Rosenthal / Acervo Instituto Moreira Salles 
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