Resumo

Apesar de muito estudado em economia, sociologia e antropologia, poucos são
os trabalhos produzidos sobre o consumo na área de História. Apesar disso, o consumo
é um importante instrumento de análise do capitalismo e de sua dinâmica. Ao conectar
duas dimensões, a econômica e a cultural, permite a interpretação dos conflitos de
classe para além da esfera da produção, ampliando as possibilidades de estudo do
materialismo histórico. Ao se relacionar com a esfera produtiva, durante o proceso
social de diferenciação e massificação que o caracteriza, o consumo permite a
compreensão das especificidades que caracterizam o capitalismo em suas diferentes
nuances nacionais. O consumo é, assim, aplicado, neste trabalho, como instrumento de
compreensão da formação do capitalismo periférico, utilizando-se, para isso, o exemplo
de São Paulo na passagem do século XIX para o XX.

Modernização urbana e consumo na São Paulo de fin-de-siècle

Objeto de estudo clássico nos domínios da Economia, da Sociologia e da
Antropologia, o interesse de historiadores pela temática do consumo é bastante recente.
Um dos primeiros historiadores a se interessar pelo tema foi Neil McKendrick
que, em 1982, publicou um primeiro estudo sobre o papel do consumo, inserindo-o no
contexto de formação do capitalismo na Inglaterra. O trabalho "The Consumer
Revolution of Eighteenth-Century England" foi publicado numa coletânea de artigos
organizada por dois outros autores além do próprio McKendrick.1
Neste trabalho, McKendrick apresenta o que entende ser uma Revolução do
Consumo, complementar à Revolução Industrial: “For the consumer revolution was the
necessary analogue for the Industrial Revolution, the necessary convulsion on the
demand side of the equation to match the convulsion of the supply side”.2 Seguindo o
mesmo caminho esboçado por David Landes em Unbound Prometheus, obra na qual
Landes aponta a influência das transformações do mercado sobre a revolução das
estruturas produtivas,3 Neil McKendrick aprofunda o significado das transformações da
demanda para a consolidação do salto tecnológico, que, particularmente na Inglaterra,
teria a forma da "venda de produtos simples a vastos mercados".4 A proposta de uma
relação entre demanda e oferta, consumo e industrialização, inaugura, do ponto de vista
mais geral, uma análise totalmente inovadora da transição do feudalismo para o
capitalismo, que apresenta, no caso inglês, as nuances acima apontadas, mas sendo
também válida para o estudo da transição para o capitalismo em outros países.
Para autores como McKendrick, o longo e complexo processo de transição do
feudalismo para o capitalismo envolve condicionantes outros por trás da Primeira
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Revolução Industrial. O fator-chave seria, não as transformações do lado da oferta, mas
sim, as acontecidas do lado da demanda e capazes de estimular a produção.
Além de uma expansão quantitativa do mercado, tanto interno, quanto externo,
devido, principalmente, ao crescimento populacional e à ascensão da Inglaterra como
potência ultramarina,5 a demanda sofreu uma radical alteração em sua estrutura. Ao
contrário do segundo salto de meados do XIX, que concilia, para além da revolução
tecnológica, uma revolução nas formas de comercializar e de distribuir (grands
magasins, catálogos, uso da propaganda), capazes, portanto, de criar mercado por si
próprias, esta primeira etapa da Revolução Industrial não possui tais pré-requisitos.
Apropriando-nos dessa idéia de que o consumo é um importante instrumento
analítico do capitalismo e de suas nuances históricas, propomos uma breve análise do
consumo no Brasil, mais especificamente, em São Paulo, justamente no momento da
ruptura entre a São Paulo tradicional, a cidade de taipa, e a São Paulo transformada em
metrópole pela expansão cafeeira. O estudo pretende contribuir para a compreensão do
processo de formação do capitalismo no Brasil, enquanto um capitalismo específico
localizado à periferia do sistema.
Além da íntima relação que estabelece com sua parte contraditória, a produção,
auxiliando na compreensão da dinâmica capitalista, o consumo representa a esfera em
que se encontram a base material e as outras dimensões da sociedade. O consumo,
contendo tanto a dimensão material, quanto a dimensão social da diferenciação e
política da legitimação, auxilia no esclarecimento das contradições presentes na esfera
material, proporcionando uma síntese mais ampla entre economia, política e cultura.
Conseqüentemente, o consumo contribui para a compreensão das especificidades dos
"capitalismos" situados à periferia do sistema, ao sugerir as relações entre base material
- na qual se inclui a problemática da industrialização tardia e sua conexão a uma
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dinâmica de consumo particular - e uma modernidade capitalista específica que assume
contornos mais definidos a partir dos meados do século XIX.
No capitalismo periférico, a relação entre consumo e produção assume contornos
diferentes daqueles ocorridos no centro do sistema capitalista. Com a importação, abrese a possibilidade de acesso aos produtos oriundos de uma base produtiva capitalista já
consolidada. Instaura-se, então, a contradição entre uma dinâmica de consumo de feitio
já capitalista, mas que não possui uma base produtiva capitalista que lhe corresponda.

1. Modernização urbana: beleza, limpeza e racionalização

Os projetos de urbanização do século XIX, que perpassaram várias das capitais
brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Manaus, não podem ser
entendidos senão pelo dilema da modernização, que consiste na implantação de
modelos análogos aos das sociedades centrais sem que, no entanto, aqui se verifiquem
os mesmos alcances quando de sua aplicação.6 A perpetuação de algumas condições
estruturais, como a grande propriedade fundiária, ainda que trabalhada pela mão-deobra livre, torna o cenário completamente diferente daquele visto nas economias
centrais. Enquanto, nestas, o urbanismo aparece como resposta aos requisitos da cidade
que se industrializa e precisa garantir as condições de reprodução da força de trabalho,
em contexto periférico, o urbanismo se atrela à sociedade agrária que se moderniza e à
necessidade de sua inserção no sistema capitalista mundial.7
A transformação do papel das cidades, em especial das capitais, no interior das
economias agrário-exportadoras tinha uma função crucial: “a emulação de padrões
europeus definia o status dos espaços dominantes na hierarquia urbana e comercial que
amparava o sistema internacional de trocas”.8 A cidade, que se transformava em centro
financeiro, comercial e pré-industrial, precisava ser vista com bons olhos.
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De outro lado, a elite que ali habitava ansiava à mudança de modos e costumes
para que também deixasse de ser vista como provinciana. Se, no plano das reformas
urbanas, o urbanismo moderno, inspirado nas transformações haussmannianas em Paris,
era o responsável por mudar a feição das capitais, no plano do consumo, os padrões
estrangeiros eram responsáveis por civilizar a elite.
No caso da capital paulista, a modernização começou com o governo do
presidente de província João Teodoro, justamente durante o período de expansão do
café. Nesse período, preocupou-se com a transformação da imagem da cidade que
precisaria se tornar condizente com seu potencial de crescimento. São Paulo deveria se
transformar em centro econômico, político e cultural de toda a província, atraindo para
si os detentores do capital: “A capital, engrandecida, chamará a si os grandes
proprietários capitalistas da província, que nela formarão seus domicílios (...) O
comércio lucrará, ampliando seu consumo. As empresas se fundarão (...) homens ricos e
abastados procurarão comprar casa de elevado preço na capital para (...) gozarem por
algum tempo das comodidades que oferece”.9
Dentre os melhoramentos da cidade, ressaltam-se o alargamento e a construção
de ruas de forma a facilitar o acesso às estações ferroviárias da Luz e no Brás. Além
disso, também durante o governo de João Teodoro, promulgou-se o primeiro Código de
Posturas (1875), de maneira a fixar os limites para a expansão das casas. Foi imposta a
largura mínima das ruas e a altura mínima para as edificações particulares: “Tudo isso
foi proibido (...) pelo Código de Posturas (de 1875), que passou além disso a não
permitir construções de ranchos cobertos de sapé, capim ou palha, casas de meia-água
dentro da cidade e sótãos de cumieira para frente”.10
Além da disposição das ruas e avenidas, os transportes sofreram uma radical
transformação, passando do bonde de tração animal para o de tração elétrica. A sete de
maio de 1900 seria inaugurado o primeiro bonde elétrico, ligando o Largo São Bento ao
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terminal Barra Funda. Outras linhas se seguiriam a esta, associando-se a cada uma delas
uma cor de lâmpada, o que permitia que os bondes circulassem até altas horas da noite.
A inauguração da linha de bondes da Avenida Paulista seria ovacionada, como se aí, as
conquistas materiais da cidade se equiparassem às conquistas materiais mundiais:
“Inauguração Hoje dos bondes elétricos da avenida Paulista. Esta nova linha oferece ao
público um longo e esplêndido passeio, passando pelos pontos mais aprazíveis desta
capital, partindo do Largo do Ouvidor e seguindo em toda a extensão da Avenida
Paulista. O público poderá aproveitar a excelente condução de bondes elétricos, fazendo
magníficas excursões pelo bairro mais pitoresco desta capital”.11 Em 1906, os bondes de
tração animal, chegados a São Paulo em 1872, desaparecem no centro da cidade,
embora continuem a servir os bairros afastados, por conta da ausência da energia
elétrica nestes últimos.
A transformação nos meios de transporte remete à mudança radical que
representou a passagem de formas de energia produzidas pelo movimento ou pela
combustão para a energia elétrica. A revolução era sentida no entusiasmo das pessoas
comuns pela iluminação elétrica, vista como a revolução do século. Quando São Paulo
era ainda uma cidade de taipa, a iluminação pública era feita por lampiões de óleo de
peixe ou de mamona que pendiam das paredes das casas das principais ruas, infestando
a cidade com seu mau cheiro. Assim seria durante anos quando, em 1872, construiu-se a
primeira usina de gás pela San Paulo Gas Company.
Em 1900, a energia a gás era substituída pela elétrica nos espaços públicos. Em
projeto municipal de 1885, previa-se que a substituição de uma forma de energia por
outra teria a San Paulo Gas Company à frente das operações. No entanto, foram os
serviços da empresa canadense Light and Power Co. Ltd. que foram contratados. Em
1901, era construída a primeira usina hidrelétrica no rio Parnaíba. Em 1907, a barragem
do Rio Guarapiranga. Em 1910, apesar da resistência de Antônio Prado, que sairia da
prefeitura no ano seguinte, a Light adquiria a San Paulo Gas Company e, portanto, o
monopólio dos serviços de energia e transporte.
A energia elétrica revolucionaria a cidade, não somente do ponto de vista infraestrutural, mas, principalmente, do ponto de vista dos costumes. A vida noturna seria
estendida já que a energia, primeiro a gás, depois, elétrica permitia um tempo de
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permanência maior nas ruas.12 O culto à vida boêmia, à flânerie, aos hábitos mundanos
não seria mais o mesmo depois do advento dos fios elétricos: “A nossa capital já é um
centro onde as manifestações da vida mundana se fazem sentir fortemente. Já não somos
os tristes moradores de uma cidade provinciana que às nove horas da noite dormia a
sono solto depois dos mexericos através das rótulas ou à porta das farmácias”.13

2. O processo de consumo na Belle Époque Paulista e as formas de habitar

O ano de 1890 marca a mudança das elites agrárias paulistanas do ambiente rural
para o urbano. Dentre as razões econômicas, estão as que prenunciam o nascimento de
uma forma de pensar já capitalista: « Pour organiser et administrer les sociétés de
chemin de fer, pour constituer les compagnies de colonisation et immigration, pour
s’associer aux banques nouvelles, pour traiter de ses intérêts de classe et se mêler aux
questions politiques de plus en plus complexes et de plus en plus décisives, le
fazendeiro ne peut agir seul ni rester dans sa plantation. La formation d’entreprises
capitalistes et les nécessités de leur gestion n’étaient pas compatibles avec le genre de
vie traditionnel; elles exigeaient une convivence urbaine ».14 Devido a essa nova forma
de administrar os negócios, que remonta às origens vale-paraibanas dessa burguesia
agrária, era muito comum que fazendeiros se tornassem também comissários, agentes,
proprietários de companhias de navegação, controlando assim, não somente a produção
do café, como também sua comercialização e distribuição.
Quanto aos fatores de ordem cultural que incentivaram a fixação em ambiente
urbano, inclui-se a visão de mundo de uma elite de traços cosmopolitas, que reunia entre
suas ocupações, as viagens mundo afora e o culto à civilização européia. Ao
cosmopolitismo, associava-se a forte consciência que os proprietários de terra tinham de
sua linhagem e a idéia de que, em suas mãos, estava o futuro de todo um país: “Tinham
um programa econômico, que englobara a transformação da mão-de-obra, da
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propriedade, dos transportes”.15 À nobilitação anteriormente concedida pelo Império,
combinava-se a consciência de sua cidadania, de seu papel social, mas, não menos de
suas origens16 que os diferenciavam dos comuns, em especial dos imigrantes recémchegados a quem intitulavam de “aristocracia do dinheiro”.
Estes eram, na verdade, imigrantes que compunham o outro grupo a contribuir
para o desenho dos contornos da capital de finais do XIX. Essa outra fração de elite
constituía uma porção movediça oriunda de atividades consideradas não-nobres, como o
comércio ou a indústria.17 Imigrantes da leva de 1870 eram, em sua grande maioria,
trabalhadores independentes, ao contrário daqueles que viriam em princípios do século
XX, dispostos a trabalhar por qualquer salário. Aqueles eram artesãos, comerciantes e
engenheiros que acumulariam riqueza antes do alvorecer do século XX e, mal este tendo
se iniciado, passariam a morar em suntuosos sobrados na Avenida Paulista, ao lado
daqueles construídos pelas fortunas do café: "A Avenida Paulista era só de casas
lindíssimas, e muitas delas já pertenciam a sírios ou italianos".18
Se a fração oriunda do campo, e à qual pertence o ilustre Antônio Prado, deixava
os sobradões das regiões centrais para se acomodar em chácaras nos bairros de Campos
Elíseos, Santa Cecília e Higienópolis no ocaso do século XIX,19 a segunda fração,
representada pelo estereótipo de Francisco Matarazzo, passaria dos sobrados do centro
às regiões elitistas dos nouveaux riches, como a Avenida Paulista, por exemplo.
A ocupação dos Campos Elíseos começou por volta de 1878 quando os alemães
Nothmann e Glette tomaram a iniciativa de dotar esta região de uma linha de bondes de
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tração animal, oferecendo então aos fazendeiros, desejosos de um novo lugar para se
estabelecer, um terreno salubre e também guarnido de serviços urbanos.
Para o bairro de Higienópolis, as diretrizes são ainda mais claras. Sua construção
fora especialmente governada pela idéia da fundação de um bairro planejado
exclusivamente para a elite paulistana - também de raízes cafeicultoras - que
pretendesse estabelecer residência fixa na capital. Surge por volta de 1890, momento em
que a expansão da capital para o oeste atingia seu auge.
A escolha do local para a edificação do bairro, distante da Estação da Luz e do
populacho que por ela passava, não fora aleatória, mas parte de um vigoroso projeto que
pretendia isolar efetivamente a facção de elite oriunda do café. Um dos primeiros
palacetes a ser instalado na região fora o de Veridiana Valéria da Silva Prado, erguido
na chácara conhecida como Vila Maria em 1884 segundo a cultura vinculada ao
ecletismo, misto de elementos da tradição clássica italiana e do renascimento francês.20
A queda proporcionada aos telhados, caracterizados pela brusca inclinação, são típicos
dos torreões dos castelos da região do Loire na França: “A propriedade de Dona
Veridiana, lindíssima; casa à francesa, exterior e interior muitíssimo bonitos, de muito
bom gosto (...) Os jardins têm gramados dignos da Inglaterra, a casa domina tudo, há
um lagozinho, plantações de rosas e cravos, lindos. Vim de lá encantada”.21
Outros nomes da tradição cafeicultora estabelecidos na região foram os Arrudas
Botelhos, Álvares Penteado, Benedito Barbosa, Cincinato Braga, José Vasconcelos de
Almeida Prado, moradores da Rua Brigadeiro Tobias; Souza Queiroz, que ocupavam
quase toda a Avenida São Luiz e cujos palacetes foram construídos pelo alemão Julius
Ploy; Paes de Barros, Souza de Barros, na Rua Florêncio de Abreu e na outra parte
Brigadeiro Tobias, no Bairro de Santa Ifigênia [Anexo 35]; Guedes Penteado, Arruda
Botelho, Souza Guedes, Dino Bueno, Alves de Lima, Ribeiro do Val, no bairro dos
Campos Elíseos.22 A maior parte das construções erigidas por estas famílias “filiava-se
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riqueza. São Paulo 1845-1895. São Paulo, Hucitec; SMC, 1985, pp. 126-130). A este grupo, Maria
Cecília Naclério Homem ainda acrescenta os Queiroz Telles, os Pereiras Queiroz e os Vergueiros. (M.
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ao estilo francês, isto é, possuíam telhados geralmente muito inclinados e, se possível,
de ardósia (...), paredes de tijolos à vista sempre arrematadas nos cunhais e nos aros das
envasaduras (...) raríssimos os alpendres”23. A distribuição espacial dos palacetes
denotava uma organização particular das famílias. Estas chegavam, por vezes, a ocupar
avenidas inteiras, traduzindo o fato de que, apesar de morarem em ambiente urbano,
continuavam com a tradição da família extensa e de sua manutenção a partir dos
casamentos endogâmicos ou de casamentos realizados entre membros de linhagem
aristocrática: ""(...) a sociedade era mais fechada. As famílias eram todas entrelaçadas,
todas aparentadas".24
O segundo grupo da elite acima citado, o dos imigrantes nouveaux riches, daria
prioridade à ocupação da Avenida Paulista: “L’enrichissement des immigrants, italiens
et syriens, accidentellement de fils de français, déclencha un rush bourgeois au long de
l’avenue Pauliste, dans le plus beau site de Sâo Paulo”.25 Pela avenida passariam nomes
como Matarazzo, Rizkallah, Assad, Schaumann, Weizflog, Von Bullow, Thiollier,
Klabin, Crespi, Siciliano, Gamba, Scarpa. Posto que existissem nomes nacionais
constando nas listas de endereço, muito poucos estavam ligados à produção de café
propriamente dita. A maior parte ligava-se a atividades liberais, como Nicolau Moraes
de Barros (médico); Horário Sabino (empresário); Numa de Oliveira (banqueiro);
Ernesto Dias de Castro (importador), Luis Anhaia (professor), comprovando a vocação
da avenida em acolher membros da classe média que ascendiam socialmente. Nesse
processo, a dinâmica de consumo, que se exprime na conformação física das habitações,
dá-se a partir da difusão de padrões antes adstritos aos palacetes da elite cafeeira:
"Assim, quando na Avenida Paulista, preferida pela elite da indústria, se compunha o
maior conjunto de palacetes, esse tipo de residência já havia realizado toda uma
progressão pela cidade que ia desde as zonas adjacentes ao centro, nos caminhos da
Estação da Luz, passando pelos bairros dos Campos Elíseos, da Liberdade, de Santa
Cecília e Higienópolis".26 Dentre os nomes da Avenida Paulista que constavam como
cafeicultores propriamente ditos, apenas Francisco Ferreira dos Santos e Joaquim
Franco de Mello.

Cecília N. Homem, O Palacete..., Op. cit., p. 49). Verdade era que o grupo era bastante restrito e quase
todos aparentados.
23
Idem, ibidem, p. 132.
24
Penteado, Tudo em..., Op. cit., p. 52.
25
Monbeig, La croissance..., Op. cit., p. 48.
26
M. Cecília N. Homem, O palacete..., Op. cit.,, pp. 13-14.
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As necessidades de ostentação, esculpidas em cada detalhe do palacete, eram
evidentes. O abandono do estilo colonial, extremamente severo em suas linhas, vinha
acompanhado da excessiva necessidade de ostentação, delineando os contornos de uma
modernidade atípica, que nasce da superação da colônia, mas conserva seus elementos
aristocráticos. Procurava-se, em cada pormenor do edifício, marcar a diferença em
relação aos anteriores “barracões de tijolos, monstrengos impossíveis que por aí
avultam, chatos, extravagantes, à fazendeira, à cosmopolita, sem higiene, sem
arquitetura, sem gosto”.27

3. Consumo, moda e dinâmica de classes

As divisões sociais expressas pela moda, embora regidas pela mesma lógica de
diferenciação e generalização que atravessa a arquitetura urbana e o mobiliário,
apresentam algumas minúcias que não são tão evidentes naqueles. A primeira razão de
porque isso acontece é devido ao caráter particularmente individualizador da moda
moderna, que, segundo Georg Simmel: “satisfaz igualmente a necessidade de distinção,
a tendência para a diferenciação, para mudar e se separar. E este último aspecto
consegue-o, por um lado, pela mudança dos conteúdos, que marca individualmente a
moda de hoje em face da de ontem e da de amanhã, consegue-o ainda de modo mais
enérgico, já que as modas são sempre modas de classe, porque as modas da classe
superior se distinguem das da inferior e são abandonadas no instante em que esta última
delas se começa a apropriar.”.28
A segunda razão relaciona-se com a dinâmica do capitalismo nascente em
contexto periférico e em sua variante paulista em particular. Nesta última, dois são os
fatos evidenciados pela moda. O primeiro se refere à separação de um grupo intelectual,
filho da elite de base agrária, em relação a suas gerações anteriores, consideradas
arcaicas, provincianas e incultas. O segundo é o de um maior distanciamento entre a
27

Júlio Ribeiro. A Carne. (1888). São Paulo, Martin Claret, 1999.
Georg Simmel. A Filosofia da Moda e outros escritos. Coleção Biblioteca Universal. Trad. Artur
Morão. Lisboa, Edições Texto e Grafia, 2008. O autor, que foi o primeiro a trabalhar sobre a dinâmica da
diferenciação/generalização que caracteriza o consumo moderno, acrescenta: “Por isso, a moda nada mais
é do que uma forma particular entre muitas formas de vida, graças à qual a tendência para a igualização
social se une à tendência para a diferença e a diversidade individuais num agir unitário”. (Simmel, A
Filosofia..., Op. cit.). Em “Psicologia do adorno”, continua a idéia da individuação a partir dos acessórios:
“O adorno aumenta ou amplia a impressão da personalidade, porquanto atua, por assim dizer, como uma
emanação sua. Por isso, os metais reluzentes e as pedras preciosas foram, desde sempre, a sua substância;
são «adorno» num sentido mais estrito do que a indumentária ou o penteado, os quais todavia também
«adornam»”. (“Psicologia do adorno”. In A filosofia da moda e..., Op. cit., p. 61).
28

10

fração de elite de bases agrárias e a fração de origens estrangeiras que ascende
socialmente, diferenciação essa não tão clara nos palacetes construídos por uma e outra.
A visão que a elite de base agrária tinha de si mesma guardava estreita relação
com a visão que tinha do trabalho. Tal visão remontava à sociedade colonial escravista
cujos fundamentos tinham sido preservados pela transição para o capitalismo que se fez
sobre as algumas das mesmas bases em que aquela se sustentava. Durante o processo de
constituição do novo sistema produtivo, o culto ao ócio foi substituído pelo culto ao
intelectual, identificado por Sérgio Buarque de Holanda, como tendo uma natureza
semelhante à daquele: "A dignidade e importância que confere o título de doutor
permitem ao indivíduo atravessar a existência com discreta compostura e, em alguns
casos, podem libertá-lo da necessidade de uma caça incessante aos bens materiais, que
subjuga e humilha a personalidade".29 O trabalho manual continuou, portanto, a ser
condenado e o enriquecimento sobre suas bases não dignificava o trabalhador, mas, ao
contrário, maculava-o. Em sua maior parte, os ofícios manuais eram executados pelos
estrangeiros que não impunham barreiras culturais à sua execução: "Poucas pessoas
haverá na nossa terra que queiram sujeitar-se a qualquer ofício considerado inferior, e
não pode haver maior prova do bem estar geral do nosso povo, além de que é a única
explicação possível do franco prosperar de todos os estrangeiros que para aqui vêm
desenvolver sua atividade".30
Na verdade, seriam duas as éticas a perpassar a classe dominante, uma vez que
frações de origens diferentes guardavam posturas diferentes em relação ao trabalho. O
imigrante não se oporia ao trabalho manual porque provinha de uma cultura em que
alguns destes ofícios, realizados por gerações familiares a fio, eram dignificantes e não
degradantes. Por outro lado, a predisposição do estrangeiro para a realização de tais
trabalhos acabaria por perpetuar o horror ao trabalho manual que contaminava mesmo
as últimas gerações da aristocracia tradicional, para quem, a licitude da riqueza
acumulada pelo estrangeiro era, no mínimo, duvidosa.
Duas frações burguesas, duas éticas, que se manifestam em três tipos de trajos,
já que, ao intelectual cabia vestir-se de maneira ainda mais diferenciada que apontasse
para sua posição de distanciamento total em relação ao trabalho. Distante dos ofícios
manuais, o doutor era a maior preciosidade de toda família cafeicultora porque

29

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 26a edição. São Paulo, Cia. das Letras, 1995, p. 157.
José Agudo. Gente Rica - Scenas da Vida Paulistana. São Paulo, Typ. Edit. "O pensamento", 1912, p.
137
30
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perpetuava a sua nobreza de uma forma ainda mais sublime. Esse é o estereótipo de
Zezinho, personagem de Gente Rica, formado bacharel unicamente pelos caprichos do
pai que sempre sonhara em ter um "filho doutor para a honra da família",31 embora
jamais tivesse exercido o ofício, o que demonstra o forte simbolismo em torno da posse
de um diploma.32 Para Maria Helena Bueno Trigo, o diploma, assim como os títulos
nobiliárquicos, fazia parte do conjunto das estratégias de reprodução social do grupo
cafeicultor.33 Alguns trajes eram de uso exclusivo dessa nobreza de diploma: "Zezinho,
em duas coisas, aproveitava positivamente a olhos vistos: era no vestir com apuro e
esbanjar o cobre do velho. (...) alguns dos seus colegas, mais ricos de intelecto e muito
menos providos de recursos materiais, quando ele saiu da solenidade da colação de
grau, murmuraram, ao vê-lo passar, todo glabro no rosto e todo correto na sua
impecável casaca: 'Este é um ilustre bacharel em roupas'!"34
Se os excessos de rebuscamento dos palacetes marcavam a um só tempo a
tradição aristocrática da elite cafeicultora e a ascensão social do imigrante, a ausência de
praticidade das vestimentas, o trajo impecavelmente alinhado, relacionava-se ao
distanciamento necessário em relação ao trabalho: "O estadulho, a bengala grossa são
fato imprescindíveis das suas teorias de moralização social (...) Colarinho de pontas
quebradas, gravata branca de nó, colete fechado até o nó da gravata, fraque, flor enorme
na lapela, calças de casimira preta com listinha de seda branca, chapéu preto, alto, mole,
sapatos Clark, pince-nez".35 O pince-nez era a marca maior daquele que, como Ramalho
Ortigão, aí descrito por Júlio Ribeiro, dedicava-se às idéias. Todavia, se o portuense
preferia o branco e o negro representados no elegante conjunto de seda, outros optariam
pelo trajo colorido, assinalando toda uma transformação que sofre o trajo do dândi
quando chegado aos trópicos. No lugar do negro e do cinza, cedia-se espaço às casacas
coloridas, à "gravata borboleta, [aos] sapatos abotoados e apertados, luvas impecáveis e

31

Agudo, Gente Rica..., Op. cit., p. 90.
"As nossas academias diplomam todos os anos centenas de novos bacharéis, que só excepcionalmente
farão uso, na vida prática, dos ensinamentos recebidos durante o curso". (Holanda, Raízes..., Op. cit., p.
156).
33
Maria Helena Bueno Trigo. Os paulistas de quatrocentos anos. Ser e parecer. São Paulo, Annablume,
2001, p. 15.
34
Agudo, Gente Rica..., Op. cit., p. 91. A dinâmica do romance é dado por estereótipos da sociedade
paulista incorporados nos personagens: Leivas, o ascendente, Juvenal, o rico tradicional; o velho coronel
cafeicultor, Coronel Rogério e seu filho janota, Zezinho; Júlio, o comerciante que sempre quis ser
bacharel; o italiano Alexandre Rossi, que transforma a própria mulher em cocotte, para com ela fazer
fortuna; Dr. Orthépio Gama, membro da elite política, admirador caricato da França.
35
Ribeiro, A Carne, Op. cit.
32
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cartola, depois substituída pelo chapéu coco".36 As cores escuras eram relegadas ao tipo
que precisava trabalhar, que preferia também o velho traje de "peças de lã, usadas sobre
algodão ou linho".37
Essa mesma lógica da não relação com o trabalho distinguia, por sinal, os trajes
das senhoras de elite, sempre supliciadas dentro de espartilhos, anáguas e anquinhas,
totalmente incompatíveis com o trabalho: "(...) essa inadequação e exagero mal
dissimulava o objetivo de demonstrar, por meio de trajes luxuosos, a situação de classe.
Caminhar empertigado dentro de indumentária cuja principal característica residia na
inexistência de praticidade livrava a eventual dama ou cavalheiro da suspeita de
envolvimento com qualquer tipo de ocupação produtiva, evidenciando seu
perfilhamento a um meio privilegiado e ocioso. A herança escravocrata muito próxima
desvalorizava o trabalho, tornando-se de bom alvitre manter-se a salvo dele,
especialmente para as mulheres".38
Diferente é o caso dos tipos que ascendem socialmente, como Matarazzo, que
faz questão de ostentar sua ética do trabalho, exteriorizada nos trajes e nos hábitos:

“O repórter que o entrevistava gostava de ouvi-lo dizer: ‘Nunca
estudei nada, sou um ignorante’. O merceeiro da esquina, que
lhe comprava a farinha em barricas, leria em seu jornal: ‘Sou um
simples negociante de farinha, bacalhau salgado e algodão...
Não compreendo muita coisa’. Vestia sempre um terno preto
desafetado e bebia cerveja. Mas ao convidado para o jantar
servia bom vinho e ainda lhe dava uma garrafa para levar se
caso a elogiasse”.39

O trecho denuncia tanto a identificação entre o estrangeiro e a indumentária mais
simples, adaptada ao trabalho, quando seu distanciamento em relação ao trabalho
intelectual, por ser alguém incapaz de compreender "muita coisa". Por outro lado, a
ostentação se dava por um bom vinho oferecido ao conviva em dia de festa - ao
contrário da cerveja bebida no dia-a-dia. Não abdicava tampouco da ostentação expressa
36

Márcia Camargos. Villa Kyrial: crônica da Belle Époque paulistana. 2a edição. São Paulo, Ed.
SENAC, 2001, p. 30.
37
Idem, ibidem.
38
Idem, ibidem, p. 31.
39
Dean, A industrialização..., Op. cit., p. 77.
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nas linhas neoclássicas de seu palacete. A ambigüidade vivida pelo elemento alienígena
entre uma ética que traz de seu país e aquela que vivencia no ambiente em que se insere,
fica explícita na forma como aquele consome os produtos: se em paralelo a uma
ostentação, o que evidencia a permanente tensão com os grupos autóctones, ou, ao
contrário, em paralelo a uma privação, através da qual exprime a sua particularidade.
À simplicidade do vestuário do imigrante contrapõe-se o rebuscamento do trajo
da elite tradicional, que, igualmente ao mobiliário e às formas arquitetônicas, conta com
combinações exageradas que beiram o ridículo. O fato é que, enquanto a moda mundial
adotava tendências mais simples, concordes com a consolidação dos valores modernos
burgueses, a moda nacional guardava os exageros eduardianos, contrariando mesmo a
tradicional sobriedade que até então qualificara a vestimenta da mulher paulistana: “(...)
a toilette discreta que por séculos caracterizou a mulher paulistana vai sendo
paulatinamente substituída por vestidos elegantes, peles, plumas, aigrettes e chapéus”.40
O paradoxo se explica porque, o momento da simplificação da moda era também o
momento em que a sociedade paulista se enriquecia e se diversificava, necessitando de
novas formas de exposição e demonstração
O episódio é notavelmente observado por José Agudo, que, além de perceber a
artificialidade do ato de vestir-se, trata-o como uma espécie de competição entre os
membros da elite, os mesmos que freqüentam o Triângulo à tarde ou o Parque Antártica
aos domingos. É ao estrangeiro, no entanto, que essa incoerência aparecerá com maior
clareza, habituados estavam a outros critérios de classificação social. O francês Louis
Mouralis, vindo ao Brasil em 1930, observou que a tradicional imitação da Europa,
ainda não superada naquele momento, criava caricaturas do que se acreditava ser a
cultura civilizada: “os refinamentos de uma cultura pedida de empréstimo à Europa,
viciada pela ostentação, produzem o efeito não desejado de uma caricatura e de modo
nenhum conseguem ocultar os sentimentos de barbarismo primitivo. Logo se tem a
impressão de que, tudo é falso, exceto as jóias”.41
O fenômeno da imitação da cultura estrangeira em contexto periférico relacionase com a necessidade de superação do status de colônia, o que se ilustra pela preferência
dada às influências inglesas e francesas, em lugar do antigo modelo português, que
passava a ser alvo de críticas e chacotas a partir do final do Império e começo da
40

Deaecto, Comércio e vida urbana..., Op. cit., p. 171. Aigrette: conjunto ou feixe de plumas longas
destinado a ornamentar. Era comumente usado em fantasias, chapéus ou trajes femininos”. (Houaiss)
41
Louis Mouralis. Un séjour aux États-Unis du Brésil: impressions et réflexions. Paris, Les Presses
Universitaires de France, 1934, pp. 3, 7-9.
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República. À base capitalista embrionária, assentada na economia primário-exportadora,
associava-se a reorganização radical da sociedade brasileira, que se traduzia em novos
estratos sociais, novos habitus. As diferentes nuances regionais do nascimento desse
capitalismo associavam-se a diferentes projetos nacionais; em todos eles, a cultura
estrangeira enquanto matéria-prima de novas ideologias estava presente como um
diferencial em relação à herança portuguesa.

3. O sentido do consumo na periferia do capitalismo

A eclosão da economia cafeeira de bases capitalistas alteraria radicalmente o
perfil da sociedade. A progressão da exportação e dos campos de café a oeste
alimentava o crescimento de cidades, como Campinas, Santos e São Paulo, contribuindo
para um novo processo de urbanização. A implantação da ferrovia para o escoamento do
"ouro verde" conseguiria o feito inédito de integração dessas cidades, conferindo a São
Paulo a supremacia nesse processo interativo. A solução para a mão-de-obra, assentada
sobre a imigração e proposta em primeira instância pelos barões do café paulistas,
alteraria radicalmente o perfil de uma sociedade até então acomodada sobre dois
estamentos: os livres - dividido entre senhores e brancos livres - e cativos. Na cidade de
São Paulo, a imigração não só seria uma das fontes de uma total revitalização do
comércio da cidade, como também a origem de uma das frações componentes da
burguesia paulistana, que deitava raízes no trabalho manual, ao contrário da fração
burguesa oriunda do café, que o condenava veementemente.
Os novos aspectos dessa sociedade, como a urbanização, a atmosfera
republicana recém instaurada, o trabalho livre, passariam a conviver abertamente com
elementos tomados à herança colonial, dentre os quais citamos o extremo
tradicionalismo firmado em bases patriarcais e a mentalidade avessa ao trabalho manual
por aquele criada. Além de suas manifestações políticas, como a particular fragilidade
do poder central frente aos poderes regionais,42 a combinação entre elementos modernos
e arcaicos conferiria traços particulares à nascente dinâmica capitalista de consumo. Em
primeiro lugar porque a imigração enxertara um elemento novo no seio da dinâmica
42

“(...) dentro da elite paulista, cuja maioria dos membros foi recrutada na classe média alta e na classe
alta, todos unidos por complexos laços de família, de educação e de interesses econômicos. (...) Já em
1891, o deputado federal Martinico Prado comentava, em tom acusador, ‘Esse não passa de um governo
de compadres’. Referia-se então ao governo de Deodoro, mas bem podia também estar falando da elite
que controlava seu estado natal”. (Joseph L. Love. São Paulo and the Brazilian Federation 1889-1937.
Stanford, Stanford University Press, 1980, p. 241)
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social, que, combinada às oportunidades criadas pela prosperidade do café, inventou a
mobilidade social em contexto periférico, obviamente inválida para as classes que,
como os escravos, eram subordinadas no antigo modo de produção. O surgimento
repentino da mobilidade no seio de uma sociedade com grande peso da tradição
reforçaria as características exibicionistas e hedonistas do consumo, em detrimento de
seu lado ligado à contenção e à discrição, típico de uma cultura burguesa já consolidada,
desprendida da necessidade de competição com a aristocracia.43
Em segundo lugar, as particularidades da dinâmica do consumo em contexto
periférico remetem à ausência de uma base industrial, cujas funções de generalização e
diferenciação são substituídas pela importação, que fornece tanto os produtos
necessários à massa, cuja produção interna é insuficiente, quanto os produtos de luxo
fundamentais à afirmação social das elites. A combinação entre uma sociedade em
permanente diversificação e mecanismos de generalização insuficientes engendraria
processos espúrios de difusão de padrões, criados em razão de uma dinâmica capitalista
de consumo, assentada sobre diferenciação e generalização, que convive, no entanto,
com uma base produtiva precária, cujos limites são acentuados pela relação
contraditória que esta estabelece com o consumo.
Na periferia, o consumo foi também o artefato principal de um projeto nacional
que pretendia superar o legado colonial em definitivo da maneira mais rápida possível.
Para isso, alguns antecedentes, como a transformação radical da imagem das cidades, o
renascimento comercial e a construção de valores modernos, ainda que contrários a
elementos excludentes que também entravam para a formação de uma modernidade
periférica, foram fundamentais. As idéias de progresso invadiriam todos os campos da
vida social e a herança portuguesa seria inevitavelmente interpretada como o
fundamento do atraso, rapidamente removido com o consumo de produtos vindos de
países civilizados, como a França e a Inglaterra.44 O movimento de modernização, ao
mesmo tempo em que alimentava a esfera do consumo capitalista - que avançava mais
43

"Aprender sem estudar, enriquecer sem trabalhar, valer sem ter mérito, ostentar sem conta, sem peso e
sem medida: eis os modernos ideais". (Agudo, Gente Rica..., Op. cit., p. 150). Sobre a relação entre ética
hedonista e consumo, vide: Colin Campbell. The Romantic ethic and the spirit of modern consumerism.
Oxford, B. Blackwell, 1987.
44
“O prodigioso esforço efetivado no tempo colonial durante três a quatro séculos, considera-o nada perto
daquele realizado a partir de 1880 e, sobretudo, de 1900. A glória do paulista é ser avançado. Ele
despreza os países atrasados, esses que somam menos trilhos, menos estações, menos mobiliário vienense
em madeira recurvada, menos eletricidade nas luminárias das lojas, mais casas antigas cor-de-rosa, azuis,
marrons e brancas com arcadas, mais cadeirões em jacarandá maciço e entalhado, mais igrejas azuis e
brancas de dois sinos e com amplos pórticos em estilo jesuíta”. (Paul Adam. Les visages du Brésil. Pierre
Lafitte & Cie., Paris, 1914).
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rapidamente do que a esfera da produção -, reanimava, no entanto, os aspectos coloniais
da sociedade que a impediam de se tornar nação capitalista, economicamente e
culturalmente independente.
No caso das reformas urbanas, os elementos do legado colonial continuariam a
persistir ao lado da imagem artificial e europeizada fabricada para a cidade, recriando
formas de exclusão espacial.45 Os traços coloniais excludentes se reavivavam no
crescimento irregular da cidade, na lógica de ocupação dos terrenos urbanos, na
especulação imobiliária, na aparência esdrúxula que resultava da combinação do estilo
arquitetônico colonial ao estilo "moderno" importado, tão bem sintetizada no “carnaval
arquitetônico” de Monteiro Lobato. As contradições surgiam da adesão cega a um
modelo urbano gerado nas cidades industriais do centro do capitalismo - feito para a
livre circulação de trabalho e capital - por uma sociedade em que a herança do
escravismo colonial criava empecilhos reais à circulação do trabalho, a despeito da
existência de preceitos formais que a preconizassem.
Alguns dos conflitos de família, anteriormente expressos na propriedade da
terra, seriam transplantados para as cidades, onde o consumo também teria papel
fundamental na demarcação dos limites dos poderes familiares.46 Apesar de morarem
nas cidades e serem imbuídos de um espírito de racionalização, os proprietários e
administradores das fazendas, conservavam ainda algumas estratégias primitivas de
ocupação da terra e de solidariedade social que se transfeririam inevitavelmente para o
meio urbano.47 Daí os conflitos urbanos assumirem, por vezes, a forma de questões
territoriais. Significativas foram nesse sentido, as disputas entre o clã dos Silva Prados e
o dos Barros, expressos nas figuras de Antônio de Silva Prado e do vice-prefeito
Asdrúbal do Nascimento, do clã Barros.48
45

“A grande transformação que ocorreu na cidade do café foi, sem dúvida, a configuração de uma
segregação espacial mais clara: territórios específicos e separados para cada atividade e cada grupo social.
Isso se deu por meio da constituição de bairros proletários e dos loteamentos burgueses, da apropriação e
reforma do centro urbano pelas novas elites dominantes e da ação discriminatória dos investimentos
públicos e regulação urbanística”. (Raquel Rolnik. São Paulo. São Paulo, Publifolha, 2001, p. 18).
46
“No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da família patriarcal, o
desenvolvimento da urbanização – que não resulta unicamente do crescimento das cidades, mas também
do crescimento dos meios de comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a esfera de influência das
cidades – ia acarretar um desequilíbrio social, cujos efeitos permanecem vivos ainda hoje”. (Holanda,
Raízes do Brasil, Op. cit., p. 145).
47
"(...) à civilização rural, com raízes em nossa tradição colonial, na exploração extensiva e perdulária das
terras da lavoura, baseada na autoridade patriarcal e na mão-de-obra escrava". (Maria Cecília N. Homem,
O palacete paulistano..., Op. cit., p. 17).
48
Em 1904, Antônio Prado entrara em conflito com Maria Angélica de Sousa Queiroz Barros, a respeito
de seus terrenos irregulares sem o fechamento. No ano seguinte, Antônio Prado, estando sob licença,
assumiu Asdrúbal do Nascimento, que se voltava agora para as irregularidades dos terrenos de Veridiana
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Mesmo as famílias novo-ricas também erigiriam suas fortunas sobre a base do
parentesco. E continuariam a aliar fortunas e poder sobre a base do casamento: "(...) as
redes familiares e as oligarquias foram os principais meios através dos quais as
economias regionais conquistaram reconhecimento e desenvolvimento nacionais, e
partidos locais se transformaram em partidos nacionais".49 Essa lógica de dominação
social do poder de família fundado da propriedade fundiária seria responsável também
por intensos conflitos travados entre famílias e Estado, entre espaço privado e público,
que, historicamente entranhados, travavam novas ofensivas nesse contexto de formação
da modernidade periférica.
Se ampliarmos o recorte da geografia urbana para o comércio, somos surpresos
por uma nova contradição entre as reformas urbanas - que faziam parte da utopia da
superação do passado colonial - e as classes que emergiam desse novo arranjo social. Se
a reforma urbana era feita para excluir e evitar a circulação do trabalho, isolando ao
máximo as classes operárias, não conseguia, no entanto, evitar a mobilidade social em
ritmo de aceleração. Ao contrário, as reformas urbanas criaram novas oportunidades de
ascensão social, em particular para o imigrante. O aburguesamento da fração de classe
relacionada ao comércio fazia-se a partir dessa expansão urbana diferenciada que
impulsionava a sofisticação dos artigos vendidos em seus estabelecimentos. Ao mesmo
tempo em que a família imigrante ampliava o seu negócio, as gerações seguintes não
somente se enriqueciam como iam se sofisticando, adotando comportamentos burgueses
que chocavam a fração burguesa de origem na terra. Por exemplo, o vendedor
Guilherme Fuchs começou com o comércio de arreios, selas, chicotes e outros artigos
em couro e montaria. Com seu filho Jorge Fuchs, a casa passaria a vender “artigos de
viagem em geral, como maletas, estojos de toalete e artigos para esportes campestres”,
artigos bem mais elaborados que acompanhavam a diversificação social em meio
urbano.50 Em 1913, Jorge ampliaria ainda mais seus negócios, comerciando, além dos
tradicionais artigos de couro, roupas, móveis e objetos decorativos, produtos de luxo
fornecidos para a alta sociedade paulistana.

Prado, mãe do prefeito. Em 1906, Antônio Prado batizaria a Avenida Higienópolis com o nome do irmão
Martinho Prado Júnior morto alguns anos antes. Logo depois, Asdrúbal do Nascimento, reassumindo
novamente o executivo, batizaria também a Avenida Itatiaia como Avenida Angélica, em homenagem à
matriarca da família Barros. (Cândido Malta Campos. Os rumos da cidade: urbanização e modernização
em São Paulo. São Paulo, Ed. Senac, 2002, p. 92).
49
Elizabeth Anne Kuznesof. "A família na sociedade brasileira: parentesco, clientelismo e estrutura social
(São Paulo, 1700-1980)". In: Revista Brasileira de História, v. 9. no 17, set. 1988/fev. 1989, p. 62.
50
Barbuy, A Cidade-Exposição..., Op. cit., p.160.
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Concretizada a mobilidade social do imigrante e lançado o conflito no interior da
burguesia, o consumo apareceria como o principal instrumento de configuração das
hierarquias sociais em contexto urbano. Não obstante virem do exterior os produtos que
alimentavam a diferenciação, era a dinâmica interna do conflito de classes que
direcionava os seus usos. O consumo de artigos importados não se resume, portanto, a
uma mera aceitação passiva de ditames imperialistas, mas de um determinado arranjo
interno entre as classes, que direcionou não somente o consumo, mas também sua
relação com a indústria, e, logo, os desdobramentos de um capitalismo específico na
periferia do sistema.
A imagem do italiano ignorante e ganancioso compunha a dimensão ideológica
dessa estratégia de diferenciação criada pela fração burguesa tradicional. No plano
material, no arquitetônico, por exemplo, essa dinâmica específica de luta de classes
atingiria o limite do excesso de símbolos que se combinavam de forma completamente
esdrúxula e ilógica, incapazes de impor claramente os limites entre as esferas pública e
privada. No lugar de uma racionalidade burguesa, que primasse pela ausência de
acessórios, pelo reforço dos contornos mais austeros da habitação, pela configuração de
um espaço privado perfeitamente isolado do público, o que se vê, é, ao contrário, uma
racionalidade que prima pelos excessos, pela minimização da intimidade e pela
apropriação do público pelo privado. E isso tanto é verdadeiro para os palacetes
construídos pela burguesia com raízes na propriedade da terra, quanto para a fração
burguesa de origem comercial.
Ao antecipar-se em relação à produção capitalista, sua parte dialética, o
consumo, em contexto periférico, contribui para a compreensão da perpetuação da
condição periférica e do adiamento da consolidação da produção capitalista, que
somente se concretizará, nos países latino-americanos, na década de 60 do século XX.
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