
Resumo de seus contos:  
Gaetaninho:  

Gaetaninho era um menino que sonhava em andar de carro (carruagem), no entanto, sabia 
que isso só seria possível durante um velório de alguém (o caixão era levado até o cemitério 
de carro). No fim, o velório acabado sendo o seu já que Gaetaninho é atropelado durante um 
jogo de futebol, e acaba assim realizando seu desejo.  

Amor e Sangue:  

Um barbeiro, desiludido com o amor, ouve de um cliente que um criminoso que matou por 
ciúmes não foi preso, pois foi considerado fora de seu juízo. Nicolino (o barbeiro) faz o 
mesmo: mata sua namorada, que havia terminado com ele, e alega que estava louco.  

Lisetta:  

Uma pequena italianinha, no bonde com sua mãe, vê o brinquedo de uma menina brasileira 
da alta sociedade, e chora porque o quer, levando várias broncas da mãe italiana. Para piorar 
a situação, a menina brasileira percebe o quanto a italianinha quer o brinquedo e faz de tudo 
para deixar a outra com mais “vontade”, não deixando a italiana brincar com o ursinho. Um 
tempo passa, e o irmão da italianinha (Lisetta era o nome da menina) traz um ursinho igual 
àquele do bonde. Os irmãos da menina, ao ver o brinquedo, perguntam se podem brincar 
também. Lisetta responde: “Ele é meu, o Ugo é só meu!” e sai correndo para o quarto brincar 
com o ursinho.  
Corinthians (2) X Palestra (1):  

Como sabemos, os dois times são de origem italiana (Palestra é o Palmeiras atualmente). 
Durante o jogo, uma moça torce fervorosamente pelo Palestra, pois seu ex-namorado joga no 
Corinthians. Ela havia brigado com ele pois Biagio vivia frequentando os bailes da Sociedade 
Recreativa e Beneficiente do Bexiga. A partir disso, ela nunca mais pisou os pés na Sociedade 
do Bexiga e passou a torcer pro Palestra, namorando inclusive um jogador palestrense. 
Quando o Palestra perde o jogo, ela volta a frequentar os bailes da Sociedade, possivelmente 
para se reconciliar com o ex (o livro deixa isso ímplicito de forma bem humorada). 6  

 
Nacionalidade:  

Trata-se da “abrasileirização” de um italiano, que antes, quando chegou no país, tinha o sonho 
da maioria dos imigrantes: fazer fortuna e retornar à Itália. No entanto, acaba, aos poucos, se 
acostumando com o país e esquecendo a terra natal: começa a votar, a participar da vida 
política brasileira e a frequentar as festas da sociedade. O conto acaba com o italiano pedindo 
naturalização aqui no Brasil.  

Notas biográficas do novo deputado:  

No conto “Notas Biográficas do Novo Deputado”, o coronel Juca Peixoto de Faria é 
notificado por carta, pelo administrador da fazenda, da morte de seu compadre e da 
expectativa de orientação quanto ao destino do órfão Genarinho de nove anos.  



Coronel Juca recebe o afilhado, procura moldá-lo de acordo com as normas exigidas para 
um garoto da cidade e, para isso, coloca-o em um colégio de padres, mudando antes o seu 
nome para Januário e acrescentando Peixoto de Faria; medidas preliminares para uma 
futura carreira política.  
Tiro-de-guerra Nº 35:  

“Tiro de Guerra No 35”retrata o espaço da Barra Funda, onde Aristodemo Guggiani cresce 
e se desenvolve entre trapaças da infância. Adulto, chega a ser cobrador de ônibus da 
linha Praça do Patriarca-Lapa. Entra para o Tiro de Guerra e se torna, por influência do 
Sargento Aristóteles Camarão de Medeiros, um “brasileiro jacobino”, ou seja, um 
nacionalista exaltado, a ponto de agredir fisicamente um colega de descendência alemã 
porque “o desgraçado estava escrachando com o hino do Brasil”. O elemento “indigno de 
ostentar a fara gloriosa” é expulso do Exército e Aristodemo é suspenso por um dia “por 
necessidade de disciplina”, mas é também apontado como “exemplo de patriotismo” no 
mesmo comunicado oficial. Terminado o período do Tiro de Guerra, Aristodemo volta a 
operar como cobrador ainda que para outra companhia a mesma linha Praça Patriarca-
Lapa.  
Carmela:  

Carmela, costureirinha vaidosa de uma oficina de moda da Rua Barão de Itapetininga, de 
físico bem moldado e roupas curtas e coladas ao corpo, dá título ao conto e é motivo de 
olhares gulosos e assédio constante ao sair do trabalho. O seu oposto é Bianca, amiga 
estrábica e feia, “sentinela companheira”.  
Carmela é namorada de Ângelo, entragador de loja, mas não resiste à perseguição do 
conquistador do Buich que quer apenas levá-la para “uma voltinha de cinco minutos...Não 
seja má. Suba aqui.”  
Nas primeiras vezes levava Bianca. Depois, não mais. E Bianca espalha pelo bairro a 
notícia. Ao perguntarem pelo Ângelo, o namorado de Carmela, Bianca responde: 7  

 



“— Ângelo? O Ângelo é outra coisa. É pra casar.”  
A sociedade:  

“A Sociedade” relata a relação afetiva entre um filho de imigrante italiano com a filha de 
um aristocrata, o Conselheiro José Bonifácio de Matos e Arruda, impedidos pelas 
diferenças sociais.  
“— Filha minha mãe não casa com filho de carcamano!”  
Contudo, a parceria em um negócio imobiliário com o italiano, ex-vendedor de batatas e 
atual proprietário de uma fábrica com mais de 1.200 teares, oferecia uma possibilidade de 
reequilibrar a situação finceira do Conselheiro. A união das famílias não levou mais que 
seis meses.  
O monstros das rodas:  

Em “O Monstro de Rodas”, a cena do velório e enterro de uma garota atropelada justapõe 
cenas de dor e crítica social:  
“— Quando só ver, daqui a pouco a notícia do Fanfulha. Deve cascar o almofadinha.  
— Xi, Repino! Você ainda é 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 ? ”  
Armazém Progresso de São Paulo:  

O armazém de Natal, em “Armazém Progresso de São Paulo”, que abriga um jogo de 
“bocce” no fundo, prosperava no bairro do Bexiga. Ele e a mulher, Dona Bianca, 
trabalhavam dia e noite. Estavam de olho no estabelecimento do português em frente, 
onde os negócios iam mal e a falência acenava como a única possibilidade, apesar de todo 
o estoque, principalmente a cebola.  
Dona Bianca, através de escuta atenta das conversas entre os clientes do jogo de “bocce”- 

Pessoal do Abastecimento-, alertou o marido para a alta prevista do preço da cebola que “iria 

ficar pela hora da morte”. Confirmada a notícia e firmado com aquele pessoal um acordo de 

silêncio sobre a alta e preços, bastou uma pressão sobre o português endividado para que a 

comercialização do estabelecimento se efetuasse e Dona Bianca já podia sonhar com o 

“palacete mais caro da Avenida Paulista”. 


