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RESUMO 

Este trabalho acompanha descrições de espaços e personagens da cidade de 

São Paulo elaboradas pelo escritor Antônio de Alcântara Machado entre os anos de 

1923 e 1935. Tendo em vista as grandes transformações que então ocorriam na 

cidade - a explosão populacional e a urbanização da cidade, decorrentes em parte 

do sucesso da lavoura cafeeira e da chegada massiva de imigrantes; a 

verticalização do centro e a expansão dos bairros em seu entorno; a ampla 

variedade de propostas arquitetônicas, artísticas e literárias postas em jogo nos 

espaços de troca intelectual - é possível sublinhar presenças (e ausências) 

marcantes entre os tipos sociais e espaços privilegiados pelo autor. O eixo central 

do texto aponta para a elaboração do cotidiano de São Paulo a partir de narrativas 

que variam entre o entusiasmo e o ceticismo diante da maneira como se desenrola a 

modernização da cidade, de situações fortuitas e dos usos práticos das novas 

tecnologias, do contato com o outro e das relações quase sempre assimétricas 

estabelecidas entre os diferentes grupos sociais que agora dividem os espaços da 

cidade. Trata-se de aproximar uma experiência social e urbana, intimamente ligada 

às ideias em circulação no período, das representações por vezes plásticas do 

―progresso da terra e da gente de São Paulo‖ construídas pelo autor. 

Palavras-Chave: Antropologia e literatura; Antônio de Alcântara Machado; São 

Paulo; Práticas e Imaginários Urbanos; Trajetórias Intelectuais.  
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1. 

Duas miradas sobre São Paulo compõem as linhas mestras da obra de 

Antônio de Alcântara Machado2: uma que recai sobre o centro da cidade, seus 

edifícios, automóveis, cinemas e teatros, descritos do ponto de vista de um irônico 

entusiasta da vida moderna, e outra sobre as vilas pobres e bairros de imigrantes 

que circundam esse centro, ora se diferenciando ora se confundindo com ele do 

ponto de vista arquitetônico, urbanístico e da composição humana. Estes dois eixos 

fundamentais, mais fluidos e porosos do que esta divisão sumária parece sugerir, se 

multiplicam em um sem fim de espaços e trajetos desenhados a partir da ―inspiração 

modernista‖ de Alcântara Machado – como sugere Di Cavalcanti ao entrevistá-lo em 

19263. O cotidiano do ―poviléu paulista‖, elaborado menos como individualidades que 

como tipos sociais, que ele mobiliza como representativo da cidade, é narrado de 

maneira a indicar não apenas seu assombro diante da cidade que se moderniza, 

mas também as situações inesperadas e os usos práticos das novas tecnologias, o 

contato com o outro e as relações quase sempre assimétricas estabelecidas entre 

os diferentes grupos sociais que agora dividem os espaços da cidade.  

A explosão populacional e a urbanização da cidade, proporcionados pelo 

sucesso da lavoura cafeeira, pela chegada massiva de imigrantes, e pelos ainda 

recentes fim da escravidão e mudança de regime político da monarquia para a 

república compõem também o panorama (que vez ou outra assume o primeiro 

plano) dos temas que o autor registra em sua literatura4. Trata-se de um período de 

                                                           
2
 Antônio de Alcântara Machado (1901-1935) é autor de uma obra enxuta, porém fortemente 

enraizada na cidade de São Paulo do período. Bacharel formado na Faculdade de Direito do Largo 
São Francisco, jornalista, ficcionista, cronista e crítico de teatro, circulou entre os mestres das 
arcadas e os grupos de vanguarda, tornando-se um dos principais prosadores do modernismo 
paulista e brasileiro, rede da qual foi um importante nó, sobretudo por encabeçar alguns de seus 
principais periódicos, como a Revista Terra Roxa... e outras Terras (1926), a Revista de Antropofagia 
(1928-1929) e a Revista Nova (1931-1932). 

3
 Entrevista publicada no Diário da Noite a 27 de Junho de 1926. 

4 A produção escrita de Antônio de Alcântara Machado está compilada em cinco livros. Pathé-Baby 

([1926] 1983a), reúne textos produzidos em viagens pela Europa e pelos países platinos entre 1925 e 
1935. A prosa de ficção - Brás, Bexiga e Barra Funda (1927), Laranja da China (1928), Mana Maria 
(inacabado) e outros contos de publicação esparsa e inéditos - foi coligida no volume Novelas 
Paulistanas ([1961] 1988). A produção jornalística e outros textos de crítica literária e teatral, bem 
como publicações em periódicos modernistas, entrevistas e discursos está organizada em dois 
volumes: Cavaquinho e Saxofone: solos (1940) e Prosa Preparatória e Cavaquinho e Saxofone 
(1983b), em que uma boa parte dos textos se repete, mas que apresentam diferenças quanto ao 
conteúdo e quanto à organização suficientes para que sejam tomadas como duas coleções distintas. 



transição marcado pela inseparabilidade, registrada por boa parte dos intelectuais do 

período, de aspectos ditos ―provincianos‖ que caracterizavam São Paulo até fins do 

século XIX e de traços comumente interpretados como a modernização da cidade, 

dentre os quais se destacam a verticalização do centro; uma ampla variedade de 

propostas arquitetônicas, artísticas e literárias postas em jogo nos espaços de troca 

intelectual; os impactos ao mesmo tempo construtores e destruidores das novas 

tecnologias sobre a vida dos indivíduos; e a formação de um grupo de intelectuais – 

comumente ligados ao estado e às elites políticas e econômicas, aspecto 

amplamente disseminado nas grandes cidades latino-americanas – com disposição 

para forjar uma tradição de pensamento, conhecer e interpretar o país a partir dela 

(ANDRADE, 1974; CASTRO, 2008; RAMA, 1985; ROMERO, 2009; SARLO, 2010). 

Pretende-se aqui acompanhar descrições destes espaços e personagens da 

cidade, com vistas a sublinhar presenças (e ausências) marcantes, de modo a 

encontrar pontos que ajudem a compreender a cidade tal como desenhada por 

Alcântara Machado, tomando em conta a sua posição no interior do grupo de 

intelectuais ligados às ideias modernistas, sua formação intelectual levada a cabo 

entre a Faculdade de Direito do Largo São Francisco e viagens à Europa, e sua 

presença no interior de uma das famílias mais eminentes da cidade5. Em suma, 

trata-se de aproximar uma experiência social e urbana, intimamente ligada às ideias 

em circulação no período, às representações por vezes plásticas e entusiasmadas, 

mas também melancólicas e desencantadas, do progresso da terra e da gente de 

São Paulo construídas pelo autor. 

2. 

É observando as ruas, salões e teatros de São Paulo e fixando os 

personagens que transitam por eles que Alcântara Machado colhe material para 

                                                                                                                                                                                     
Por fim, os textos de Alcântara Machado sobre teatro foram reunidos a outros materiais e publicados 
recentemente na coletânea Palcos em Foco (2009). 
 
5
 Alcântara Machado formou-se em Direito no ano de 1921. Seu pai, José de Alcântara Machado de 

Oliveira (1875-1941), foi membro da Academia Brasileira de Letras e chegou ao Senado Federal, 
além de ter exercido a docência na Faculdade de Direito de São Paulo, a exemplo de seu avô, 
Brasílio Augusto Machado de Oliveira (1849-1919), o Barão da Santa Sé. Seu bisavô, José Joaquim 
Machado de Oliveira (1790-1867) foi presidente de província, deputado geral, diplomata e historiador. 
Além da formação cultural proporcionada por esta origem familiar, Alcântara Machado usufruiu de 
viagens à Europa e aos países platinos pelo menos quatro vezes, uma quando criança e três entre os 
anos de 1925 e 1935.  



seus escritos. Textos de diferentes momentos de sua produção servem para nos 

aproximar do interesse do autor pelos espaços e personagens da cidade. Em 

escritos de 1923 e 1924, do início de sua atividade na imprensa, Alcântara Machado 

descreve a composição do público de teatro de São Paulo, constatando que, de cem 

pessoas que assistem as comédias francesas 

―Trinta são burgueses endinheirados, cuja única preocupação é mostrar que 

entendem francês, mas que durante a representação ficam sempre de olho nos 

vizinhos para saber quando devem chorar e rir; trinta são marselhesas cheias de joias 

[...]; vinte são casquilhos que desejam tão somente ‗matar saudades da divina Cidade 

Luz‘; quinze vão em busca de sensações novas [...]; e cinco, só cinco, geralmente 

nas torrinhas, muito encolhidas, muito acanhadas, lá se acham – oh! Irrisão! – por 

mero prazer intelectual...‖ (ALCÂNTARA MACHADO, 1983b, p.59)
6
. 

Com observação irônica, Alcântara Machado nos introduz aos teatros 

frequentados pela elite cultural paulistana, ―endinheirada‖ com os lucros do café e 

marcada por forte referência cultural francesa, a mesma presente na arquitetura, por 

exemplo, do Teatro Municipal de São Paulo, inaugurado então a pouco mais de uma 

década, em 1911. Se já nestes teatros os espetáculos são acompanhados não pela 

inclinação artística ou intelectual dos espectadores, mas, na visão do autor, por 

interesses escusos como pedantismo e autoexibição, há na cidade também aqueles 

teatros que se frequenta por solidariedade patriótica: ―[...] cada nacionalidade tem o 

seu teatro especial: o de sua língua, de qualquer gênero e qualidade que seja‖ 

(ibidem, p.77)7, de modo que italianos, franceses, portugueses e espanhóis seguem 

as companhias de teatro de seus países em espaços específicos da cidade e, 

segundo o autor, importa menos a qualidade dos espetáculos do que o 

compartilhamento de um sentimento de nacionalismo, afinidade e raça, através do 

qual se reconhece até mesmo determinados estilos próprios de comportamento, 

ocupação da plateia, etc. 

  Este modo de Alcântara Machado ler a apropriação dos teatros da cidade 

está intimamente ligado àquele que orienta o reordenamento do espaço urbano a 

partir da chegada dos imigrantes. As marcas de nacionalidade por eles deixadas nas 
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 ―Um público de escol...‖. Publicada originalmente no Jornal do Comércio a 01 de Junho de 1923. 

7
 ―Cosmopolitismo e complacência‖. Publicada originalmente no Jornal do Comércio a 12 de Agosto 

de 1924. Na edição de 1983 o título vem grafado ―Cosmopolitanismo e complacência‖. O equívoco foi 
notado e corrigido a partir do confronto como original no arquivo do IEB/USP. 



casas de espetáculo estarão presentes também nos bairros em que eles 

preferencialmente se instalam, de modo que a concentração (que não deve ser 

compreendida como homogeneidade, nem tampouco obliterar a presença de outros 

grupos, as trocas e conflitos que daí advém) de franceses, espanhóis, japoneses, 

húngaros, sírio-libaneses, assim como de negros e caipiras, para ficar apenas em 

alguns grupos, deixou marcas perenes em bairros da cidade. Brás, Bexiga e Barra 

Funda, livro mais lido de Antônio de Alcântara Machado, nasce da exaltação da 

presença da colônia italiana nestes bairros centrais e como um elogio ao ―triunfo dos 

novos mamalucos‖, que acrescentam à triste raça paulistana o elemento de alegria e 

trabalho que lhe faltava. 

Os italianos foram talvez os imigrantes que mais colaboraram para a 

expansão de São Paulo, tornando-se em poucas décadas parte ativa das vozes da 

cidade, seja no sentido político, com a organização do operariado pelos imigrantes 

de inspiração anarquista e libertária – surpreendentemente ausentes da literatura de 

Alcântara Machado (CHALMERS, 1983) – seja no sentido linguístico, já que a certa 

altura dos anos 1920 era tamanha a presença deste grupo que falava-se em São 

Paulo o italiano quase mais do que nas grandes cidades europeias, fato que marcou 

também a língua paulistana (PRADO, 2004). O Brás, o Bom Retiro, a Barra Funda e 

o Bexiga, não por acaso estendidos ao longo dos ramais de estrada de ferro e 

cercados de vilas operárias abarrotadas de casinhas populares, foram aqueles que 

mais receberam italianos (CENNI, 2003). Esses bairros são constituídos ―por pobres 

jornaleiros, pelo pessoal humilde das oficinas, por gente que moureja de sol a sol‖ 

(ALCÂNTARA MACHADO, 1983b, p.109)8, justamente a massa de gente humilde da 

cidade que ocupa parte significativa das páginas da ficção de Alcântara Machado. 

Antonio Arnoni Prado argumenta que, se havia algum interesse em construir 

uma imagem literária do imigrante, não haveria de ser a do anarquista, mas sim a 

―do imigrante trabalhador e amigo que se apresentava como uma força positiva a 

integrar-se na construção do progresso paulista‖ (PRADO, 2004, p.107). Todos eles, 

diz Alcântara Machado em ―Artigo de Fundo‖, conto de abertura de Brás, Bexiga e 

Barra Funda, ―figuram entre os que impulsionam e nobilitam neste momento a vida 

espiritual e material de São Paulo‖ (ALCÂNTARA MACHADO, 1988, p.78). 
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 Suelto publicado no Jornal do Comércio a 26 de Setembro de 1924. 



―Gaetaninho‖, ―Carmela‖ e ―O Monstro de Rodas‖ mostram alguns aspectos da vida 

do imigrante em São Paulo e a sua relação com outros personagens da cidade, ora 

colocando acento no drama da pobreza, ora no desenraizamento social por parte 

dos italianos mais velhos, mas sempre fazendo o elogio do papel cumprido por este 

personagem na construção da cidade e na ascensão que ele consegue ao custo de 

muito suor e às vezes do próprio sangue.  

A hora do rush é uma cena privilegiada para observação da dinâmica da 

cidade, e é nesse horário que Alcântara Machado segue a jovem ítalo-brasileira 

―Carmela‖ em sua saída do trabalho, no centro. O caminho da costureirinha após 

deixar a oficina passa pela Rua Barão de Itapetininga apinhada de automóveis e de 

seus ruídos, de monumentos, lojas parisienses e vozes que conversam em vários 

sotaques. Alcântara Machado registra agora a enxurrada de provocações dirigidas à 

Carmela pelos homens que com ela dividem o espaço:  

―O vestido de Carmela coladinho no corpo é de organdi verde. Braços nus, colo nu, 

joelhos de fora. Sapatinhos verdes. Bago de uva Marengo maduro para os lábios dos 

amadores. - Ai que rico corpinho! - Não se enxerga, seu cafajeste? Português sem 

educação!‖ (ibidem, p.83). 

Para as mulheres que não vêm da burguesia, caminhar na rua é estar sujeita 

a todo tipo de provocação. Em Mana Maria, romance inacabado publicado 

postumamente, Alcântara Machado mostra uma personagem destoante, com forte 

apelo no que diz respeito à mudança nos costumes femininos que começa a se 

ensaiar em meados dos anos 1920.  Independente, chefe da família e adepta de 

―sapatos de salto baixo, abolição do decote, supressão das joias e manga 

comprida‖, Mana Maria transita pela cidade quase sem ser notada. ―Era respeitada. 

Não era desejada‖ (ibidem, p.208-209). É flagrante o contraste com a atração que 

Carmela exerce pela simplicidade dos seus modos. Como se vê na descrição de seu 

futuro namorado, bem como de outros personagens de extrato social mais abastado 

que aparecem em Brás, Bexiga e Barra Funda e Laranja da China, Alcântara 

Machado opta por descrições baseadas menos nas características físicas do que na 

posição que ocupam na cidade e pelos objetos que portam consigo, através dos 

quais marcam a sua origem social: 

―— Olha o automóvel do outro dia. 

— O caixa-d'óculos? 



— Com uma bruta luva vermelha. 

O caixa-d'óculos para o Buick de propósito na esquina da praça‖ (ibidem, p.83). 

 

Sevcenko (1992) já mostrou como os automóveis constituam menos um 

objeto utilitário do que um símbolo de poder e ostentação, não sendo raros os 

debates acerca de sua circulação no centro da cidade. Como o autor afirma, o 

automóvel ―herdou [...] o estigma do recente passado escravista que associava 

necessariamente as posições de poder com o exercício da brutalidade‖ (ibidem, 

p.74). Alcântara Machado nota como esta marcação da diferença entre grupos mais 

abastados e os pobres nas ruas do centro da cidade gera consequências hediondas 

para estes últimos. Em ―O monstro de rodas‖ o autor relata como o atropelamento de 

uma menina mobilizou e revoltou a comunidade ítalo-brasileira. No cortejo ao longo 

da Avenida Angélica até o cemitério do Araçá, Pepino comentava 

―— Quero só ver daqui a pouco a noticia do Fanfulla. Deve cascar o almofadinha. 

— Xi, Pepino! Você é ainda muito criança. Tu é ingênuo, rapaz. Não conhece a 

podridão da nossa imprensa. Que o quê, meu nego. Filho de rico manda nesta terra 

que nem a Light. Pode matar sem medo. É ou não é, Seu Zamponi? 

Seu Américo Zamponi soltou um palavrão, cuspiu, soltou outro palavrão, bebeu, 

soltou mais outro palavrão, cuspiu. 

— É isso mesmo, Seu Zamponi, é isso mesmo!‖ (ALCÂNTARA MACHADO, 1988, 

p.114). 

 

A sorte de ―Gaetaninho‖ não foi melhor que a da ítalo-brasileira atropelada em 

―Monstro de Rodas‖. Neste conto clássico, o que torna ainda mais dramática a 

narrativa é a destruição do sonho do descendente de imigrante que jogava futebol à 

beira da via férrea e foi atropelado pelo bonde que trazia seu pai, aparentemente de 

um dia de trabalho, gerando igualmente a comoção da comunidade ítalo-brasileira 

no bairro do Brás. Em vez do ao mesmo tempo elegante e antipático centro de São 

Paulo, trata-se aqui da elaboração feita pelo autor dos bairros que circundam a 

cidade. 

Embora imortalizado como cronista da imigração italiana, Alcântara Machado 

se deteve sobre outros rostos estrangeiros e nacionais. O negro e o mulato ocupam 

também lugar em seus escritos, ainda que de modo lateral, sobre o qual parece 

importante pensar tanto por conta da conhecida emergência – não livre de 

polêmicas – deste personagem no imaginário modernista quanto pela concentração 



da população negra em bairros como o Bexiga, a Barra Funda e a Baixada do 

Glicério no início do século XX, para os quais, como se sabe, Alcântara Machado 

olhou com outros interesses. Seja em Brás, Bexiga e Barra Funda ou em Laranja da 

China, negros e mulatos aparecem sempre alijados do protagonismo e mesmo de 

qualquer tipo de posição através da qual se possa entrever algum tipo de ascensão 

social, posição derivada do passado escravocrata e do ―preconceito sútil e 

encoberto‖, de que falam Roger Bastide e Florestan Fernandes (2008), que 

perpassa as relações sociais entre brancos e negros em São Paulo. Quase sempre 

em posições periféricas, o personagem é relegado a papéis como o de 

trabalhadores rurais fugidos e procurados à semelhança de escravos9, de mulatas 

sendo assediadas pelos homens após um jogo de futebol10, de músicos tocando e 

cantando canções sobre a Bahia na banda de um clube, ou ainda na função de 

empregada doméstica servindo café para imigrantes enriquecidos11.  

Note-se ainda como em ―A Piedosa Teresa‖, conto de Laranja da China, a 

realização de uma cerimônia afro-brasileira ocorre fora dos limites da cidade, na 

Cantareira, então distante entreposto agrícola da capital. Apesar de situada fora da 

cidade, a cerimônia que conta com a presença maciça de ―cabeças mulatas [que] 

espiam da janela‖ e ―negros de pés no chão‖ (ALCÂNTARA MACHADO, 1988, 

p.179-180), não deixa de receber a presença de japoneses, portugueses, polacos e 

de ―um caboclo louro‖. A diversidade de etnias e de classes sociais que, pode-se 

depreender, desloca-se da capital para a cerimônia na Cantareira marca a 

diversidade da cidade e dos frequentadores destes cultos, lembrando mesmo a 

famosa ―Macumba‖ descrita por Mário de Andrade no sétimo capítulo de 

Macunaíma, em que se reúnem  

―gente direita, gente pobre, advogados garçons pedreiros meias-colheres deputados 

gatunos [...], marinheiros marceneiros jornalistas ricaços gamelas fêmeas 

empregados-públicos [...] taifeiros curandeiros poetas o herói gatunos portugas 

senadores [...], bibliófilos pés-rapados acadêmicos banqueiros, todas essas gentes‖ 

(ANDRADE, M., 2008, p.60-69). 

                                                           
9
 ―O Aventureiro Ulisses‖. Laranja da China. 

10
 ―Corinthians (2) Vs. Palestra (1)‖. Brás, Bexiga e Barra Funda. 

11
 ―A sociedade‖. Brás, Bexiga e Barra Funda. 



Os pobres, assim, não se confinam aos locais onde habitam, mas também 

circulam pela cidade. Tome-se como exemplo significativo um dos contos de Laranja 

da China, ―O ingênuo Dagoberto‖, que saiu na seção Saxofone que Alcântara 

Machado assinava no Jornal do Comércio antes de sua publicação em livro, no ano 

de 1928. Nesta primeira publicação, contudo, o conto traz uma pequena introdução 

que o transforma em uma espécie de reportagem sobre a chegada dos caipiras do 

interior na cidade de São Paulo nas proximidades das festas de fim de ano. Sob o 

título de ―Mistério de Fim de Ano‖, o autor assim começa: 

―Não se sabe com certeza de onde vêm. Não se sabe. Se dos arredores caipiras da 

cidade, se do interior do Estado, se dos cemitérios. O fato é que invadem S. Paulo. 

Enchem as ruas. Atravancam o Triângulo. São os visitantes de fim de ano. Vestidos 

de vermelho, de azul, de amarelo. De brim, de alpaca, de chita. Usam guarda-chuva. 

Cheiram sabão de turco misturado com capim melado. Hospedam-se no Grande 

Hotel do Sol. Caminham aos grupos. Os pequenos de mãos dadas chupando bala. As 

mocinhas de olho no chão. Encalistradas. Os mais velhos com ar desconfiado. O 

marido carrega a criança. A mãe a maleta com as fraldas. E quase sempre 

conservam a boca aberta. De admiração pelo assombroso progresso da capital de 

São Paulo. Um desenho de Voltolino‖ (ALCÂNTARA MACHADO, 1940, p.46). 

Este texto traz diversas sugestões. De saída, a alusão a Voltolino que fecha o 

excerto: forte inspirador da obra de Alcântara Machado, o caricaturista buscava seus 

modelos no instante da vida dos ítalo-brasileiros e dos trabalhadores pobres 

(BELLUZZO, 1992; CARELLI, 1985). Através de seu desenho ―rápido mas seguro, à 

imagem de São Paulo‖, Voltolino era  

―extraordinário nos flagrantes urbanos. Não se preocupava [...] em abarcar 

panoramas. Resumia a multidão em meia dúzia de tipos representativos. Só. O 

poviléu paulista ele figurava com uma preta cozinheira, um mulato cafajeste, um 

vendedor de jornais, uma costureirinha e um portuga de bigodes. Apenas. Nem era 

preciso mais para formar o ambiente‖ (ALCÂNTARA MACHADO, 1940, p.251).  

Se o caricaturista se inspirava na vida do povo para fazer seus desenhos, 

Alcântara Machado se inspirava nos desenhistas e nas ―cenas‖ da vida urbana, 

observando a relação destes mesmos personagens com a cidade para aferir a 

temperatura urbana e a partir dela produzir sua ficção. Em vez de elaborar de fato 

uma reportagem ou notícia a partir da pequena introdução apresentada acima, o 

motivo serve ao escritor para a realização de uma história de ficção acerca de uma 



família caipira que circula pelas lojas de roupas do bairro do Bom Retiro, pelo Jardim 

da Luz, Parque Antártica, Vila Mariana e pelas Ruas José Paulino e Tiradentes. 

Mesmo sendo ludibriada pelos paulistanos encontrados em todos estes espaços, a 

família custa a querer deixar São Paulo, pois ―já estava se acostumando à vida na 

cidade‖ (idem, 1988, p.223). Além de abordar a apropriação da cidade por estes 

visitantes pouco afeitos à vida urbana e o fascínio neles gerado pela modernidade e 

pela fisionomia da cidade de São Paulo, pontuada aqui e ali através da imagem das 

vias férreas, dos bondes, dos cinemas e dos imigrantes que vão surgindo ao longo 

da narrativa, o conto acentua ainda a relação inextrincável, ao mesmo tempo em 

que descomprometida, entre a ficção e a reportagem, entre a realidade observada e 

a criação literária. 

3. 

São Paulo era ao mesmo tempo um lugar de fascínio e de contradições que, 

com o advento da modernidade, ou com a expectativa de modernização, se 

traduziam em sua arquitetura. Ana Castro e Joana Mello (2014) mostram como o 

estilo mais adequado para a cidade de São Paulo era nos anos 1920 fruto de 

acalorados debates entre intelectuais, arquitetos e planejadores urbanos, políticos e 

o público leigo. Tais debates sobre a fisionomia material da cidade giravam em torno 

das funções ela precisaria cumprir, das exigências que ela devia obedecer e dos 

aspectos técnicos e estéticos que caberia priorizar, temas aos quais a pena de 

Alcântara Machado não se furtava.  

Em setembro de 1926, ainda na seção ―Saxofone‖, o autor discorria sobre a 

fisionomia das cidades brasileiras a partir do exemplo da ―batida arquitetônica‖ que 

era São Paulo, obcecada por ―todos os estilos possíveis e impossíveis‖. A partir de 

uma breve análise do ―desastre estético-urbano‖ da cidade e do mau gosto que 

orientava suas formas, o autor refletia sobre temas caros a intelectuais como Mário 

de Andrade, Menotti del Picchia e Monteiro Lobato, que compunham os debates 

naquelas décadas: a então debatida tendência nacional à supervalorização do que é 

estrangeiro, a peculiaridade da cidade brasileira em relação a outras cidades do 

mundo, e como esta ―falta de fisionomia‖ da arquitetura paulistana tinha origem em 

outras dimensões da psicologia social do país. O argumento que ele constrói neste 

texto, a ―falta de espírito‖ paulistana é, contudo, acompanhado do elogio da riqueza 



da cidade, de suas possibilidades de crescimento e do seu prodígio que ―estonteia, 

[...] entusiasma [e] orgulhece‖ (ALCÂNTARA MACHADO, 1983b, p.169-174)12. 

Ao longo de sua obra fica claro que o autor não se afeiçoa à arquitetura da 

cidade, apesar de admirar sua grandeza e sua história. Ele reivindica justamente 

uma mudança na estética urbana que permita a São Paulo se colocar no seu lugar 

de direito: entre as grandes cidades do mundo. Em um momento posterior e 

novamente descrevendo a organização espacial da cidade, desta vez com um olho 

também nos seus usos pelas pessoas, o centro de São Paulo, aparentemente 

caótico à primeira vista, com uma confusão de automóveis, bondes, vendedores 

ambulantes, propagandas e anúncios, formado pela Rua Direta, pela Rua São Bento 

e pela Rua XV de Novembro, é assim ordenado por Alcântara Machado:  

―A mais bonita é a rua Quinze de Novembro onde existe o Cinema Triângulo que 

funciona durante o dia e se acham instalados em prédios cotubas os grandes bancos. 

De tarde ficam muitos italianos nas calçadas impedindo o Triângulo, o que é um 

desaforo porque a gente quer passar e não pode. Ouvi dizer que a italianada se 

reúne ali para vigiar o dinheiro que possui na Banca Francese ed Italiana per 

l‘America Del Sud e eu acredito que seja verdade. [...] Depois vem a rua São Bento. 

Esta rua é bastante simpática, asfaltada, com o prédio do Crespi que teve nove 

andares. O que hoje não é nada porque há no centro da cidade e fora dele mesmo 

construções que têm dez, doze e quinze andares, de forma que São Paulo 

continuando assim é capaz de bater a própria Nova York. A São Bento começa na 

estátua de José Bonifácio e acaba no relógio de São Bento. No largo desse relógio 

fica todas as tardes uma porção de criadas que é mesmo vergonha. Tem também 

muitos automóveis de luxo, mas os choferes são uns águias e a polícia nem se 

incomoda. [...] Olhando meio de lado para o Viaduto do Chá encontra-se o prédio da 

Casa Mappin Stores. Em frente dele há sempre almofadinhas de várias idades que 

tomam sol horas a fio só para dizerem piadas às moças que passam 

desacompanhadas. [...] Por último vem a Direita completamente torta. É a mais 

chique da cidade. Nela as meninas que querem casar e as mulheres que querem 

outra coisa se exibem principalmente aos sábados. Então os moços ficam parados à 

beira das calçadas e elas vão da Casa Mappin à Casa Lebre e depois voltam. Isso a 

tarde inteira sem parar. Parece que em Paris também é assim e é por isso que a 

polícia não leva os tais e as tais direitinho para o xadrez. [...] Na rua Direita é que está 

a Casa Alemã. No último andar deste estabelecimento comercial é que está o salão 

de chá que desbancou o da Casa Mappin. É muito limpo, mas o pessoal que vai lá só 
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quer saber de se mostrar e namorar. [...] Ainda nessa rua Direita ficam reunidas em 

grupo as pessoas que falam mal da vida alheia. São muitas e quase todas de bonita 

posição. Tudo que dizem é inventado mas não faz mal porque dá prazer e faz efeito. 

[...] Parece que todo paulista já nasce com esse costume feio de inventar e contar 

escândalos da sociedade. É só para isso que existem o Automóvel Clube, a porta do 

Jornal do Comércio, os salões de barbeiro, o refúgio da praça do Patriarca e outros 

lugares. [...] Eu embirro solenemente com o centro da minha cidade natal. Por isso, 

se fosse a polícia, mandava fechar o Triângulo e prendia toda a gente que vive nele, 

menos o vassoureiro que apregoa em francês, o velhinho das castanhas secas, o 

Bródo, o cego da travessa do Grande Hotel e uma pessoa que eu não digo, porque 

essas são criaturas inocentes que não têm culpa do progresso de São Paulo e dos 

seus foros de cultura e civilização‖ (ibidem, p.276-279)
13

. 

A reprodução da descrição longa que Alcântara Machado faz da paisagem do 

centro da cidade vale para acentuar uma característica que atravessa a obra do 

autor: a paisagem urbana surge em sua obra como uma confluência da arquitetura e 

da cartografia da cidade, das pessoas que circulam pelas ruas e, além delas, dos 

sons, imagens e sensações com as quais elas se defrontam ao transitar pela urbe. 

Todos estes elementos engendram uma cartografia urbana gestada não apenas 

pela geografia da cidade, mas pela vivência do escritor e pela entonação criativa que 

a sua observação adquire a partir da criação literária. Assim, tanto quanto a Igreja e 

o Largo, fazem parte do aspecto cotidiano do Triângulo as criadas e os choferes que 

ali se reúnem para conversar, os negros e imigrantes que circulam gerando queixas 

dos comerciantes da Rua Direita (BASTIDE e FERNANDES, 2008, p.155), os 

letreiros e anúncios de lojas, a gritaria dos pregões e vendedores ambulantes, os 

automóveis que se agitam pelo seu entorno e os transeuntes costumeiros, o escritor 

dentre os quais, cuja atenção se volta justamente para a dinâmica que, nesse 

sentido, ata a dimensão sensorial da vida na cidade aos espaços e às pessoas. 

Ainda sobre esse excerto, é interessante notar como as grandes cidades do 

mundo, no caso Paris e Nova York, são trazidas de maneira um pouco anedótica 

pelo autor para servir de comparação ao progresso de São Paulo. Pode-se mesmo 

contrastar a multidão cosmopolita e o apelo sonoro e visual da descrição do centro 

de São Paulo com uma outra feita a partir da observação dos entornos do Arco do 
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Triunfo na primeira viagem de Alcântara Machado à Europa, entre 1925 e 1926, 

relatada em Pathé-Baby:  

―Ruído. Pó. E gente. Muita gente. O soldado apita, levanta o seu bastão, e a 

circulação para para que possam passar, tranquilamente, a ama e o seu carrinho. 

Duas costureirinhas que tagarelam. A família que boceja nos bancos do Bois. Um 

maneta vendendo alfinetes. Gargalhadas de uma loura de olheiras verdes. A Kodak 

de um inglês. Um casal de namorados. Israelitas ostentando a roseta da Legião de 

Honra. Monóculos. Paris que passa‖ (idem, 1983a, p.65)
14

. 

Se em Paris o autor destaca, através de flashes, a algazarra ensurdecedora 

gerada pela multidão de todas as nacionalidades que se acotovelam pelas ruas e 

que, no limite, são elas a própria ―Paris que passa‖, os ―foros de civilização e 

cultura‖, como diz Alcântara Machado no caso de São Paulo, que perpassam a vida 

na cidade, encontram sua forma visível não só nos cinemas, nas lojas e nos jornais, 

mas também no ―cego da travessa do Grande Hotel‖ e no ―vassoureiro que apregoa 

em francês‖. A esse respeito, compare-se a descrição do Arco do Triunfo com uma 

outra caracterização do centro de São Paulo publicada meses antes: 

―O centro da cidade acha-se transformado em verdadeiro asilo de pobres. [...] O 

transeunte, de dez em dez metros, tem a sua passagem impedida por uma perna 

coberta de chagas que se estende na calçada, ou por mãos imundas que o agarram 

se não recebem logo a esmola. [...] Aqui são mulheres, tendo ao colo criancinhas de 

meses apenas, depósitos de sujeira; acolá, cegos encostados nos muros; mais 

adiante, meninos e meninas aos grupos, cobertos de trapos que mal encobrem a sua 

nudez repelente: por toda parte, velhos e adolescentes, coxos e deformados, 

criaturas que a penúria e a doença aniquilaram‖ (ALCÂNTARA MACHADO, 1983b, 

p.99)
15

. 

Os desvalidos que transitam pelo centro e causam aversão ao autor dividem o 

espaço ainda com ―a numerosa e a formosa concorrência feminina‖ (ibidem, p.92)16 

e com toda a sorte de imigrantes e trabalhadores pobres que transitam ali 

cotidianamente. Ao dar um valor mais ou menos equivalente aos espaços, às 

pessoas e ao apelo sensorial da cidade em um momento maciço de progresso, a 

mirada de Alcântara Machado não busca um retrato ―verdadeiro‖ ou ―fiel‖ da 
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realidade, mas sim descrevê-la priorizando aspectos mobilizados para exaltar sua 

grandiosidade metropolitana e civilizada, mas sem perder de vista a melancolia, o 

pedantismo e os fumos de civilização que, a seu ver, não se enquadravam bem à 

pobreza e à precariedade que, via de regra, era experimentada pela cidade e pelo 

país. 

4. 

A apropriação dos espaços pelos personagens da cidade criada na literatura 

de Alcântara Machado mostra trabalhadores, mendigos, estudantes, mulheres, 

imigrantes, vagabundos e pessoas de posição de relevo que circulam pelas mesmas 

ruas e interagem direta ou indiretamente entre si e com a cidade, conformando os 

seus espaços através de suas práticas e de seus trajetos. A partir da elaboração 

estética e da recuperação de símbolos da modernidade, com forma artística e dicção 

inspiradas no jornal, principal veículo de informação da época, Alcântara Machado 

colabora para a construção da própria realidade em que se inscreve, não como um 

mero repórter ou observador, mas como um participante ativamente inserido em seu 

tempo e em sua realidade, que contribui para a construção de um imaginário sobre 

as ambiguidades da modernidade que então se formava, participando, por isso, da 

construção de um imaginário acerca do que ela deveria se tornar. 

Na cena intelectual em questão, estes elementos são lapidados a partir de 

pressupostos cunhados na esteira do modernismo, quais sejam, a economia de 

linguagem, sua fluidez e plasticidade, e a valorização do elemento nacional que, no 

caso de Alcântara Machado, toma a feição da própria construção da São Paulo 

moderna. Sua dinâmica acelerada aliada àqueles pressupostos de vanguarda e ao 

interesse do autor pela prosa, bem como ao passado ―bandeirante‖ de São Paulo, 

herança da tradição de ―paulistas de 400 anos‖ da qual ele provinha, conforma a 

maneira pela qual os elementos da cidade são eleitos e elaborados no texto literário 

e jornalístico. Como afirma Carl Schorske, ―Ninguém pensa a cidade em isolamento 

hermético. Forma-se uma imagem dela por meio de um filtro da percepção derivado 

da cultura herdada e transformado pela experiência pessoal‖ (SCHORSKE, 2000, 

p.53). A São Paulo de Alcântara Machado, nesse sentido, é uma cidade imaginada e 

projetada para a modernidade, mas seus elementos são colhidos da experiência do 

autor na cidade e dos seus interesses, seja no que diz respeito aos materiais com 



que ele trabalha, seja a partir das opções estéticas legadas por sua formação e 

adesão sociocultural. 

Seguindo as descrições de Alcântara Machado sobre a cidade, é possível 

notar, por um lado, como o elogio da cidade, de seu progresso e grandiosidade é 

inseparável de um registro irônico deste mesmo progresso, ambiguidade que 

decorre ora da observação próxima da maneira como a cidade é experimentada por 

seus personagens ora de como ela é pensada por seus construtores e idealizadores. 

Por outro lado, ao descrever as gentes de São Paulo e a ―raça paulistana‖, agora 

fortalecida pelo imigrante, Alcântara Machado exalta o passado e o presente da 

cidade, vislumbrando a certa altura de sua produção um futuro que a colocaria em 

pé de igualdade com as grandes cidades da Europa e da América.  

Vivenciada pela sensibilidade de uma época, as miradas de Alcântara 

Machado sobre a cidade a partir do centro, dos bairros pobres, da arquitetura e das 

relações humanas mostra uma multiplicidade de cidades que convivem no espaço 

paulistano. Em outras palavras, a imaginação pessoal do próprio Alcântara Machado 

é alimentada por certa imaginação social que cria a cidade a partir das miradas 

lançadas sobre ela. A arte e a escrita são outra realidade, construída a partir do filtro 

da percepção do autor, e sua experiência pessoal, bem como suas escolhas 

estéticas e expectativas, são parte integrante desta realidade que visa um 

ordenamento que é, no fundo, condição para o progresso que se almeja, impossível 

sem a representação e a transformação material da cidade. 
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