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Resumo: 

Este artigo propõe-se a estudar as formas mais comuns de divertimento e sociabilidade em 

meados do século XIX na cidade de São Paulo. Abrange o que estava mais em voga em 

termos de costume, como o teatro e os bailes de máscaras, passando pelas visitas a parentes, à 

leitura de poesia e prosa, bem como àqueles divertimentos de difícil estudo, como os passeios, 

a rinha de galo, entre outros. Como o divertimento e a sociabilidade, em muitos casos, estão 

intimamente ligados, as festas e celebrações religiosas, e também as reuniões nas tabernas, 

são abrangidos neste estudo, em uma São Paulo que começava já esboçar o grande 

desenvolvimento que ocorrera depois. Como fontes foram utilizados o jornal Correio 

Paulistano, de 1854 a 1867, e os cronistas e historiadores que descreveram o período. 

Palavras chaves: história da cidade de São Paulo, divertimento e sociabilidade no século XIX. 

 

Abstract: 

This article proposes to study the most common ways of fun and sociability in the middle of 

the 19th century, in the city of São Paulo. It covers what was most in vogue in terms of 

customs, such as theater and masked balls, including visits to relatives, reading poetry and 

prose, as well as those amusements of difficult study, such as walks, among others. In many 

cases, fun and sociability are closely linked to religious celebrations, as well as meetings in 

the taverns. They all are covered in this study, in a São Paulo that already began to outline the 

great development that had occurred later. As sources were used the newspaper Correio 

Paulistano, from 1854 to 1867, and chroniclers and historians who described the period. 
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Introdução 

 

          Todo tempo possui suas modas. Entre aquelas que são constatáveis nas fontes, quais as 

que estavam mais em voga? A São Paulo de meados do século XIX era, ainda, pobre e austera 

nos divertimentos e a sociabilidade refletia os hábitos dos séculos anteriores? Foi, realmente, 

um divisor de água a inauguração da estrada de ferro em 1867, ou São Paulo mostrava já 

traços de um desenvolvimento que só se acentuou a partir da ligação férrea. Que traços de 



uma nova época podemos notar nos tipos de divertimento e sociabilidade de então. A 

religiosidade, era a mesma dos séculos anteriores ou havia uma postura mais laica.  

          Para tentar responder essas perguntas e, ao mesmo tempo, verificar as formas mais 

comuns de divertimento e sociabilidade, esta pesquisa baseia-se nas principais fontes de 

estudo para o período, que é o jornal Correio Paulistano, desde a sua criação em 1854, até o 

advento da Estada de Ferro. O relato dos cronistas também é utilizado, computando, assim, o 

que há em termos de fontes para um tema relativamente difícil, uma vez que os documentos 

oficiais esclarecem muito pouco e mais provocam dúvidas do que certezas  

 

 O Teatro e o Circo 

 

          Em São Paulo, em meados do século XIX, o jornal o Correio Paulistano anuncia os 

espetáculos do Teatro de São Paulo, assim chamada a antiga Casa da Ópera. Esta, por sua vez, 

situava-se no Pátio do Colégio e foi inaugurada, possivelmente, em 1793. Era um prédio em 

certa medida acanhado, com 3 portas de frente e 28 camarotes dispostos em três ordens, 

podendo receber até 350 pessoas. Foi nesse teatro que o Príncipe Regente D. Pedro, após 

haver proclamado a Independência, assistiu a um espetáculo de gala e foi aclamado Rei do 

Brasil. No âmbito da nossa pesquisa, estudaremos a dinâmica dos espetáculos deste teatro, 

cuja demolição foi determinada em 1870.
1
 

           O número de espetáculos, por essa época, não era pequeno e notas do jornal referem-se 

ao teatro como o mais importante divertimento da cidade. Assim é que, no tempo de um mês, 

várias peças iam à cena no Teatro de São Paulo. Tomando-se como base o mês de abril de 

1856, para o dia nove anunciava-se o drama em quatro atos “o Sineiro de São Paulo”; para o 

dia dezesseis “o belo drama do Sr. Dr. Falcão Jr. O Mendigo de São Paulo”, terminando o 

espetáculo com “a jocosa farsa A Câmara de Minha Mulher”; no dia dezenove a Companhia 

Dramática apresentou o drama ornado de música “A Graça de Deus”; para o dia vinte e três 

anunciou-se o drama em quatro atos “A Família Morel”, seguida da comédia de um ato “O 

Terceiro Militar”; para o dia 26 o drama “Artur, ou depois de 16 anos”, terminando com a 

farsa “O Eunuco”.
2
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          Um grande número de peças inéditas não entrava em cartaz, necessariamente, todos os 

meses. O que ocorria é que, para o mês seguinte, constituía-se um novo pacote contendo 

algumas inéditas juntamente com outras já representadas no mês anterior. Isso era possível 

porque, diferentemente dos dias de hoje, os atores não decoravam o texto mas representavam 

com a cumplicidade do ponto que lhes soprava cada fala. Este fazia parte da companhia de 

teatro e justifica a quantidade de peças encenadas em um único mês. Mesmo assim, havia 

quem achasse que o teatro não era dinâmico e que fazia feroz crítica aos artistas e ao 

empresário. Em correspondência ao jornal, um espectador revoltado diz ter assistido tal peça 

3,4,5 vezes e admira-se que não se tenha peças novas pelo menos de quinze em quinze dias. A 

carta é relativamente longa, terminando com uma azeda crítica à encenação dos atores que, 

segundo ele, não demonstram empenho em seus respectivos papéis.
3
 

          Em meados do século havia, pois, uma Companhia Dramática constituída de nove 

atores, quatro atrizes, um ponto e um contrarregra.
4
 Nesses anos todos da década de 1850, o 

jornal aponta mais o menos a mesma regularidade no que se refere a teatro. Faziam-se 

apresentações em benefício de algum ator, atriz ou pessoa ligada direta ou indiretamente à 

Companhia. Era também o local de divertimento e, ao mesmo tempo, de sociabilidade, onde 

as pessoas iam para ver e serem vistas, como à igreja. Então, falar de educação e civilidade no 

teatro era bastante  comum e o jornal publicava as carta dos leitores nesse aspecto. Diziam 

que a polícia não exercia sua autoridade nem cumpria a sua obrigação coibindo abusos. O 

teatro, segundo um leitor, era a arena dos gladiadores, o foco da controvérsia e a origem das 

perturbações. Conta que jovens, possivelmente estudantes da Faculdade de Direito, faziam 

alas na porta de propósito, incomodando a entrada das famílias. O intuito, óbvio, era ver as 

moças. As queixas iam, ainda, aos constantes atritos entre acadêmicos e militares, ao barulho 

e ao levantar-se durante o espetáculo.
5
 A utilização de lenços para guardar lugares também 

provocava discussões e até polêmica no jornal, onde os adeptos dessa prática diziam que a 

autoridade da cidade não podia ir contra um costume que já existia há muito tempo. 

          Falar mal dos outros e reparar no jeito de vestir não é bem um divertimento, mas hábito 

bastante normal, principalmente na ida ao teatro. Carta de um leitor ao periódico conta que na 

representação do drama “Luís de Camões”, entrou na plateia um senhor de jaqueta e calças 

brancas. O missivista diz que, embora os tempos sejam de liberdade e democracia, não se 
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chegou ao ponto de serem admitidas jaquetas no teatro, mormente brancas e no rigor do 

inverno. Por isso, aproveitou-se do jornal para dirigir-se ao tal “Sr. Zé” no sentido de lhe 

pedir que mande fazer, que seja, um “paletó xaco”, pois a tal jaqueta dá muito nos olhos. Esse 

leitor reclama também das célebres carapuças e casquetes com que algumas pessoas se 

apresentam na plateia, e assina, simplesmente “Zé da Béstia”.
6
  

          Outro divertimento na cidade era o circo. Este costuma ocupar o Largo de São Bento, 

com entrada de 1$000 réis, o que era relativamente barato, pois representava oito vezes menos 

do que a assinatura anual do Correio Paulistano. Ao que tudo indica, o público tinha que levar 

as cadeiras de casa, uma vez que o anúncio alertava que as cadeira deveriam estar no circo 

com antecedência. No ano de 1856, o jornal anunciava ao público que havia chegado “O 

Circo Olympico da Companhia Italiana Equestre Ginástica e Mímica”.
7
 A programação era 

constituída de diversos números com cavalos, mas havia também os de dança, o de força 

física e o de prestidigitação e “magnetismo humano”. Essa expressão devia estar muito em 

moda em meados do século, daí a curiosidade do público de ver número desta natureza e o 

senso de oportunidade do circo em apresentar alguma coisa com essa temática. A esse 

respeito, uma carta ao jornal, no mesmo ano, intitulada “Influência Magnética”, descreve que 

uma jovem desapareceu da Rua do Jogo da Bola (atual Rua Benjamin Constant) na noite de 

30/11, obedecendo “sem dúvida” a essa simpatia inexplicável do fluido mais ou menos 

nervoso de um homem que soube atraí-la até a Rua de São José (atual Rua Líbero Badaró). E 

ainda alerta, se esse homem continuar a empregar esta funesta influência, não haverá 

tranquilidade para as famílias. E assina “Um amigo da sã moral”
8
 

 

 Os Bailes e as Danças 

 

          A dança era então considerada requisito de boa educação para uma jovem, como útil 

talvez para corrigir defeitos de posição e dar bonitas maneiras, dizia Maria Paes de Barros
9
. 

Segundo a cronista, os bailes desse tempo eram aparatosos e cerimoniosos, frequentados pelas 

principais famílias da cidade, principalmente os oficiais ou comemorações de datas históricas. 

Para estes, usavam joias verdadeiras, vestidos finíssimos, xales de seda branca vindos da 
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China. Arrumava-se o cabelo em um cabeleireiro francês, o único da cidade. Os bailes oficiais 

aconteciam na residência do presidente da Província, no Pátio do Colégio. No intervalo das 

danças havia as refeições: um chá com sequilhos na chegada, à meia-noite uma farta ceia, pela 

madrugada, a tradicional canja e, por último, o chocolate
10

 

          Os bailes também eram particulares e reuniam pessoas importantes da Província e do 

Império. Para o ano de 1844, escreve o poeta Álvares de Azevedo que foi a um baile do Sr. 

Souza Queiroz (futuro Barão de Souza Queiroz) e que todas as salas estavam com lustre, o ar 

embalsamado de mil cheiros de flores e essências e moças bonitas. A vestimenta era de 

veludo, cetim entre outras. Mesmo assim, o poeta ressalva que São Paulo nunca será como o 

Rio.
11

 Aliás, os bailes eram comuns nos aniversários e batizados em casas de família. Álvares 

de Azevedo, entretanto, era bastante restritivo com relação a eles, já que estava disposto a 

dançar apenas com quatro ou cinco famílias. 

Por essa época já existia o Concórdia, que promovia os bailes, tidos como tediosos, segundo o 

poeta. Queijava-se que nessa associação evitava-se a concorrência dos acadêmicos junto às 

moças paulistanas, permitindo-se apenas a presença nos bailes de três ou quatro estudantes, 

como simples convidados e não sócios.
12

   

          Além do baile do Concórdia havia, em 1848, o da Assembleia Paulistana e do 

Philarmônico. Porém, outro azedume do poeta é que se dançava ainda por cartas, com a 

presença dos mestres salas que, segundo ele, escolhiam os melhores pares para si próprios, 

deixando para os outros as meninas sem idade para saber dançar e que iam aos bailes apenas 

para comer doces. A esse respeito um sócio do Concórdia publicou no jornal o inconveniente 

de se levar crianças aos bailes, uma vez que as mesmas acabam com as bandejas de doces, 

tirando-os até das pessoas que já se serviram. Recomenda ainda que não se deixe entrar 

meninos com menos de quatorze anos e meninas com menos de doze.
13

 

      Os estudantes da Faculdade de Direito também organizavam bailes, embora o Correio 

Paulistano não deixe claro onde eles eram realizados. Relato do periódico diz que eram três as 

salas em que se dançava e todas estavam suficientemente iluminadas e ornadas de belos 

quadros e espelhos que refletiam as luzes e as pessoas “que pareciam tantos bailes”.
14

Estes 
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eram frequentados também por Álvares de Azevedo, pela Marquesa de Santos e a Condessa 

de Iguassu, filha de D. Pedro e da marquesa. 

          Em meados do século XIX eram moda os bailes de máscaras. Mesmo fora do carnaval, 

as máscaras eram permitidas nos festejos religiosos e em celebrações cívicas, mas os bailes 

masquê eram os que provocavam frisson na juventude daquela época. Eram realizados ao 

longo de todo o ano e tinha o seu ápice no carnaval, onde as fantasias eram mais requintadas. 

Quem não tivesse dinheiro para comprar fantasia com máscara, podia alugar uma. Na rua do 

Rosário (atual Rua Quinze de Novembro) vendiam-se ou alugavam-se “lindas roupas para 

baile Masquê, por preços insignificantes.”
15

 Curiosa é a carta de um pai ao jornal em que dizia 

que seu filho contraiu dívidas em valor de mais de 500$000 réis em “pura perda, em roupas 

para bailes mascarados, ceias em hotéis , em sapateiros, alfaiates, engomadeiras e, finalmente, 

com prostitutas.”
16

 

          O Teatro de São Paulo era o principal local onde eram realizados esses bailes, em 1856, 

tanto que anunciava que sua Companhia Dramática ofereceria, no dia 17 de maio deste ano, o 

Grande Baile Mascarado. A entrada para homens e senhoras com máscara é de 2$000 réis e os 

camarotes para seis pessoas 6$000 réis. “No programa serão executadas quadrilhas, 

schottischs e valsas, com início as oito e meia da noite e término as duas e meia da 

madrugada.”
17

 

          Bailes de forros ou mesmo escravos procuravam, na medida do possível, assemelhar-se 

aos de elite. Respondendo a uma carta de alguém que se sentiu incomodado com um baile de 

negros e publicada no jornal, o missivista diz que no baile “amigos do bom gosto” fora 

convidado e admirou-se da decência e ordem reinante em suas reuniões, o respeito e 

afabilidade que prestam aos brancos que ali vão. Ressalta o asseio em tudo, a maneira política 

e atenciosa com que se tratam e, pelo que pode constatar, as negras não furtavam as roupas de 

suas senhoras para ir aos bailes; ao contrário, eram as senhoras as primeiras a dar-lhes tudo. 

São amigos dos bons costumes e do progresso. Lembra, também, que entre os brancos há três 

classes: uma que é civilizada, que gosta de bailes para seu divertimento; outra que gosta mais 

dos “sorangos”, miudinhos e chulas e outra, que aprecia muito o fandango ou o batuque.
18
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          Além desses bailes, Afonso de Freitas nos fala de congadas,  batuques e moçambiques 

que se realizavam pelas ruas e, principalmente, no Largo de São Bento e do Rosário, após o 

recolhimento das procissões, mediante autorização. Muitas danças, segundo o autor, ao som 

de atabaques e chocalhos eram lúbricas e lascivas, mas as letras variavam de frases ingênuas a 

aquelas que expressavam os “queixumes de uma raça infeliz.”
19

 

          Dançava-se também, nas classes mais populares, o cateretê, ou catira, de origem 

indígena e possivelmente adaptada pelo colonizador. É desenvolvido por duas alas, como na 

quadrilha francesa, geralmente constituídas exclusivamente de homens ou, mais raramente, 

uma ala de homens e outra de mulheres. Em um dos extremos das alas, colocados em frente 

um do outro, postam-se dois violeiros entoando modinhas em vozes conjuntas ou ao desafio. 

Nos intervalos da moda os participantes batem palmas e sapateiam em contraponto ritmado e 

fazem o recortado, ou seja, entrecruzam-se trocando de lugar nas alas.  

 

O Entrudo e o Carnaval 

 

          Por volta de 1850 ainda havia o entrudo com os limões de cheiro, também chamadas 

laranjinhas. Segundo Maria Paes de Barros, em um período um pouco posterior, pois seu 

relato é do início dos anos 1860,
20

 os três dias eram a folgança que avassalava a todos, do 

Palácio do Imperador à mais humilde choupana. As batalhas de água eram feitas de 

laranjinhas de cera muito fina e cheias de água. Porém, quando acabavam, o povo valia-se das 

canecas, bacias e jarros de água e isso acontecia até mesmo dentro das casas, ficando todos 

molhados e a sala inundada. 

          Em 1856, o articulista do jornal chama o entrudo de “estólito e funesto divertimento”, 

uma vez que o povo, abdicando a dignidade própria e esquecendo sua habitual apatia, entrega-

se a ele de corpo e alma. Porém ressalta que a grande vilã é a guerra de limões de cheiro, pois 

seria uma tirania proibir-se toda e qualquer distração que o povo desejasse nos únicos dias em 
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que acorda. As batalhas sugeridas por ele deveriam ser de ramalhetes de flores ao invés dos 

reprováveis limões.
21

 

          Os limões de cheiro duraram, entretanto, até os últimos dias do Império, mas, há que se 

fazer uma ressalva, que foi o carnaval de 1856. Para evitar abusos desse ano, foram proibidos 

os limões de cheiro e constituiu-se uma sociedade de mascarados com identificação. Estes 

membros percorreram as ruas da cidade, acompanhados de banda de música e de um guarda 

para evitar desrespeitos. Quem estivesse de máscara e não fosse da sociedade, se fosse pessoa 

idônea, seria considerada sócio a partir daquele momento e pagaria o preço de ingressar na 

sociedade. 

          Cerca de setenta mascarados percorreram, então, as ruas da cidade a cavalo ou em 

carros elegante e ricamente vestidos, levando na frente uma banda de música nas três tardes 

de carnaval, jogando ramos de flores, versos e confeitos. A notícia do jornal acrescenta que 

ninguém se aproveitou do incógnito para dirigir o “mais leve motejo, ou qualquer ato menos 

civil.”
22

 As moças, por sua vez, debruçavam-se nas janelas, quase atirando-se para apanhar os 

ramos de flores e confeitos que partiram dos mascarados. “Elas não ficaram por seu turno 

inativas e milhares de coroas eram arremessadas por delicadas mãozinhas às cabeças dos que 

as provocavam.”
23

 

          A polícia foi rigorosa esse ano com relação à proibição do uso de limões de cheiro, 

chegando a multar em 4$000 réis os infratores. Entretanto, nos arredores da cidade grassavam 

as batalhas dos limões e a fiscalização não chegava até lá. 

          Os bailes de máscaras tinham o seu apogeu no carnaval, mas os tempos já eram de 

mudanças. Apareceu a Sociedade Carnavalesca Piratininga, em 1857, e esta conduziu os 

bailes de máscaras nos três dias de carnaval do ano de 1858.  No período um pouco posterior, 

luxuosos carros percorriam as ruas da cidade conduzindo figuras alegóricas ou de crítica à 

política e, carros havia, adornados de veludos e de seda levando pessoas vestidas à caráter. É 

dessa época que Maria Paes de Barros nos fala, observando que os mais sisudos contentavam-

se em alugar uma janela na cidade, com sua família, para assistir ao desfile.
24
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Festas Religiosas, Celebrações Católicas e Procissões 

 

          Em meados do século XIX as festas religiosas perderam muito de sua importância se 

comparada a que havia nos séculos anteriores. Os estudos mostram que no interior das igrejas 

cometiam-se abusos de toda a espécie, como a reação enérgica do bispo D. Antônio Joaquim 

de Mello contra a execução de músicas de danças e outras peças profanas no seu interior.
25

 

           As procissões é que conservavam o aparato. Atapetavam-se as ruas de flores e de 

folhas de laranjeiras e enfeitavam-se as janelas das casas com belas toalhas e colchas de 

damasco. “Não pela espiritualidade, mas eram as procissões uma grande atração recreativa.”
26

 

          A maior parte delas era realizada pelas inúmeras irmandades existentes na época. 

Pertencer a ordens e irmandades era símbolo de Status para as pessoas abastadas da época. As 

ordens e irmandades, por sua vez, beneficiavam-se com o prestígio de muitos dos seus ilustres 

integrantes. O Barão de Iguape era provedor da Santa Casa e, ao mesmo tempo, provedor da 

Ordem de São Jorge e protetor da Irmandade de São Benedito. Nomes ilustres, que são 

denominados no almanaque de 1858, como capitalistas e proprietários, aparecem em quase 

todas as irmandades.
27

 O próprio jornal escreve que “entre nós, as procissões não são mais 

que um divertimento como outro qualquer.
28

 Maria Paes de Barros nos descreve que a festa de 

Corpus Christi divertia e alegrava, e era esperada por todos de São Paulo com ansiedade. “Em 

casa tudo era agitação e reboliço e as manas iam envergar os vistosos trajes feitos 

especialmente para esse fim”
29

. As procissões eram, portanto, além de uma diversão, um lugar 

para ver e, principalmente, ser visto. 

          Ainda no que concerne a essa procissão, a autora tem um precioso relato, mostrando 

que os principais personagens da cidade passavam junto ao bispo e que o único momento de 

espiritualidade é quando mostrava o cibório de ouro contento a hóstia. De resto, logo atrás a 

banda de música dos permanentes e atrás dela, o povo, com muita gente circulando e as 
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quitandeiras que passavam com seus tabuleiros à cabeça, cheios de docinhos variados 

envoltos em papéis de cor.
30

 

É sabido que, na escassa oferta de diversões, as procissões eram a grande atração do povo. 

Vieira Bueno reconhece que a maior parte dos que assistiam não fazia pelo caráter religioso, 

mas por diversão, sendo um verdadeiro cordão carnavalesco que atraia pessoas até mesmo de 

longe. Delicioso é o seu relato sobre a cavalgada de São Jorge, na seguinte ordem: 

          “Na procissão de Corpus Christi rompia a marcha um cavaleiro chamado casaca de 

ferro, envergando uma armadura de papelão pintado, que hasteava bandeirola vermelha com 

cruz branca no centro; dois cavaleiros negros, vestindo calções amarelos, coletes vermelhos e 

capas agoloadas da mesma cor, tendo na cabeça chapéus com plumas. Um deles tirava de um 

clarim sons descompassados e o outro tangia dois tímbales. Seguiam-se os chamados cavalos 

de Estado, montados pelos magnatas da terra, que nada tinham de notáveis. Por fim, vinha o 

São  Jorge, montado num cavalo branco, trazendo de cada lado um pajem que o segurava na 

sela: era a figura de um guerreiro, de cara redonda e rubicunda, com bigodes retorcidos e 

olhos arregalados, vestindo arnês de ferro pintado sobre a madeira, capa de veludo de 

carmesim agaloada, chapéu com pluma branca e trazendo uma lança na mão.”
31

 

          Seguindo a descrição do mesmo autor, nem mesmo as procissões da Semana Santa 

deixavam de ter seu caráter burlesco. É o caso da procissão dos passos a qual abria a marcha o 

“fornicoco”, que era um sujeito encapuçado com uma corneta e uma vara não mão para 

espantar o bando de moleques que lhe atiravam pedras. 

          As festas religiosas eram notícia de jornal e sempre ressaltavam que foram feitas com 

muita pompa e magnificência, tendo os interiores dos templos adornados e liturgias feitas com 

o apoio de orquestra. Porém, havia dinheiro público para a realização das mesmas. O Correio 

Paulistano publicou o pagamento do organista da Sé e do capelão e sacristia do Colégio. Com 

a festa de São Jorge o erário gastou 100$000 réis, dinheiro esse que foi entregue à 

irmandade.
32

  

          Perpassando o século XIX, as noites dos santos juninos eram comemoradas nos quintais 

das casas nobres ou nas ruas, com a tradicional fogueira, que eram muitas. Os fogos eram 

comuns, como os traques, os busca-pés e os foguetes. Nos arredores da cidade subia-se o 
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mastro com fogos em honra ao padroeiro e balões. Na fogueira assavam-se pinhões, aipins e 

batata doce. A caboclada iniciava o cateretê indefectivelmente regado a quentão. Segundo 

Afonso de Freitas a clássica fogueira e os rojões por ocasião das festas juninas continuavam 

formando o traço de união entre as diversas graduações do povo nos folguedos de caráter 

religioso.
33

 

          As festas religiosas propiciavam passeios aos arredores da cidade. Porém, a 

religiosidade “não eram o imã”. Nota de Vicente de Azevedo às “Cartas de Álvares de 

Azevedo” esclarece que a viagem à Pirapora documenta a escassez de divertimentos que 

reinava em São Paulo: até a célebre festa de Senhor Bom Jesus era divertimento e merecia 

uma viagem pois lá havia jogos para se entreter.
34

 

           Nas festividades religiosas nos arredores sempre havia com que se entreter. Um misto 

de religiosidade e passeio era a ida à festa de Nossa Senhora da Penha no dia oito de 

setembro. Pagavam-se promessas e faziam-se pedidos à santa, mas a Penha de então era um 

lugar pitoresco para também se fazer piqueniques, com a vista do Rio Tietê serpenteando a 

colina.  A religiosidade, em certa medida, era por conta das idas da imagem antiga da santa à 

Sé, em cortejo, por ocasião da falta de chuvas ou de epidemias. Essa visita se fizera pela 

primeira vez em 1814, tornando a se fazer em 1858 e, depois, em 1870.
35

  

 

As Tabernas e os Botequins 

 

          Um importante elemento de sociabilidade era a taberna, pois variados segmentos 

sociais encontravam-se para negócio e conversas.  A maioria delas prestava-se, mais do que 

qualquer bebida ou comida, a contatos pessoais de diferentes categorias sociais e 

profissionais, havendo, entretanto, uma grande concentração da população mais pobres na 

maioria delas. Lá se encontravam forros e também brancos e se faziam acertos de trabalho.
36

  

          As tabernas vendiam vinho, azeite e alguma coisa para beber e os botequins vendiam 

licores, limonada, café entre outros, porém, não havia uma rígida especialização, pois algumas 
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tabernas vendiam gêneros alimentícios, como toucinho e outros produtos. Nas áreas rurais 

desempenhavam funções de abastecimento e também como local de encontros. 

          Muitas delas representavam uma salada social, mas algumas reuniam comerciantes 

abastados, negociantes, empregados do comércio, artistas e estudantes da Faculdade de 

Direito. Uma vez que pouca ou nenhuma distinção havia entre taberna, botequins e certos 

tipos de armazéns, algumas se distinguiam por receber “cavalheiros” para discutir diversos 

assuntos e se apreciar a caninha do Ó, em pequenos cálices.
37

 

          As tabernas situavam-se nas imediações do centro, havendo apenas três na Rua de São 

Bento. O comum era estarem localizadas estrategicamente nas entradas da cidade, onde o 

movimento de passagem era maior. Como outros estabelecimentos comerciais, eram rústicas 

e com pouco mobiliário. Não havia toldos, vitrines nem placas. Nelas as pessoas se juntavam 

para beber forma quase coletiva. Comer e beber isoladamente, em mesas separadas, só nos 

adiantados do século XIX.
38

 

          Outra possiblidade para que houvesse alguma reunião social nas tabernas era o fato de 

oferecerem as informações entre os membros da sociedade. A Câmara Municipal divulgava 

seus editais nesses lugares. Em uma sociedade na qual a maior parte da população era 

analfabeta, a oralidade é muito importante. Alguém que sabia ler, informava aos demais sobre 

o conteúdo oficial. Mas também eram locais de boatos que circulavam na cidade. Além dos 

moradores que frequentavam estes estabelecimentos, a presença de forasteiros fortalecia esse 

caráter de difusão de informações e de opiniões.
39

 

 

A Leitura e a Música 

 

          Na São Paulo de então havia professores públicos de primeiras letras, não obstante a 

população alfabetizada fosse pequena. Embora não fosse em todos os números, poesias no 

jornal se faziam presentes e eram publicadas a pedido do autor. O poeta Lindorf  Ernesto 

Ferreira França publica a poesia “A Rússia” em doze estrofes, em estilo que bem lembra 
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Castro Alves.
40

 Poesias com acentuado tom romântico apareciam de vez em quando com 

nomes bastante sugestivos: “Teus olhos”, “Por que te amei”, entre outros, assinados por 

poetas hoje desconhecidos. As ideias românticas pareciam fortes na juventude da época. 

Tanto que o jornal publicara que um moço suicidou-se aos dezoito anos, com um tiro de 

espingarda. Acrescenta, ainda, que o dito era estudioso, poeta e que havia exagerado nas 

ideias românticas aliadas a uma paixão amorosa malsucedida.
41

 

          O folhetim literário também não era frequente no jornal e, normalmente, traduzido de 

outra língua. Em agosto de 1856 o jornal dá início à publicação em folhetim do romance “A 

Quintas das Giestas” e chama a atenção dos leitores que esse romance foi traduzido por uma 

jovem patrícia.
42

 

          A Livraria do Colégio vendia livros dos mais tradicionais, versando, sobretudo, os bons 

costumes e teologia, como “Conselhos a minha filha”, “Escola de bons costumes”, “Larraga 

Theologia moral, “Ensaios sobre a indiferença”, “Jesus Cristo perante os séculos” e, um outro 

de poesia “Poesia de Herculano”, um de literatura e outro de história.
43

 A tipografia 

responsável pelo jornal, por sua vez, coloca à venda livros de direito, um romance brasileiro 

intitulado “A Praia da Glória” de M.F. Correa, “Caetaninho”, um drama histórico brasileiro 

de P. A do Valle.
44

 A mesma tipografia, um pouco antes, anunciara a venda por dois réis o 

exemplar das “lindíssimas poesias do Bacharel Bernardo Guimarães.”
45

 Na Rua do Rosário, 

15 encontrava-se à venda “Ecos da Alma”, um volume de poesias escrito pelo poeta 

Macambúzio.
46

 

          Dois anos depois a Livraria do Colégio, tão afeita a livros de teologia e de bons 

costumes, coloca à disposição do público cinquenta folhetos contendo romances, peças de 

teatro e historietas por 6 réis cada um. Já no adiantado dos anos, em 1867, anuncia-se o 

“Jornal das Famílias”, uma publicação ilustrada, artística, recreativa e literária: 

          “É geralmente observada a lacuna que existe no jornalismo brasileiro, isto é, a falta de 

um jornal que seja exclusivamente dos interesses das famílias, oferecendo às senhoras um 

entretenimento substancial e agradável para o espírito e de utilidade doméstica. O Jornal das 
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Famílias sai uma vez por mês, com 32 páginas de impressão, acompanhado de gravuras de 

figurinos de modas, modelos de tapeçaria, bordados, desenhos, música, numa palavra: tudo o 

que for concernente ao trabalho das senhoras. Preço 12$000 por ano”
47

 A iniciativa vinha da 

Casa Garraux, fundada pelo francês Anatole Louis Garraux, em 1860 e se constituía em um 

magazine que vendia muitos produtos até então desconhecidos em São Paulo. 

          A música no interior dos sobrados era outro divertimento em meados do século XIX. 

Em São Paulo, no ano de 1858, já havia oito professores de música, todos situados na região 

central.
48

 O instrumento mais valorizado era, sem dúvida, o piano. Anúncio no jornal oferece 

“ricos pianos Colard e Colard que Gustava Bakheuser acaba de receber da Europa, os quais 

vende por cômodos preços e se acham em sua casa no Largo da Matriz em Santos, onde 

podem ser encaminhados por que os pretender.” Era, porém, difícil e custoso ter um piano em 

casa, pois precisava-se ir a Santos para escolhê-los, o que representava uma viagem cansativa, 

uma vez que não havia ainda a via férrea. Estes aportavam primeiramente no Rio de Janeiro 

vindos das fábricas de Paris e Londres e, só depois, chegavam a Santos. A partir de lá 

precisavam subir a serra até a capital. Isso fazia com que o produto não saísse barato. Para 

facilitar, um anunciante publica no jornal que fez um depósito de diversos pianos em casa de 

um inglês que morava na Rua da Santa Casa, na capital. Anúncios de partituras são raros no 

jornal, possivelmente estas tornaram-se mais comuns depois da instalação da ferrovia. 

Audições musicais aparecem de quando em quando, como o concerto instrumental e vocal em 

benefício da jovem italiana Clotilde Doria.
49

 

 

O Cotidiano, as Visitas, os Passeios e Outras Formas de Divertimento e 

Sociabilidade 

 

          Apesar do teatro e dos bailes, a vida era considerada monótona até o início dos anos 

1860. Maria Paes de Barros nos narra que, nos dias comuns, levantava-se cedo e fazia-se um 

passeio matinal. Almoçava-se às nove horas e sem sair de casa, as crianças começavam os 

trabalhos e estudos. Ao meio-dia um curto recreio, onde as meninas tomavam uma merenda 

composta de pão e frutas e os adultos apenas uma xicrinha de café. Às duas horas era servido 
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farto jantar, com sopa, cozido, assados, legumes e doces variados. Depois, trabalhos de agulha 

até às cinco. Era então a hora do passeio: iam às visitas, davam uma volta de carro, ou 

desciam para o quintal, onde apostavam corridas, trepavam nas árvores, pulavam corda até 

acenderem as primeiras luzes da sala, sinal obrigatório de entrada. As meninas mais velhas 

divertiam-se, umas tocando violão, outras lendo. Às oito horas sentavam-se à mesa do chá. 

Reunida a família, era a hora da conversação geral, sustentada pelo pai.
50

 

      As visitas eram frequentes e recíprocas e eram reuniões quase sempre semanais em que 

tomava parte toda a família. Os homens falavam sobre política e a lavoura, as mulheres sobre 

problemas com os filhos, e trocas de experiência sobre as pequenas doenças infantis. Havia 

também os solteiros, como Álvares de Azevedo, que em São Paulo visitou algumas pessoas 

do seu relacionamento. Mal-humorado, agradece não ter recebido mais visitas para não ter 

que pagá-las andando nas “macias calçadas de São Paulo”. 

      Passeios aos arredores da cidade também constituíam diversões às moças de família, mas 

não iam sozinhas, nem a pé, sempre acompanhadas de um lacaio e o cocheiro da sege. Iam ao 

Jardim Botânico, na Luz, ao Brás, à Glória e, principalmente à Ponte Grade. Este era um dos 

passeios favoritos de Maria Paes de Barros e sua irmã. Desciam da sege para um longo 

passeio a pé em estradas poeirentas e desabitadas. Mas a grande atração desse lugar eram as 

cheias do Tietê. Segundo essa cronista São Paulo inteira ia ver as inundações. Ressalta, 

porém, que embora divertidas para a população da cidade, as cheias já naquela época 

causavam transtornos às pobres famílias que residiam às margens e que eram socorridas por 

canoas.
51

 

          Outro passeio narrado pela autora era a ida a Santos. A família passava lá dois meses e 

para os banhos de mar erguiam um acampamento improvisado na praia. Os pais da autora 

ocupavam o tempo em longas caminhadas à cavalo e as crianças em banhos e passeios a pé 

pela praia. Conta que nessa época a ida a Santos realizada pela família durava no percurso 

dois dias.
52

 

          O jogo do bilhar, que foi introduzido em São Paulo no início dos anos de 1830, 

alastrou-se rapidamente em consequência da presença dos estudantes na cidade. Em meados 

do século, os hotéis – que se multiplicavam na cidade – possuíam como atração uma mesa de 

bilhar. Assim, vemos no Almanak de 1858, o Hotel Recreio Paulistano, na Rua Direita, o 
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Hotel Paulistano, na Rua de São Bento e o Hotel Universal, no largo do Colégio publicarem 

que possuíam bilhar; havia também o Geryn, que possuía bilhar mas não dava hospedagem.
53

 

Havia também casas que, sob a capa do bilhar, praticava-se jogos de azar a dinheiro, 

combatidos pelas autoridades, e o mesmo acontecia em reuniões para estes jogos nos 

arredores da cidade.  

          Com tantos estudantes na cidade, sabe-se que nas rodas acadêmicas e, depois, 

espalhando-se para além dela, havia o jogo do florete e do sabre, sobretudo quando apareceu 

na cidade Sr. Perigont, mestre de armas francês que organizou na Faculdade de Direito um 

“assalto de armas”.
54

 

          Nadava-se no Rio Tamanduateí, mas sem roupa, para escândalo da população, mesmo 

porque as lojas paulistanas não vendiam calções de banho. Essa situação já não ocorre nos 

anos de 1860, com a inauguração de muitas lojas que traziam roupas de banho do Rio de 

Janeiro. 

          Além desses divertimentos, havia o jogo da bola, as rinhas de galo e nos sobrados, um 

ou dois dias por semana, reuniam-se os aristocratas para jogar voltarete e lansquenete. As 

corridas de cavalo, mais comuns a partir de 1860, eram disputadas nas raias da Penha, da Luz 

ou da Mooca. A Marquesa de Santos era uma de suas animadoras principais.
55

 Comuns eram 

também as caçadas nos arredores da cidade, ainda mal povoados e repletos de animais 

selvagens. Álvares de Azevedo, em uma de suas cartas descreve: “Estivemos na caçada dois 

dias. Mataram quatro veados e um único dia. Além disso, matou-se uma paca, uma perdiz, 

uma juriti e um nhambu.”
56

 

A cidade em transformação vai incorporando outras novidades. A partir da inauguração da 

Casa Garraux, em 1860, tornam-se comuns os baralhos, os estereoscópios, instrumento que 

permite ver fotografias em terceira dimensão; aumenta a variedade de livros de literatura e 

livros de luxo para presentes, quase tudo vindo da Europa. A cidade, monótona, outrora, vai 

ganhando novas feições. 

 

Considerações Finais 
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          Os divertimentos e a sociabilidade em meados do século XIX refletem uma sociedade 

em rápida transformação. A monotonia encontrada por Álvares de Azevedo tem mais a ver 

com espírito melancólico do poeta do que com a realidade que se constata no jornal da época. 

Os bailes de máscaras, largamente organizados naquele tempo, mostram o esforço que faziam 

os seus moradores para tentar-se equiparar, na medida do possível, ao Rio de Janeiro. 

          Já havia uma elite letrada na cidade, oriunda, principalmente, porém não 

exclusivamente, da Faculdade de Direito. A literatura fazia-se presente através das duas 

livrarias existentes na cidade e o número de títulos aumentou consideravelmente depois da 

inauguração da Casa Garraux, em 1860. Essa elite, diferentemente do que se descreve, já 

morava na cidade antes da inauguração da linha férrea e o Almanak de 1858 mostra a 

existência de quinze “capitalistas” residindo nela, entre os quais o Barão de Antonina, o Barão 

de Iguape, o Barão de Tietê e a Marquesa de Santos, e outros nomes que, depois, tornaram-se 

titulares do Império. Havia quarenta e quatro “proprietários”, dentre os quais muitos que 

vieram a ser pessoas ilustres na cidade. O analfabetismo era imenso, porém existiam cinco 

colégios para meninos e dois para meninas, além dos professores de primeiras letras. Vinte e 

um advogados exerciam a sua profissão na cidade, além de inúmeros médicos e lojas de 

fazendas. As tabernas eram mais de cem, na freguesia de Santa Ifigênia. 

          Essa elite de capitalistas e proprietários e suas numerosas famílias já usufruíam da 

produção agrícola, mas não necessariamente do café, juntamente com os grandes 

comerciantes – muitos deles também fazendeiros – frequentavam o teatro da cidade e liam o 

jornal, com seus longos artigos e folhetins. Os estudantes, transformaram hábitos, porém em 

sua maioria, tinham baixo poder aquisitivo e em termos numéricos nem eram tantos quanto se 

imagina. O jornal de 1856 aponta o número de duzentos e noventa e um acadêmicos. 

          A estrada de ferro veio maximizar esse desenvolvimento, mas no período anterior a ela, 

havia na cidade roupa feita à venda e aumentou consideravelmente o número de anúncios no 

jornal. Já se anunciavam sorvetes, armarinhos, calçados, roupas, vinho importado e de laranja 

e o Dr. Horario Tower Fogg anunciava-se como cirurgião dentista da Casa Imperial. 

           Esse quadro não deixava, necessariamente, a cidade mais animada, porém, nos últimos 

anos estudados nessa pesquisa, o paulistano já contava com os vários bilhares e os hotéis 

serviam comidas e bebidas a “qualquer hora do dia ou da noite”. É uma cidade que, em 



poucos anos, vai deixando para traz a vida que acontecia mais dentro de casa do que fora dela, 

nos dizeres de Maria Paes de Barros. 
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