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“As cidades, como os sonhos, são construídas por 
desejos e medos, ainda que o fio condutor de seu 
discurso seja secreto, que as suas regras sejam 
absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas 
as coisas escondam uma outra coisa”.  

(Marco Polo para Kublai Khan em Cidades Invisíveis, 1990, p.44) 



  

   

8 
 

Resumo 

 

Processos de modernização urbana, amiúde, caminham lado a lado a eventos de destruição – parcial 

ou total - do acervo construído da urbe. A partir das representações em disputa em torno dos eventos 

de demolição empreendidos no tecido urbano tem-se o substrato para identificar as sensibilidades que 

afloram nestes casos. Os melhoramentos urbanos das cidades brasileiras executados no início do 

século XX compõem um horizonte já perscrutado dentro da História Cultural Urbana, no entanto, a 

pesquisa aqui engendrada propõe uma nova perspectiva e abordagem, voltada aos eventos de 

demolição do acervo colonial, intentando complementar o quadro de informações e reflexões sobre as 

representações oriundas destes casos com novos matizes. Deste modo, volta-se não apenas para 

colaborar para a História Cultural Urbana das cidades brasileiras, mas para apreender processos 

subjacentes, como a formação de sensibilidades hoje consolidadas (ou em processo de consolidação) 

em relação à preservação do acervo construído. Objetiva-se discutir as diferentes representações em 

disputa formuladas sobre os eventos de reforma e destruição do acervo construído das cidades 

brasileiras no início do século XX, momento em que se difundiam os princípios de modernidade e 

modernismo em contrapartida ao processo de elaboração da sensibilidade acerca do acervo construído 

das cidades e de sua preservação. Para tanto iluminam-se os casos de Recife, Rio de Janeiro e São 

Paulo, buscando compreender as especificidades destes processos assim como as mudanças de 

sensibilidades relacionadas ao conjunto edificado das cidades existentes. Dentro do contexto de 

pesquisa e análise dos eventos de demolição, a metodologia se baseia em duas principais vias: a 

primeira consiste na investigação de indícios à luz do Paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg; a 

segunda se volta à apreensão técnica deste material, por meio da técnica de análise textual de Antônio 

Cândido. Os procedimentos realizados envolveram revisão bibliográfica acerca dos “eventos de 

reforma e destruição” sobre as cidades mencionadas, além da pesquisa documental empreendida em 

acervos físicos e digitais, onde foram compulsados documentos concernentes a estes eventos, tais 

como: leis, mensagens administrativas, decretos, portarias normativas, planos, projetos, fotografias, 

pinturas, periódicos e guias de viagem. Os resultados revelam que certos eventos de demolição 

tiveram seus debates silenciados enquanto outros envolveram mobilizações tais que transpunham os 

limites municipais e estaduais, apontando que a sensibilidade em torno dos elementos urbanos de 

feições coloniais crescia na medida em que seus últimos remanescentes eram passíveis esmorecer.   

 

Palavras-chave: Demolições, Representações, Sensibilidades, Melhoramentos Urbanos  
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ABSTRACT 

 

Urban modernization processes are often related to partial or total destruction events of the constructed 

urbe estate. Through the representations in dispute regarding demolition events undertaken in the 

urban fabric appears the substrate to identify the sensibilities that flourish in these cases. The urban 

improvements of Brazilian cities executed in the beginning of the 20th century compose a horizon 

already examined within the Urban Cultural History. However, the research here engendered proposes 

a new perspective and approach, towards the demolition events of the colonial collection, attempting 

to complement the information board and reflections about the representations born from these cases 

with new shades. Thus, it focus not only to contribute to the Urban Cultural History of Brazilian cities, 

but to learn underlying processes such as the formation of currently consolidated sensibilities (or in 

consolidation processes) regarding the preservation of the constructed collection. The objective of this 

study is to discuss the different representations in dispute about the events regarding renovation and 

destruction of the constructed collection of the Brazilian cities in the beginning of the 20th century, 

period in which principles about modernity and modernism were broadcast in contrast to the 

sensibility development process towards the constructed collection from cities and their preservation. 

To achieve that, the cases from Recife, Rio de Janeiro and São Paulo are highlighted in order to 

comprehend specificities of these processes as well as sensibility changes related to constructions from 

existing cities. The methodology is based on two main approaches: the investigation of evidences in 

the light of the Evidential Paradigm from Carlo Ginzburg and the focus on the technical apprehension 

of this material using the textual analysis technique from Antonio Candido. This approach involved 

literature review about "renovation and destruction events" in the cities studied and documentary 

research conducted using physical and digital collections, analyzing documents regarding these events, 

such as: laws, administrative messages, decrees, regulatory ordinances, plans, projects, photographs, 

paintings, magazines and travel guides. The results, although only partial, disclose that certain 

demolition events had their debates silenced while others involved mobilizations that transposed 

municipal and state boundaries, indicating that the sensitivity towards urban elements with colonial 

features grew according to the notion that the last remnants were likely to falter. 

 

Keywords: Demolition, Representations, Sensibilities, Urban Improvements 
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Introdução 
 

Processo por vezes inevitável para que uma cidade seja transformada, as demolições 

formam um cenário transitório entre o velho e o novo, De seus escombros, as histórias que 

levaram os antigos edifícios a esta nova forma são sussurradas em poemas, crônicas, textos 

saudosos, fotos que intentam perenizar o que já estava fatalmente fadado a desaparecer. A 

partir de meados do século XIX, as transformações urbanas adquirem um novo patamar por 

conta das obras haussmanianas em Paris. Não tardou para que este paradigma reverberasse ao 

longo da Europa e chegasse às Américas, como em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, São 

Paulo ou mesmo no Recife. Estabelecia-se um modelo, ainda que seus princípios e 

motivações estivessem “fora do lugar” em relação à matriz francesa.  

Durante as primeiras décadas do século XX, muitas cidades passaram por processos de 

demolições para a reestruturação viária, permitindo o alargamento, o alinhamento e a abertura 

de novas ruas, além da criação e melhoramento dos espaços públicos que, assim como as vias, 

objetivavam melhores condições de circulação e salubridade. Dentre os objetivos destas 

intervenções não estavam apenas os aspectos funcionais, mas também os de caráter estético, 

colaborando, dessa forma, para o embelezamento dos espaços públicos. Exemplificam esse 

processo a Avenida Central no Rio de Janeiro, a Praça da Sé em São Paulo e a Avenida 

Dantas Barreto no Recife. Todas essas intervenções, engendraram demolições de casarios, de 

edifícios administrativos ou eclesiásticos, como as demolições da Igreja do Corpo Santo, no 

Recife, que deu lugar a Avenida já mencionada, ou a demolição da primeira Catedral da Sé 

em São Paulo, que deu espaço para o alargamento da praça da Sé e para a construção do novo 

templo de mesmo nome. Ao voltar-se a leitura para as representações pormenorizadas acerca 

dos eventos de reforma e destruição, iluminam-se elementos que podem suscitar discussões 

mais abrangentes para a história cultural urbana, apontando novos atores, interesses diversos, 

disputas entre leituras e projetos heterogêneos. 

As motivações para esta pesquisa foram suscitadas a partir da crônica de Lima Barreto 

publicada em 1911 em que ele se opunha à iminente demolição do Convento D’Ajuda, por 

entender seu valor de relíquia para a memória da cidade – chamando o velho edifício de 

elemento compositivo dos “Anais de Pedra” da urbe.  A partir de indícios como este, pode-se 

formular questionamentos subjacentes que se voltam para outros casos de destruição 

ocorridos nas três primeiras décadas do século XX no Brasil, momento em que operações de 

variados portes foram engendradas nas principais cidades do país. Nesta perspectiva e diante 
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deste indício deixado por Barreto, como foram vistos estes episódios de destruição da 

memória material das cidades e como se deram os debates acerca das demolições parciais dos 

centros antigos nas cidades brasileiras que se remodelavam no início do século XX? Como 

estes casos fomentaram a construção de uma sensibilidade diante da manutenção do acervo 

edilício e paisagístico, mobilizando em várias frentes da sociedade discursos - por vezes 

tímidos e quase despercebidos - que se opunham às demolições, estivessem na iminência de 

ocorrer, em curso, ou já concluídas?   

Parte-se da premissa de que as representações das cidades coloniais foram durante 

muito tempo negativas. Como hipótese assume-se que houve uma mudança de sensibilidade, 

de como a imagem do que é “patrimônio”  vai se desenvolver antes de sua institucionalização 

em 1937, por entender que a institucionalização é apenas uma das etapas de um processo que 

já estava em curso. Assim como no Rio de Janeiro da “Era Passos”, outras cidades brasileiras 

sob a consonância entre as demandas do Estado, das elites, da opinião pública e do discurso 

republicano, tiveram seu acervo construído minorado por demolições mobilizadas nas 

capitais. A partir destes episódios, o objeto de estudo consiste nos debates suscitados pelas 

representações sobre os “eventos de reforma e destruição” do acervo colonial e imperial 

brasileiro no momento anterior à institucionalização do conceito de patrimônio, nas três 

primeiras décadas do século XX . Para tanto, se aterá a investigar esses processos em algumas 

capitais: Rio de Janeiro, São Paulo e Recife.  

Os processos de melhoramentos urbanos nas cidades brasileiras do início do século 

XX compõem um horizonte já perscrutado dentro da História Urbana. Justifica-se a pesquisa 

aqui engendrada por propor uma nova perspectiva voltada aos eventos de demolição do 

acervo colonial, intentando complementar o quadro de informações e reflexões sobre as 

representações oriundas destes casos com novos matizes.  Desta forma, contribui aos estudos 

realizados sobre os eventos ocorridos nas capitais e visa a construção de um panorama acerca 

da mudança de sensibilidade em relação a preservação dos “edifícios-testemunhas” da 

evolução urbana, como um dos elementos compositivos de seu todo histórico, e da historia 

cultural urbana.   

O projeto apresentado é desdobramento das pesquisas da autora como bolsista de 

iniciação científica e do trabalho de conclusão de curso Da Cidade Colonial a Metrópole 

Modernizada: Lima Barreto e as Reformas Urbanas do Rio de Janeiro no início do século XX. 

A pesquisa está vinculada às discussões e objetivos dos projetos Representações e 
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legitimações do campo disciplinar do urbanismo no Brasil (1893-1935) e A formação do 

urbanismo no Brasil: imaginários e imaginação urbanas, coordenadas pelo Prof. Dr. George 

Dantas, este projeto cujo objetivo é compreender o processo de modernização das cidades 

brasileiras entre, pelo menos, 1850 e 1960, e a constituição do campo disciplinar do 

urbanismo no Brasil. Essa problemática vincula-se diretamente a algumas das linhas de 

pesquisa do HCUrb  (Grupo de Pesquisa História da Cidade e do Urbanismo, Departamento 

de Arquitetura, coordenado pela Profª. Drª Angela Lúcia Ferreira), ao qual a discente faz parte 

como pesquisadora colaboradora. 

Objetiva-se discutir as diferentes representações em disputa formuladas sobre os 

eventos de reforma e destruição do acervo construído das cidades brasileiras no início do 

século XX, momento em que se difundiam os princípios de modernidade e modernismo, 

iluminando os casos de Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, buscando compreender as 

especificidades destes processos assim como as mudanças de sensibilidades relacionadas ao 

conjunto edificado das cidades existentes. Os objetivos específicos são os seguintes: 1) 

Analisar os processos de modernização do Rio de Janeiro, São Paulo e Recife ocorridos nas 

primeiras décadas do século XX, identificando as especificidades relacionadas aos eventos de 

demolição; 2) Analisar as representações em disputa em torno destes eventos, mapeando 

lugares e fundos comuns; 3) Compreender, no campo da historia cultural urbana, a construção 

da noção de sensibilidade, nas três primeiras décadas do século XX. 

A metodologia se baseia na investigação de eventos e/ou processos e discutição sobre 

as representações, lugares e fundos-comuns nos imaginários que emergirem por meio das 

discussões e múltiplas fontes compulsadas. Para a historiografia e para a compreensão da 

formação e/ou uso de imagens é necessário relacionar a discussão do conceito de 

representação ao de lugar-comum e fundo-comum. Bresciani (2001) e Dantas (2009) 

delineiam seus conceitos nos dizeres de Myriam R. D’Allones em Le dépéressiment de la 

politique (apud DANTAS, 2009), em que afirma que o lugar-comum é constituído por 

palavras, crenças, opiniões ou mesmo preconceitos que tem um significado para uma 

“comunidade política efetiva” e que, mesmo confusas, erráticas e sem precisão, deitam raízes 

na vida e na experiência das pessoas; o fundo-comum por sua vez, é o repositório das idéias, 

noções, que subsidiam análises, interpretações. Ou seja, o lugar-comum é a “imagem 

resultante enquanto o fundo-comum é o material com o qual é elaborada e cuja genealogia 

necessita ser interrogada”. 
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Os conceitos de imaginário e imaginação urbana são essenciais para o entendimento 

da configuração da história da cidade nas dimensões econômicas, políticas, sociais e culturais 

e, no que concerne o estudo proposto, às cidades brasileiras (e latino-americanas). Segundo 

Maria Salete Kern Machado (2001), o imaginário pode ser entendido como a imaginação 

produtiva ou criadora, revelada individual ou coletivamente, sobre determinados pontos de 

vista da vida citadina, ela é única em cada sociedade e cultura, porém é variável conforme o 

tempo e a conjuntura. Este pensamento é complementado por Adrián Gorelik (2004), que 

afirma que os imaginários urbanos são uma reflexão cultural sobre as mais diversas maneiras 

em que as sociedades se representam a si mesmas nas cidades e constituem seus modos de 

comunicação e seus códigos de compreensão da vida urbana. A imaginação urbana é a 

“dimensión de la reflexión político-técnica (por lo general, concentrada en un manojo de 

profesiones: arquitectura, urbanística, planificación) acerca de cómo la ciudad debe ser” 

(GORELIK, 2004, p.2). 

Perpassando estes conceitos, a cidade que se queria moderna no início do século XX 

partiam do pressuposto da obrigatória oposição aos ditos “valores confusos” (DANTAS, 

2009), às ruas estreitas e desalinhadas, aos registros físicos de uma cidade sem ordem no 

período colonial. Estas representações revelarão as mudanças de sensibilidade que fizeram 

com que os imaginários da cidade colonial existente a fossem transpostos pela imaginação da 

cidade moderna que se construía para estas cidades. 

Carlo Ginzburg (1991, p.13), afirma que se numa pesquisa histórica os dados se 

limitam a documentos alternativos, deve-se criar um método de “conexões puramente 

formais”, onde o produto final da pesquisa terá sua confiabilidade intacta. Este pensamento é 

partilhado por Harvey, que afirma que a partir do uso de várias fontes secundárias, se faz 

necessário criar um mecanismo de estudo maior para se chegar a uma síntese convergente 

entre essas fontes. O uso de fontes alternativas para a coleta de dados de determinadas frações 

da sociedade se baseou nas explicações de Ginzburg (2006), que apontou a importância do 

uso destas fontes singulares na composição da pesquisa. Para utilizá-las sem anacronismos ou 

interpretações genéricas, fez-se necessário o uso de uma metodologia de análise textual, a 

exemplo daquela proposta pelo crítico literário Antônio Cândido (2006), em seu livro 

Literatura e Sociedade. De acordo com o autor, o problema fundamental para a análise 

literária em grande número de obras, sobretudo de teatro e ficção é averiguar como a 

realidade social se transforma em componente de uma estrutura literária, a ponto dela poder 

ser estudada em si mesma; e como só o conhecimento desta estrutura permite compreender a 
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função que a obra exerce. Esta abordagem também foi aplicada por Roberto Schwarc em Ao 

Vencedor, as Batatas (2000), em que afirma que o artista é também expressão do processo 

social em que registra.  

Diante do recorte e da metodologia apresentada, faz-se necessário apontar os 

procedimentos para operacionalização da pesquisa. Primeiramente, foi realizada uma revisão 

bibliográfica acerca dos “eventos de reforma e destruição” sobre as cidades mencionadas. 

Para compreender essa questão, cabe ainda recorrer à leitura e análise de fontes primárias, isto 

é, documentos e publicações da época; leis, mensagens administrativas, decretos, portarias 

normativas, planos, projetos, fotografias, periódicos e outras publicações do período. A partir 

disto se estabeleceu um roteiro de leitura capaz de apreender de forma equiparável os 

diferentes substratos desta pesquisa – todos estes com temas vinculados à perspectiva da 

história cultural urbana, que busca relacionar a dimensão material à simbólico-cultural da 

cidade, considerando que estas serão, em tese, fontes das representações de diferentes estratos 

sociais que se atém ao universo de estudo já mencionado. 

Convém, antes de prosseguir com a introdução, esclarecer alguns meandros que 

levaram a pesquisa ao atual status. Tão logo iniciadas as leituras do material de referência 

para construção do plano de trabalho, foram delimitados os acervos e possíveis fontes para 

construir a pesquisa de acordo com os objetivos delineados. Com o mestrado já iniciado, uma 

leitura mais atenta sobre o material de pesquisas e estudos estabelecido sobre as obras de 

melhoramentos empreendidas nas cidades selecionadas. Durante esta etapa, foi elaborada a 

construção de um quadro esquematizando os eventos e as fontes relacionadas a eles. Neste 

processo de seleção dos eventos, foram mapeados casos ocorridos capitais como: Rio de 

Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, João Pessoa, Fortaleza, São Luis; e de cidades do 

interior dos estados de São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Com esta quantidade de 

material compulsado, optou-se por destinar certos caso como objeto de estudo tanto para 

estudos posteriores bem como para alimentar a pesquisa a qual esta dissertação se vincula. A 

prospecção de dados foi realizada em duas frentes.  A primeira operou-se em diversos acervos 

virtuais como: Biblioteca Nacional, Biblioteca Digital do Senado, Domínio Público, Instituto 

Moreira Sales, Internet Archive, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e Fundação 

Joaquim Nabuco. A segunda etapa concentrou-se em na consulta dos acervos: Biblioteca 

Mario de Andrade (no Setor de Obras Raras e na Sala São Paulo); no Instituto de Estudos 

Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) e na Biblioteca do Centro de Artes e 

Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (BIBCAC - UFPE).  
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Ao observar os materiais coletados, viu-se que Recife, Rio de Janeiro e São Paulo 

possuíam eventos-chave relevantes com dados satisfatórios para empreender as análises 

desejadas. Assim como nos outros casos compulsados das outras cidades, as três capitais 

passavam por momentos sensíveis de modificação de sua estrutura urbana para viabilizar sua 

inserção no mercado externo bem como adequar suas feições aos novos gostos modernos que 

vigoravam na época. A escolha das três cidades se deu pelas grandes dimensões dos 

empreendimentos feitos para as obras de embelezamento, mas também pelas peculiaridades 

em observadas nos debates em cada caso, que suscitaram aspectos relevantes para percepção 

da formação das sensibilidades acerca da dimensão material das cidades. Conseguiu-se 

também, optando pelas três cidades a reunião que tendia a um corpus documental mais 

homogêneo e de base similar: publicações oficiais do governo, publicações de institutos 

históricos, fotografias, plantas, crônicas e artigos jornalísticos. 

Dentre os casos, o da cidade do Recife certamente foi a que mais continha em seu 

ambiente cultural as manifestações e discussões sobre modernidade, tradição e regionalismo. 

Já no caso do Rio de Janeiro, as mudanças intermitentes na urbe que se iniciaram na gestão do 

Prefeito Pereira Passos garantiram uma documentação que demonstra uma sensibilidade em 

formação acerca da cidade “colonial” que se perdia, bem como apresenta o embate entre 

Igreja e Estado (por vezes travestido de iniciativa privada, e vice-versa) para assegurarem 

seus espaços na nova urbe modernizada.  A capital paulista, por sua vez foi selecionada pela 

peculiaridade dos seus casos de demolição, todos eclesiásticos e ocorridos em períodos 

aproximados dos selecionados para as duas primeiras cidades. Também pela sensível 

diferença de tratamento dada a cada elemento a ser demolido ainda que estes professassem – 

em tese – da mesma fé, revelando condicionantes subjacentes àqueles esperados para os casos 

de demolição: a modernização, embelezamento e higienização das cidades.      

A narrativa construída aqui acerca dos eventos de demolições e das sensibilidades por 

eles mobilizadas são apresentadas nesta dissertação em duas partes. A primeira parte, As 

leituras sobre a cidade, tem viés teórico-metodológico e propõe um roteiro de leitura à luz da 

História Cultural para compreender as fontes utilizadas na pesquisa com os capítulos 

Escombros que falam – um primeiro roteiro para a história das demolições, que delimita a 

natureza dos indícios apreendidos nas leituras que foram feitas nos documentos compulsados 

e como os indícios devem ser apreciados metodologicamente; em Os periódicos, literatura e a 

cidade, foi empreendido estudo teórico sobre textos literários e jornalísticos, tanto acerca do 
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vínculo entre eles no contexto brasileiro e quanto como estas fontes revelam a formação das 

representações e das sensibilidades no urbano.  

Voltada apenas para a análise dos eventos de demolição, a segunda parte, Escombros e 

Vestígios – um debate sobre demolições se particiona em três capítulos: Escombros do Rio de 

Janeiro, Escombros de São Paulo e Escombros do Recife, antecedidos pela introdução que 

situa as demolições a serem apreciadas no subcapítulos dentro dos contextos das obras de 

melhoramentos urbanos empreendidas nas cidades. Cada subcapítulo comporta o estudo sobre 

os debates de demolições mais relevantes diante do mapeamento previamente feito para os 

eventos ocorridos nas cidades estudadas. É importante frisar que os estudos sobre os debates 

não são necessariamente em torno de um edifício, apesar da arquitetura religiosa ter sido 

mormente a mais retratada ao longo do trabalho. Há ainda a demolição do Morro do Castelo e 

o caso da Torre Malakoff, de origem militar. A cidade do Rio de Janeiro possui duas análises 

de eventos de demolição, São Paulo possui três, relevantes por se inserirem em diferentes 

momentos do espectro temporal analisado (em outras palavras, os casos se encontram no 

começo, meio e final do recorte temporal delimitado), possibilitando que a análise perscrute 

um caminho de possível “evolução” da formação das sensibilidades sobre os elementos da 

cidade que se queria demolir.  Quanto à cidade do Recife, seu capitulo se compõe apenas de 

um caso de demolição, que encerra a linha temporal das representações, debates e 

sensibilidades dentro do recorte temporal ensejado. Esta dissertação se encerra com o capítulo 

Escombros e Vestígios: à guisa de conclusão, que dá respaldo as questões de pesquisa e 

hipóteses formuladas, bem como aponta desdobramentos possíveis para o estudo aqui 

empreendido.  
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Demolição da Igreja do Corpo Santo, Recife, 1913 – fotografia de Francisco 

Du Bocage  

Fonte: Instituto Moreira Salles. 
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Parte I - As leituras sobre a cidade  

Processos de modernização urbana, amiúde, caminham lado a lado a eventos de 

destruição. Casos emblemáticos de reforma urbana trazem em seu cerne processos de 

destruição – parcial ou total - de seu acervo construído, a exemplo de parte do Jardim de 

Luxemburgo, posto abaixo para dar lugar a um dos boulevares da Paris haussmaniana, das 

antigas muralhas da Viena medieval que deram lugar ao Ringstrasse e, num contexto mais 

próximo, do Morro do Castelo, desmontado nas reformas da urbe carioca nas primeiras 

décadas do século XX até seu completo desaparecimento.  Seja como uma tábula rasa ou com 

ações pontuais, as demolições empreendidas colocam em xeque parte da memória urbana, ao 

eliminar elementos que compunham a narrativa da cidade. Como disse Bilac sobre os acervos 

construídos das cidades, eles serão os “(...) os materiaes da metrópole antiga [que] virão servir 

a gloria da metrópole moderna.”
1 

 

Intenta-se, ao revisitar processos de modernização urbana, apresentar uma nova leitura 

para os eventos de destruição ocorridos nas cidades. Observar estes eventos sob outra 

perspectiva compõe mais uma camada dos estudos deste período na história urbana, que acaba 

por ser “um terceiro tempo, situado nem no passado do acontecido nem no presente da 

escritura” (PESAVENTO, 2004b, p.50). Entende-se que ao identificar nestes episódios as 

representações sobre as demolições empreendidas no tecido urbano e fazer delas o substrato 

para reconhecer as sensibilidades que afloram nestes eventos, colabora-se para a História 

Cultural Urbana das cidades brasileiras, bem como apreende-se um dos processos de 

formação de sensibilidades hoje consolidadas (ou em processo de consolidação) como o de 

preservação do acervo construído.   

Por meio do roteiro de leitura e análise aqui empreendido, propõe-se que, a partir de 

eventos de destruição, viabilize-se uma análise voltada para a mobilização de sensibilidades 

acerca da salvaguarda do acervo construído das cidades. O recorte espaço-temporal delineado 

- as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Recife nas três primeiras décadas do século XX – 

permite entender sobre as movimentações diversas acerca destas novas percepções sobre a 

urbe tradicional, que se desfazia para que o “moderno” se construísse sobre seus escombros. 

                                                           
1
  Citação retirada de crônica de Olavo Bilac à época da primeira etapa do desmonte do Morro do Castelo no Rio 

de Janeiro. Fonte: BILAC, Olavo. Chronica. Jornal Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro: 05/11/1905. Disponível 

em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=103730_04&pasta=ano%20190&pesq=Bilac>.Acesso 

em: 25/05/13 
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Os eventos ocorridos nestes três locais compõem etapas de um processo em curso no contexto 

brasileiro, talvez uma inferência de caráter metonímico, porque estes exemplos isolados 

quando vistos detalhadamente delineiam “a miniatura de uma situação que o historiador ou 

antropólogo já sabe (por outros motivos e com base em outras fontes) que é predominante.” 

(BURKE, 2002, p.65).  

O primeiro capítulo desta parte tenciona explanar os conceitos de representações, 

sensibilidades e memória, bem como os caminhos de análise possíveis para o uso destas 

chaves de leitura dentro da Historia Cultural Urbana. Por meio de pesquisa bibliográfica, 

convencionou-se que esta se secciona em quatro vertentes; a primeira busca apreender o 

conceito de representações tendo como ponto de partida a fala de Adrian Gorelik; a segunda 

visa tanto apreender o conceito de sensibilidades tendo como base os dizeres de Sandra 

Pesavento; a terceira parte aborda o tema Memória, utilizando o discurso de Aleida Assmann 

como preâmbulo. Os três tópicos apresentam breves ensaios de apreensão dos conceitos 

através de uma análise feita com estudos de casos já consolidados que tem a temática das 

demolições como tema central ou subjacente. A quarta e última parte apresenta uma 

possibilidade de emprego destes conceitos com função metodológica, atrelada à perspectiva 

do paradigma indiciário de Carlo Ginzburg. 

O segundo capítulo apresenta a representação escrita, como produto e produtora da 

realidade. Em três seções, apresenta a perspectiva brasileira diante da produção literária no 

início do século XX, sua difusão, público e a aproximação entre as funções de repórter, 

cronista e escritor neste período. A primeira se direciona a apresentar a literatura e a história 

como documentos que permitem a análise das representações e sensibilidades; a segunda se 

volta à produção textual em relação à realidade a que tenta delinear, apresentando as relações 

iniciais da literatura (crônica) com a produção jornalística e como sua mensagem pode ser 

recebida por seus receptores. A terceira e ultima seção visa construir um pequeno panorama 

acerca da produção literária no Brasil do início do século XX, suas origens e temários.  
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1. Escombros que falam – um primeiro roteiro para 
a história das demolições  

 

Quando um grupo está inserido numa parte do espaço, ele a transforma à sua 

imagem, ao mesmo tempo em que se sujeita e se adapta às coisas materiais 

que a ele resistem. Ele se fecha no quadro que construiu (HALBWACHS, 

1990, p 133). 

 

Se compreendermos a urbe como um lugar simbólico, onde a história se materializa e 

se torna palco de embates, criações, texto e discurso, temos que “a cidade atravessa as 

ciências humanas e fecunda artes e letras, como questão (o que é cidade?) e como problema 

(por que a cidade?)”(DUCHET apud MACHADO(a), 2001).  Deste modo, esta seção visa 

propiciar a criação de um roteiro de leitura capaz de apreender de forma equiparável os 

diferentes substratos da pesquisa empreendida que tendo como ponto de partida crônicas e 

textos jornalísticos – todos estes com temas vinculados à perspectiva da história cultural 

urbana e à dimensão material da cidade. 

O uso da literatura e de outros escritos como substrato de análise se fomenta na 

perspectiva de alguns autores como Antônio Cândido que, na obra Literatura e Sociedade, 

apresenta sua concepção acerca da relevância do uso da literatura para retratar e compreender 

processos sociais, residindo na obra literária a resultante das influências da realidade no 

discurso de seu autor, fosse por reproduzi-la, fosse por criticá-la, fosse por reinventá-la 

(CANDIDO, 2006, p. 13-14). A literatura e a história, ainda que por vezes caminhem 

separadamente, são uma das poucas formas de legitimação da memória (NORA, 1993, p.28).  

Salienta-se que, se a história não é feita apenas do discurso dos “vencedores”, é então 

atribuição do historiador dos fenômenos da cultura não apenas reler as obras daqueles autores 

de renome dentro da história literária mas investigar e apreciar as obras que por vezes 

passavam despercebidas ou que eram malquistas por serem direcionadas as camadas 

populares da sociedade, como a “literatura de rua” (MOLLIER, 2008, p 161).   
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1.1. Representações: percepções da realidade 

As representações são, de acordo com Sandra Pesavento (2004a, p.39-41), construções 

sobre o mundo, que possibilitam aos indivíduos a percepção da realidade, sua inserção nesta 

e, consequentemente, a suas reflexões sobre ela; a partir delas são geradas condutas e práticas 

sociais, tendo em vista sua capacidade de “mobilização e de produzir reconhecimento e 

legitimidade social”. Para a historiografia e para a compreensão da formação e/ou uso de 

imagens
2
 é necessário relacionar a discussão do conceito de representação ao de lugar-comum 

e fundo-comum. O lugar-comum, segundo Maria Stella Bresciani (2001), pode ser palavras, 

crenças, opiniões ou até mesmo preconceitos cuja compreensão é imediata do ponto de vista 

da coletividade; o lugar-comum seria a imagem resultante que parte de um fundo-comum, que 

é o substrato físico, político e social em que esta coletividade se insere, mas também pode ser 

um campo produtivo ou discussivo, como a literatura e pintura de viajantes do século XIX 

(fundo-comum) e as imagens difundidas sobre a cidade colonial brasileira (lugar-comum) a 

partir de então. 

Contudo, apesar de emergirem de um mesmo fundo, as representações não são, 

necessariamente, homogêneas. A investigação das representações sobre a cidade implicam em 

“[...]deslindar uma trama muitas vezes emaranhada e difusa em várias matizes do pensamento 

e de tradições intelectuais e profissionais [...], seus lugares-comuns, seus pontos de 

convergência e de dissensão, suas lógicas narrativas.” (DANTAS, 2009, p.37). Segundo 

Maria Salete Kern Machado (2001), o imaginário pode ser entendido como a imaginação 

produtiva ou criadora, revelada individual ou coletivamente, sobre determinados pontos de 

vista da vida citadina, ela é única em cada sociedade e cultura, porém é variável conforme o 

tempo e a conjuntura. 

Sandra Pesavento (2004a, p.47), afirma que o imaginário se divide em dois aspectos: 

um reporta à realidade e o outro ao campo do onírico, sendo ambos construtores do que 

chamamos de “real”. Estes aspectos descritos por Pesavento podem ser relacionados em 

imaginário e imaginação por Adrián Gorelik em seu texto Imaginarios urbanos e 

imaginación urbana: enquanto imaginários urbanos são uma reflexão cultural sobre como as 

sociedades se representam nas cidades e constroem seus modos de comunicação e 

compreensão da vida urbana (aspectos objetivos); a imaginação urbana é um reflexão dos 

                                                           
2
 Perspectivas (visão e reflexão) que os indivíduos têm sobre a cidade. 
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aspectos políticos e técnicos que apontam como a cidade deveria ser (aspectos subjetivos) 

(GORELIK, 2004, p. 01). 

O artigo de Kevin Kearns sobre a Dublin Georgiana - Preservation and 

Transformation in Georgian Dublin - se presta aqui como suporte para compreender como 

emergem as representações e imaginários. Kearns, ao abordar os debates ocorridos na capital 

irlandesa entre as décadas de 1920 e 1930 - momento em que os nacionalistas irlandeses 

começam a fazer uma campanha para que os edifícios remanescentes da ocupação inglesa 

fossem demolidos - avalia as representações dos nacionalistas e identifica o imaginário 

urbano destes, onde as edificações georgianas não teriam lugar, uma vez que remetiam a um 

passado de dominação que deveria ser esquecido e substituído por uma arquitetura que 

representasse as raízes irlandesas: 

Com o renascimento do Gaélico no final do século XIX e início do século 

XX, o termo Anglo-Irlandês tomou uma conotação negativa, no novo, 

totalmente definido nacionalismo, Irlandês se tornou sinônimo de Gaélico. 

[…] Pensamentos ferrenhos como este indubitavelmente refletiam a opinião 

de muitos irlandeses que o século XVIII foi um “tipo de hiato na vida da 

nação, um vale de humilhação”.   (KEARNS, 1982, p.273)
3
. 

E se os ingleses jamais se lembrariam, os irlandeses jamais esqueceriam (SHEEN 

apud BURKE, 2000, p.82). Neste viés de resistência e ressentimento, o passado de opressão 

vivido pelos irlandeses se manifestou em seus esforços para “apagar” a presença inglesa em 

seu território. Em suas representações tem-se o imaginário urbano dos nacionalistas, que não 

comportava a presença de remanescentes do período em que estavam sob outro domínio 

político (e cultural), bem como resgatava uma estética que se vinculava às suas origens: a 

arquitetura Gaélica.  O autor afirma que, apesar das constantes afirmações de que a 

arquitetura georgiana se tratava de exemplares ingleses “transplantados” ao solo irlandês, 

haviam claras evidências que as edificações georgianas foram criadas por arquitetos, 

construtores e artesãos irlandeses, bem como também eram irlandeses os materiais 

empregados, o que colocaria o argumento dos nacionalistas em xeque (KEARNS, 1982, p. 

273).   

As representações sobre o acervo construído Anglo-Irlandês da cidade revelam 

sensibilidades negativas e propõem o apagamento da presença georgiana em solo irlandês. O 

                                                           
3
 Traduzido pela autora do original a seguir: With the Gaelic revival of the late nineteenth and early twentieth 

centuries, the term Anglo-Irish took on a negative connotation, in the new, exclusively defined nationalism, Irish 

became synonymous with Gaelic. […] Such impassioned statements doubtlessly reflect the opinion of many 

Irishmen that the eighteenth century was a “kind of hiatus in the life of the nation, a valley of humiliation”. 
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estudo de Kearns, que também se vincula aos processos de memória e amnésia social, pontua 

elementos que interessam à disscussão nos discursos analisados ao longo desta pesquisa; a 

(re)construção da cidade por meio dos embates de representações e disputas pelo legado que 

seu acervo edificado pereniza na memória urbana.  

A construção das sensibilidades 

Ao investigar a mudança de sensibilidade acerca do uso da praia como balneário, 

Alain Courbin (1989, p.7) explica que “não há outro meio de conhecer os homens do passado 

a não ser tomando emprestado seus olhares, vivendo suas emoções”. A história das 

sensibilidades se volta para os primeiros indícios de percepção e sentimentos, considerando as 

condições em que eles foram formados, experienciados e representados no passado 

(WICKBERG, 2007, p.662), estes sentimentos compõem o imaginário social e são parte 

fundamental das representações da realidade (PESAVENTO, 2004a, p.4). Diante das 

transformações urbanas ocorridas a partir do século XIX, os citadinos se veem as voltas de 

novas sensações e sentimentos. Maria Stella Brescianni (1991, p. 12) atesta que esta é uma 

das “portas”
4
 para se compreender as transformações  que ocorreram na urbe e o que estas 

ocasionaram na sociedade.  

Ao referir-se à obra de John Huizinga, O Declínio da Idade Média (publicado 

originalmente em 1919), Wickberg (2007, p. 664) elucida, por meio da leitura da obra do 

historiador holandês, as mudanças ocorridas no campo das sensibilidades retratadas por 

Huizinga à época da publicação de seu livro: “ [...]a diferença não era exatamente de crenças, 

valores, modos de representação, ou estados de sensações, ainda que tudo isto estivesse 

conectado. É além, trata-se de uma diferença de sensibilidades.”
5
. As transformações 

ocorridas no campo político, econômico e social, tiveram efeito direto na forma como os 

citadinos passaram a lidar com a sua individualidade, seu corpo, seu tempo e seu trabalho, sua 

moradia e até mesmo com sua cidade.
6 

 

A leitura destas sensibilidades requer um olhar atento, apesar de usualmente se 

inserirem nas representações que o pesquisador utiliza (portanto, estão em todos os lugares), a 

                                                           
4
 A “Porta” neste contexto faz alusão ao texto “As Sete Portas da Cidade”, em que Brescianni apresenta sete 

caminhos possíveis para a análise do urbano. A possibilidade apresentada no texto seria a 4ª porta descrita pela 

historiadora.  
5
 Tradução livre feita pela autora.  

6
 Para compreender melhor algumas destas mudanças (na ordem em que foram citadas no texto): Alain Corbin, 

em “O segredo do indivíduo” e Peter Gay em “Um teto todo seu”, Georges Vigarello em “O corpo trabalhado”, 

Michael Foucault em “Os Corpos Dóceis”, Roger-Henri Guerrand em “Espaços Privados” e Aleida Assmann em 

“Locais”. 
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apreensão delas não está convenientemente visível, óbvia, para ele, posto que a sensibilidade 

– ou conhecimento sensível – não advém de um processo racional do individuo acerca de sua 

realidade. Trata-se de um pormenor a ser capturado nas representações individuais, esta 

característica esclarece como estas representações devem ser apreciadas pelo pesquisador, 

para além de reunir textos definidos pelo seu conteúdo e depois dizer que são uma parte de 

um discurso sobre este mesmo conteúdo, os historiadores devem tentar sair da leitura pura do 

objeto e procurar as entrelinhas que o orbitam: perceptivas, emotivas e conceituais; estas 

viabilizam a leitura do porquê o objeto ter sido representado do modo apresentado no material 

coletado pelo pesquisador (WICKBERG, 2007, p.669, 683).  

As representações e as sensibilidades diferenciam-se pelo modo como a realidade é 

apreendida; tem-se que as leituras feitas pela lente das representações interpretam o seu 

substrato de análise como uma ação num dado embate onde seu significado é de dominação 

ou de resistência – ou seja, sendo a realidade o fruto de um conjunto de ações, as referências a 

ela podem indicar tanto concordância ou discordância das operações empregadas e podem 

atuar para modificar ou questionar a realidade. Trata-se de processo cognitivo mais elaborado 

do que as sensibilidades, que são “estáveis”. Não há um diálogo a ser feito com o sistema de 

onde emerge nem com a mentalidade ou zeitgeist
7
 vigentes. A negociação não é viável porque 

o discurso que contém manifestações sensíveis “já está dito” (WICKBERG, 2007, p.273-

275). As percepções sensíveis podem ser compreendidas, também, como “operações 

imaginárias de sentido e de representação do mundo” (PESAVENTO, 2007, p.14) que trazem 

à tona uma experiência já passada, tornando-a presente. Frisa-se que a percepção sensível, 

normalmente associada a atores individuais, pode vir a ser partilhada (PESAVENTO, 2004a, 

p.56), quando há um caso-limite em curso na realidade, como as demolições, que interferem 

diretamente na dimensão material da realidade. Este tipo de percepção sensível pode 

transcender para um (ou mais) grupo(s), porque “acontecimentos excepcionais” ou “casos-

limites”, implicam numa perturbação da realidade com magnitude tal que interfere na relação 

do grupo com o lugar, “o grupo tomou consciência com mais intensidade daquilo que ele era 

desde há muito tempo e até este momento [o evento], e porque os vínculos que o ligavam ao 

lugar se tornaram mais claros, no momento em que iam romper.” (HALBWACHS, p.133).   

                                                           
7
 Optou-se por manter o termo utilizado por Wickberg em sua explicação acerca da diferença entre 

representações e sensibilidades, contudo, considera-se este termo inadequado porque imprime a perspectiva de 

homogeneidade o que por si só já é contraditória ao conceito de representações e sensibilidades, que emergem de 

embates de percepções sobre a realidade. 
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A diferenciação entre representações e sensibilidades pode ser vista no estudo feito por 

Vera Lins, Um crítico de arte nas ruas do Rio, em que apresenta algumas crônicas do artista 

plástico Gonzaga Duque sobre as transformações urbanas iniciadas à época da gestão de 

Pereira Passos e como estas - em alguns momentos - se vinculam ao pensamento de Camillo 

Sitte. Das publicações do artista (representações), Lins extrai as sensações e/ou sentimentos 

nas entrelinhas do discurso de Duque. Apresentamos dois momentos singulares da leitura do 

artista sobre a cidade:  

Há cantos no coração da cidade, que aproveitados com inteligência e bom 

gosto dariam lindíssimos motivos decorativos, com especialidade os que se 

esbarram nas encostas dos morros, que, alargados em praças, em forma 

exedral ou em semicírculo, ofereceriam um fundo de fonte rústica ou 

cascata, realmente encantado pelo inesperado do contraste. Há também ruas 

que dificilmente alinháveis, comportariam quebra-ângulos bizarros, fossem 

fontes fossem grupos alegóricos, com auxílio de vegetação. A escolha estaria 

de acordo com o sentimento estético de quem competisse. (DUQUE, 1909, 

apud LINS, s/d, p.5). 

Nesta primeira citação, observa-se que Duque tinha uma visão pitoresca da cidade que 

se aproximava daquela feita por Camillo Sitte, que defendia a manutenção das vias 

irregulares, que além de representar o passado da cidade, permitiam aos transeuntes um 

percurso de surpresas, do inesperado. A proposta de Gonzaga Duque de reaproveitar o 

arruamento existente denota não apenas o seu senso de funcionalidade e de uma possível 

leitura prévia sobre o pensamento de Sitte, mas um anseio pela preservação da experiência 

urbana do transeunte, do cenário (principalmente quando não menciona a alternativa vigente à 

época – a de desmonte dos morros - e sim do aproveitamento deles como alternativa para o 

embelezamento e funcionalidade urbana) e da manutenção das estruturas existentes com a 

implementação de artefatos funcionais ou estéticos que viabilizassem o melhor uso dentro da 

cidade que ansiava por transformação.  

Vai desaparecer a estreita e feia rua Sete. Dentro de pouco tempo o aluvião 

desbravador fará de todo o lado direito, a começar da rua Júlio César (antiga 

do Carmo) e terminando na rua Uruguaiana, um monte d’escombros donde 

se evolará com o fumo da poeirada, mais um dos últimos alentos da velha e 

andrajosa Sebastianópolis. (DUQUE, 1905, apud LINS, s/d, p.6). 

Ao se referir à demolição parcial da Rua Sete de Setembro, Duque manifesta 

sentimentos dúbios em relação às destruições empreendidas no logradouro. Sendo “feia e 

estreita” a rua não corresponderia ao seu imaginário urbano; em contrapartida “um dos 

últimos alentos” da velha Sebastianópolis indica um vínculo de afetitividade e/ ou de 

saudosismo, sentimentos estes corroborados por Lins ao longo do artigo (LINS, s/d, p.6-10). 
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A existência de edificações remetiam à juventude do artista e à história da urbe carioca fosse 

pela representatividade da função social dos edifícios (comercio, serviços, manufatura, etc.), 

fosse pelo aspecto plástico da edificação.  

As representações de Duque discutidas no artigo de Lins permitem que se 

compreendam as perspectivas do autor sobre a vivência em uma cidade com ares 

modernizados, salubre e embelezada, que conflitava com suas memórias, manifestadas em seu 

discurso que ora apresentava momentos de entusiasmo e alegria pelos novos usos e práticas 

na urbe, ora despertavam nuances de passadismo, tristeza e espanto diante das referências que 

estão se desfazendo às vistas do artista fossem pelo vinculo afetivo que possuía, fosse por 

entender que certas edificações representavam a urbe carioca ou por sua história e sua 

estética, fosse por entender que o processo de modernização urbana não implicava, 

necessariamente, em se empreender grandes arrasamentos. 

A apreensão da mobilização do sensível pode se tornar uma tarefa angustiante, tendo 

em vista que se tenta retomar o impalpável, com o agravante deste já ser um passado 

usualmente não pertence a quem tenta reavê-lo. A obra de Roland Barthes acerca dos 

elementos compositivos da fotografia presta-se aqui a fazer uma ilustração também utilizada 

por Pesavento (2004a, p.2-5), que explicita o processo de mobilização do sensível. Barthes 

delimita em A Câmara Clara dois elementos comuns à leitura da fotografia. O primeiro, 

objetivo – Studium - que é todo o campo do saber e da cultura, que permitem que se deduzam 

naquela representação a explicação da realidade; o outro elemento – Punctum – “age como 

uma flecha”, não há como ficar indiferente ao seu apelo. Seria então o Studium a 

representação, e o Punctum a sensibilidade, ambos emergidos de uma mesma realidade e 

indissociáveis entre si, tendo em vista que “uma vez que tudo o que toca o sensível é por sua 

vez, remetido e inserido à cultura e à esfera de conhecimento científico que cada um porta em 

si.” (BARTHES, 1984, p.44-49).   

Esta última perspectiva, elucida neste primeiro momento a aproximação ao entender 

de como emergem (emergirão) as sensibilidades ao longo dos substratos de análise utilizados, 

como crônicas e textos jornalísticos. No contexto da pesquisa aqui realizada, faz-se necessário 

compreender que a cidade que se modernizava trazia consigo não apenas o novo, mas o 

(inevitável) embate com o tradicional fosse por destruí-lo, fosse por mantê-lo no acervo 

construído da urbe, inscrevendo na memória urbana os elementos que a definirão a partir 

destas situações-limite. É deste enredo em que se esperaria o louvor do novo que supera o 
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antigo que as sensibilidades sobre a memória inscrita nas pedras da cidade passam a tomar 

conta dos discursos – sejam eles escritos, pintados ou fotografados – em uma tentativa de 

impedir que tudo vá abaixo.   

 

1.2. Memória e amnésia: as duas agulhas que tecem a urbe 

 

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois 

passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu 

caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para 

que eu não deixe de caminhar. (GALEANO, 1994, p.310). 

 A partir da angústia contida no excerto de Eduardo Galeano, transforma-se aqui a sua 

“utopia” em “história”. Retomando o conceito do “terceiro tempo” cunhado por Pesavento, a 

escrita histórica tem o caráter de ser “a reconstrução sempre problemática e incompleta do 

que não existe mais” (NORA, 1993, p.9). Entende-se que o poder da memória colabora 

diretamente nesta construção ainda que a própria seja fruto de arbitrariedades em sua origem, 

legando ao presente aquilo que “ilusoriamente nos é transmitido através de uma informação 

profundamente selectiva” (BEBIANO, 2006, p.1).  

 A memória pode ser entendida como uma conjunção de três aspectos: “a presença, a 

ausência, a anterioridade”; existe porque é referenciada no presente [presença], mas remete a 

algo “que já não está lá [ausência], mas esteve [anterioridade]”
 8

 (RICOEUR, 2003, p.2). A 

ausência da memória (ou a presença de uma memória singular que remete apenas a um 

grupo), então, é o estopim que leva a história a investigar o que não se queria lembrar, o que 

se deixou ignorar. A pesquisa da construção da memória urbana visa resgatar indícios que 

intentam se aproximar dos constantes embates que compõem o passado que, por vezes, 

relegam ao presente apenas as memórias dos “vencedores”. É necessário que se questione as 

fontes e que estas sejam vistas como resultantes de um conflito (MOTTA, 1998, p.11) ou um 

embate de imaginários, destarte, a busca pelos outros personagens, discursos e elementos 

olvidados se torna imperativa para o entendimento do processo dialético passado. David 

Lowenthal sustenta que o “preconceito cultural” afeta o que é preservado, o que será banido e 

o que será deliberadamente destruído (apud KEARNS, 1982, p.273). Se tratando de um 

embate de atores para a construção dos significados, da história e da dimensão material da 

urbe, o título da seção alude a este processo de “escrever e apagar” a narrativa de uma 

                                                           
8
 O conteúdo dentro das chaves é adição da autora. 
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sociedade e a narrativa da própria cidade por meio das demolições que se mobilizam em seu 

acervo construído.  

Antes de prosseguir para a concepção de memória dos lugares, é preciso compreender 

que o próprio conceito de memória se metamorfoseou com o tempo e passou a ser vinculado 

como algo puramente individual quando se associou à psicologia (NORA, 1993, p. 17). Le 

Goff descreve a memória “como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em 

primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 

impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas” (1990, p.424).   

A memória se vincula a várias disciplinas, e é por meio de seu vinculo com a 

neurologia que Paolo Rossi (2010) recorre ao caso do Marinheiro Perdido de Oliver Sacks, 

para afirmar que a perda da memória pode reduzir a vida de indivíduos a uma série de 

momentos que não tem mais nenhum sentido. Contudo, apesar da vinculação direta da 

mémoria a um processo individual, o autor afirma que esta também é um processo coletivo e 

que a ausência de memória do marinheiro de Sacks, “reduzido a uma espécie de vanilóquio 

humeano, uma mera sucessão de impressões e acontecimentos sem relação entre si” (SACKS 

apud ROSSI (a), 2010, p.29), pode ser vinculada a uma sociedade sem memória (ou que não 

busca o exercício dela) e que esta ausência de memória pode ser coletivizada na sociedade ou 

em parte dela. 

Seja formada por indivíduos ou grupos, a memória tem em seu cerne, também, o 

vinculo com os espaços, sendo este o fator que pode atribuir ao sítio um significado e valor. 

Este vínculo é elucidado por Halbwachs quando este afirma que o entorno material que nos 

cerca traz consigo as marcas individuais e dos grupos, e que “a memória coletiva tem seu 

ponto de apoio sobre as imagens espaciais.” (1990, p.136). Aleida Assmann
9
 (2011, p.317) 

afirma que as memórias dos locais podem ter dois sentidos, o primeiro – genetivus objectivus 

– se refere à memória que se tem em relação aos locais, o que remete a uma visão fotográfica 

deles, já o segundo – genetivus subjectivus – é o tipo de memória que estão atribuídas apenas 

aos locais, conceito que remete a um outro, o do genius locci: conceito que se tornou famoso 

no campo da Arquitetura por meio de Aldo Rossi, que o descreve como sendo um caráter 

intrínseco ao lugar e seu entorno, construído ao longo das gerações que o tem como palco 

atribuindo-lhe significados que vão se sedimentando na memória coletiva e então as 

memórias “se tornam” o lugar (ROSSI(b), 1995, p.147). 

                                                           
9
 Assmann é Professora da Universidade de Konstanz, formada em literatura inglesa e egiptologia, e reconhecida 

pelos seus estudos sobre a memória. 
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Retomando o conceito de genetivus subjectivus, Assmann sustenta que a própria 

expressão sugere que os locais podem vir a se tornar ou serem vistos como sujeitos, sendo 

estes então “portadores da recordação e possivelmente dotados de uma memória que 

ultrapassa amplamente a memória dos seres humanos” (ASSMANN, 2011, p.317). Esta 

perspectiva se complementa àquela promovida por Burke que afirma que a memória, quando 

transmitida de um grupo (geração ou comunidade) para outro, é recebida e lida de modo 

transformado pelas influências e pela inserção do receptor na realidade, “porque os 

receptores, de maneira consciente ou inconsciente, interpretam e adaptam as idéias, costumes, 

imagens e tudo o que lhes é oferecido” (BURKE, 2000, p.248). Deste modo, a memória de 

um local não se perde, mas é alterada conforme sua transmissão, tal qual se demonstrará a 

seguir no exemplo sobre a presença/ausência do Morro do Castelo no Rio de Janeiro em duas 

gerações distintas.   

Voltando-se para o processo de significação dos locais, Assmann explica que isto se 

dá quando famílias ou grupos estabelecem um vínculo com aquele espaço, atribuindo-o um 

significado que se quer duradouro. Esta relação estreita entre os indivíduos/grupos e o local 

(espaço geográfico) passa a definir as formas de vida e as experiências destas pessoas, que 

passam a associar àquele local a suas tradições e histórias (ASSMANN, 2011, p.328), este 

vínculo também implica nos usos e manutenção daquele local, que se torna um dos “anais de 

pedra” do grupo que o reclama para si como elemento compositivo de sua história e, portanto, 

de sua identidade.  

Para não associar erroneamente o conceito aqui contemplado para “memória dos 

locais” e “lugares de memória” recorremos à concepção de Nora (1993, p.13) que de certa 

forma antagoniza com o que foi dito até então. Ele sustenta que os lugares de memória tem 

sua origem no sentimento de que não há memória espontânea, e que este fator é o que permite 

a sua permanência, por não ser uma operação natural os grupos ou indivíduos criam arquivos, 

celebram aniversários e outras datas que julguem importantes, fazem atas em reuniões; os 

lugares da memória neste caso, não são apenas espaços, são também substratos em que se 

registram pessoas, datas e mensagens que se julgam relevantes. Resume-se este pensamento 

recorrendo novamente à Assmann (2011, p. 319) que estabelece a diferença entre local e 

espaço, na concepção pretendida nesta seção: “Enquanto "espaço" se tornou uma categoria 
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neutralizada e dessemiotizada de disponibilidade e desempenho de um papel, a atenção volta-

se para o "local" com sua significação inespecífica e cheia de segredos.”.
10

 

A memória dos locais, de certa forma, operam da mesma maneira, a força vinculativa 

dos lugares está fundamentada de modo muito diversificado, mas são fruto de um esforço para 

criar as permanências dos processos que se intentam eternizar. Assmann delimita quais são os 

tipos de locais de memória e as forças que os cria e mantém: “no caso do local geracional, 

essa força repousa sobre uma cadeia de parentesco entre viventes e falecidos; no caso dos 

locais memorativos, ela repousa sobre uma narrativa resgatada e legada adiante; no caso de 

locais da recordação, sobre um mero interesse histórico de caráter antiquário; e no caso de 

locais traumáticos, sobre uma ferida que não quer cicatrizar” (ASSMANN, 2011, p.359). 

O esforço criado para eternizar o local e seu significado pode se perder com o tempo, 

seja pelo esquecimento inconsciente ou consciente. Le Goff (1990, p.477) assevera que a 

memória, quando coletiva, não se trata apenas de uma conquista, de um processo exitoso de 

manutenção (de parte) da identidade daquele grupo. A memória também é um instrumento e 

objeto de poder. Ele exemplifica com o caso das sociedades que tem a base de sua memória 

em recursos de oralidade, ou ainda, que estão em vias de construir sua memória coletiva pelo 

meio da escrita (LE GOFF, 1990, p. 477), sociedades como essas permitem ao pesquisador a 

compreensão dos embates que compõem a “história dos vencedores”, quais serão as tradições 

e “versões” da história que se querem eternizar como memória imanente àquele grupo.  

Voltando à dimensão espacial e material da memória, Assmann elabora como os 

lugares de memória perdem os seus significados e se tornam “espaços” que não trazem mais 

em si o genetivus subjectivus. Isto ocorre quando o processo de transmissão de uma tradição 

que até então se mantinha viva, é quebrado, “os locais da memória se tornam ilegíveis”. Esta 

ruptura, contudo, pode ser superada por um novo vínculo criado para aquele lugar, quanto se 

atribui à ele um novo modo de leitura (ASSMANN, 2011, p.336).  

Para ilustrar o pensamento de Assmann (2011, p.347) de que “Um local — está claro 

— só conserva lembranças quando as pessoas se preocupam em mantê-las”, apresenta-se aqui 

o conhecido caso da derrubada do Morro do Castelo no Rio de Janeiro. Local de origem da 

cidade, o morro começou a ser desmontado durante o governo do prefeito Pereira Passos em 

1905 para a abertura da Avenida Central.  

O Morro foi alvo de desdém por parte da sociedade e recanto da memória por outra, 

guardava em si edifícios oriundos do nascimento da cidade (Conventos, Escolas, Igrejas), 
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 As relações entre “espaço e lugar” em outros estudos, a exemplo das obras de Yi Fu Tuan, Aldo Rossi e 

Martin Heidegger. 
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além do seu traçado e estrutura urbana (SOUSA, 2013). As representações sobre o Castelo 

eram díspares, como se verá nos excertos a seguir, alguns se referiam a ele como “a pérola 

desgastada do colar que forma o Rio de Janeiro”. Seu desmonte foi finalizado em 1922, 

tornando-se uma esplanada hoje com significado nevoento para a população carioca, como 

pode-se ver na introdução do livro Era uma vez o Morro do Castelo, publicado pelo IPHAN 

em 2000: 

 
 “ Exatos 78 anos após o grande arrasamento do Morro do Castelo, a 

esplanada que nascera em seu lugar em nada lembra a fundação da cidade. 

[...] Nos livros didáticos raramente se toca no assunto. Essa é uma espécie de 

herança as avessas cria vazios involuntários na história do Rio de Janeiro.” 

(NONATO e SANTOS, 2000, p.XV). 

O apagamento do Castelo remonta ao final século XVIII, juntamente com o Morro de 

São Bento, que na época eram vistos como barreiras que impediam a ventilação das partes 

baixas da cidade e eram redutos para pessoas “indesejáveis” no centro da cidade (SOUSA, 

2013). Os excertos a seguir se voltam para as representações feitas por Lima Barreto e Olavo 

Bilac sobre o desmonte do Morro iniciado em 1905. 

Ao anúncio do desmonte do morro, Bilac desbravou-o e viu que este perdia seus 

aspectos pitorescos diante da construção do cenário de miséria e insalubridade dos quintais 

imundos com crianças nuas rolando pelo chão em meio às galinhas, das mulheres 

maltrapilhas, das quitandas imundas, quando este afirma que “a sensação que eu tinha era de 

também estar num cemitério – um cemitério dos vivos”:  

Alli via eu a cellula geradora da cidade; dali nascera, dalli partira o Rio de 

Janeiro, a minha urbs querida...Aquellas pedras, aquellas esculpturas, 

aquellas inscripções têm mais de trezentos anos; o Morro do Castelo é o 

relicário da nossa infância e do povo(...) Agora tudo aquilo vai desaparecer, 

o morro está condemnado. Não lhe hão de valer razões de respeito histórico 

ou religioso, nem razões de economia. A cidade moderna, cosmópolis 

soberana precisa daquele largo espaço que ainda é tomada pela cidade 

colonial.(...) os materiaes da metropole antiga virão servir a gloria da 

metrópole moderna. (BILAC, 1905).  

O “cemitério dos vivos” de Bilac remete à sua posição favorável ao desmonte do 

morro que já não o transporta para o cenário formador da cidade, desfazendo seu vínculo com 

o “rochedo” e clamando por seu desmonte para a formação da cidade modernizada. Seu 

desarraigamento à memória da cidade tem um fundamento no pensamento associado à 

construção da urbe moderna vigente à época. A associação direta deste pensamento é 

vinculada ao modelo da tábula rasa haussmanniana empregada em Paris (segunda metade do 
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século XIX), mas Hawthorne, no início do século XIX, já afirmava que era imperativo que o 

homem não se vinculasse ao espaço por muito tempo, e que o êxito das gerações implica em 

mudanças sucessivas no espaço:  

A natureza humana não progride, como não viça a batata, se plantada por um 

número excessivo de gerações no mesmo solo cansado. Meus filhos têm tido 

outros berços e, tanto quanto o seu destino estiver sob o meu controle, 

deverão mergulhar raízes numa terra diferente (HAWTHORNE apud 

ASSMANN, p.321). 

A afirmação de Hawtorne remete ao pensamento de Burke, quando afirma que ainda 

que se transmita uma memória, ela será assimilada por outro grupo talhado sob novas 

influências e conjunturas; além disto convém entender que a memória é plural em número 

proporcional ao de grupos existentes e que é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, 

plural e individualizada (NORA, 1993, p.9). No exemplo analisado, ainda que o desmonte 

fosse iminente e que os promotores da Reforma de Pereira Passos não encontrassem entraves 

a ela (haviam entraves, mas desconsiderados pelo poder público, como a ausência de 

moradias para abrigar a população expulsa do morro), algumas vozes se apresentam 

contrariamente à destruição da memória da cidade. Aqui, neste excerto, manifesta-se a de 

Lima Barreto que empresta sua voz ao personagem Gonzaga de Sá:   

Um dia faltou á Repartição (contou-me isso mais tarde) para contemplar, ao 

sol do meio-dia, um casebre do Castello, visto que cincoenta e tantos anos 

atraz, em hora igual por ocasião, de uma gazeta da aula primaria. Pobre 

Gonzaga! A casa tinha ido abaixo. Que dôr! (BARRETO, 1919, p.56)
11

 

O processo do desmonte do Morro e da consequente destruição de seu vasto acervo 

construído implica não somente na demanda pela reestruturação urbana, mas para “apagar” do 

cenário da Belle Époque carioca as lembranças que o Castelo suscitava, a irregularidade e 

sujidão dos prédios, ruas e a miséria humana em nada harmonizavam com o projeto moderno 

da cidade. Paolo Rossi explana sobre o processo de apagamento da memória: este não se 

associa apenas “com a possibilidade de rever, a transitoriedade, o crescimento, a inserção de 

verdades parciais em teorias mais articuladas e mais amplas” (2010, p.32). O apagar está 

diretamente ligado, também, as intenções de esconder, ocultar, despistar, confundir os 

vestígios, afastar a verdade, destruir a verdade (ibidem) para que se escreva uma nova, ao 

sabor de seus escritores, usualmente os “vencedores” dos embates históricos.  

Investigar especificamente a reconstituição dos eventos de demolição tem como 

objetivo reconstruir estes embates e perceber as nuances emitidas no campo das sensibilidades 
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 A data de publicação do livro é anterior ao desmonte feito em 1922, portanto, infere-se que se trata de mais um 

dos “refervos” de Barreto remontando à primeira etapa da destruição do Morro feita em 1905. 
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em relação à memória dos locais, seja para sua manutenção e perpetuação seja pelo seu 

apagamento/esquecimento. Assmann sustenta que mesmo havendo o abandono e destruição 

de um local de memória, a sua história não se se encerra ali, os objetos remanescentes 

(vestígios como ruínas ou até mesmo o genius locci) podem colaborar com a construção de 

outras narrativas, “com isso, pontos de referência para uma nova memória cultural”. 

(ASSMANN, 2011, p.328). 

1.3.  Uma pesquisa baseada em indícios 

Para transformar os vestígios do passado em documentos passíveis de serem 

analisados é preciso “fazê-los falar”. Sem a formalização da análise, a apreciação dos 

documentos seriam apenas uma leitura oriunda de um “estranho país do passado” 

(LOWENTAL apud PESAVENTO, 2004b, p.63).  

Um dos possíveis caminhos para assimilar o que os documentos oferecem é o 

paradigma indiciário, estabelecido por Carlos Ginzburg em Mitos, Emblemas e Sinais (1991, 

p.177). Parte do princípio que a realidade é opaca e que é por meio de certos pontos 

privilegiados – os indícios – que se torna possível decifrá-la. No caso do uso das 

representações, deve se ir além do que é dito. “Detetivesca”, deve observar em suas 

subcamadas elementos que poderiam passar despercebidos – como as sensibilidades.  

Ginzburg (1991, p.144-149) exemplifica em Sinais que para se operar com o paradigma 

indiciário deveria se seguir o modus operandi de Sherlock Holmes, Freud e Morelli, cada qual 

em sua função investigativa (criminal, psicológica e artística), quando reunidas as pistas, 

parte-se para a análise delas em relação ao conjunto
12

.  

Dentro do contexto de pesquisa e análise dos eventos de demolição, as “pistas” são 

compostas dos elementos que emergem dos lugares e fundos-comuns: os discursos e 

documentos oficiais acerca destes eventos, os aspectos políticos, econômicos, sociais e 

culturais vigentes que permitiram/endossaram os eventos de demolição e, por fim, fazendo o 

uso do substrato selecionado para esta análise: os discursos de cronistas, jornalistas, técnicos e 

políticos. Para se atingir as respostas aos questionamentos e hipóteses deve-se então, “Montar, 

combinar, compor, cruzar, revelar o detalhe, dar relevância ao secundário, eis o segredo de 

um método do qual a História se vale, para atingir os sentidos partilhados pelos homens de 

outro tempo.” (PESAVENTO, 2004b, p.65). 
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 O próprio Ginzburg em Investigando Piero (2010) vai se usar deste paradigma indiciário quando, pela 

singularidade da orelha retratada pelo pintor, descobre a recorrência de um mesmo modelo nas pinturas de Piero, 

indicando a eficácia deste método. 
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O texto do autor literário é fruto de suas relações com a sua realidade em que se insere. 

A percepção de Antônio Cândido acerca do texto escrito se aproxima dos conceitos de 

representação e sensibilidade aqui apresentados. Em seu sistema de análise do texto, Cândido 

explica que a primeira tarefa é investigar as influências concretas exercidas pelos fatores 

socioculturais. É difícil discriminá-los, na sua quantidade e variedade, mas pode-se dizer que 

os mais decisivos se ligam à estrutura social, aos valores e as ideologias, e às técnicas de 

comunicação:  

1. Estrutura social: elemento percebido mais prontamente no texto, ou pela posição 

social do artista ou na configuração de grupos receptores;  

2. Valores e Ideologias: percebidos na forma e conteúdo da obra;  

3. Técnicas de comunicação: na fatura e transmissão. 

Infere-se que o uso do método de Cândido estabelece um diálogo com o preceito 

criado por Ginzburg (1991, p.13), que sustenta que se numa pesquisa histórica os dados se 

limitam a documentos alternativos, deve-se criar um método de “conexões puramente 

formais”, onde o produto final da pesquisa terá sua confiabilidade intacta. Este pensamento é 

compartilhado por Harvey (2006), que afirma que a partir do uso de várias fontes secundárias, 

estudos feitos sob diferentes perspectivas, se faz necessário criar um mecanismo de estudo 

maior para se chegar a uma síntese convergente entre essas fontes. Ginzburg, ciente de uma 

possível fragilidade para questionamentos da confiabilidade do paradigma indiciário, recorre à 

Galileu para apresentar dilema das pesquisas em ciências humanas, ou se assume um “estatuto 

científico frágil para chegar a resultados relevantes, ou assumir um estatuto cientifico forte 

para chegar a resultados de pouca relevância” (GINZBURG, 1991, p. 178). Ginzburg 

complementa afirmando que apenas a linguística havia conseguido superar este dilema e, 

portanto, era referencial para outras disciplinas, mas que pesquisas investigativas não se 

limitariam a por em prática regras preexistentes.  

Destarte, a pesquisa a ser empreendida, não pode se vincular apenas aos ditames de 

regras pré-estabelecidas como as de Cândido, seria assim, uma aplicação feita de modo 

“elástico”. Eventualmente indícios não poderão ser lidos da mesma forma que os outros, tanto 

por sua natureza como por sua disponibilidade, os eventos de demolição incorrem em debates 

de intensidade assimétrica entre eles e, portanto, de documentação em porte correspondente a 

esta medida. 
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2. Os periódicos, a literatura e a cidade 

  

O girar das rodas da carroça somados aos tilintantes cascos do muar, as engrenagens 

dos carros, as buzinas, solados de couro do sapateiam no calçamento da rua, as picaretas que 

desfazem muros, paredes, e chão se unem num compasso descompassado e compõem a 

sinfonia da urbe. Sentado numa cadeira de bar, de um café ou num banco de praça está ali o 

narrador – ou seria o compositor? – pondo em notas a ária que a cidade lhe apresenta. Fecha o 

caderno, a música não se perde, vemos suas notas; a música é tocada, mas a escolha dos 

timbres fogem para o meio das entrelinhas como uma corre-campo no roçado, uma agulha no 

palheiro, uma gota no oceano. Abrimos o jornal, o livro – lá está a mesma música – mas como 

ver, ouvir e sentir a cidade que já não existe mais?   

As narrativas e questionamentos do cotidiano já passado, hoje, residem em romances, 

crônicas ou em periódicos da mesma remota época, como portas privilegiadas para o 

cotidiano e sentimentos do passado. A análise do substrato literário requer - além de diretrizes 

para sua operacionalização - a compreensão de como se constrói e se vincula à realidade de 

onde emerge e que representa. Pesavento endossa que a arte se refere à realidade não 

necessariamente como um retrato. Ela pode confirmá-la, negá-la, ultrapassá-la, transformá-la, 

fixar normas e códigos que a regem, medos e pesadelos que a atormentam, exteriorizar 

expectativas. “A arte é um registro sensível do tempo, que diz como os homens 

representavam a si próprios e ao mundo” (2002, p.57).  

 O terceiro tempo que se constrói ao longo deste trabalho recorre aqui à perspectiva da 

literatura e da história, que se entremeiam na primeira seção deste capítulo, visando justificar 

a evocação de ambas disciplinas para compreender a formação das representações e das 

sensibilidades no urbano. A segunda seção apresenta a literatura entre as funções de 

condensadora e difusora de ideias já correntes no contexto de onde emerge, apresentando 

como o público se vincula a estas representações (identificação) e estas podem se materializar 

no cotidiano. Por fim, apresenta-se a perspectiva da literatura no Brasil do início do século 

XX, em que tinha nos jornais um dos seus meios de difusão, assim como as limitações do 

ofício do escritor e a limitação do público e dos temas abordados. 
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2.1.  O jornalismo literário no Brasil no início do século 
XX 

As produções jornalísticas do Brasil do início do século XX tinham em seus autores 

um ofício que ora pendia para o jornalismo, ora para a arte, ora fazia uso de ambos – e este 

último, segundo Sidney Chaloub (2002, p. 12)
13

, era o modo mais usual de se produzir peças 

jornalísticas. A escassez ou inexistência de um corpo profissional voltado para a publicação 

periódica fez com que profissionais de outras áreas, como engenheiros, magistrados, médicos 

e autodidatas tivessem suas produções veiculadas nos periódicos do início do século XX 

(CÂNDIDO, 2006, p.38). A suposta incipiência jornalística de seus escritores levou a 

construção de um cenário rico de discussões e perspectivas variadas dentro do microcosmo 

literário e jornalístico, hibridizando a prática literária, o conhecimento técnico e a redação 

jornalística. Este campo heterogêneo de escritores se baseia no processo ocorrido no campo 

das artes nas sociedades modernas, o que permitiu que a condição de artista não dependesse 

das outras atividades exercidas pelo mesmo indivíduo:  

[...] assim é que um poeta que seja inspetor de ensino, como foi Alberto de 

Oliveira, ou médico, como Jorge de Lima, não confunde as esferas de 

atividade e é identificado socialmente pelo papel de maior relevo na situação 

considerada, funcionando não raro o de artista (são os casos citados) como 

apoio para o desempenho de outros e como eixo central da personalidade 

socialmente definida. (ibidem). 

Crônicas, poesias, contos e romances (estes fracionados em várias edições: o folhetim) 

tinham espaço cativo na maioria das publicações periódicas e permitiam que os escritores 

dinamizassem seu contato e resposta do público conforme suas peças fossem publicadas. A 

crônica, inclusive, foi cunhada como “filha dos jornais” por Antônio Cândido, por denotar sua 

relevância e sedimentação no estilo literário brasileiro. Vários autores como Olavo Bilac, 

Lima Barreto, João do Rio e Coelho Neto, por exemplo, tinham em suas publicações 

periódicas a possibilidade de testar temas e estilos, o retorno do público aos seus textos 

permitiram que se aventassem possíveis compilações de alguns destes escritos para 

publicações futuras.  

A abertura deste meio de comunicação pode ser explicada pelo crescimento da 

imprensa no início do século XX, atribuído como uma das benesses do processo de 
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 “(...) jornalismo e literatura eram ofícios quase intercambiáveis: as mesmas personagens praticavam 

regularmente os dois ofícios, e se exercitavam nas variadas formas de texto existentes em cada um deles” 

(Chalhoub, idem). 
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modernização. Origina-se no aumento do público leitor por conta das medidas políticas de 

incentivo à educação que teve efeitos inesperados, acreditava-se o segmento de publicações 

em livros tomasse força mas ocorreu o processo de popularização dos periódicos, alguns deles 

como o La Nación para a Argentina e o Estado de São Paulo para o Brasil (RAMA, 1998, p. 

66). No caso da popularização dos periódicos no Brasil no final do século XIX, soma-se além 

do aumento da tiragem, “a presença cada vez maior de anúncios publicitários que 

consequentemente, reduziram seu preço tornando-a mais acessível” (SANTUCCI, 2012, 

p.23). A explosão demográfica a partir de 1870 e a politização das camadas urbanas propiciou 

um cenário propício para a atividade intelectual (VENTURA, 2000, p.137), ainda assim, os 

jornais possuíam público relativamente limitado, que expandiu sua parcela letrada a partir do 

século XX
14

.  

A possibilidade de se publicar em periódicos não pode ser confundida com a liberdade 

total e irrestrita para a escolha de pautas e temas. Havia de se seguir, em maior ou menor 

medida, a “linha editorial” de cada folhetim, seu viés ideológico implicava na escolha dos 

escritores para colaborar com a publicação tendo em vista as leituras convergentes entre autor 

e periódicos, criando uma série de temas que poderiam ser abordados (ou evitados). Soma-se 

a esta série a multiplicidade de formas de se produzir a peça jornalística-literária, a 

heterogeneidade de seus escritores implicava nas variadas formas de se informar e entreter 

dentro do periódico: recursos estilísticos, licença poética,  reflexões sobre a realidade e 

críticas ao poder vigente; em maior ou menor medida, todos estes caminhos eram permitidos.  

No Brasil, as mudanças no modo de se publicar o texto literário em periódicos tem em 

Machado de Assis um dos responsáveis pelas transformações das crônicas, que ganham um 

teor literário e social e passam a tratar da vida urbana e da política (SANTUCCI, 2012, p.23). 

O autor transitava por vários temas vinculados ao cotidiano, e encontrara na crônica um dos 

caminhos para suprir sua necessidade de abordar assuntos com a rapidez e leveza que o teatro 

realista e a literatura não permitiam (LUZ, 2012, p.117). Por conta da produção machadiana 

no ultimo quartel do século XIX, o gênero crônica adentra o século seguinte com novas 

feições, com sabor de modernidade, cosmopolita e abrasileirada (CANDIDO, 1992, p. 15).  

Como documento histórico privilegiado, a crônica fornece ao leitor a experiência 

aproximada que ele mesmo teria ao vivenciar a mesma urbe, no mesmo tempo, na mesma 
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 “[...]os principais não contavam com uma tiragem superior a 50.000 exemplares para uma população que se 

aproximava de 800.000 habitantes”. (SANTUCCI, 2012, p.41). 
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esfera social do autor que lê. Por conter em si uma perspectiva quase fotográfica, 

filmográfica, beirando o sinestésico, a crônica se apresenta como um dos caminhos possíveis 

para que a percepção do sensível para o leitor/pesquisador, pois como já referido, não tem 

compromissos com a verdade, mas sim com a verossimilhança:  

Há diferença entre quem escreve historia, o historiador, e quem a narra, o 

cronista (...). O historiador é obrigado a explicar, de uma ou outra maneira os 

episódios com que lida, e não pode absolutamente contentar-se em mostrá-

los como modelos de história do mundo. É exatamente o que faz o cronista, 

especialmente através de seus representantes clássicos os cronistas 

medievais, precursores da história moderna. Na base de sua historiografia 

esta o plano de salvação com que desde o inicio se libertaram do ônus da 

explicação verificável. (BENJAMIN, 1994, p. 209). 

Por seu caráter mais coletivo que mobilizador, se admitirá que neste primeiro 

momento, havia apenas a construção de uma identidade literária brasileira, assim, um único 

tipo literário se manifestaria de modos diferentes nos diversos Estados (CÂNDIDO, 2006, 

p.147). Esta perspectiva se baseia também, na formação e circulação dos autores brasileiros 

no início entre o final do século XIX e início do XX, “forasteiros” de várias regiões do país 

aportavam no Rio de Janeiro e em São Paulo, outros tantos se correspondiam, formando uma 

rede entre os escritores deste período (VENTURA, 2000, p.137)
15

. O jornal estreita seus 

vínculos com a literatura produzida neste período por ser, no Brasil, um dos locais para 

manifestações das atividades intelectuais voltadas para a identidade “e seus atores vivam o 

paradoxo de depender do jornal para muito mal sobreviver” (SANTUCCI, 2012, p.40). 

Se no século XIX houve uma geração atuante e preocupada em modificar a estrutura 

vigente, a geração do século XX se voltava para sua afirmação e estruturação de seu ofício 

(CÂNDIDO, 2006, p. 90).  A geração de 1870 foi composta de intelectuais mobilizados em 

torno de ideais reestruturantes da situação política e social vigentes na época, tendo seu êxito 

no processo de proclamação da República; as bandeiras do abolicionismo e republicanismo 

tinham outras nuances, voltadas para os aspectos urbanos, “o pequeno e atuante grupo ansiava 

pela modernização das estruturas da sociedade brasileira, e tinha os modos de vida da Europa 

como um modelo a se alcançar” (SANTUCCI, 2012, p.39). Com parte dos objetivos 

alcançados, o foco do engajamento desta nova geração de letrados do início do século XX, 

mantém a demanda por modernização, mas se volta para aspectos referentes à formação de 

uma identidade nacional, além de somar a sua luta a formação literária, a construção de estilos 

                                                           
15

 Ventura indica a vinda de vários autores que fizeram carreira no Rio de Janeiro e São Paulo, mas que se 

formaram em Recife, principalmente na Escola de Direito. A trajetória profissional de alguns autores deste 

período pode ser encontrada na publicação do autor “Estilo Tropical”, referenciada nesta dissertação.  
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e sua afirmação profissional (VENTURA, 2000, p.139). Este processo de busca por estilo e 

nicho profissional pode ser visto como continuidade das lutas das gerações de escritores 

anteriores, a nova missão para consistia em “definir conscientemente uma literatura mais 

ajustada às aspirações da jovem pátria, favorecendo entre criador e público relações vivas e 

adequadas à nova fase”. (CÂNDIDO, 2006, p.90).  

É também na virada do século que o mercado literário e cultural veem a ascensão de 

um “novo jornalismo”. As novas tecnologias, a popularização dos periódicos em várias 

camadas exigem da publicação maior apuro em seu acabamento e o tratamento literário das 

matérias (VENTURA, 2000, p.139). Reside neste processo uma das raízes do vínculo entre 

jornalismo e literatura no Brasil. A dinamicidade da publicação periódica se contrapunha aos 

passos lentos das edições dos livros, que se esgotavam lentamente, a rápida resposta dos 

jornais, revistas e tribunas permitiam a abertura de um diálogo (em sua maioria virtual) de 

autor e público diante das ideias e posturas adotadas pelo escritor (CÂNDIDO, 2006, p.90).  

O estudo apresentado por Laura Maciel acerca das relações entre imprensa e memória 

no início do século XX, é ilustrado com atuação do jornalista-literato feita por Paulo Barreto 

(João do Rio) no cenário carioca. Observador privilegiado do processo transformação da urbe 

em vários âmbitos, João do Rio, como repórter da Gazeta de Notícias, verificou em 1903 um 

aumento do público leitor na Capital Federal. Apesar de uma aparente crise no mercado de 

publicações, constatada pelo escritor por meio das entrevistas que fez com os “livreiros de 

primeira ordem”, verificou que ocorria em paralelo um aumento nas vendas de livros 

didáticos e escolares. Os processos de difusão da cultura letrada para o resto da sociedade por 

vezes ocorriam de modo lento, as obras contidas nas bibliotecas populares seriam as “mesmas 

devoradas em meados do século passado!” (BARRETO(b), Gazeta de Notícias, 26 nov 1903, 

p.1,2). Anos mais tarde, o estudioso Antônio Cândido partilhou desta mesma opinião, de que 

o crescente público da época não possuía refinamento de gosto (2006, p.95), contudo, o 

próprio João do Rio atesta na reportagem “O Brasil lê” que o surpreendente crescimento da 

leitura impressionava também pela variedade dos tipos de publicações procuradas, iam dos 

periódicos até os textos científicos recentes da França e Itália passando pelos novos e velhos 

clássicos da literatura estrangeira: 

Essa afirmação solemne será para muita gente inacreditável. O Brasil está 

lendo! Isso é lá possível, quando os seus escriptores ainda o pintam de 

tacape e flexa e o Antoine carapenteia a nossa desmoralisação para meia 

dúzia de meninos interessantes? Pois, senhores, não há dúvida. Os livreiros o 

dizem. O Brasil lê. [...] Quando a imprensa falla, o livro vende-se; exgota-se 
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uma edição de mil exemplares.. A casa tem editado romances, contos, aceita-

os mesmo, sem grande trabalho. [...] O Brasil lê como nunca leu. O interesse 

é antes de tudo geral pelas coisas actuaes politicas e palpitantes. A venda dos 

jornaes e revistas nunca foi feita como de  há dous anos para cá. É um 

paroxismo. As livrarias jã não chegam. Há agencias especiaes. Se  for a 

qualquer delas verá o lucro bárbaro. As revistas italianas, francezas, 

hespanholas, tem uma extracção formidável. Isso bastaria para atestar que o 

interesse pela leitura centuplicou. A base porém é a venda do livro didactico. 

[...] Lemos muito mais, apenas depois da República e principalmente depois 

do ministério Murtinho, do funding-loan e da melhora do cambio! [...] A 

impressão é de um povo que quer aprender e saber logo o que se passa hoje. 

[...]O Rio civiliza-se, é internacional, polyglotta. O Brasil lê vinte vezes mais 

do que há dez annos” (BARRETO(b), Gazeta de Notícias, 26 nov 1903, 

p.1,2). 

A popularização dos livros, jornais e revistas em edições mais acessíveis para a 

parcela da sociedade distante da cultura letrada criou um tipo de publicação periódica que 

informava sobre os lugares sociais por onde circulavam este público até então negligenciado, 

bem como as traziam à tona questões e perspectivas pertinentes a esses grupos (MACIEL, 

2012, p.55). Este crescimento foi impulsionado pela criação dos grêmios e sociedades de 

leitura (além do fortalecimento daqueles existentes desde o final do XIX), surgindo um nicho 

de investimento para os grandes editores, que viram surgir neste mesmo grupo a concorrência 

criada com as publicações engendradas pelos “amadores das letras” (MACIEL, 2012, p.54-

56).  

Apesar das questões coletivas pertinentes aos letrados do início do século XX, vê-se a 

formação tensões entre os escritores toma força com os conflitos sobre ideologias e teorias. 

Roberto Ventura aponta que o debate cultural deste período se inicia com o embate entre 

moderno e retrógrado, ciência do presente e metafísica do passado e evolui para campo de 

concepções científicas, vanguardas literárias e partidos políticos opostos (2000, p.152). Deste 

período até 1930, acentuam-se as tensões dos escritores no debate sobre ideologias e caráter 

político de suas produções, as discussões imprimem aspectos de pessoalidades e conflitos 

geracionais, rompendo a homogeneidade do grupo até então (Ventura, 2000, p.153).  

Conforme mostrado pelo estudo de Maciel (2012) vê-se a mudança na prática do 

ofício de escritor, que agora poderia ser praticada exclusivamente por conta da possibilidade 

de se remunerar os jornalistas(-literatos) pelo crescimento do mercado editorial. Isto permitiu 

tanto o aprimoramento das produções como este período possibilitou a construção de um 

público mais diversificado tanto por conta da dissociação da elite leitora da elite 

administrativa quanto pela formação de vários grupos dentro da sociedade que poderiam ter 
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um tipo de publicação manifestações e debates voltados para suas demandas sociais, politicas 

e culturais. Este processo de desoficialização da literatura e dos periódicos contribuiu para a 

revisão e questionamento dos padrões acadêmicos vigentes até então (CÂNDIDO, 2006, 

p.97).  

Como se viu na seção anterior, vários fatores influenciam na construção obra, 

apresenta-se aqui um outro, que considera que há um microcosmo criado entre autor(res) e 

seus leitores, e que estes autores também são leitores. As relações são dinâmicas e as leituras 

sobre obras são heterogêneas e dinâmicas. Cândido afirma que a literatura é como um sistema 

vivo em que as obras se influenciariam mutuamente e também sobre os leitores e, ainda, 

dependeriam destes para que fossem decifradas, aceitas, questionadas e deformadas por suas 

vivencias (CÂNDIDO, 2006, p.84). O processo de empatia criada pelo público diante da obra 

de um autor se dá em sua maioria no campo virtual, é a resposta do público diante da obra que 

vai delimitar qual a posição social do autor, “depende do conceito social que os grupos 

elaboram em relação a ele, e não corresponde necessariamente ao seu próprio” (ibidem, p. 

85).   

No início do século XX pululam publicações pensando a cultura brasileira seja por 

questioná-la como em Policarpo Quaresma (1911 e 1915) de Lima Barreto e ou por estudá-la 

como no Diccionario de Brasileirismos (1915) de Rodolfo Garcia (VELLOSO, 2004, p.206). 

O ápice deste lento movimento ocorre a partir da Semana de 22, quando o modernismo 

brasileiro se tornou veículo para a reformulação das representações feitas anteriormente sobre 

aspectos de nossa cultura que antes eram malquistos, “nossas deficiências, supostas ou reais, 

são reinterpretadas como superioridades” (CÂNDIDO, 2006, P.127). A construção deste novo 

paradigma de identidade cultural e artística do país implica na libertação de uma série de 

recalques históricos, sociais, étnicos, que passam a fazer parte do fundo-comum literário 

brasileiro (idem).   

A mudança de perspectiva sobre estes aspectos, valorizando-os, permitiu o 

desenvolvimento de outros campos de manifestação cultural. Criam-se novas frentes que 

reformulam o que era tido como fragilidade, que passa a ser visto como potencialidade e 

qualidades inerentes à nossa cultura. O patriotismo ornamental de Bilac, Coelho Neto ou Rui 

Barbosa, passa a dar lugar à valorização do que era visto até então como exótico, estes 

regionalismos e peculiaridades descobertos num movimento de redescoberta do próprio país 

onde os letrados se libertavam de suas injunções acadêmicas (CÂNDIDO, 2006, P.129). 
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A importância de se observar os momentos que antecedem esta efervescência de novas 

manifestações sobre a formulação cultura brasileira com ares modernos encontra-se em vários 

episódios. Cândido afirmava que os decênios de 1920 e de 1930 ficariam em nossa história 

intelectual como de harmoniosa convivência e troca de serviços entre literatura e estudos 

sociais (2006, p.142). Certamente o estudioso havia olvidado das importantes trajetórias 

literárias outros autores em períodos anteriores a este por ele delimitado, herdeiro dos 

pensamentos transformadores da Geração de 1870, o autor de Os Sertões imprimia em sua 

obra o “animismo das forças materiais e sociais que comandam a história, dirigindo os atos 

humanos no sentido da sua evolução inexorável é, ao fim, a mola mestra que faz movimentar-

se todo o universo de Euclides da Cunha” (SEVCENKO, 1999, p.133).  Quando Sevcenko 

discute a postura adotada por Lima Barreto e Euclides da Cunha, coloca os autores diante dos 

novos anseios, críticas e injustiças da Primeira República como indícios de que a mudança de 

pensamento na literatura brasileira voltava-se a debater o ajustamento da cultura às novas 

condições politico-sociais, ideológicas e tecnológicas: 

A busca de inserção da sociedade brasileira numa ordem humanitária sem 

fronteiras trazia porém um outro problema de importância crucial para os 

autores: a questão nacional [...] somente a descoberta e o desenvolvimento 

de uma originalidade nacional daria condições ao pais de compartilhar em 

igualdade de condições  de um regime de equiparação universal das 

sociedades.  (SEVCENKO, 1999, p.122) 

Esta perspectiva que se entremeava nos campos da literatura e do jornalismo, 

trouxeram para além do seu estilo, seu temário e ideologias. Se o jornalismo do início do 

século XX fazia uso de formas literárias, a literatura empregava técnicas de pesquisa e escrita 

jornalística, o que lhe conferia o uma maior aproximação da realidade, por vezes o autor 

recorreria à suposta ficção para refletir e criticar a sua realidade. (FARIA, 2013, p.30).  As 

produções publicadas em periódicos pelos jornalistas-literatos traziam a realidade sob uma 

lente de aumento, a esta objetividade e questionamento produzidos em formas de crônicas e 

reportagens produzia um exercício que vinha a se manifestar nas obras que se queriam 

puramente literárias dos autores fosse pela compilação das crônicas, fosse pela elaboração de 

folhetins e romances.  

Por exemplo, para a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, 

em 1909, Lima Barreto perpassou antes pela elaboração da revista Floreal, onde publicou a 

primeira versão deste mesmo romance dois anos antes de ser compilado e publicado.  De 

acordo com Lilian Schwarcz (2010, p.38), Barreto começou a elaborar este romance em 1905, 
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período em que publicava no jornal Correio da Manhã o folhetim Os subterrâneos do morro 

do Castelo, sobre a primeira etapa de desmonte do Morro do Castelo e questionava a 

reconstrução da cidade com suas conhecidas ironias a todos os passos empregados para este 

fim e tecendo ácidas críticas aos políticos. Com os olhos do jovem rapaz vindo do interior do 

Espirito Santo que aporta no Rio de Janeiro de 1905, em plena transformação, Lima Barreto 

faz uso da voz de seus personagens para transmitir suas críticas à remodelação da cidade e à 

segregação socioespacial que ali se concentrava, queixas semelhantes àquelas presentes em 

suas crônicas, somadas as outras tantas que elucubrara ao longo de sua - neste momento – 

breve experiência com os periódicos que em certos momentos ao longo da leitura de Caminha 

facilmente se pensa ler um trecho de uma crônica de Barreto: 

São grandes empresas, propriedade de venturosos donos, destinadas a lhes 

dar o domínio sobre as massas, em cuja linguagem falam, e a cuja 

inferioridade mental vão ao encontro, conduzindo os governos, os caracteres 

para os seus desejos inferiores, para os seus atrozes lucros burgueses... Não é 

fácil a um indivíduo qualquer, pobre, cheio de grandes ideias, fundar um que 

os combata... Há necessidade de dinheiro; são precisos, portanto, capitalistas 

que determinem e imponham o que se deve fazer num jornal... Vocês vejam: 

antigamente, entre nós, o jornal era de Ferreira de Araújo, de José do 

Patrocínio, de Fulano, de Beltrano... Hoje de quem são? A Gazeta é do 

Gaffrée, o País é do Visconde de Morais ou do Sampaio e assim por diante. 

E por detrás dela estão os estrangeiros, senão inimigos nossos, mas quase 

sempre indiferentes às nossas aspirações... (...) Era a Imprensa, a Onipotente 

Imprensa, o quarto poder fora da Constituição! (BARRETO, 1996, p.112). 

 A simbiose entre a prática do jornalismo, literatura e o envolvimento de ambas no 

âmbito político e social era observada por Sílvio Romero quando este afirmou ser no Brasil o 

local onde “a literatura conduz ao jornalismo e este à política que, no regime parlamentar e até 

no simplesmente representativo, exige que seus adeptos sejam oradores” (apud FARIA, 2013, 

p.34). Neste contexto, literatura não era tão subjetiva nem o jornalismo tão objetivo, a 

circulação dos mesmos profissionais entre as duas práticas implicava na construção (ou 

reinvenção) de estilos pertinentes aos dois campos, bem como temário dos debates que se 

registravam sobre o novo país que se construía entremeavam as produções dos mesmos. 

Na construção deste cenário movido por várias forças, letradas, populares, 

entremeando-se na política e na cultura, uma sociedade transformava sua recém-finda luta 

pela República pela construção de uma identidade nacional que, mesmo intentando elaborar 

seu próprio quadro, dialogasse com os novos tons modernos vindos da Europa e de Buenos 

Aires. Dos vários planos da realidade que foram (re)movidos, transformados e revistos neste 
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intento modernizante e de nacionalismo (romântico), a cidade se punha neste processo como 

um artefato a ser remodelado. A cada pedra removida ou colocada, vozes insurgiam. 

  

2.2. Literatura, texto e contexto  

 
Mas, o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus 

discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo? 

(FOUCAULT, 1995.p.8.). 

 

A construção do diálogo, de acordo com Antônio Cândido, se dá por três elementos: 

emissor, mensagem e receptor. Neste quadro o público, receptor da obra, é tão importante 

quanto o criador da mensagem. Como todo processo de representação da realidade, a obra 

literária
16

 é uma manifestação das percepções pessoais de seu autor - sendo este 

inevitavelmente influenciado pelo seu meio – mescladas em maior ou menor medida àquilo 

que ocorre em suas vivências na realidade em que seus leitores (contemporâneos) também 

vivenciam ou almejam. A mensagem toma coro, criando assim a empatia com o imaginário 

do autor, imaginário este que, caso se socialize, pode vir a se sedimentar no cotidiano do 

emissor e dos receptores da mensagem – a mudança de gosto, valores e moda são algumas 

destas possibilidades de sedimentação. 

Parte da literatura brasileira tem seu berço naquela feitas nos jornais do século XIX
17

. 

Originam-se neste período as relações dos autores com os periódicos e com o público, assim 

como estes delimitam seus temas e retratam a realidade. A transformação de gêneros até então 

estabelecido, como o romance, e a criação de novos, como a crônica, representam a influência 

decisiva dos jornais sobre a literatura (CÂNDIDO, 2006, p.43).  Como observadores 

privilegiados da realidade, os escritores registram seus imaginários e emergem sensibilidades 

acerca de fatos do cotidiano que, em maior ou menor escala, ganham relevância e se tornam 

objetos para reflexão. Esta perspectiva privilegiada, contudo, não impede que o escritor se 

desgarre totalmente dela, seus traços de individualidade se misturam nas linhas escritas 

embebidas por todas as influências da realidade que o cerca, em maior ou menor grau: 

                                                           
16

 O sentido atribuído aos termos “obra literária” e “obra de arte” se refere a um espectro amplo que  aqui 

engloba também, o texto jornalístico. O oficio da Literatura e do Jornalismo no Brasil do início do século XX 

eram intercambiáveis entre si (CHALOUB, 2012, p.12) 
17

 De acordo com Antônio Cândido, a partir de 1820, quando o primeiro folhetim romanesco foi publicado em 

um periódico, alterações sensíveis na composição literária foram feitas para adaptá-la ao novo meio de difusão 

(2006, p.43). 
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Que pensador ou que escriptor pode discernir as ideias creadas 

expontaneamente no proprio cerebro ou nascidas do estudo dos livros, das 

que lhe foram sugeridas pela leitura do jornal? Quantas inspirações, 

seguramente, não teve elle das infinitas e diversíssimas impressões que 

receben com a leitura diaria d’essa folha, que tantas vezes tem repelido, no 

primeiro momento, como vulgar visita importuna! (D’AMICIS apud 

BESSA, 1904, p.XV) 

A formação de um público leitor depende de fatores diversos, como a escolaridade, o 

acesso à publicação – por sua tiragem e por seu valor – e, finalmente, pela identificação que o 

produto escrito terá neste público. Assim como o emissor, o receptor da mensagem também 

influenciado pelos imaginários e lugares comuns de sua realidade, seu retorno à mensagem 

emitida pode se dar por aceitação ou rejeição à perspectiva apresentada pelo autor, a 

integração deste público vincula-se diretamente as estruturas sociais vigentes (CÂNDIDO, 

2006, p.44). Entende-se que a formação do público se assemelha à formação dos grupos de 

memória (geração ou comunidade) ilustrados no capítulo anterior quando se considera que a 

resposta emocional (empatia ou antipatia) diante da mensagem emitida pelo autor forma 

agrupamentos, organizam o público; excetua-se apenas que o grupo que responde 

emocionalmente à obra escrita não necessariamente partilham das mesmas relações e 

apropriações do espaço como os grupos de memória, é um grupo virtual.  

A construção do texto implica invariavelmente nas escolhas que o autor fará sob o fato 

discorrido, esta postura adotada em sua mensagem, por sua vez terá um efeito agregador ou 

segregador nos receptores da mensagem, tendo em vista que autor e público formam um 

sistema de influências recíprocas (ibidem, p.34). Como toda representação, o texto carrega em 

si a potencialidade de causar ambos os efeitos, a mesma mensagem causa estes efeitos em 

proporção variável conforme as características do artista e dos grupos que tem acesso a essa 

obra. A obra de efeito agregador se vincula diretamente aos lugares-comuns em sua 

perspectiva e é acessível para o público nas mídias em que se encaminha: “incorporar-se a um 

sistema simbólico vigente, utilizando o que já está estabelecido como forma de expressão de 

determinada sociedade” (CÂNDIDO, 2006, p.33). A obra de efeito segregador se volta às 

(novas) perspectivas destoantes acerca do fundo-comum, a renovação pode se dar tanto pela 

revisão do sistema simbólico vigente quanto pela forma de expressá-lo, “dirige-se a um 

número ao menos inicialmente reduzido de receptores, que se destacam, enquanto tais, da 

sociedade” (idem).  

Seja agregadora ou segregadora, a mensagem contida na obra implica na assimilação 

da perspectiva emitida pelo autor, isto pode se dar de tal forma que , quando coletivizada em 
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um grupo, se torna presente no imaginário dos receptores e pode vincular-se ao fundo-

comum. Neste processo, a identidade do autor se dissolve em meio aos debates e o discurso, 

coletivizado, passa a tomar conta do cotidiano de seu público, é atribuída ao autor, assim, a 

responsabilidade de tornar seus escritos a voz dos seus leitores, uma voz da coletividade. Este 

processo de difusão e assimilação que interfere nas representações dos leitores a tal ponto de 

se sedimentarem como modificações nos valores
18

 deste público já era analisado no início do 

século XX como se observa no excerto a seguir:  

A classe mais curiosa dos leitores (e é numerosíssima) é a d’aquelles que da 

leitura assidua do jornal (de um jornal dado, entenda-se) recolhem, para sua 

mente e para seu animo, um influxo de que não só não têem consciencia, 

mas que quasi sempre negam. Que interessante estudo poderia fazer-se sobre 

a lenta infiltração de ideias, sobre a gradual modificação de juízos e de 

convicções, que realisa o jornal em grande número de homens, os quaes, a 

pouco e pouco, acabam por não raciocinar senão com o raciocínio d’aquelle, 

por não falar senão com suas phrases, por esperar, cada manhã ou tarde, que 

o jornal lhes trace o programma e os materiaes das conversas que devem ter 

nas vinte e quatro horas sucessivas, e por limitar a essa leitura toda a sua 

vida intelectual: por não agazalhar já na mente, seja de política, seja de 

litteratura, ou de arte, ou de sciencia, ou de qualquer outro ramo de 

sabedoria, senão aquillo que lhes traz o jornal, convertido para eles em 

compendio sufficiente da vida universal e de todo o saber humano.  

(D’AMICIS apud BESSA, 1904, p.XV). 

A análise de Jean-Yves Mollier acerca das relações da mídia impressa e do publico 

francês no período da Belle Epoque complementa a compreensão do cenário literário e 

jornalístico neste momento quando traz a tona outra categoria a ser considerada nas leituras 

feitas pelo estudioso da cultura: a literatura popular, no contexto francês denominada como  la 

littérature du ruisseau ou literatura de rua (Mollier, 2008, p.161). A literatura de rua se 

destinava ao grande público, tida como uma forma “menor” da literatura, acessível 

fisicamente e em seu linguajar. No contexto brasileiro podemos inferir o efeito semelhante 

com os periódicos que continham folhetins, crônicas e reportagens embebidas do estilo 

literário. Seu caráter efêmero e com temáticas do cotidiano agregavam ao texto a capacidade 

de entreter e fazer uso deste canal de comunicação com o público para abordar temas de 

caráter político, configurando “um duplo movimento que conduz os escritores a, ao mesmo 

tempo, fazer dos problemas de sua época um dos temas de seu universo ficcional e a utilizar a 

imprensa para interferir no debate político.” (Mollier, 2008, p.163-164). 
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 Cândido classifica a modificação de valores como uma das três possibilidades de interferência de uma obra de 

arte no cotidiano do público, neste caso o autor delimita os valores como artísticos: gosto, moda e voga. (2006, 

P.46.).   
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A abordagem dos temas políticos, sociais e questionadores colocou a literatura de rua 

distante dos estudos do “Panteão Literário”, por conter, também, em seu âmago forte carga de 

atualidade (ibidem, p.164), tendo em vista seu temário cotidiano. Esta característica é 

indissociável da literatura popular, no caso francês, o processo de construção do texto 

consistia numa apropriação de eventos da realidade transpostos no campo da ficção, mas que 

o recurso de “inserir informações políticas na narrativa ficcional não era nova, e os 

almanaques se prestaram por longos anos a essa subversão da literatura pela política” 

(LÜSSEBRIN apud MOLLIER, 2008, p.170).  O fácil acesso a esta modalidade de literatura 

também implicou na disseminação das perspectivas políticas, partindo de um texto de efeito 

agregador, tem-se criação de uma cultura midiática, um grupo virtual ou real que partilha 

daquela perspectiva apresentada pelo autor. A este processo de formação de grupos, o 

público, é que se supõe a formação de um processo análogo quando se colocam a questão das 

demolições nas cidades brasileiras do inicio do século XX, haveria um efeito agregador nos 

textos publicados que questionavam a destruição do acervo material das cidades? As 

manifestações acerca da perspectiva apresentada pelo autor são indícios da repercussão do 

texto no universo de leitores da publicação em que ele se veicula.  

Compreender a inserção social, política e cultural do autor/periódico implica entender 

como a conjuntura experienciada se expressa direta e indiretamente em suas representações, 

para qual público se direcionam. Apesar de não ser o cerne das análises a serem empreendidas 

neste trabalho pela ausência de fontes satisfatórias para este fim, a apreensão mínima destes 

três parâmetros permite inferir também nas intencionalidades, restrições e até mesmo as 

subjetividades que o escritor possa vir a representar, a investigação destes aspectos pode ser 

um terreno pantanoso que beire a superficialidade. Para evitá-lo, Cândido sugere que os 

fatores mais comuns para esta investigação prévia se dêem pelas entradas ligadas à estrutura 

social, valores e ideologias e as técnicas de comunicação (CÂNDIDO, 2006, p.31).  

Neste tramo de influências, perspectivas e recursos, desbrava-se o parte do caminho 

para se acessar algumas das sensibilidades que se deixaram registrar no texto. Assim como as 

representações que são feitas sobre a realidade, as sensibilidades – apesar de espontâneas e 

inegociáveis – tem parte de suas raízes fincadas na cultura e na formação dos indivíduos que 

as manifestam, “muito do que julgamos reação espontânea de nossa sensibilidade é, de fato, 

conformidade automática aos padrões” (CÂNDIDO, 2006, p.46)
19

.  Não deve ser esquecido 
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 Os parâmetros entre reações originadas pela cultura aprendida ou pela psique não serão aqui delimitados, mas 

os estudos de cultura periodística de Enric Saperas podem atender a esta questão.  
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que o impulso criador da obra. A enargeia descrita por Carlo Guinzburg (1989, p.45) e 

Pesavento (2002a, p.57), ainda que a obra seja fruto de uma época e tenham o plano objetivo 

como referente, ela é carregada de sensibilidades, “uma fonte que diz sobre o seu momento de 

feitura e não sobre o tempo do narrado ou figurado” (PESAVENTO, idem).   

Ora, se autor e público partilham dos mesmos lugares comuns e, por vezes, até mesmo 

fundos-comuns, a construção da obra carrega em si aspectos sociais de causa e efeito. Por um 

lado é fruto de uma percepção da realidade, manifestada em certo grau de verossimilhança 

com ela, por outro produz “sobre os indivíduos um efeito prático, modificando a sua conduta 

e concepção do mundo, ou reforçando neles o sentimento dos valores sociais” (CÂNDIDO, 

2006, p.30). A relevância desta perspectiva dual da obra deve ser complementada com outras 

camadas que a compõem e não podem ser negligenciadas, tendo em vista que os detalhes da 

vida social “excedem por todos os lados a consciência, esta não tem uma percepção 

suficientemente forte desses detalhes para sentir sua realidade” como afirma o sociólogo 

Émile Durkheim (2007, p.19). A experiência sensível, por exemplo, é um dos fios condutores 

este processo de construção e contribuição da obra, Durkheim propunha a necessidade de se 

voltar à sensibilidade (ou a sensação) por entender que é dela que “provém todas as idéias 

gerais, verdadeiras ou falsas, científicas ou gerais” (DURKHEIM apud HAROCHE, 2008, 

p.122). A obra trata de uma representação de um contexto objetivo, “constante e idêntico”, 

mas que é variável por natureza, pois se baseia em processos subjetivos para sua feitura.  

A profusão de subjetividades e verossimilhanças contidas no texto tornam a visão do 

escritor privilegiada sobre a cidade, um quadro formado com o vivido do cotidiano que se 

vincula diretamente ao espaço urbano.  A urbe é ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, ora é 

material e em constante transformação, ora é personagem das reflexões, palco ou atriz das 

memórias, representadas num amplo espectro cultural e artístico. Nesta perspectiva que 

concerne aos interesses da Historia Cultural Urbana, tem-se que as formas literárias de 

representar o urbano englobam - num parâmetro de representações – as transformações do 

espaço bem como suas sensibilidades e sociabilidades dos seus agentes (PESAVENTO, 

2002b, p.13). À representação das formas urbanas pela literatura confere-se um poder 

(simbólico) de sentido e função, Pesavento atribui à literatura também o poder de anunciar, 

denunciar, ou negar as formas sociais da existência urbana e as suas formas materiais de 

expressão. Soma-se a este poder a sua forma sensível de capturar os momentos efêmeros de 

transformação na urbe (ibidem, p.14). A esta experiência do indivíduo na cidade, Angel Rama 

elucida a seguir como emergem as sensibilidades:  
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“Hay um labirinto de las calles que sólo la aventura personal puede penetrar 

y um labirinto de los signos que sólo la inteligencia razonante puede 

descifrar, encontrando su orden. Este es de obra de la ciudad letrada. Sólo 

ella es capaz de concebir, como pura especulación, la ciudad ideal, 

proyectarla antes de su existência, conservala más allá de su ejecución 

material, hacerla pervivir aun en pugna con las modificaciones sensibles que 

introduce sin cesar el hombre común.” (RAMA, 1998, p. 40). 

Neste panorama criado sobre como a Literatura em suas várias vertentes representa e 

interfere na realidade, bem como sua mensagem pode causar certos efeitos em seus leitores, 

agregando-os ou segregando-os, há também que o modo como sua mensagem é emitida – os 

meios- tem papel fundamental na atuação deste conteúdo no meio. Cândido denomina estes 

meios como técnicas de comunicação, termo que pode ser também entendido como mídias e 

que são variáveis conforme a sociedade e também exercem papel nos efeitos destas 

mensagens na mesma (2006, p.42). As técnicas de comunicação podem ser imateriais – como 

estribilhos de canções – ou materiais, como livros, instrumentos musicais, fotografia e jornais 

(ibidem). As técnicas de comunicação empregadas para uma mensagem ganham certa 

confiabilidade de seus receptores em alguns casos, podendo induzir como reagirão ao 

conteúdo repassado. Sobre esta capacidade de condicionar a reação do público, Cândido 

demonstra este efeito no excerto a seguir, sobre um mal-entendido no Programa de duas peças 

de concertos apresentados em Paris:  

Em 1837, Liszt deu em Paris um concerto, onde se anunciava uma peça de 

Beethoven e outra de Pixis, obscuro compositor já então considerado de 

qualidade ínfima. Por inadvertência, o programa trocou os nomes, atribuindo 

a um a obra de outro, de tal modo que a assistência, composta de gente 

musicalmente culta e refinada, cobriu de aplausos calorosos a de Pixis, que 

aparecia como de Beethoven, e manifestou fastio desprezivo em relação a 

esta, chegando muitos a se retirarem. Este fato verídico ilustra com mais 

eloquência do que qualquer exposição o que pretendo sugerir, isto é, que 

mesmo quando pensamos ser nós mesmos, somos público, pertencemos a 

uma massa cujas reações obedecem a condicionantes do momento e do 

meio. (CÂNDIDO, 2006, p.46) 

O jogo criado pela construção das mensagens atreladas às técnicas de comunicação 

que irão disseminá-las na sociedade forma mais uma das nuances deste quadro criado nesta 

seção. Infere-se que certas respostas do público são esperadas
20

, condicionadas por aquilo que 

lhes é apresentado. As publicações neste cenário de disputa entre imaginários sobre a 
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 Infere-se aqui que o possível “desmerecer” das edificações demolidas sobrepostas com a perspectiva do vir-a-

ser moderno poder ser um dos fatores, em alguns casos obviamente, que teria corroborado a sua destruição sem 

maiores reclamações. Desmerece-se a edificação em sua imagem, ignora-se seu valor para a memoria urbana, e 

propõe-se uma nova imagem para aquele local, portador de um genius locci relevante para a sociedade. Esta 

suposição se vincula principalmente às situações em que prédios foram demolidos para construir outros no 

mesmo terreno, mas também para as demolições ocasionadas pelos novos traços urbanos. 
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(re)forma urbana podem catalisar a resposta dos citadinos
21

 diante das propostas feitas para a 

transformação da urbe, apoiando, rejeitando ou questionando-as. Acerca do teor e do efeito 

das mensagens, Foucault atenta para o cuidadoso controle feito sobre alguma delas no 

momento de sua composição:  

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 

de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade. (FOUCAULT, 1995. p.9) 

A criação de um público diante de mensagem emitida, pelo acolhimento deste 

conteúdo apresentado pelo autor, se configura também pelo tipo de técnica empregada, pela 

formação de um modo de se apreciar uma obra e, inevitavelmente, pela “diferenciação de 

setores mais restritos que tendem à liderança do gosto — as elites” (CÂNDIDO, 2006, p.86) 

que irão direcionar por concordância ou oposição a reação deste primeiro grupo. A construção 

dos lugares-comuns de uma sociedade teria a participação de sua elite? Ora, quando Foucault 

argumenta que o discurso, por mais ínfimo que seja, sofre interdições que revelam sua ligação 

com o desejo e com o poder, infere-se que o traçar de uma representação abriga uma 

intencionalidade que é o próprio desejo, o imaginário impresso no discurso “não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, 

pelo que se luta, o poder do qual queremos apoderar.” (FOUCAULT, 1995, p. 10). Neste 

caso, o poder aqui pode ser lido como as representações diante da urbe existente e os 

imaginários em conflito para a formação desta, incluem-se neste embate as representações que 

condenam ou tentam salvar os anais de pedra da cidade.  
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 Considerando o acesso às publicações por seu valor e tiragem e a taxa de alfabetizados, entende-se que o 

público receptor das mensagens pode ser um grupo diminuto.  



  

   

54 
 

2.3. A literatura e a história como caminhos para a 
análise das representações e sensibilidades  

Entre as muitas possibilidades de compreender o fenômeno urbano, a História Cultural 

tem nos documentos oficiais
22

 e literários dois dos caminhos para se entender as 

representações e alcançar por meio delas as sensibilidades oriundas de realidades que já se 

desfizeram ou se transformaram. Os fenômenos e processos vinculados à História Cultural são 

de caráter múltiplo e poliocular (PESAVENTO, 2002b, p.9) o que requer dos estudiosos da 

urbe uma abordagem multifacetada. Edgar Morin reitera este pensamento quando posta que o 

pensamento transdisciplinar é o ideal para compreender variados processos humanos, porque 

vincula-los ou restringi-los à disciplinas criam limitações para seu entendimento. “Tudo que é 

humano é, ao mesmo tempo, psíquico, sociológico, econômico, histórico, demográfico.” 

(MORIN apud PESAVENTO, 2002b, p.9). Esta perspectiva plural permite diminuir em maior 

ou menor grau a distância entre a composição da narrativa histórica e a complexidade da 

realidade.  

Registros de uma realidade, História e Literatura são caminhos para se adentrar neste 

mundo retrospectivo, contudo, suas perspectivas diferem em seu compromisso em delinear a 

realidade em questão. Suas abordagens diferem em “seus caminhos metodológicos e 

contingências específicas do gênero” (PESAVENTO, 2002b, p.11).  Se a História se mostra 

como discurso que fala de modo racional, descritivo, das relações de poder, retratando 

domínios e conquistas, a Literatura é movida por paixões, intuições, lida com as dimensões 

poéticas e subjetivas da realidade (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p.15).  

 Parafraseando Pesavento (2004), tem-se que a História teria uma pretensão de 

registrar os eventos e processo com maior grau de verdade, mas que a sua narrativa constrói 

um tempo que não se vincula necessariamente à veracidade, mas a verossimilhança:  

O discurso histórico, portanto, mesmo operando pela verossimilhança e não 

pela veracidade, produz um efeito de verdade, é uma narrativa que se propõe 

como verifica e mesmo se substitui ao passado, tomando o seu lugar. Neste 

aspecto, o discurso histórico chega a atingir um efeito de real 

(PESAVENTO, 2004, p.55). 

 Quando posto lado a lado com os discursos embebidos do vivido - Literatura – 

enxerga-se nestes também o compromisso com a verossimilhança, mas que estão ao mesmo 
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 Nesta seção, convencionou-se chamar de “História” tanto a disciplina como a narrativa oficial sobre diversos 

eventos e processos que perdurou por muito até que as representações subjacentes sobre estes mesmos casos 

começassem a ser iluminadas por estudos posteriores, como o da História Cultural.  
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tempo envoltos numa atmosfera de pessoalidade e de memória; é possível extrair deles as 

sensibilidades que faltam na História. A Literatura, assim como a História, “é uma leitura 

específica do urbano capaz de conferir sentidos e resgatar sensibilidades aos cenários 

citadinos, as suas ruas e formas arquitetônicas, aos seus personagens e às sociabilidades que 

nesse espaço têm lugar” (PESAVENTO, 2002b, p.10). Assim como a História reconstrói ao 

seu modo a materialidade da cidade, a Literatura põe em texto a urbe imaginada e vivida por 

seu autor, carrega em suas entrelinhas as sensibilidades: 

A literatura é essencialmente uma reorganização do mundo em termos de 

arte; a tarefa do escritor de ficção é construir um sistema arbitrário de 

objetos, atos, ocorrências, sentimentos, representados ficcionalmente 

conforme um princípio de organização adequado à situação literária dada, 

que mantém a estrutura da obra. (CÂNDIDO, 2006, p.187) 

Historiador e escritor operam utilizando procedimentos que diferem entre si, mas que 

retratam o mesmo cenário. O primeiro faz prospecções diversas que envolvem pesquisas e 

levantamentos de dados vinculados a um dado tempo e espaço; o segundo tece suas histórias 

carregadas de seu imaginário, mas que correspondem – direta ou indiretamente – a sua 

realidade. Assim como há no texto do historiador o resultado de um embate de representações 

e práticas sociais, no produto feito pelo escritor reside “uma negociação ou transações entre a 

invenção literária e os discursos ou práticas do mundo social que buscam, ao mesmo tempo, 

os materiais e matrizes da criação estética e as condições de sua possível compreensão” 

(CHARTIER, 1999). Ressalta-se que o historiador se vale de representações que não foram 

formuladas por ele, seu substrato de análise revela apenas algumas das várias perspectivas que 

se estabelecem na realidade e, portanto, há impossibilidade de se atingir a plenitude do mundo 

retrospectivo e isto implica na construção de uma narrativa que tem algo de “análogo e 

semelhante ao que efetivamente ocorreu um dia” (PESAVENTO, 2002b, p.11). Deste modo, a 

narrativa histórica é também uma espécie de ficção, que implica na escolha dos documentos, 

articulados entre si, visando construir um enredo de um tempo passado. 

O efeito de verossimilhança implícito nas obras do historiador e do escritor implica 

também no modo como suas narrativas serão absorvidas por seus leitores. A construção do 

terceiro tempo – literário ou histórico – comporta em seu cerne a inserção do seu autor na 

realidade que vive, seja o tempo de sua narrativa contemporâneo a sua vivência ou 

predecessor a ela, sua visão da realidade, carregada de conceitos e preconceitos, implicarão na 

escolha de temas e perspectivas que comporão seu texto (PESAVENTO, 2002b, p.12).  
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A apreensão dos conteúdos formulados por escritores e historiadores também tem 

similaridades e convergências. A trama que a História Cultural forma ao agregar em sua 

tessitura várias disciplinas, como discute Burke, elucida também a aproximação da análise do 

discurso e da análise feita pelo historiador da Cultura, que se interseccionam em vários 

aspectos por que em muitos momentos uma disciplina prevaleceu-se de métodos da outra para 

realizar suas análises (2000, p. 243). A definição técnica do conceito da Análise do Discurso 

fomenta esta intermediação feita entre as disciplinas. Trata-se de “uma metodologia que tem 

como objetivo explicar como o discurso funciona historicamente e como transmite uma 

ideologia” (SILVA e SILVA, p.102, 2009). O viés inerente da Análise do Discurso com a 

perspectiva histórica fomenta a extrapolação de que a História da Cultura, em seu caráter 

interdisciplinar, pode fazer uso da instrumentação metodológica oriunda de outra disciplina, 

por sua correlação já sedimentada. 

Se há uma aproximação entre os procedimentos, as agruras/angústias entre as 

disciplinas ao investigar as sensibilidades são partilhadas. Ora, como perceber o sensível 

depositado nas palavras – signos – se reside no passado a realidade em que a mensagem foi 

emitida? O alcance de níveis da subjetividade que fogem às práticas do historiador, do 

arquiteto e de outros estudiosos da cultura encontram na análise do discurso, na semiótica e na 

psicanálise suas possíveis respostas.  Reside neste amplo espectro de análise a riqueza do 

estudo da História Cultural Urbana, abrangendo as várias influências dos pesquisadores de 

outras disciplinas que a abrem caminhos para que estes mesmos atores contribuam no corpo 

metodológico e teórico com as suas perspectivas analíticas. Neste estudo alude-se a alguns 

elementos deste amplo espectro, mas colabora-se também, tendo em vista que a contribuição a 

ser feita pelo arquiteto enquanto historiador da cultura presta-se principalmente a encontrar no 

texto o respaldo para a conformação da dimensão material das cidades.   
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Obras de demolição para o Viaduto do Chá, São Paulo, 1912 – fotografia de 

Augusto Freitas.   

Fonte: Biblioteca Mário de Andrade. 
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Parte II - Escombros e vestígios – um debate sobre 

as demolições 
 

Antes dos escombros, os planos. Não raro as reformas urbanas empreendidas nas 

capitais brasileiras no início do século XX tem seu preâmbulo nas representações, planos, 

propostas e discussões feitas no século anterior. Estas representações chegam a nós por meios 

diversos como Planos Urbanísticos, pinturas, documentos oficiais, textos literários e jornais. 

A dimensão material da urbe entra em questão por entre às memórias, necessidades e anseios 

de seus citadinos, é no campo do imaginário que se inicia a demolição daquilo que poderá vir 

a ser, de fato, posto abaixo. Na formulação dos eixos a serem construídos na nova urbe, 

sedimentam-se as representações sobre a cidade existente, as decisões sobre apagamento e 

permanência de seu acervo construído guardam em si motivações diversas, que podem 

transpor os enfoques dados na historiografia mais recorrente acerca dos projetos de 

modernização das capitais.  Em meio aos escombros renovadores do século seguinte restam 

os vestígios na memória daqueles que indagam ou ressentem ao ver seu passado ser 

“arrazado”. 

A construção das cidades coloniais brasileiras vincula-se ao modelo disseminado por 

sua metrópole portuguesa. Estes elementos são observados mais propriamente em seu acervo 

construído, mas também são verificados no traçado e mesmo na escolha das paragens onde as 

localidades eram fundadas (CENTURIÃO, 1999)
23

. A pauta “Melhoramentos Urbanos” 

adentra o século XX no Brasil como parte da concepção do projeto de modernização nacional 

daquele período, “um novo modelo ideológico e cultural que o mundo ocidental fazia 

cumprir” (LUBAMBO, 1992, p.117). Elementos do urbanismo europeu se inseriram nos 

processos de transformação ocorridos nas primeiras décadas do século XX, as capitais 

brasileiras tiveram um de seus principais referenciais na Reforma de Haussmann ocorrida em 

meados do século XIX em Paris: “reformar, sanear, ordenar e modenizar foram palavras de 

ordem para aquela grande transformação na maneira de pensar e agir dentro (e fora) do país” 

(ibidem).   
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 Chama-se aqui de “modelo” lusitano de urbanismo, as recomendações feitas para a escolha das paragens das 

localidades (cidades ou vilas), seus principais edifícios, a posição destes e o arruamento da nova urbe. Além de 

Centurião, outros estudos analisam esta conformação urbana disseminada no Brasil sob vários âmbitos: a 

morfologia das vilas e cidades nordestinas e a influência do processo de secularização no espaço urbano 

(TEIXEIRA, 2009); a história da urbanização e do urbanismo através de seus projetos e representações do 

período colonial (REIS FILHO, 2000; 2001); análise morfológica (PÊSSOA, 2010); a formação territorial de 

algumas localidades coloniais (DERNTL,2010); confronto entre o urbanismo português e o espanhol 

disseminado pela Leis das Indias (RHODEN, 2008); entre outros. 
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 O empreendimento de Haussmann na Paris de meados do século XIX criou um 

paradigma para as cidades que se viam em meio aos transtornos de salubridade, circulação e 

instituiu uma nova expressão estética para a imagem ideal a partir de então. A 

Haussmannização origina-se deste processo ocorrido na capital francesa. De acordo com 

Heloísa Petti Pinheiro, dentre uma das acepções para este termo está a que se refere a um 

modo de atuação numa cidade aos mesmos moldes parisienses, “um estilo urbano, um 

episódio histórico, a atuação num centro histórico denso e confuso” (2002, p.83). Pinheiro 

acrescenta que a cidade, por meio das intervenções haussmannianas, passa a ser pensada de 

outro modo e tem como principal elemento a rua, que dá lugar a uma rede viária que põe 

abaixo bairros insalubres e vielas.  A imagem da área central da cidade se adequa para um 

novo modo de vida, onde a população residente e as feições medievais das ruas não condizem 

com as melhorias de higiene, circulação e as novas fachadas implementadas (PINHEIRO, 

2002, p.78).  

Ao passo que capital francesa se refazia sob o comando de Haussmann, seus ecos 

atravessavam o Atlântico e reverberaram por décadas a fio, como no imaginário de gestores e 

profissionais que atuaram nas obras de melhoramentos das cidades brasileiras no início do 

século XX. Exportada para outras urbes, a obra haussmanniana se molda de acordo com as 

perspectivas diversas sobre ela, somada as conjunturas e limitações de cada localidade, que 

correspondiam diretamente na escala, semelhanças e discrepâncias em relação ao modelo 

haussmanniano, tornando-se um tipo
24

 diante do que havia sido engendrado em Paris. O 

esforço por uma homogeneização estética empreendido em Paris possuía força na formação 

de seu padrão urbano e, por seu impacto e flexibilidade, era um dos elementos de maior 

“exportabilidade” da haussmannização (MENEZES, 2001, p.14). Nesta perspectiva, a adoção 

deste tipo de melhoramento urbano que propicie embelezamento, circulação e salubridade 

torna-se solução “universal” para as demandas das cidades brasileiras no início do século XX.  

Mesmo despidas dos impulsos motivadores à reforma parisiense, as obras de 

melhoramentos aqui engendradas surtiam os efeitos subjacentes que também haviam sido 

vistos em Paris, como a alta lucratividade alcançada nos terrenos das áreas reformadas, a 

expulsão das comunidades tradicionais destas áreas e, não menos importante, da eliminação 

                                                           
24

 Considera-se que uma cidade adotou modelo haussmanniano quando esta possui as mesmas especificidades 

que a Paris de Haussmann tinha antes das obras efetivamente começarem, contudo, se a reforma urbana resgata 

da experiência haussmanniana apenas os princípios técnicos e estéticos (ou seja, busca-se apenas seu resultado 

final), tem-se então um tipo haussmanniano (PINHEIRO, 2002, p.84; CHIAVARI, 1985, p.575). 
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da memória formada pela dimensão material das cidades
25

. A cartilha haussmanniana trazia 

consigo a reinvenção de uma urbe que surgia graças aos escombros do seu pitoresco 

medieval. O amargor de Baudelaire ao flanar pela nova Paris fazia por vezes seus pés 

pesarem
26

 diante dos efeitos da tábula rasa haussmanniana, que desfizera signos de sua 

memória ao arrasar velhos prédios e eliminar a tortuosidade das ruas medievais, já sem o 

pitoresco vislumbrado nos caminhos percorridos antes por Balzac e Victor Hugo (PICON, 

2001, p.76). A nova Paris o lembrava irremediavelmente daquela que já não existia, uma Paris 

de lembranças do medievo tingia de cinza diante da visão da luminosa Paris de Haussmann
27

.  

Ora, para além da distância temporal entre as reformas urbanas empreendidas em Paris 

e no Rio de Janeiro – por exemplo - as configurações políticas, sociais e urbanas brasileiras 

não remetiam às parisienses. Contudo, o êxito das renovações propostas por Haussmann ao 

conferir à Paris a recuperação do “seu prestigio de outrora, numa escala de magnificência 

inigualável” (BAEDEKER,1878), se mostrava como uma oferta sedutora para o gestor urbano 

brasileiro que, para apreender a grandiosidade ou mesmo a eficiência conferida pelo modelo 

empreendido pelo engenheiro francês teria que abrir mão do aspecto pitoresco das urbes de 

feições coloniais. O Guia Baedeker sobre Paris, feito em 1898, pondera sobre as perdas 

necessárias no acervo construído da cidade para assegurar a conveniência e utilidade de seus 

novos espaços como uma troca vantajosa e justificável:  

O pitoresco foi, sem dúvida, grandemente sacrificado na imensa remoção 

das antigas construções, mas a superior conveniência e utilidade destas 

espaçosas vias é facilmente estimada; e o volume do tráfego nelas demonstra 

que sua construção foi um caso da mais absoluta necessidade. 

(BAEDEKER,1898).
28  

O projeto engendrado para Paris implicava numa ação orquestrada por Napoleão III 

em propiciar a ruptura com toda vinculação que pudesse ser feita ao Primeiro Império 

                                                           
25

 A exemplo destes dois primeiros efeitos tem-se os estudos de Lubambo (1988) acerca da reforma do Bairro 

Recife e Brenna (1985) sobre a Reforma de Pereira Passos no Rio.  
26

 Os pés “pesados” de Baudelaire ao flanar pela nova Paris, são referência ao termo cunhado por Mª Cristina 

Machado(b) (1998) estudiosa da obra de Lima Barreto ao analisar o flanar do personagem Gonzaga de Sá 

associado a uma visão crítica e saudosista da cidade do Rio de Janeiro. 
27

 Em As Flores do Mal (1857) Baudelaire apresenta a cidade de Paris como objeto afetivo, maculada pelos 

golpes de picareta, sem a dimensão material presente em sua realidade, as memórias do pitoresco recém-

destruido tomavam lugar de sua visão da cidade, como neste excerto do poema O Cisne: “A velha Paris não é 

mais!(uma cidade/ Muda mais rápido,ai, que um coração mortal)/(...)/ Paris muda! porém minha 

melancolia/Não!, andaimes, palácios novos, avenidas,/Blocos, para mim tudo vira alegoria,/E mais que as 

pedras, pesam lembranças queridas..” (BAUDELAIRE, 2006, s/p.)  
28

 Texto Original: “Picturesqueness has doubtless been greatly sacrificed in the wholesale removal of the older 

buildings, but the superior convenience and utility of those spacious thoroughfares is easily appreciated; and the 

amount of traffic in them proves that their construction was a matter of almost absolutely necessity”. 
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Francês. Por meio de uma nova urbe cunhava-se o mito de que o Segundo Império, autoritário 

porém benevolente, era a única alternativa para o caos urbano, político e social instalado 

(HARVEY, 2006, p.10). Quando se põe em paralelo o contexto urbano brasileiro no início do 

século XX e o discurso dos atores que promoveram as reformas urbanas, se torna possível ver 

a manifestação das diferenças entre as motivações e conjunturas francesa e brasileira. A 

exemplo disto tem-se o Manifesto à Nação de Rodrigues Alves, que põe em xeque às 

reformas urbanas brasileiras a adoção de um modelo haussmanniano, por sua fala, observa-se 

motivações diversas àquelas de Haussmann:  

Aos interesses da imigração, dos quais depende em máxima parte o nosso 

desenvolvimento econômico, prende-se a necessidade do saneamento desta 

capital. (...) A capital da República não pode continuar a ser apontada como 

sede de vida difícil, quanto tem fartos elementos para construir o mais 

notável centro de atração de braços, de atividades e de capitais nesta parte do 

mundo. Os serviços do melhoramento do porto desta cidade devem ser 

considerados como elementos da maior ponderação para esse 

emprehedimento grandioso. Quando se consummarem, poder-se-há dizer 

que a capital da República libertou-se da maior difficuldade para o seu 

completo saneamento e o operário bemdirá o trabalho que lhe fôr 

proporcionado para fim de tanta utilidade. (RODRIGUES ALVES, 1902, 

p.11-12). 

 

Deste modo, a adoção de um tipo haussmanniano nas reformas urbanas é corroborada 

quando os imaginários urbanos estabelecem que a renovação da dimensão material das 

cidades tem respaldo na expectativa que o “moderno” criado pode impactar positivamente em 

vários âmbitos da realidade urbana; sendo assim, a destruição é a gênese de uma nova (e 

melhor) conjuntura – as motivações divergem das haussmannianas, mas espera-se os mesmos 

resultados e efeitos. O interesse comum entre as reformas urbanas empreendida na Paris de 

meados do XIX e no Rio de Janeiro do inicio do XX, por exemplo, reside também na crença 

de que “o novo pode ser revolucionário” como afirma David Harvey ao analisar a Reforma 

Haussmanniana: 

Se a ruptura que Haussmann supostamente fez foi longe de ser tão radical 

como ele alegou, então temos que procurar (como Saint Simon e Marx 

insistiram) pelo novo nos limites do antigo. Mas a emergência do novo (...) 

pode ainda ter uma inegável significância revolucionaria. Haussmann e seus 
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colegas desejavam se engajar numa destruição criativa em uma escala nunca 

antes vista (HARVEY, 2006, p.10)
29

. 

A partir da Reforma Haussmanniana se assegura que o novo, o moderno, confere à 

urbe a feição ideal para suprimir os temas que seriam problematizados como transtornos de 

ordem social, estética, de circulação e de saúde pública, ao passo que propiciaria “ganhos” em 

sua cultura e economia
30

. Marcel Roncayolo associa as perspectivas técnicas dos higienistas e 

engenheiros que atuaram na França pré-Haussmann como uma das facetas formadoras do 

imaginário urbano que posteriormente foi concretizado em Paris e propagado como o ideal de 

cidade moderna e aberta. A lógica da nova urbe deveria seguir o mesmo princípio de 

eficiência de uma máquina, onde o dinamismo, o movimento indica a saúde da cidade e as 

representações de estagnação seriam indicadores de uma urbe doente. Deste modo, nas 

palavras do próprio Roncayolo, a circulação do ar e das águas e a penetração da luz são 

antagonistas ao amontoamento, o ar viciado que exala miasmas e odores “mefíticos”, por 

meio da linha reta se associam elementos essenciais à nova urbe: o embelezamento, a higiene 

e responde aos interesses do comércio (RONCAYOLO apud PESAVENTO, 2002, p.39). A 

construção destas alternativas para melhorias urbanas, contudo, correspondem apenas ao 

aparato técnico formulado neste período. São respostas ao rearranjo dos valores e práticas 

urbanas, manifestados na literatura como tensões urbanas, onde a paisagem urbana é 

romantizada e inspira o flâneur com sua variedade e pitoresco que unem o caráter orgânico à 

herança medieval (PICON, 2001, p. 76). 

Como os antecedentes de todo o processo urbano, o Rio de Janeiro tem seu anseio pelo 

novo desde muito antes do empreendimento de Pereira Passos. O arrasamento do Morro do 

Castelo, por exemplo, era aventado deste muito antes do desmonte iniciado em 1905. 

Registros que urgem pela adequação urbana do Rio tomam força quando a capital da colônia 

estava prestes a assumir seu novo status de ser sede da Metrópole, observados no período dos 

preparativos para a vinda da família real ao Brasil em 1808 e das posteriores alterações feitas 
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 Texto Original: “If the break that Haussmann supposedly made was nowhere near as radical as he claimed, 

then we must search (as Saint-Simon and Marx insist) for the new in the lineaments of the old. But the 

emergence of the new (…) can still have a not-to-be-denied revolutionary significance. Haussmann and his 

colleagues were willing to engage in creative destruction on a scale hitherto unseen” 
30

 Os ditos ganhos na cultura e economia são questionáveis tendo em vista a expulsão de moradores populares da 

área central que, segregados, se deslocaram para os arrabaldes da cidade. Quanto aos custos da obra, o 

endividamento foi estimado em 30 milhoes de libras esterlinas, soma superior às dividas nacionais da Bélgica ou 

da Bavária (RICHARDSON, 1975). Quando assumiu o poder a divida de Paris era de 100 milhoes de francos, no 

final de sua gestão a dívida estimada era de 1,1 bilhões de francos (KIRKLAND, 2013, p.270). 
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após sua chegada, somando ao discurso sanitarista o apelo ao “moderno”
31

. Os esforços se 

intensificam ao longo do século XIX, por meio de obras e planejamento de outras como o 

“Informe de Obras” de Beaurepaire-Rohan em 1843, passando pelos relatórios da Comissão 

de Melhoramentos em 1875 e 1876, documentos estes já embebidos pelo fascínio criado pela 

Paris de Haussmann, que tem sua vinculação direta com as obras de Pereira Passos no inicio 

do século XX, dada a formação do então Prefeito.
32

  

A cidade de São Paulo atravessara o XIX com um lento desenvolver urbano que não 

acompanhara o ritmo de seu crescimento demográfico e, portanto, manteve suas feições 

rurais
33

. Este incremento urbano e demográfico era advindo, dentre outros fatores, da 

construção do Viaduto do Chá, da estrada de ferro Santos-Jundiaí e das imigrações que 

tomaram força ao apagar das luzes do século XIX. As primeiras décadas do século XX 

coincidem com momento em que os cafeicultores aumentavam seus ganhos e puderam assim 

viabilizar novos contornos para a capital paulista, pensados desde o melhoramento das vias 

nas áreas centrais em 1975 e com o Código Sanitário de 1894. Foi por meio do esforço 

politico e técnico para repensar a cidade e viabilizá-la por meio das intervenções urbanísticas 

engendradas pelo programa republicano que se suplantaram as ações pontuais na urbe para a 

elaboração do Plano de Melhoramentos da Capital, em 1911, por Victor Freire e a City of São 

Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited, em 1912, que viabilizaram sua 

transformação de cidade feita de taipa para a alvenaria. Diante dos projetos de Ulhôa Cintra 

(1924), Prestes Maia (1927 e 1930) e Anhaia Melo (1930), se assinalava a nova capital 

paulista, agora urbana, salubre, moderna e monumental. 

Iniciado a partir de meados do século XIX, o movimento de reaparelhamento da 

infraestrutura nacional privilegiava os investimentos nos transportes nos espaços urbanos e 

nos portos, que neste período correspondiam basicamente às algumas capitais (LUBAMBO, 

1988, p.96,99). À nordeste, Recife estava no grupo de centros urbanos que galgavam sua 

inserção no mercado desde antes da iniciativa do governo. Datam de 1816 os primeiros planos 

e relatórios feitos para a cidade, dentre eles projetos para o porto, elaborados por engenheiros 
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 Na primeira edição do jornal carioca “O Patriota”, de 1813, há um memorial elaborado pela comunidade 

médica com base em análises feitas em 1798 que aponta como solução para os problemas de salubridade da 

cidade. A proposta para a melhor circulação do ar, por exemplo, indicava que este efeito seria obtido através do 

alinhamento das ruas, de construções que permitissem a criação de áreas ventiladas, da eliminação de barreiras 

físicas como alguns Morros e, por fim, a “conservação e propagação de arvoredos dentro e nas visinhanças”.  (O 

PATRIOTA, janeiro de 1813, p.58-67). 
32

 Em SOUSA, 2013, foi traçada uma pequena trajetória da formação de Pereira Passos e a forte influência da 

obra de Eugéne Haussmann em sua formação.   
33

 Relatos de memorialistas e análises do crescimento urbano da cidade corroboram esta perspectiva já difundida 

e sedimentada sobre os aspectos rurais na cidade de São Paulo no final do século XIX (BRESCIANI, 1996; 

MANZONI, 2007). 
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franceses a serviço do governo Imperial e que prosseguiram seus trabalhos até meados do 

mesmo século (MILIFONT e PONTUAL, 2002). Contudo, os preâmbulos de sua 

modernização datam de 1830 até 1840, momento em que a criação de regulamentos, leis e 

posturas municipais indicam a formação de um imaginário urbano condizente com o ideal de 

“progresso” da época (ibidem). No último quartel do século XIX, é aprovado o Projeto de 

Melhoramentos do Porto do Recife, a semelhança do que ocorria em outros portos brasileiros: 

Rio de Janeiro, Santos, Salvador e São Luís (LUBAMBO, 1992, p.118). A reforma do Bairro 

do Recife também foi aventada desde 1844 (projeto de Vauthier), mas assim como as obras 

do porto, a implantação do projeto para o bairro se viabilizou apenas entre 1910 e 1913, com 

severas alterações. (LUBAMBO, 1992, p.120).  

A estes breves panoramas de anseios, necessidades e transtornos urbanos a serem 

resolvidos por meio de transformações em sua dimensão material, somam-se ao longo dos 

anos, novas demandas para o mesmo substrato. Ao apagar das luzes do século XIX, a 

República dá o tom do esforço e discurso homogeneizante pelas reformas urbanas das cidades 

brasileiras, o velho problema da insalubridade toma força com o adensamento populacional e 

a insuficiente oferta de equipamentos urbanos, que não condiziam nem com a demanda nem 

com o novo papel do Estado numa sociedade que se embebia do “moderno”, os planos e 

investimentos para infraestrutura urbana correspondiam praticamente às capitais 

(LUBAMBO, 1992, p.118). Este discurso aparentemente uníssono tem nas entrelinhas 

especificidades estruturais, sociais, culturais e econômicas, elementos concorrentes tanto para 

a formulação e direcionamento das reformas (LUBAMBO, 1992, p.117).  

As múltiplas facetas que compunham a agenda de modernização das cidades 

brasileiras no início do século XX tem em seus principais itens a viabilização das reformas 

urbanas que lhes conferissem o aspecto impressivo para sua inserção no mercado externo, 

projetos estes elaborados no último quartel do século anterior, mas inviabilizados por fatores 

diversos como a crise ocasionada pelo Encilhamento e “atrasado” pelo Funding Loan
34

. A 

este impulso aparentemente homogeneizante, se vinculava, também, as peculiaridades de 

demandas e perspectivas estéticas, conhecimento técnico, recursos financeiros e as 

sensibilidades para com o acervo a ser desfeito e construído nas cidades. Sob esta última 
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 O Brasil efetuou três empréstimos de fomento externo: 1898, 1914, 1931. Neste momento, refere-se ao 

primeiro que buscava sanar as dificuldades de amortização da dívida externa gerada pela crise do Encilhamento, 

contudo, esta medida colocou o Brasil num cenário de austeridade econômica. Apesar do enfraquecimento do 

mercado interno e do incipiente setor industrial, permitiu algum crescimento da receita do setor agrícola – 

agroexportador – beneficiado pela política deflacionária necessária para atender aos requisitos estabelecidos com 

os financiadores do Funding Loan  (FGV, s/d; IPEA, s/d). Este seria um dos fatores que adiaram algumas obras 

públicas previstas desde o final do Império. 
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perspectiva – os debates acerca do vir-a-ser dos escombros que constroem a nova urbe – 

pautam-se as seções a seguir. Sobre a cidade que se refazia para ser moderna, retrocede-se aos 

momentos que antecedem os primeiros golpes de picareta sobre um passado urbano carregado 

de memórias em seu arcabouço, mas não se procura mais quem deu a labuta a tal ferramenta – 

já o sabemos - mas se aqueles que assistiram sua lida, como há muito é dito, de fato 

permaneceram em silêncio.   
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3. Escombros do Rio 

 

Estavam ali, um de frente para o outro (Figura 1). Há anos se encaravam, viram, 

sentiram em suas entranhas e ao seu redor o efeito inevitável do tempo. O maior vira o 

pequeno nascer, o pequeno vira o maior sofrer o primeiro golpe enquanto conseguira se 

esquivar com destreza – eram tempos hostis aqueles de 1905. Mas foi em uma trégua que o 

pequeno baixou a guarda e os golpes desferidos foram fatais, a picareta fora certeira no ano de 

1911. O maior assistira tudo, seu vizinho desaparecera e um vazio ficara em seu lugar por 

anos a fio, e nesse ínterim os olhares hostis se voltaram para ele. Seu fim era questão de 

tempo, diziam que era “um cemitério dos vivos”
35

, “um polypo a ser exthirpado”
36

. Mesmo 

após lentos e dolorosos golpes que lhe causaram severas mutilações, o maior ainda estava ali 

perto...na praia. As primeiras décadas do século XX foram difíceis para se viver na Avenida 

Central, lá para os lados da praia de Santa Luzia não se admitiam as reminiscências de um 

passado colonial: ser povo, ser “Morro”, ou ser “Convento”, era a certeza do 

desaparecimento.  

Iniciada sobre os velhos morros, espraiando-se pelos novos aterros, sobrepostos 

lentamente por novas camadas de representações e imaginários transformadores, o Rio de 

Janeiro que atravessara a Colônia, que tornara-se sede do Império e, mais tarde, da República, 

urgia por mudanças em sua dimensão material a cada período de sua história. Mas foi apenas 

partir do início do século XX que algumas destas aspirações projetuais encontraram respaldo 

politico, técnico e econômico para serem finalmente implementadas. A junção dos princípios 

modernos de salubridade, circulação e embelezamento, com as intenções de inserir o Brasil 

efetivamente no mercado internacional, deram a sua porta de entrada – o Rio de Janeiro – a 

oportunidade de se tornar o cartão de visitas com feições de urbe moderna.   

Os arremates feitos para a obra de Pereira Passos foram elaborados para que toda a 

essência de Belle Époque que ele evocava na concepção de seu projeto tomasse forma. A 

Avenida Central foi construída em várias camadas que imbricavam novos preceitos de 

técnica, estética e higiene, fosse por meio direto, como o Bota-Abaixo e o Concurso de 

Fachadas, fosse pelo modo indireto, com as Posturas Municipais que delineavam os novos 

tipos de edificações e quais pessoas teriam direito de acessar livremente a grande artéria, bem 
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 Olavo Bilac, 1905. 
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 Carlos Sampaio, 1921 
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como os usos, costumes e parcelas da sociedade que foram convidados a se retirar. Neste 

cenário de grande anseio por mudanças na materialidade da cidade, que se estende 

sensivelmente até o final da Primeira República, o Morro do Castelo e o Convento da Ajuda 

ocupavam a cabeceira da nova artéria da cidade inaugurada em 1905 (Figura 1) e 

representavam o difícil arremate da obra iniciada pelo prefeito Pereira Passos (1902-1904) e 

pelo presidente Rodrigues Alves (1902-1906).  

Figura 1 - Primeira etapa do desmonte do Morro do Castelo, à direita do quadro, o Convento da Nossa S. 

da Ajuda - (s/ autor) - 1905 

 

Fonte: Acervo da revista “O Malho” na Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional – Disponível em: < 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html>, acesso em: 22/03/15. 

A incômoda presença dos dois elementos à cabeceira da Avenida (Figura 2) 

contrapunha o moderno, o salubre e o belo projetado para a capital federal carioca, 

materializavam a permanência de um passado que se intentava a todo custo superar. Não há 

dúvidas de que para a execução do projeto de tal magnitude necessitava-se de um sustentáculo 

imagético e técnico que estivesse sendo forjado ao longo de um período até se alcançar o 

momento ideal para ser implementado, com amparo projetual, demanda social, econômica, 

cultural e respaldo político.  Neste sentido convém compreender, ainda que suscintamente, em 

que condições os projetos para o Rio de Janeiro foram concebidos ao longo do século anterior 

permite entender a elaboração das representações feitas para a cidade carioca no século XX, 
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seus pressupostos e imaginários urbanos que ganhavam força para se materializarem com 

novas demandas, percepções e técnicas.  

Figura 2 – Trecho de Planta do Rio de Janeiro de 1911 destacando a Avenida Central. À esquerda estão o 

Morro do Castello e o Convento da Ajuda. 

 

Fonte: Planta Cartográfica da Cidade do Rio de Janeiro – Com todos os melhoramentos mandados executar pelo Governo da 

União e Prefeitura Municipal, disponível em: <http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital 

/div_cartografia/cart170649/cart170649.jpg> - Acesso em: 05/04/13 

Segundo Eloísa Petti Pinheiro (2011, p.26), na primeira metade do século XIX foram 

feitas as primeiras observações voltadas para a dimensão urbana graças aos desdobramentos 

da Revolução Industrial iniciada no século anterior. As urbes europeias passaram por um 

processo de transformação social, econômica cultural e urbanística; o acelerado crescimento 

urbano e demográfico neste período conferiu à cidade uma nova escala para seu aspecto 

caótico e insalubre. Junto ao novo modo de produção e de acumulação capitalista surgem as 

preocupações com os pobres nas cidades e com a saúde pública – a teoria dos miasmas cria a 

necessidade de promover a circulação de ar na urbe. 

A cidade do Rio de Janeiro do início do século XIX estava de certo modo alheia a 

estas transformações tendo em vista que até a chegada da família real em 1808, ainda era 

considerada um “porto defensivo” do império colonial com poucos esforços para reordenar 

sua dimensão material. Contudo, mesmo não estando em processo de industrialização e com 

um crescimento urbano tímido, a capital carioca teve um grande crescimento demográfico 
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entre o final do XVIII para meados do XIX e foi graças a esta curva ascendente e a limitação 

das principais atividades da cidade ao seu antigo centro que se acentuaram os transtornos com 

a densidade demográfica, neste aspecto comparáveis (ainda que em menor escala) aos 

problemas das cidades industriais europeias. 

Como resposta a esta demanda crescente foi criada em 1874 por D. Pedro II, a 

Comissão de Melhoramentos, que surgiu num contexto de transformações estruturais, 

políticas e sociais no Brasil, ocasionadas pela primeira fase de sua modernização que foi 

iniciada após a Guerra do Paraguai (1864-1870) (PINHEIRO, 2011, p.116)
37

. O país iniciava 

a sua mudança de caráter rural para o urbano em algumas cidades, que ganharam estradas de 

ferro, iluminação pública a gás, telégrafos, modernização dos portos, ramais para navegação a 

vapor e a extinção de grandes propriedades no meio urbano para dar passagem às vias. A 

Comissão foi chefiada por três engenheiros - e não por acaso havia entre eles o futuro prefeito 

da capital, Francisco Pereira Passos – que tinham como objetivo elaborar um panorama de 

todas as demandas estruturais da cidade que tinham respaldo no âmbito da economia, saúde 

pública, mobilidade e moradia. A partir deste diagnostico foram traçadas estratégias para 

sanar estes problemas, estas ações eram complementares às da City Improvements (1864-

1911). Enquanto a City atuava na região central da cidade e nos espaços públicos, a Comissão 

operava nas regiões de expansão da cidade e do espaço privado (BENCHIMOL, 1992, p.142). 

A formação de Pereira Passos diante da Paris haussmanniana não tivera, neste 

momento, grande respaldo na concepção projetual, apenas em partes do esquema viário 

proposto criava grandes eixos que uniam pontos simbólicos, que lembram o Plano de 

Haussmann em Paris. Isto porque inicialmente queriam-se as ruas com o menor aspecto 

geométrico e retilíneo o possível, haja vista que os membros da Comissão viam neste tipo de 

rua um aspecto monótono e triste para quem as percorre (PINHEIRO, 2011, p.118). O 

segundo relatório, por sua vez, era antagônico ao primeiro: as vias retilíneas eram adequadas 

pois criariam quadras e lotes regulares que teriam maior facilidade para serem vendidos e 

ocupados conforme as novas prescrições implementadas pelo próprio relatório. Na visão dos 

proponentes a malha reticulada permitiria uma maior facilidade para que se fizessem 

expansões futuras na cidade tanto pelo ordenamento de quadras e lotes, como pela expansão 

dos serviços de esgoto, água potável e transporte público.  
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 Durante a chegada da Família Real, em 1808, houve um pequeno esforço de modificação e melhoramento de 

certas áreas da cidade. 
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O Brasil do início do século XX estava se adequando à uma nova conjuntura criada 

pelos eventos ocorridos no século anterior, como a Abolição da Escravatura, a Proclamação 

da República, e o surgimento de uma  burguesia oriunda da cultura de café e da construção de 

estradas de ferro. Estes fatores implicaram em processos delicados de reestruturação política, 

social e econômica para os anos posteriores, enfrentou o Encilhamento e o Funding Loan. 

Durante o governo de Rodrigues Alves (1902 - 1906) estes processos já estavam amenizados, 

o que permitiu que Alves desse plenos poderes à Pereira Passos - nomeado como prefeito da 

capital federal carioca - para que este pudesse executar os projetos criados desde 1875, mas 

que até então eram inviáveis pelas implicações econômicas e politicas (PINHEIRO, 2011, 

p.118). Para além da questão do financiamento para as obras, a forte crise social e de saúde 

pública agravada com o passar dos anos com o acelerado e desordenado crescimento se 

mostravam como outro empecilho. O distanciamento temporal incrementou a lista de 

demandas por alterações urbanas, em 25 anos desde a publicação do primeiro relatório da 

Comissão de Melhoramentos, a população aumentou de 274 mil para 691 mil entre 1872 e 

1900.   

Em abril de 1903, o Plano de Melhoramentos da Cidade foi oficialmente apresentado 

em nome do Prefeito Pereira Passos e foram listados os seus principais objetivos: aumentar a 

comunicação entre os bairros da cidade para diminuir os fretes e taxas dos “carros de 

passeio”, permitir o estabelecimento de um traçado vantajoso para a abertura das linhas de 

canalização para que não fossem abertas em ruas estreitas, impedir a valorização de prédios 

antiquados das ruas estreitas onde passa o mais forte movimento urbano, permitir a drenagem 

do solo por meio da arborização “que é impraticável nas ruas estreitas” e por fim, despertar o 

gosto arquitetônico nos novos edifícios particulares por conta do alargamento das ruas que 

seria desencadeado porque “os proprietários animar-se-ão a construí-los em melhores 

condições” (BRENA, 1985, p.44).  Foram previstas grandes obras como as de saneamento, 

abertura e alagamento das ruas, criação de praças e parques, reforma de fachadas, obras 

viárias, construção de ramais para trens e bondes e canalização de rios, que mudariam 

totalmente o aspecto negativo do Rio, até então conhecido como “Porto Sujo”.   

A construção da Avenida Central (atual Avenida Rio Branco) foi emblemática em 

vários aspectos, e até hoje é um dos logradouros mais importantes da cidade por ligar a zona 

norte à sul, a Avenida Beira-Mar e a Avenida Atlântica, mas também detém grande destaque 
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dentre os feitos de Pereira Passos em sua gestão
38

, a rapidez da execução da Avenida Central 

certamente foi o mais memorável - as obras foram iniciadas em setembro de 1904 e 

encerradas em novembro de 1905. A Figura 3 demonstra, em sentido horário, os quadros de 

mudança entre 1890 e 1910 para o local da Avenida.  

Figura 3 – Fotografias do local antes, durante e após a construção da Avenida Central – fotos de Marc 

Ferrez. 

 

Fonte: FERREZ, 1982. 

 

A via de 1800 metros de comprimento e 33 metros de largura era a principal 

responsável pelo tráfego entre a zona portuária e a Avenida Beira Mar além de permitir a 

circulação de ar segundo os preceitos de higiene do Diretor Geral da Saúde Pública Oswaldo 

Cruz. A criação de novos lotes desocupados em pleno centro da cidade às margens das novas 

ruas e avenidas e os anseios de explorar uma nova arquitetura mobilizaram a Comissão 

Construtora da Avenida Central a lançar o Concurso de Fachadas no início de 1904, para que 

ficassem prontas ao término da execução das obras avenida (BRENNA, 1985, p.143). A partir 

da materialização inicial do imaginário urbano formulado desde o final do século XVIII, os 

empreendimentos urbanos iniciados por Pereira Passos se desdobraram em outras inciativas, 
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 Apesar de ter ser atribuída unicamente a Pereira Passos, as obras da Avenida Central foram engendradas pelo 

Governo Federal. Contudo, a maioria das obras complementares para as ruas vicinais e edifícios oficiais 

couberam à prefeitura. Mais informações em ANDREATTA, op.cit., p.199. 
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cada vez maiores, antes inimagináveis e inconcebíveis ao cidadão carioca. O avançar das 

renovações urbanas somava novas camadas e demandas ao imaginário urbano carioca, que 

passa a comportar os novos estylos que se contrapunham, em maior ou menor medida, ao 

acervo urbano existente na área central da capital federal que se torna indesejado: Que se 

extirpem os polypos! 

 

3.1.  Morro do Castelo e o desmonte em três atos  

 

A história da cidade do Rio de Janeiro se inicia no Morro Cara de Cão
39

, em 1565, 

capitaneada por Estácio de Sá, com uma comitiva composta de mamelucos, índigenas, e 

religiosos de São Paulo, fundando a Fortaleza de São João. Esta ocupação era uma reação 

contra a permanência da França Antártica e por sua relativa vulnerabilidade não tardou para 

que a comitiva busca-se outra paragem, estrategicamente localizada e elevada. Em 1567 o 

antigo refúgio dos tamoios - o Morro do Descanso – foi ocupado pela comitiva, construindo 

sobre ele edificações militares e religiosas robustas. Outros nomes foram dados ao Morro: São 

Januário, Alto da Sé, Alto de São Sebastião, mas paredes de um metro de espessura feitas com 

óleo de baleia, algumas se assemelhando a castelos fizeram com que a grande colina se 

denominasse popularmente como Morro do Castello (EDMUNDO, 2003, p.121-122; 

ANDRADE, 2008, p.62).  Ladeado pelo mar e por várzeas entremeadas por outros morros 

como Santo Antônio, São Bento e Conceição (Figura 4), a cidade crescia em meio aos 

charcos, lentamente aterrados, no quadrilátero formado por estes morros. Imprescindível para 

a narrativa urbana do Rio de Janeiro, o Morro do Castelo era peça fundamental na paisagem e 

memória carioca, locus de sua fundação e balizador do crescimento urbano.  
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 Sobre a fundação da cidade a partir do Morro Cara de Cão conferir o livro “A Evolução Urbana do Rio de 

Janeiro” (1988) de Maurício de Abreu.  
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Figura 4 - Mapa do Rio de Janeiro em 1858 - Kinney e Ledder 

 

 
Morro de Santo Antônio Morro de São Bento Morro da Conceição Morro do Castello 

 

Fonte: Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional – Disponível em: < 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html>, acesso em: 21/03/13. 

 

Convém compreender neste primeiro momento, que a divisão das sesmarias do Rio de 

Janeiro foram divididas mormente entre as ordens religiosas, a coroa portuguesa e alguns 

nobres (FRIDMAN, 1999, p.13). A presença constante e massiva dos religiosos, garantida 

pela união Estado-Igreja, permitiu a difusão de seus templos e ideais nas colônias 

portuguesas, bem como o incipiente controle do Estado com relação as suas normas civis 

direcionadas a conformação urbana que assegurou maior destaque para as diretrizes 

eclesiásticas na definição de atividades e direcionamentos da expansão territorial (ibid.; 

FRIDMAN, 2006, p.1).  
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Figura 5 - Igreja dos Jesuitas, construída em 1567 

 

Fonte: Album fotografia do Rio de Janeiro 1860-1960, 1982. 

Entre as ordens religiosas primeiras, os terrenos estavam divididos entre jesuítas, 

carmelitas, franciscanos, beneditinos e capuchinhos. Os Jesuítas detinham a maior parte dos 

território, doados pela coroa ou comprado de particulares (FRIDMAN, 1994, p.1), inclusive 

no Morro do Castelo, onde eram maiores detentores de terra. Os beneditinos ocupavam uma 

pequena parte do Castelo, enquanto os Capuchinhos e Carmelitas, instalaram-se diretamente 

na várzea, estes últimos nas proximidades do Porto e, por fim, os franciscanos eram os únicos 

a ocuparem os arrabaldes da cidade, por se tratar de uma ordem mendicante (FRIDMAN, 

2006, p.6). Posto isso, as explanações ao longo desta seção residem, também, na origem da 

formação do território tradicional da cidade do Rio de Janeiro como uma das possíveis raízes 

para o desaparecimento de boa parte de seu acervo construído da época de sua fundação.  

A ocupação do morro, para além da eclesiástica, compunha-se de residências de 

nobres, abastardos e “chácaras virentes” que desfrutavam da privilegiada paisagem no alto de 

seus 63 metros de altura, mas foi apenas até o final do século XVIII o morro ainda deteve o 

status de paragem salubre, tranquila e de clima fresco (EDMUNDO, 2003, p.123). É no 

começo do século XIX que a ocupação do Castelo e das áreas centrais do Rio de Janeiro 
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passam a ser indesejadas pelas classes abastardas. Não tarda para a alta estirpe carioca se 

deslocar para os subúrbios da cidade de onde poderia se “julgar nos arredores de uma das 

maiores cidades da Europa” (HILAIRE, 1820, p.63).  

O Castello era apontado como uma das barreiras que impediam a circulação dos 

ventos na capital carioca. Em 1798, o Senado da Câmara convocou alguns médicos da cidade 

para conjecturar quais seriam as causas das epidemias que “havia muito, nos afligiam e 

preocupavam, teve o Monte esta condenação pelo Dr. Manuel Joaquim Moreira, notável 

médico da terra” (EDMUNDO, 2003, p.124). Em 1813, publica-se no jornal O Patriota, uma 

série de medidas feitas pelo médico Joaquim de Medeiros visando diminuir as endemias que 

ocorriam na cidade, atribuídas aos problemas das edificações e da ventilação aquém da 

demanda: “poderia de huma vez arrancar as principaes causas das enfermidades endêmicas do 

Rio de Janeiro [...] que se arrazasse o morro do Castello, ficando por muita equidade somente 

intacto o lugar do Convento” (O PATRIOTA, março de 1813, p.13).  Imbuído desta 

perspectiva higienista que tomou força ao longo do século XIX, o arrazamento do Morro do 

Castello passou a ser visto como uma medida profilática.  

Propostas diversas foram apresentadas fossem por engenheiros militares como 

Conrado Niemeyer e Pedro Bellegarde em 1838 ou por membros da sociedade que se 

julgavam capazes de cumprir tal empreitada como o José Clemente Mendonça, que em 1839 

envia à Camara dos Deputados um documento de trinta páginas propondo maneiras de arrasar 

o morro e arruar a região (MENDONÇA, 1839, passim). Entre os projetos mais conhecidos 

estão o do engenheiro militar Henrique de Beaurepaire Rohan, diretor de Obras Públicas da 

cidade que em1843 apresentou um relatório geral sobre a cidade e propôs, dentre várias 

intervenções, a derrubada do Castello e de outros morros por considerá-los danosos a saúde 

pública. Pereira Passos em 1875 e Carlos Sampaio, em 1891, acabam por propor alternativas 

para obra, inviabilizada pela crise que havia na época e pelos transtornos que poderiam causar 

no campo político (PINHEIRO, 2011, p.159). O século seguinte mudou a sorte destes dois 

últimos que conseguiram atingir seu intento. Os três atos que narram a história do Castelo 

remontam ao seu primeiro corte em 1905, ao segundo arrasamento em 1920, interrompido 

pela falta de verbas e pela urgência em se construírem os edifícios da Exposição da 
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Independência, em 1922 e, por fim, a derradeira fase de arrasamento ocorrida no início de 

1923
40

.     

A primeira fase do arrazamento: O corte  

O primeiro ato do desaparecimento do Castello inicia com o Manifesto à Nação feito 

por Rodrigues Alves, seguido pela posse de Pereira Passos como prefeito da cidade. A 

repercussão nos periódicos mostrava a euforia com um novo momento que se principiava para 

a capital federal pela renovação urbana que seria empreendida no Centro da cidade. Os 

periódicos passam a ter como tema constante a cidade que habitava no imaginário dos 

promotores dos Melhoramentos, assimilando e reproduzindo os discursos que justificavam 

tamanha iniciativa. Enfim a cidade estaria de acordo com as novas perspectivas politicas, 

econômicas, estéticas e “sociais”, engendradas desde o final do século anterior. A incômoda 

presença dos populares com seus parcos costumes e habitações “anacrônicas” finalmente 

seriam superadas pela urbe salubre e moderna. As fronteiras invisíveis da cidade já existiam, 

o Castello era uma montanha repleta de mistérios, lendas e lugares-comuns disseminados para 

aqueles que sequer um dia haviam posto os pés em suas ladeiras; esta experiência urbana, 

privada de sua totalidade, foi retratada por Machado de Assis em Esaú e Jacó (1904) :  

Era a primeira vez que as duas iam ao Morro do Castelo. Começaram de 

subir pelo lado da Rua do Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que 

nunca lá foi, muita haverá morrido, muita mais nascerá e morrerá sem lá pôr 

os pés (ASSIS, 1904, p.3).  

Era por conta do mistério do Morro que se tornavam comuns e bem sucedidas as 

histórias contadas sobre ele, fossem verdadeiras ou não. Um dos primeiros trabalhos de Lima 

Barreto, por exemplo, foram as crônicas publicadas em 1905 como folhetim no Correio da 

Manhã, intituladas Os subterrâneos do morro do Castelo. A história da existência de um 

tesouro deixado pelos jesuítas quando foram expulsos pelo Marquês de Pombal em meados 

do século XVIII entretinham e mobilizavam os cariocas a voltarem seus olhares para o morro. 

Por vezes os periódicos noticiavam as tentativas frustradas dos munícipes e da edilidade em 

encontrarem qualquer vestígio dos jesuítas ao sopé do morro. Em outra publicação se atestava 

a existência de um documento deixado por um pai ao seu filho, indicando como e onde 

estariam os tesouros do jesuítas (O MALHO, 6 de maio de 1904).  
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 O Castello deixou poucos vestígios físicos, ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso está um 

trecho da Ladeira da Misericórdia, interrompida por um barranco. 
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Esperavam-se que as reminiscências coloniais e imperiais fossem sobrepostas por uma 

nova ordem que asseguraria aos cariocas o lucro, a saúde e o bom gosto. A construção da 

Avenida era vista como um processo catalisador de toda a modernidade que o Rio de Janeiro 

havia sido privado até então. As matérias escritas do anúncio das reformas de Pereira Passos 

até o ano das inaugurações justificavam as perdas que ocorriam para aqueles que haviam sido 

prejudicados de qualquer forma pelo empreendimento da prefeitura.  As obras de 

melhoramentos eram também a reafirmação dos valores republicanos de acordo com alguns 

jornais, outros iam além, afirmavam que a partir construção da avenida era que se começava a 

independência do Brasil, por isto o nome da avenida deveria ser sete de setembro porque ali 

era se dava ao Rio de Janeiro a alforria do status de cidade colonial: 

 

A Avenida é o traço mais vivo, mais vigoroso dessa phase nova. Ella rompeu 

definitivamente o laço que nos prendia à rotina, aos prejuízos aos hábitos, 

aos moldes estheticos de 1822. [...] E de resto o saneamento pelo ar, pela 

arvore, pela beleza, que restituirá ao Rio aquella fama antiga de fonte de 

saúde que o cortiço e a casmurrice fizeram perder. É esta a melhor as 

profilaxias; e graças aos dois grandes hygienistas que se chamam Lauro 

Müller e Pereira Passos, a velha S. Sebastião será em anos próximos a mais 

deliciosa das capitães, quando o ultimo rato fugir de sob a ultima ruinaria 

derrubada e o derradeiro mosquito desaparecer sob a derradeira braçada de 

flores... (KOSMOS, setembro de 1904, s/p). 

As dimensões das obras e o impacto na urbe pelas demolições para alargar as ruas e 

construir a Avenida modificavam a percepção de todos diante da cidade. Surgiam pequenas 

manifestações de saudosismo imbricadas com a certeza de que a demolição era a alternativa 

correta para que o Rio de Janeiro alcançasse o intento partilhado por seus promotores. Na 

primeira fase do corte foram postas abaixo as antigas casas de fidalgos (muitas delas 

utilizadas como cortiços e pensões) e o Seminário de São José (NONATO e SANTOS, 2000, 

p. 216).  Disse Olavo Bilac em 1905 que o Morro – as vésperas de seu primeiro desmonte - 

estava em tal estado de insalubridade e degradação que era um “cemitério dos vivos” (BILAC 

in: Gazeta de Notícias, 05 nov 1905). 

A circulação dos ventos como medida profilática era aventada desde o século XVIII, e 

era este o argumento mormente utilizado para justificar o alargamento das ruas e a derrubada 

dos morros na capital carioca. A primeira contraposição a esta perspectiva que repercutiu 

entre os jornais e políticos veio do arquiteto Joseph Bouvard, que aportou no Rio de Janeiro, 

em 1907, rumo à Buenos Aires.  Bouvard percorreu a cidade e combateu a ideia da demolição 

do Morro, teceu uma série de argumentos como a de ser uma falácia afirmar que a derrubada 

traria ao centro da cidade a ventilação desejada, enfatizou que o Castello era um quadro a ser 
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preservado pela beleza pitoresca tanto das construções mas também dos castelenses e seus 

costumes, o pitoresco estaria também em uma escala maior, com relação a cidade. A orografia 

compõe as surpresas da cidade e por isso deviam ser mantidas, a planície seria óbvia e 

maçante (O PAIZ, 21 abril de 1907, p.1).  

Logo após o inicio do primeiro corte, iniciaram-se as reclamações sobre os transtornos 

criados pela empreitada
41

. Apesar do vínculo sentimental de alguns cidadãos com aquela 

região da cidade ter sido ferido com o arrasamento de parte do velho Castelo, o fator de 

preocupação para a sociedade – ao menos parte dela -, era o destino das famílias desabrigadas 

pela demolição de suas residências. Em meio a tantas demolições na área central da cidade, 

havia uma parcela da imprensa que ficou consternada com a situação da população que seria 

forçadamente retirada de suas casas sem perspectivas de uma nova moradia a ser oferecida 

pelo governo (Figura 6). As demolições por vezes ocorriam com pouco ou nenhum aviso 

prévio, eram constantes os relatos de pessoas que viajavam e quando retornavam a suas 

moradias no Castello se depararem com o vazio.  Isto se devia a liberdade total solicitada por 

Pereira Passos a Rodrigues Alves para comandar os melhoramentos urbanos com a mesma 

autonomia que teve Haussmann em Paris (REIS apud PINHEIRO, 2011, p.126).  No começo 

de 1903, o Prefeito havia assegurado total poder para intervir no espaço urbano e dissolvido o 

Conselho Municipal por seis meses, assegurando que suas deliberações não seriam impedidas 

(ibid.) A sua postura era tida como ditatorial, mas tinha o respaldo do Presidente Rodrigues 

Alves. O prefeito “não atende a nada nem a ninguém, sequer às ordens judiciais, derrubando, 

à noite, edificações protegidas judicialmente. De todo modo, Passos tem uma grande 

aceitação popular e da imprensa em seus atos autoritários.” (PINHEIRO, 2011, p.126). 
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 O Jornal do Brasil, em 1905, criou uma série de reportagens denunciando o descaso em que se encontravam as 

vítimas diretas das demolições. Em uma delas os operários do bairro de Engenho de Dentro denunciam a 

precariedade da moradia, o aumento dos aluguéis, o desemprego, a falta de comida e de água, atribuindo 

diretamente às reformas feitas no centro da cidade a causa destes fatores. Numa outra reportagem, um ex-

ministro afirma, dentre outras coisas, que a edilidade estava deixando de lado todas as suas outras atribuições 

para com a sociedade e se dedicava apenas as onerosas obras de remodelação da cidade. (BRENNA, 1985, p358-

365). 
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Figura 6 - Tirinha - "Procurando a casa" 

 

Fonte: O Malho, 2 de abril de 1905, s/p. 

 Enquanto estava em curso o desmonte, alguns dos jornais da época passaram a 

condenar a maneira como se conduziam as obras, não apenas pelo descaso com a população 

pobre que ali habitava, removidos de forma truculenta e sem perspectivas de receberem as 
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residências prometidas a todos pela edilidade; e também se percebia que estava eliminada a 

possibilidade de se embelezar o morro com a retirada “de seu declive mais suave, onde foi o 

seminário”(A NOTÍCIA apud NONATO e SANTOS, 2000, p.217). As charges e outras 

publicações da era Passos retratam o desespero da população que não tinha para onde ir 

(Figura 7) e que havia sido posta de lado pelo governo diante das obras que se planejavam e 

construíam na cidade. Pela negligencia e truculência com os populares, Passos assinalava que 

as obras que empreendiam se destinavam apenas a uma parcela da sociedade. O Prefeito 

iniciava na sua gestão a intenção comum entre os membros da elite de apagar do Centro da 

cidade a parcela considerada indesejada, o que consistia na reconstrução do passado histórico 

(RICOEUR, 2003, p.7), que elimina o existente e constrói o novo sem deixar remanescentes, 

a narrativa urbana se privava de um dos seus atores. 

Figura 7 - Charge "Descendo o Castello" – 1905 – s/a . 

 
Fonte: O Malho, 2  de setembro de 1905, p.14 

O impacto econômico das obras de Passos acabou por deixar a Prefeitura do Rio de 

Janeiro afundada em dívidas que demoraram a serem sanadas. Somado ao impacto social, que 

mobilizou o processo de favelização e migração dos populares para os subúrbios e acabou por 

mudar até mesmo a conotação para o termo (FERNANDES, 2011, p.102). Os efeitos 

negativos da reforma não bastaram para que se descartasse a demolição total do Morro. Ainda 

que Bouvard tivesse argumentado que permanência do Morro seria a alternativa mais 

conveniente, o arrasamento permanecia como ideia como viável e benéfica.  Em 1912 foram 

apresentados ao Congresso Nacional três projetos de arrasamento do Morro do Castelo; sendo 
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um deles recomendado para a execução sob os argumentos de salubridade e renovação 

estética, já disseminados e recorrentes na época (KESSEL, 1997, p.31.). 

A negligência com os populares exposta na gestão de Passos, permanece ao longo dos 

anos, mas na impossibilidade de muitos destes manifestarem diretamente as condições em que 

viviam e os efeitos negativos das obras em seu cotidiano, as vozes respeitadas dos religiosos 

da cidade tomavam a frente, como fez o Frei Jose de Castrogionanni que entregou ao prefeito 

Bento Ribeiro (1910-1914) uma representação em nome dos castelenses. Pedia, dentre outras 

coisas, que fossem realizadas obras de reparo da ladeira do Seminário, um dos acessos do 

Morro do Castelo danificados, que teve a sua manutenção negligenciada ao longo dos anos a 

assim como era feito com o bem estar do povo que nele habita: 

O Morro do Castello sempre foi um desprezado, de quem só se lembra para 

ameaça-lo. Acham-no feio o plebeu, não se recordando de que só não é bello 

porque não cuidam delle, não lhe dispensam as solicitudes que prodigalizam 

a outras zonas mais felizes. Houve um tempo, não muito remoto, em que era 

moda consideral-o um trambolho a pedir seu arrazamento, como o senado 

romano pedia o de Carthago (O PAIZ, 25 de outubro de 1905, p.5).    

Na mesma página, logo abaixo da carta do Frei, foi publicada a perspectiva do 

periódico que endossava a argumentação do religioso e assinalava que a manutenção era 

devida a sua importância histórica, como “geratriz da cidade e é ainda hoje repositório das 

suas mais caras relíquias” e por sua localização ao fim da Avenida Central a manutenção seria 

de interesse também da edilidade (O PAIZ, 25 de outubro de 1905, p.5).  Por um breve 

momento, na gestão de Sá Freire (1919-1920), foi aventada a possibilidade de se manter o 

Morro do Castelo e embelezá-lo, transformando-o em um logradouro público. A proposta não 

comportaria a manutenção de todo o acervo construído do Castelo, mas pouparia a cidade e os 

castelenses dos transtornos vividos à época de Passos. Por conta do anúncio do prefeito em 

exercício, algumas manifestações de leitores aparecem nos jornais propondo alternativas para 

que este intento fosse viabilizado. Em uma destas propostas o leitor recorda ao gestor que 

havia edifícios a serem conservados como a Igreja de São Sebastião e que poderiam ser 

construídos Museu e uma ponte ligando o morro ao de Santo Antônio bem como um projeto 

de arborização com plantas brasileiras (CORREIO DA MANHÃ, 11 de janeiro de 1920, p.3). 

Não por acaso o jornal A União, cujo editorial atendia aos interesses do arcebispado da cidade 

que por sua vez detinha os maiores imóveis do Morro, publicou um artigo em que justapõe as 
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argumentações contrárias e favoráveis à permanência do Castelo, mas assevera que este 

última só deveria ocorrer se os reparos que solicitavam fossem executados, assim como 

retoma a ideia de que morro não seria uma barreira que impediria a ventilação, ao contrário, 

sua eliminação e transformação em terreno planificado aumentaria o calor, remetendo ao caso 

de Madrid onde teria ocorrido efeito semelhante (A UNIÃO, 15 de janeiro de 1920, p.1). 

Que extirpem o polypo! O arrasamento do Castello.  

As expectativas de que o morro se mantivesse intacto foram postas abaixo ainda em 

1919. Mesmo que Sá Freire estivesse no poder, seu sucessor, Carlos Sampaio, se elege como 

Prefeito do Rio de Janeiro, e era sabidamente conhecido por seu interesse em arrazar o 

Castelo desde o final do século XIX. O temário do morro do castelo a ser desmontado volta a 

protagonizar as publicações cariocas. Fosse pelas memórias do primeiro corte ocorrido em 

1905 ou pela nova ameaça de desaparecimento do Castelo, Lima Barreto manifesta-se em 

Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá (1919) e fazia uso do seu narrador para falar um pouco 

de si. Barreto se sentia verdadeiramente um suburbano e pertencente às classes populares, 

tanto por morar no subúrbio central no bairro de Todos os Santos quanto por apelidar sua 

residência de “Vila Quilombo”.
42

 O protagonista de Barreto vê um cenário de sua infância 

destruído, parte de sua memória emotiva se perdia por conta das demolições no velho Castelo. 

Este processo de perda retratado por Barreto remonta aos processos traumáticos de perda dos 

locais de memória, onde as referências pessoais dos indivíduos são mutiladas pelo 

apagamento, permanecendo sua existência apenas na memória (BARRETO, 1919, p.56). 

Finalmente empossado, Sampaio profere seu primeiro discurso onde confirma que a 

demolição do Castello seria uma realidade em um futuro próximo, por ser um polypo a ser 

extirpado que asseguraria a ventilação da cidade e auferiria lucros a Prefeitura pela venda dos 

terrenos que surgirão com alta valorização. As obras que seriam propostas por Sampaio foram 

duramente criticadas pelos colegas da prefeitura pelo alto custo, curto prazo para execução e a 

incerteza de que ficariam prontas a tempo da Exposição Mundial da Independência, que 

ocorreria em sete de setembro de 1922. O material do desmonte serviria, entre outra coisas, 

para formar o Aterro do Calabouço que comportaria o evento (CORREIO DA MANHÃ, 2  de 

junho de 1920, p. 1).  
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 SCHWARCZ,  2010. p.30. 
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A proposta de eliminação completa do Morro em tão pouco tempo e a alteração da 

paisagem da cidade, somada as percepções que alguns citadinos construíram ao longo das 

outras demolições do acervo tradicional da urbe, acabaram por mobilizar os indivíduos que 

compreendiam que o processo de demolição poderia ser negativo para a cidade por ferir sua 

memória. Dentre estes estava Monteiro Lobato, que em 1920, pedia que não se arrasasse o 

Morro. Compreendia, como muitas testemunhas da demolição
43

, que o interesse da edilidade 

estava longe de ser a ventilação que a demolição alegadamente conferiria e sim os lucros que 

adviriam desta empreitada:  

Anacronismo vivo, D. João VI paredes-meias com Epitácio, século XVI 

entreaberto à curiosidade do século 20, sobrevivência fossilizada de eras 

para sempre perdidas, é um ancião de barbas brancas, de cócoras à beira-

mar, rememorando o muito que já lhe passou diante dos olhos. Mas triste. 

Percebe que virou negócio, que o verdadeiro tesouro oculto em suas 

entranhas não é a imagem de ouro maciço de Santo Inácio e sim o panamá 

do arrasamento. E desconfia que seu fim está próximo. Os homens de hoje 

são negocistas sem alma. Querem dinheiro. Para obtê-lo venderão tudo, 

venderiam até a alma se a tivessem. Como pode ele, pois, resistir à maré, se 

suas credenciais - velhice, beleza, pitoresco, historicidade - não são valores 

de cotação na bolsa?” (LOBATO apud KESSEL, 1997, p.36). 

Uma constante nos eventos de demolição está na narrativa que desqualifica o 

edifício, monumento ou paisagem como elemento pertinente a história da cidade. A memória 

é subvertida, composta de elementos que revestem o elemento a ser preservado de uma 

irrelevância que justificaria sua eliminação. Este processo de apagamento ou subversão de 

uma memória parte de um processo de rompimento entre o vinculo de recordação e de 

transmissão de uma tradição, o que na dimensão material, tornaria um local da memória 

ilegível; outras leituras, por sua vez, também podem tomar força neste processo (ASSMANN, 

2011, p.336). Em publicação da revista O Malho foi veiculado um texto que tenta 

pormenorizar o significado do Morro para a história e porque o Rio de Janeiro não fora 

fundado naquele local (e sim na Praia Vermelha e no Forte de São João), que a cidade possui 

outros tantos morros, outeiros e colinas e que a cidade não precisa do “kisto”, corroído por 

todos os lados. Logo, de acordo com a publicação, não haveria sentido em se reclamar a 

permanência do Morro haja vista que este não seria vinculado de fato à história carioca como 

se pensava e que: “A opinião publica faz tanto caso do Morro do Castello como da primeira 
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 Durante a gestão de Sampaio os periódicos insinuavam com recorrência as operações suspeitas que este 

realizava. O jornal A Noite denunciou: “Para dissimular ate a ultima hora a miséria do erário, o ex-prefeito 

mentiu ao presidente da Republica quando informou que deixava em caixa 4000 contos, ao passo que não foram 

encontrados na mesma por seu sucessor, senão 400. Neste capitulo da fraude official, o Dr. Carlos Sampaio era, 

alliás, insuperável. Desviou o saldo do empréstimo do Castello, na importância de 30000, para destino 

desconhecido.” (A NOITE, 6 de dezembro de 1922, p.1). 
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camisa que...não vestiu” (O MALHO, 11 de setembro de 1920, p.15). Este argumento que 

tenta invalidar ou alterar o significado de uma memória era a estratégia necessária para 

garantir que não haveria mais lembranças pertinentes ao local, o que asseguraria que não 

haveria mobilização para mantê-lo (ASSMANN, 2011, p.347).  

Em 1921 o arrasamento segue em pleno funcionamento (Figura 8), e os periódicos a 

publicar cartas que pedem que a demolição seja interrompida.
44

 Em uma destas 

manifestações, com a manchete “As loucuras da administração municipal – um desesperado 

apelo contra a devastação do Castello e o aterro da Guanabara”, o jornal introduz se 

posicionando contra as obras da prefeitura, chamando de duplo atentado. O “leitor” afirma 

esperar que alguma voz de autoridade e patriótica se manifestasse contra o atentado a beleza 

da “majestosa Guanabara”, diz dentre outras coisas que “ser patriota é também amar e 

defender o que nós temos de bom e de bello. Pela nossa tradição, sempre em defesa do bem 

publico e das nossas belezas naturaes, [...]” (A NOITE, 19 de junho de 1921, p.2). 

Figura 8 - Desmonte do Morro do Castello, ao fundo pode-se ver a Igreja de Santa Luzia ainda a beira do 

mar - Julio Ferrez - 1921 

 
Fonte: Instituto Moreira Salles. Disponível em: < http://www.ims.com.br/ims/explore/acervo/fotografia>. 

Acesso em: 4/06/2015. 

 

  Outros citadinos percebiam que o esforço empreendido pelo município poderia dar 

conta de outras prioridades da urbe que seriam sanadas com somas muito inferiores àquelas 

destinadas para o desmonte do Castelo e a construção da Exposição Nacional. Coelho Neto, 

membro da Academia Brasileira de Letras, partilhava desta perspectiva e denunciava as 

                                                           
44

 É importante sinalizar que muitos escritores, políticos e pessoas vinculadas de alguma forma ao poder em 

situação se tornavam anônimas em suas manifestações para assegurar que não seriam punidas. Lima Barreto, por 

exemplo, utilizava alguns pseudônimos para manifestar suas opiniões que poderiam sofrer alguma represália, 

como: “J. Caminha”, “Leitor”, “Aquele”, “Amil”, “Eran”, “Jonathan” e “Inácio Costa”. .Cf. BOTELHO (org), 

Satiras e Outras Subversões, 2016. 
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mazelas da educação na cidade, que poderiam ser resolvidas com o empenho que se via para 

empreender as obras urbanas (A NOITE, 9 de agosto de 1921, p.2).  Outro membro da ABL, 

Augusto de Lima, publica uma crônica intitulada “Lições do Mar” onde o narrador reproduzia 

uma conversa ouvida na Avenida Beira-Mar durante uma ressaca na praia de Santa Luzia. O 

mar estava vermelho do proveniente dos golpes desferidos no Morro do Castelo – cujos 

entulhos aterravam a praia e expandiam a Ponta do Calabouço- que “a grutinha da Nossa 

Senhora de Lourdes não há de consentir em vir abaixo sem que os homens paguem muito caro 

este sacrilégio”. O cronista sublinha que os engenheiros tentavam o impossível – aterrar o que 

sempre alagava para a Exposição do Centenário – enquanto a natureza não colaborava 

contendo as chuvas nem as ressacas, atrasando ainda mais as obras:  

O povo, de fundo supersticioso, attribue o mallogro do projecto da prefeitura 

a um castigo do céu [...] Lá se foram as obras da ultimas reparações e com 

ellas grande parte do terreno ate então poupado pelo mar na  Avenida 

Atlantica um extenso trecho de que o mar já se apoderou e que nem nas 

vasantes já descobre. O mar está crescendo para o nosso lado. (A NOITE, 3 

de setembro de 1921, p.2). 

Neste período se principiavam as percepções que o pitoresco admirado em outras 

cidades, como as europeias, residia ali nas proximidades de todos. A beleza da paisagem, a 

simplicidade das pessoas e do cotidiano que levavam, permeado de reminiscências dos dias de 

outrora poderiam ser mantidos porque neles continha valor e beleza a ser apreciada e legada 

aqueles que estariam porvir. A legenda da Figura 9, descreve o aspecto pitoresco alguns 

passavam a visualizar no morro, as permanências coloniais, a simplicidade do cotidiano, livre 

e distante dos “não-me-toques” que vigoravam logo ao lado, na Avenida Rio Branco (antiga 

Avenida Central): 

[...]velhas casas tradiccionaes a rua esconsa que deita para o mar, cordas de 

roupas a secar, creancas que brincam, cães vadioz que passam e ao fundo a 

saphira liquida da Guanabara, Dir-se-ia uma vista de Nápoles, nas ladeira 

sque dão para o golfo maravilhoso do alto do castello do Ovo. É um trecho 

do morro do Castello que as picaretas municipaes vão deitar abaixo e que os 

olhos dos nossos descendentes não conhecerão. (FON-FON, 25 de dezembro 

de 1921, p.68)(grifos meus). 
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Figura 9 - "A cidade que morre" - fotografia recolorida -s/a - 1921 

 

Fonte: Revista Fon-Fon, 25 de dezembro de 1921, p.68. 

 Chega o ano da Exposição Internacional, aceleram-se os trabalhos de construção dos 

pavilhões e, ao lado, o de desmonte do Morro e de seus últimos exemplares. Quem se atentava 

para o que ocorria no Morro poderia perceber o fim “morrer pedaço a pedaço a collina 

histórica da cidade outrora coroada pelas cruzes dos conventos tradicionaes e hoje 

ensanguentada de barro mexido, ferida de morte para sempre “(FONFON, 26 de agosto de 

1922, p.44). Estavam entre estes personagens atentos ao que ocorria no Castelo o presidente 

da Sociedade Central de Architectos, Morales de Los Rios, que envia para A Noite o artigo 

intitulado “Os attentados de lesa-arte” em que Los Rios inicia dirigindo resposta a algum 

crítico que o atacou por se opor as alterações na Igreja do Carmo e na Igreja dos Jesuítas no 

Morro do Castelo (Figura 10).  
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Figura 10 - Demolição do Morro do Castello em curso, a direita pode-se ver a fachada da antiga Igreja dos 

Jesuítas – s/a – 1921 

 

Fonte: Diario do Rio. Disponível em: < http://diariodorio.com/historia-do-morro-do-castelo/>. Acesso em: 

4/06/2015. 

O arquiteto via nas alterações realizadas nos templos um atentado “pictórico”, 

tingidos de “cor de lagarto” quando antes ostentavam as suas aparências originais. Mesmo se 

manifestando contrariamente em alguns casos de demolição, como será visto na seção a 

seguir,  los Rios transparece o seu posicionamento a favor da demolição de alguns edifícios 

do Morro do Castelo pois acredita que por estarem em ruínas a alternativa possível para eles 

era a demolição, a eliminação do Morro e a posterior reconstrução dos edifícios  na planície 

que seria feita do Castello. O arquiteto discorda de seu crítico que afirma que alterar a obra de 

arte ou transferi-la de local implicam no mesmo tipo de interferência. A reprodução do 

elemento original, para Morales de los Rios, seria a alternativa cabível para assegurar a 

memória da arte que compõe a cidade, logo deveria estar intacta de interferências estéticas 

posteriores:  

[...] não protestei contra a demolição de alguns dos edifícios do morro do 

Castello, como ainda agora não protesto, porque essas ruínas, reconstituídas 

na planície, não serão perdidas para a arte brasileira, antes serão melhor 

apreciadas do que o foram nesse monte. É muito diverso o caso de mudar de 

logar a estatua da...Venus de Milo, por exemplo, que o pintal-a de verde! [...] 

Aquellas reconstituições serão um padrão de honra para a arte brasileira e 

essa pintura não passa de uma selvageria! (A NOITE, 6 de fevereiro de 

1922, p.6 ) 

A proposta de Morales de los Rios e sua concepção de como deveria ser tratada a 

história da urbe encontrou em José Marianno um perspicaz opositor. Os poucos meses 
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transcorridos entre a publicação de los Rios e a de Mariano foram suficientes para que 

ruíssem mais edificações castelenses. Mariano questiona no longo artigo “Esfarella-se nosso 

patrimônio artístico! As preocupações do modernismo destruindo impiedosamente bellezas e 

tradições” que as promessas feitas  à Sociedade Central de Bellas Artes de que seriam 

oferecidas oportunidades para a documentação do antigo Colegio dos Jesuítas, no morro do 

Castello ruiu por terra sem que tivesse cumprido a promessa feita pelo Sr. Morales de los 

Rios. A entidade de Bellas Artes estava se documentando de todos os seus pormenores para 

dedicar-lhe uma completa monografia, na impossibilidade de impedir a derrubada que era a 

alternativa restante. Para além dos questionamentos e críticas ao arquiteto, Mariano passa a 

questionar a mentalidade e morosidade das instituições brasileiras em impedir o apagamento 

de suas tradições, já denominados pelo autor como Patrimônio Artístico Nacional. Afirma que 

a tutela do Estado diante dos monumentos eclesiásticos poderia ter assegurado sua 

manutenção mediante as sedutoras propostas da iniciativa privada. Propõe a criação de uma 

Inspetoria de Monumentos Públicos de Arte, com a criação de lei que atribua o titulo de 

“monumento publico de arte” para edifícios, monumentos, pormenores arquitetônicos, 

tributação alfandegaria para exportação de ouro, prata, joias, alfaias, mobiliários antigos e 

azuleijos para que se impeça a saída destes itens do pais. Entre os textos de Mariano 

apreciados para esta pesquisa, notou-se que a sua percepção da cidade como testemunha da 

história de seu povo era recorrente nos seus argumentos, bem como o questionamento do 

atraso que o Brasil se encontrava nos esforços para proteger e valorizar sua história: 

A situação atual do immenso patrimônio artístico nacional, preparado e 

accumulado pelas gerações passadas até o segundo Imperio, é simplesmente 

desoladora. Em toda parte do território nacional, onde exista vestígios da 

arte... dos nossos maiores, encontraremos hoje a pegada implacável de sua 

destruição. O passado é, por assim dizer, o pesadelo artístico do presente. 

[...] O que é velho não nos merece o menor acatamento, queremos uma 

cidade nova, garrida, polychroma, sem arte, sem caracter próprio, sem 

logica, porem nova. [...] Antes do sentimento de cultura artística intervir em 

favor da conservação da arte antiga, o simples espirito de tradição, que é a 

própria consciência da alma popular, tinha cercado de piedoso respeito os 

velhos monumentos do passado. Uma cidade não surge de improviso, como 

uma caravana no deserto. Uma cidade é um livro aberto de arte pública. Ella 

deve reflectir todas as etapas da evolução artística do povo, de maneira a 

permitir a critica a recomposição dos scenarios de arte das gerações 

anteriores. [...] Entretanto, o mais importante aspecto dessa questão é a 

detecção por parte de ordens ou sociedades religiosas, de dous terços do 

patrimônio artístico da Nação. Nós estamos, a esse respeito, numa situação 

aboslutamente idêntica a do Mexico e de Portugal, apenas com a capital 

differença de que nesses paizes o governo fez mão baixa sobre os bens de 

ordens religiosas, e nós não podemos nos aproveitar das vantagens da 

reacção pombalina. [O México] Assenhorou-se de todo o patrimônio 
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artístico das ordens religiosas e collocou-o sob a tutela do Estado. Nomeou-

lhes um curador que, sob o titulo de Inspetor de Monumentos Publicos de 

Arte, defende-os e estuda-os convenientemente. Ora, toda a nossa grandeza 

architectonica do passado esta ainda em mãos de ordens religiosas ou a 

mercê de Irmandades que, sem o menor escrúpulo, se despojam de suas 

alfaias, pratas, mobiliários, imagens, vendendo-as sacrilegamente aos 

emissários que percorrem o paiz em tenebrosas caravanas de rapinagem. ( A 

NOITE, 4 de dezembro de 1922, p.1). 

Ainda que o ano de 1922 tenha causado todo o frenesi pela Exposição e pelos rápidos 

avanços na derrubada do Morro - feitos a bomba d’água - a história do velho monte não havia 

sido totalmente encerrada. Por conta do transtorno que causaria à Exposição, a Prefeitura 

paralisa as atividades diárias no local, graças a isto ainda pululou entre os ditos 

“preservacionistas” a ideia de que se poderia salvar os dois últimos remanescentes coloniais 

sobre o Castello - o Hospital São Zacarias e a Igreja dos Jesuítas. Os trabalhos de demolição 

foram retomados no ano seguinte, sob vários protestos, cada um recorria a novos argumentos, 

como o publicado na revista Illustração Brasileira, intitulado “A architectura orográfica da 

cidade do Rio de Janeiro”. Dizia o autor que se a arquitetura era a mais fiel expressão do 

homem, revestida de estilo definido e característico nas épocas em que “havia unidade de 

ideias e sentimentos”, e que o século vigente era de “lucta pelo modernismo”, mas que isto 

não poderia interferir na existência dos morros da cidade, diferentes entre si e presentes nas 

lendas e canções populares (ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA, março de 1923, p.13-15), 

portanto na memória e cotidiano dos citadinos.  

Se não bastasse esta percepção da importância de um elemento urbano por pertencer 

às tradições populares, o autor ainda acrescenta que as belezas naturais da cidade são únicas 

não apenas em sua percepção mas pelas emitidas pelos visitantes forasteiros, e que o 

entendimento de que a natureza teria conotação negativa seria um valor retrogrado para o 

homem que se diz moderno,  “É preciso cuidar da nossa orographia! A luz que domava o 

cimo de nossos morros nos tempos das caravellas, ainda está a vibrar como nas tardes dos 

nossos descobridores! A orografia é a moldura da cidade!” (ibid). 

A constância e intensidade dos trabalhos de demolição passaram a mobilizar um 

contingente de pessoas que interrompiam ou modulavam seus cotidianos para permanecerem 

por horas do dia presenciando o feito das bombas de água (Figura 11).  Para a crônica 

“Instantâneos” do jornal Correio da Manhã, o jornalista contabilizou cerca de trezentas 

pessoas “afrontando o sol causticante, admiram o espetáculo da bomba de demolição, 

operando contra as muralhas da ultima edificação dos jesuítas que ainda se acha de pé”, 
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assistiam o processo em sincronia, mesmo moderadamente vibravam em uníssono a cada 

movimentação das muralhas em resposta aos jatos de água:  “ali se conserva diariamente 

horas e horas, na contemplação de um quadro que é sempre o mesmo, e a que não é possível 

dar o cunho de nenhuma novidade. Mas é um quadro de destruição.” (CORREIO DA 

MANHÃ, 9 de maio de 1923, p.2).   

Figura 11 - Arrasamento do Morro do Castelo – Foto de Augusto Malta - 1922 

 

Fonte: Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional – Disponível em: < 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html>, acesso em: 21/03/13. 

A cada etapa de derrubada dos edifícios do Castelo mais pessoas se mobilizavam. 

Não era de se surpreender que o demorado processo do desmonte com seus pequenos 

episódios fizessem parte do cotidiano dos cariocas. Dias após a bem sucedida empreitada de 

por abaixo a murada dos jesuítas, a crônica “A queda” passa a descrever o processo de 

remoção do alicerce do antigo Observatório do Morro do Castelo. Não se sabe se era o mesmo 

observador da descrição do dia nove de maio, mas o cronista relata que havia um grupo de 

espectadores habituais dos processos de demolição. A dedicação destes para assistir as 

demolições não pode ser atestada como um processo de despedida, mas tamanha era a 

assiduidade, que estes compreendiam quanto tempo demoraria em cada empreitada, e por isso 

o episódio narrado se fez importante, as dificuldades, o tempo e as alternativas criadas pelos 

operários para tentar se derrubar o alicerce mobilizaram uma urbana plateia:   
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Há perto de um mês, os espectadores habituaes da demolição do Morro do 

Castello admiravam a pertinancia com que o forte jorro da bomba hydraulica 

atacava um enorme alicerce do edifício colonial em que funccionou o 

Observatório. [...] A bomba iniciou, então, a tarefa impossível: com 

redobrada fúria, investiu contra o alicerce, directamente; haveria de 

esphacela-lo em pedacinhos, pensavam os espectadores da demolição do 

morro. E a grande muralha, insensibilizada pelo tempo, recebia o jorro, 

como se elle fosse um banho quotidiano e abundante; resistiu o primeiro dia, 

o segundo, o terceiro, - haveria de ceder ao menos ao quarto ou ao 

quinto...Mas não cedeu. No bom tempo colonial, em que o braço escravo do 

negro ou do índio trabalhava sob o açoite, não era penoso preparar alicerces 

daquella ordem, que pareciam pedaços de rochedo transportados pela mão de 

algum gigante miraculoso, contemporâneo dos poetas que ainda creavam 

gigantes para seus poemas. [...]” (CORREIO DA MANHÃ, 30  de maio de 

1923, p.2). 

Durante os processos de demolição da cidade, a revista O Malho sempre se 

manifestava positivamente as empreitadas promovidas pela edilidade. Curiosamente, quando 

se encerraram as demolições e havia restado do Morro apenas a Ladeira da Misericórdia, a 

seção de Bellas Artes do periódico passou a reagir de modo consternado a arquitetura que ele 

mesmo havia ajudado a promover. Resgata o Castello retornava ao status de “berço de nossa 

tradição” mas que infelizmente havia recebido “seu golpe de morte” e afirma preocupação ao 

que vinha sendo construído na cidade que atestava que o  “Rio de Janeiro é o paraíso dos 

falhos do bom gosto” e que “a falta de gosto reinante é apenas o reflexo dos absurdos e das 

incoherencias observadas a cada passo e todos os dias” (O MALHO, 26 de janeiro de 1924, 

p.44).  

Fruto de uma recomposição da memória da maioria dos citadinos, Morro 

transformado em Esplanada hoje já não é mais mencionado como elemento formador da 

cidadã (NONATO, SANTOS, 2000, p. XV ). A campanha feita para pormenorizar a tradição, 

as pessoas a arte existente no morro, reconstituíam a sua imagem na memória dos citadinos, 

que se torna coletiva é também um instrumento de poder (LE GOFF, 1990, p.477), o 

esquecimento do morro que havia sido posto abaixo no imaginário antes mesmo das picaretas 

e bombas d’água formarem parte do cotidiano carioca. O argumento acerca da circulação dos 

ventos na cidade foi derrubado junto ao Morro, quando em sua Esplanada – que permaneceu 

ociosa até o final da década de 1920 – passou a ser ocupado lentamente por edifícios que 

formaram barreira de igual efeito contra os ventos. Tornava-se realidade o que havia 

condenado Carlos Sampaio, ex-prefeito do Rio, sobre como deveria ser ocupada a sua grande 

obra na cidade: a Esplanada do Castelo (SAMPAIO apud KESSEL, 2001, p.125).  
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3.2. O Convento, o Hotel e o vazio 

Construído ao longo de duas décadas no século XVII, o Convento de Nossa Senhora 

da Conceição da Ajuda (Figura 12) era administrado pelas monjas Santa Clara, oriundas do 

Mosteiro do Desterro na Bahia. A presença do Convento no centro cidade permitia que suas 

funções fossem além de assegurar a formação eclesiástica das jovens cariocas. Acolhiam e 

“disciplinavam” as moças de família que mantinham comportamentos reprováveis aos 

costumes da época como insubordinação, “histeria”, além dar refúgio às viúvas solitárias 

(RIHBR, 1911, p. 335). Como uma das formas de seu sustento as irmãs do Convento 

possuíam a renda oriunda dos alugueis de seus imóveis, além de oferecer produtores e 

serviços como a venda doces em atacado ou para encomenda, abrigavam eventos religiosos, 

festas populares, sepultamentos e até eventos políticos como as reuniões e almoços ocorridos 

a época do primeiro desmonte do Morro do Castelo (O PAIZ, 9 jul.1911, p.1).  

Figura 12 - Convento da Nossa Senhora da Conceição da Ajuda - Foto de Augusto Malta - 1907 

 

Fonte: Acervo Digital do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – Disponível em: < 

http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo/img/md/CP-PP-AM-PC_294.jpg>, acesso em: 13/09/15. 

Tão logo iniciadas as obras de melhoramentos urbanos no Rio de Janeiro, o Convento 

da Ajuda se tornava entrave para a remodelação da área central da capital. A localização 
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d’Ajuda era de grande interesse e destaque desde a mais remota data, sua área correspondia a 

de uma generosa sesmaria concedida pela Coroa nos tempos remotos da fundação da cidade. 

Desde então, pequenos embates com relação aos limites pertencentes à igreja foram travados 

fosse com a administração local ou com proprietários particulares. Isto se intensificou quando 

se aumentaram os esforços para remodelação da cidade na virada para o século XX, período 

em que a cidade do Rio de Janeiro já havia passado pelas intervenções urbanas da City 

Improvements e da Comissão de Melhoramentos e que havia ocorrido um incremento na 

economia que viabilizava certas intervenções até então fadadas a permanecer no papel, como 

a Avenida Central
45

. Ainda em 1893 a prefeitura iniciou os serviços de retirada dos casebres 

vizinhos ao Convento construídos na antiga Rua Joaquim Nabuco, famosos por abrigar casas 

de tolerância, “uma das celebridades desta capital” (BRASIL, 1893, p.9). As publicações do 

Diário Oficial da União entre os anos de 1890 e 1897 revelam a relação cordial entre a 

edilidade e as religiosas. Contudo, havia o interesse sobre os lotes pertencentes e vizinhos ao 

Convento. Foram marcadas audiências para confirmar as dimensões e documentações 

referentes às sesmarias concedidas pela Coroa para os conventos de São Bento do Carmo, da 

Ajuda e de Santa Thereza, bem como registrar quais outros imóveis estavam sob suas posses 

(BRASIL, 1890, p.14). Posteriormente, a Prefeitura negociou com as religiosas o aluguel do 

imóvel onde funcionava a Assembleia Legislativa Municipal, isentando-as de pagar impostos 

referentes às suas posses ad perpetuam (BRASIL, 1897, p.11).  

As relações entre o Município e o Convento estremecem a partir de 1903 quando se 

programavam os projetos de Melhoramentos Urbanos capitaneados pelo Prefeito Pereira 

Passos. O decreto que autorizava o ajardinamento dos terrenos lindeiros ao Convento – dentre 

estes, dois eram pertencentes à União – sublinhava que estes lotes estavam “desaproveitados 

por ter sido vedada alli a construção de prédios térreos e ser prejudicial ao convento a 

construcção de sobrados, que interceptariam a entrada de ar e luz pelas suas janelas” 

(BRASIL, 1903, p.6). A abertura da Avenida Central e as obras de alargamento das vias 

centrais já existentes promoveu a elaboração de acréscimos nas posturas municipais de 1892, 

que impediam a construção de edificações térreas e o uso de terrenos com testada inferior a 

sete metros (PAOLI, 2012, p.7). A Prefeitura intentava com as novas posturas – publicadas no 

Decreto nº391 de 10 de fevereiro de 1903 – “impedir a valorização constante dos predops 

antiguados das ruas estreitas [...] permitindo a sua substituição em época não remota; 

                                                           
45

 A Avenida Central parte de um anseio urbano oriundo das Reformas Haussmaniannas. Deste modo, aventava-

se uma grande artéria cortando a Capital Federal desde meados do século XIX. Antes mesmo de Pereira Passos, 

o italiano Fogliani havia projetado uma via de grandes dimensões para a capital carioca.   
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despertar o gosto architectônico” (PREFEITURA DO DISTRICTO FEDERAL, 1903, p.6).  

Ainda que neste período o Centro estivesse passando por tímidas mudanças, haja vista que a 

fase de demolições massivas se iniciaria apenas no ano seguinte
46

, isto não deteve a 

especulação imobiliária. O Convento fazia parte das reminiscências coloniais que o New Rio 

não poderia abarcar, estava o velho edifício imbricado entre moradias, usos e vivências 

populares. As demolições que ocorreram em seu entorno desde o final do século passado já 

representavam o esforço da edilidade em extirpar do centro o que julgava como incômodo, 

um ruído ao imaginário urbano dos promotores da reforma.   

Ao passo que avançavam as obras de reestruturação da cidade, cresciam os valores dos 

lotes e dos aluguéis. É importante frisar tamanho impacto social ocorrido em apenas quatro 

anos. Um grande número de pessoas tiveram que deixar suas moradias e se deslocar para os 

subúrbios da cidade ou para os morros que ladeavam as áreas centrais (FERNANDES, 2011, 

p.48). Foram abaixo cortiços, cabeças de porco, estalagens, desapropriadas e demolidas pela 

prefeitura para dar lugar “a Avenida Central e as outras ruas no centro da cidade, valorizando 

assim ainda mais o espaço urbano e aumentando o processo de acumulação de capital por 

meio da especulação imobiliária” (CHALHOUB, 1986, p.135). A remoção era, por vezes, 

truculenta e nem sempre os moradores eram advertidos do momento em que os arrasamentos 

ocorreriam: 

A população do Rio [de] Janeiro foi tomada de surpreza. Num abrir e fechar 

de olhos acharam-se desapropriadas centenas de casas, uma legião de 

trabalhadores entrou a demolil-as, centenares de carroças, removeram o 

entulho, e de mar a mar, da Ajuda á Prainha, vio-se um enorme rasgão por 

onde corria o ar e por onde derramava a luz (ROSA, 1905, p.30).    

 

As desapropriações de edificações populares não oneravam a Prefeitura diante do 

lucro que seria obtido com a venda dos novos lotes. Mas as dimensões do lote, o peso político 

da Igreja como detentora de vários imóveis na cidade e o seu rol de membros da sociedade 

como mecenas ou membros do clero
47

, inviabilizaram a desapropriação do Convento. A 

resistência d’Ajuda às investidas dos promotores e apoiadores da reforma se acentuaram ao 

longo dos anos. A primeira campanha significativa para sua demolição foi promovida pelos 

periódicos situacionistas Gazeta de Notícias e O Malho, meses antes da inauguração da 

                                                           
46

 Giovana Del Brenna (1985) divide a gestão de Passos em três fases: Planejamento (1902-1903), Demolições 

(1904), Repressão e Consenso (1905) e Inaugurações (1906).  
47

 A reportagem “Um mosteiro em ruínas” publicada em 21 de fevereiro de 1905 sinaliza esta prática (GAZETA 

DE NOTÍCIAS, 21 de fevereiro de 1905, p.1). 
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Avenida
48

. Na impossibilidade de viabilizar a demolição do Convento pelas vias oficiais, os 

dois periódicos tentam iniciar uma campanha desmoralizadora do antigo edifício, denunciam 

o estado de ruinas em que estaria o mosteiro, a sujidade e precariedade que poria em risco a 

vida das freiras; estaria em atraso com a realidade do seu entorno, tratava-se de um casarão 

“onde 1750 ainda seria o ano vigente”. Os dois excertos a seguir apresentam as tentativas dos 

periódicos em desqualificar a edificação e sua serventia ao povo carioca, como um elemento 

desagregador e que, portanto, não traria grandes perdas a sociedade caso desaparecesse. 

Enquanto o primeiro excerto trata da “denúncia”, o segundo trata de sua repercussão, que 

ocorre com desapontamento das publicações, que solicitam que a Prefeitura designe um 

profissional da saúde que não fosse vinculado ao Convento e de um representante de 

engenharia para que o edifício pudesse ser vistoriado:   
 
 

Está em ruínas o Mosteiro da Ajuda. Lá dentro, no interior sombrio do 

Mosteiro da Ajuda, a vida que há 155 annos! Sem a previa licença alli só 

tem penetrado a morte. De tantas transformações por que tem passado esta 

gloriosa cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, salvou-se o Mosteiro da 

Ajuda[...] Os dias de 1750 são os dias de 1905 [...]. A congregação daquelas 

religiosas é muito outra que a das irmãs de caridade ou semelhantes. 

Internadas no velho casarão, ellas ficam até que um dia a tísica ou o beri-beri 

as liberte, dando-lhes a morte [...]. No páteo de entrada, pelo portão do 

chapeo, os tijolos que calçavam o chão estão partidos e cobertos de limo. 

Dalli observa-se o estado lastimável em que se acha o antigo mosteiro. Há 

corredores em grande extensão escorados por vidas de madeira, que 

suportam um peso enorme prestes a desabar. Os forros envergam e pelas 

aberturas das taboas desagregadas vêem-se os madeiramentos podres. Pelas 

calhas vicejam e cresce o matto com uma afronta. É desolador o aspecto de 

tudo aquillo. [...] É impenetrável o mosteiro da Ajuda, mas os poderes 

públicos podem agir de conformidade com a lei, fazendo ainda uma obra 

meritória em favor das freiras daquele convento. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 

21 de fevereiro de 1905, p.1). 

 

A nossa noticia de hontem sobre o convento da Ajuda, descrevendo o estado 

lastimável em que se encontra hoje aquelle estabelecimento, produziu a 

maior sensação no publico que estava longe de conhecer e julgar o que é 

aquelle mosteiro encravado no extremo da Avenida Central. A descripção 

daquilo tudo só não abalou o espirito das autoridades, que deveriam tomar as 

medidas urgentes que o caso reclama. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 22 de 

fevereiro de 1905, p.1). 

 

Após a campanha que pressionava a vistoria do Convento e a resposta positiva do 

arcebispado da cidade, uma comissão nomeada pelo Diretor de Obras da Prefeitura se dirigiu 

ao fim da Avenida Central e durante cerca de quatro horas, observaram detalhadamente cada 

                                                           
48 A inauguração da Avenida Central não significava que todas as suas construções estavam finalizadas. A 

construção de muitos edifícios foi encerrada posteriormente ao evento de Pereira Passos na nova artéria. 



  

   

96 
 

espaço da edificação. O resultado da vistoria foi informado em uma pequena nota ilustrada na 

terceira página do jornal denunciante – enquanto as “denúncias” feitas ocupavam a página 

principal da publicação em longos textos de duas colunas -, que admite exagero nas 

afirmações até então publicadas, mas que teriam algum fundo de verdade porque a edificação 

passava por reparos em uma pequena área das celas que ladeavam a Rua Chile (GAZETA DE 

NOTÌCIAS, 27 de fevereiro de 1905, p.3). A dimensão ínfima do texto, seu conteúdo e a 

página onde foi publicada atestam a tentativa frustrada do periódico em mobilizar a opinião 

pública da sujidade, ruína e presença dispensável do Convento na Avenida que estava prestes 

a ser inaugurada.  

Em resposta a investida do Malho
49

 e da Gazeta de Notícias, o jornal A União, órgão 

vinculado a Igreja Católica no Rio de Janeiro, reproduziu a íntegra do relatório e atestou a 

sabida operação que a Prefeitura tentava promover por meio da publicação. A comissão 

enviada pela Prefeitura era formada por dois engenheiros e dois carpinteiros. Curiosamente o 

arquiteto Morales de Los Rios, autor de variadas obras ao longo da nova via, acompanhava a 

vistoria pela parte do arcebispado. 

Muito de caso pensado, esperamos que o jornal oficial da Prefeitura, isto é, 

que a própria Gazeta de Notícias, nas suas columnas consagradas á 

publicação do expediente daquella repartição, estampe o parecer dos ilustres 

engenheiros encarregados de examinar o estado do convento da Ajuda, que à 

nossa distincta collega pareceu prestes a desabar. Cremos que para destruir-

lhe as afirmações precipitadas bastar-nos-á transcrever o parecer dos 

mesmos profissionais. Neste assumpto, em que a verdade pode ser tão 

facilmente evidenciada, não vale a pena discutir; os factos se encarregação 

de mostrar quem tem razão. Foi o que fizemos. (A UNIÃO, 26 d fevereiro de 

1905, p.1).  

 Posteriormente, resolvida a questão das ruinas que não existiam, as publicações dos 

periódicos atribuíram ao vexame promovido pela Gazeta de Notícias a sua real dimensão. Em 

duas notas O Malho rechaça a campanha que anteriormente havia apoiado e que a vistoria 

realizada pela Prefeitura atestou a solidez da construção e sua higiene, não havia sequer 

limitação de espaço nas clausuras, a menor media cem metros quadrados enquanto a lei 

municipal exigia apenas trinta e dois (O MALHO, 4 de março de 1905, p.16). A mesma 

edição publica charge do Arcebispo do Rio de Janeiro. O sarcasmo da publicação revela em 

certa medida, que a Igreja neste período ainda possuía alguma autoridade e poder de barganha 
                                                           
49

 O periódico A Notícia também se manifesta acerca do estado de conservação da Igreja e dos riscos que 

correriam as freiras. Já o Malho ironiza: “Dizem que o convento da Ajuda se acha em estado de ruinas, devido a 

acção do tempo, que é inevitável. Não pensará assim A União e virando o bico ao prego, dirá que o que é 

inevitável é a acçao do tempo profano que corre...E é capaz de deitar abaixo a livraria para provar isso” (O 

MALHO, 25 de fevereiro de 1905, p.16). 
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diante da força politica que almejava dar cabo de suas propriedades: “disseram que o 

Convento da Ajuda estava a cahir e não tinha condições hygienicas. A vistoria provou o 

contrário...O convento cahiu em cima da balela esmagando-a. Não cahimos de cavallo magro 

e quem se metter com os nosso hábitos sai embrulhado...” (O MALHO, 4 de março de 1905, 

p.23). 

Figura 13 - Charge do Arcebispo do Rio de Janeiro após dissolvida a questão sobre a manutenção 

do Convento: “E Mettam-se”. 

 

Fonte: O Malho, 4 de março de 1905, p.23. 

No período da inauguração da Avenida, em 15 de novembro de 1905, os periódicos 

cariocas fizeram ampla cobertura do evento e resgataram também história da via em 

construção. O excerto a seguir, retirado da crônica “A Grande Artéria” publicado na Revista 

Kosmos, revela como a permanência dos elementos coloniais no arremate da Avenida Central 

se contrapunha ao processo visto e celebrado pela elite carioca. Enfatiza também a existência 

de uma movimentação contrária às demolições empreendidas para a abertura das vias, e que 

estas seriam possivelmente vinculadas aos mesmos portadores dos pensamentos, conceitos e 

estruturas sociais superados no último quartel do XIX. Em certa medida, o que pontuou Gil 

no texto de onde se extraiu o excerto a seguir é que a demolição dos elementos pregressos à 

República eram resultado de uma empreitada filosófica, política e social iniciada ao final do 
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XIX que naquele momento se manifestavam materialmente na cidade. Superar a cidade 

colonial seria também um ato político, talvez – pela perspectiva apresentada pelo autor – 

carregada de ressentimentos. O autor compara a preservação dos elementos antigos da cidade 

como uma limitação ao vir-a-ser e a liberdade existente até então cabia apenas às forças de 

deterioração. Apagar o colonial seria também um processo de apagamento de uma memória 

tida como traumática para que se construísse uma outra, carregada de “liberdade e 

modernidade”: 

E o Rio de Janeiro foi durante decênnios sem conta a resistência, o tropeço, a 

opposição a todas as tentativas contra a tradição rotineira, a maldade contra 

os que se abalançaram a tanto! Romper a rotina era positivamente, quando 

não uma loucura, a delapidação de um patrimônio nacional [...] O Rio 

inventou o Não pode! A iniciativa reformadora nada podia; o desleixo 

estacionado podia tudo: estragar os jardins e os edifícios, mascarrar as 

paredes de garotagens indignas, entuIhar a cidade de construcções 

condemnadas, sacrificar-lhe para sempre a hygiene e o conforto e, sobretudo, 

impedir que alguém se animasse a tentar qualquer cousa em contrario. Todo 

o progresso que precisasse se apoiar em um movimento regular de opinião 

era um progresso inexequivel; as reformas que vieram nesta longa evolução 

nacional foram a acção enérgica de poucos, quando não o resultado de 

golpes imprevistos de força a que o resto adheriu depois ou se submetteu: a 

Independência, a Abolição, a Republica e os factos que foram um intermédio 

ou um succedaneo destes. Ainda assim, pode-se dizer, foram reformas 

políticas e sociaes: a resistência de tradição rotineira sempre foi muito mais 

formidável no domínio da transformação material do que dos simples 

princípios. O ataque a tuna cumieira velha ou a uma rua esconsa era um 

facto mais grave que a deposição do Império ou a separação da Metrópole 

(GIL, 1905, p.37)(grifos meus).  

Desta forma, infere-se que os agentes transformadores da urbe enxergassem na 

Avenida uma obra incompleta, as reminiscências coloniais em seu entorno eram as “rebarbas” 

a serem extirpadas para completar o projeto de inserção da capital federal Carioca no contexto 

internacional. A nova fase de demolições nas proximidades da Avenida Central iniciam em 

1910, com a demolição da antiga sede do Jornal do Commercio na rua do Ouvidor. O 

periodista da Gazeta de Notícias, possivelmente imbuído de um frenesi demolidor oriundo da 

repartição municipal, tece comentários exultantes sobre o tão esperado – pela edilidade – 

desaparecimento dos remanescentes coloniais. Retomando a perspectiva de ressentimento 

diante do colonial delineada no excerto anterior, se sublinha a leitura do autor neste novo 

excerto que traz consigo também o imaginário urbano que estava até então incompleto na 

realidade material, bem como uma pequena manifestação de que a demolição da sede do 

periódico privaria a cidade de seu “último” remanescente com feições originais: 
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Os velhos prédios têm uma triste alma cheia de recordações. O do Jornal terá 

recordações em dose suficiente para não se admirar da crueldade dos 

homens. [...] Entretanto esta nota consigna apenas mais um desaparecimento 

de prédio com côr local, capaz de lembrar o Rio antigo. Todos os dias 

desapparece um. Amanhã o convento da Ajuda, tão vilipendiado por umas 

pinturas de fachada ridicularissimas, desapparecerá. E assim vão todos. Em 

breve ficaremos novos em folha. Não haverá prédio que não se date do 

século XX. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 29 de março de 1910, p.3)(grifos 

meus). 

Havia então a necessidade de fazer o “arremate” da Avenida Central, nas 

proximidades da Praia de Santa Luzia, onde estavam o Convento e o Morro do Castello. Entre 

a primeira tentativa de “derribada” e a segunda houve uma perspicaz mudança de abordagem 

feita pela Prefeitura, que passou a contar com o apoio direto da iniciativa privada.  Os 

periódicos notadamente situacionistas
50

 iniciam uma nova campanha pela demolição do 

Convento cujo lote deveria atender a “necessidade” de dar lugar a um hotel de grande porte na 

região. Contudo, não se privaram os publicistas de manifestar que a presença d’Ajuda ao fim 

da Avenida se tratava de um anacronismo que deveria ser superado. Buscava-se atender ao 

projeto inicial da artéria anunciado em 1903 (Figura 14), alterado a contragosto pela 

impossibilidade de se retirar o Convento e regularizar seu lote, desde aquele período visado 

por estar entre as duas maiores vias da cidade: a Avenida Central e a Avenida Beira-Mar.  

                                                           
50

 Dentre estes periódicos estavam O Paiz, O Malho, Correio da Manhã, A Careta, Gazeta de Notícias, A 

Notícia, e a Semana Illustrada. 
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Figura 14 - Destaque do Projeto inicial da Avenida Central divulgado no jornal O Pais em 1903. 

 

Fonte: O País, 27 de maio de 1903, p.1 (imagem alterada pela autora). 

A demanda por novos hotéis noticiada nos jornais da década de 1910 apontavam para 

o velho edifício como obstáculo a ser superado em nome do progresso e da necessidade de 

leitos a altura do novo Rio de Janeiro. Possivelmente a ausência de um grande hotel à época 

da Exposição do Centenário (1908), teria privado a maior êxito da cidade em sua propaganda 

de capital salubre, embelezada e disponível para receber turistas e investidores. Ainda em 

fevereiro de 1910 a Prefeitura teve audiências com diversos projetistas, como Morales de Los 

Rios, e investidores, em sua maioria estrangeiros. Nesta época já estava acordado entre 

projetistas, investidores e a Prefeitura de que a localização do novo hotel “seria um 

estabelecimento modelo, na Avenida Central, no local onde está o Convento da Ajuda” 

(CORREIO DA MANHÃ, 18 de fevereiro de 1910, p.3). O contrato que selava a demolição 

d’Ajuda consistia no acordo entre Prefeitura e os engenheiros Morales de los Rios, João 

Pereira de Couto Ferraz Junior e a empresa Durisch & C. firmava a obrigatoriedade de 



  

   

101 
 

construção de “hotéis de primeira ordem, iguaes aos das grandes capitais” (O PAIZ, 18 de 

novembro de 1910, p.5).  

Anunciada a demolição iminente do “velho casarão”, iniciam-se as manifestações 

majoritariamente favoráveis a esta eliminação haja vista que entre a primeira e segunda 

tentativas havia a distância temporal de apenas sete anos. Um artigo de Oscar Lopes n’O Paiz 

apresenta que ainda que houvesse maioria favorável à derrubada, cresciam as manifestações 

opositoras ao evento, fosse pelo aspecto religioso ou pelo entender que o Convento era a 

manifestação estética de um período da história do Rio de Janeiro (O PAIZ, 9 de julho de 

1911, p.1)
51

.  Dentre estas poucas manifestações, Lima Barreto se posiciona contrariamente 

em O Convento, ao desqualificar o conceito de beleza como argumento válido para o 

arrasamento, tendo em vista que se trata de um valor elástico, condicionado às épocas em que 

se produzem os edifícios. Deste modo, “a beleza de outra época” deveria permanecer intacta 

na urbe para assegurar que faria parte dos seus “anais de pedra”. Premonitoriamente 

argumenta que, baseado no mesmo conceito de beleza que impõe o apagamento dos 

elementos que não correspondem à percepção estética vigente, estaria então o Teatro recém-

construído passível de ser futuramente tido como repulsivo quanto ao seu aspecto
52

: 

Houve um grande contentamento nos arraiais dos estetas urbanos por tal 

fato. Vai-se o monstrengo, diziam eles [...]. Eu sorri de tão santa crença, 

porque, se o Convento da Ajuda não é tão bonito como o Teatro Municipal, 

tanto um como outro não são belos. A beleza não se realizou em nenhum dos 

tais edifícios daquele funil elegante [a Avenida]; e se deixo o Teatro 

Municipal, e olho o Club Militar, a monstruosa Biblioteca, a Escola de 

Belas-Artes, penso de mim para mim que eles são bonitos de fato, mas um 

bonito de nosso tempo, convento o foi dos meados do nosso século XVIII. 

[...] O bonito envelhece, e bem depressa; e eu creio que, daqui a cem anos, 

os estetas urbanos reclamarão a demolição do Teatro Municipal com o 

mesmo afã com que os meus contemporâneos reclamaram a do convento 

(BARRETO, 2004, p. 99-100)(grifos meus). 

O caso d’Ajuda foi uma das primeiras manifestações de tentativa de salvaguardar  

edifícios testemunhas da história carioca no século XX. O diretor do Patrimônio Nacional, Dr. 

                                                           
51

 “A notícia de haver uma companhia inglesa adquirido, por cerca de dois mil contos, o convento da Ajuda, 

para, posto este abaixo, edificar um hotel modelo, encheu de profunda magoa o coração piedoso dos amigos da 

tradição e de intenso jubilo a alma dos progressistas” 
52

 Diz-se premonitariamente porque por muitos anos a perspectiva da Arquitetura Eclética ou “Bolo de Noiva” 

foi tida como a interrupção externa e sem significados da trajetória da Arquitetura Colonial para a Moderna. Este 

discurso, endossado por Goodwin, Mindlin e Bruand acabou por colocar a produção das primeiras décadas do 

século XX como pouco originais e mobilizadas por um “complexo de inferioridade levados ao extremo” 

(BRUAND, 1999, p. 33). Estaria nesta perspectiva a resposta para a demora do IPHAN para tombar edifícios 

talhados com este estilo, o que teria levado a massiva demolição de exemplares desta arquitetura ao longo dos 

anos. A Biblioteca Nacional, por exemplo, foi tombada apenas na década de 1970, após campanhas insistentes 

do Clube de Engenharia e do Instituto dos Arquitetos do Brasil. (CAU, 2015, s/p). 
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Alfredo Rocha, iniciou os estudos acerca do Convento a partir do anuncio de sua demolição. 

A Gazeta de Notícias revela que não era esta a primeira tentativa de impedir a demolição de 

um edifício, estava em curso a petição para que fosse desfeita a venda de uma propriedade 

carmelitana. No dia sete de julho de 1911, o diretor entregou ao Ministro da Fazenda uma 

representação contra a venda do Convento, a ausência de legislação que protegesse qualquer 

edifício ou monumento que representasse a identidade de um grupo, Rocha usou do 

instrumento legislativo que tinha a seu favor: “as ordens religiosas pela Constituição 

Republicana, tem direito de adquirir bens e não o de os venderem, vigorando para este caso a 

lei de 1874, pela qual o governo pode intervir, decretando confisco destes bens” (GAZETA 

DE NOTÌCIAS, 6 de julho de 1911, p.1).  

O esforço de Alfredo Rocha não teve efeitos e o acordo entre a Igreja e o grupo Ritz-

Carlton deu ao Arcebispado da Cidade a soma de 1.850$000 de réis. As freiras foram 

representadas na mídia como as grandes beneficiárias da venda (Figura 15), contudo, estas 

foram deslocadas para um novo convento Carmelita que iria ser construído no Pará, ou para 

uma nova e modesta instalação na floresta da Tijuca, longe do burburinho da cidade 

(FAZENDA, 1911, p.333): “Foram para longe. Não verão mais as festas do Monrõe. A seus 

ouvidos não chegarão mais os ruídos de uma grande cidade em movimento, nem as scenas 

satânicas do Carnaval ou as fanfarras de manifestações do mais puro chaleirismo” (ibid.). 
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Figura 15 -Freira alada dirigindo-se ao convento de Santa Teresa em posse do pagamento feito pelos 

ingleses.  

 

Fonte: O Malho, 15 de julho de 1911, p.15. 

Após o deslocamento das freiras para seus respectivos destinos, o Convento foi aberto 

à visitação durante dez dias pelos novos donos que cobravam o valor de 1$000 réis
53

 por 

pessoa, um valor acessível para poucos. A abertura para visitação mobilizou fiéis, curiosos, 

jornalistas, e “amantes da tradição”, que não se privaram de tentar levar consigo algum item 

que remetesse os antigos ocupantes, fossem folhas de banananeira ou ferragens velhas, muitos 

visitantes não saíram de mãos vazias, conforme relata o publicista em O Malho (4 de 

novembro de 1911, p.12). Assim como os visitantes anônimos, os jornais enviaram seus 

representantes para registrar os últimos momentos e detalhes internos até então desconhecidos 

do grande público. As reportagens continham descrições e fotografias detalhadas de vários 

ângulos e ambientes do Convento; a revista A Careta publicou uma matéria de três paginas 

                                                           
53

 O valor dos salários do trabalhador eram muito baixo pela ausência de legislação pertinente. Mas para efeito 

comparativo, sabe-se que em 1903, uma família composta por quatro pessoas, o chefe ganhava 3$000 réis /dia, a 

mulher 2$500 réis/ dia. O filho mais velho de 12 anos, de 1$ a 1$500 e o de 9 anos 200 a 500 réis (BRASIL 

OPERÁRIO, 16/06/1903 apud GOES, 1988, p.55). Logo, com uma renda média mensal de 130$000 réis por 

mês, o gasto de um conto de réis por pessoa seria um lazer difícil de se arcar  pelos grupos populares.   
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com fotografias e curiosidades sobre as sabidas obras de arte que adornavam o Convento, o 

famoso “jardim perfumado” (de acordo com o periódico) e a ausência de elementos que 

mostrassem o cotidiano das freiras no local (A CARETA, 4 de novembro de 1911, p.10).  

Este processo de visitação do antigo Convento possivelmente se explicava por todo o mistério 

que havia no imaginário carioca acerca de seus aspectos internos, somadas também ao 

interesse daqueles que partilhavam da fé católica e que iam ao sagrado local prestar seus 

últimos préstimos. O artigo da Gazeta de Notícias compara o nível de interação que havia 

entre os conventos da cidade e o público, tenta argumentar que seria o único edifício que não 

teria abertura para a sociedade, apesar desta afirmação se configurar dúbia pela descrição que 

fez o cronista ao longo do texto
54

 do qual se apresenta excerto a seguir:  

No convento de Santo Antônio passaram a habitar bispos e monsenhores e 

ate serviu de retiro a ministros de Estado. O convento dos Carmelitas passou 

a ser a fonte onde nosso mundo religioso vai beber graças e despir-se dos 

seus peccados, ouvindo a voz compassada de frei Piazza, ensinando a 

resignação. Mas o Mosteiro da Ajuda, esse foi sempre impenetrável. 

(GAZETA DE NOTÌCIAS, 21 de fevereiro de 1905, p.1). 

Na mesma rapidez de seu desaparecimento, some também a proposta de investimento 

que seria feito para a construção do Hotel Internacional
55

 (A NOITE, 13 de outubro de 1913, 

p.1). Posto abaixo e sem mais perspectivas para o uso do terreno, o Convento configura neste 

contexto como um grande atestado das operações escusas da gestão pública associada à 

iniciativa privada, criando um vazio urbano em plena Avenida Central, um dos metros 

quadrados mais caros da Belle Époque carioca. O jornal A União lamenta o acordo desfeito 

que acabou por eliminar um dos seus elementos mais antigos da cidade (não se pode esquecer 

que este periódico atendia a Arquidiocese do Rio de Janeiro) (A UNIÃO, 14 de dezembro de 

1913, p.1).  

Se Lima Barreto via na demolição um desdobramento futuro em relação ao senso 

estético, um outro Barreto
56

 – conhecido como João do Rio – parecia ter previsto ainda em 

1910 que a euforia pelos novos hotéis teria um final decepcionante para os cariocas. Ainda as 

vésperas da demolição do Convento disse João do Rio na crônica “Os Grandes Hotéis – o 

problema é a falta de hotéis ou a falta de gente?”, dentre outros aspectos, que a alta soma 

investida para a construção dos hotéis incorreria num erro, pois não havia público capaz de 

arcar com os altos preços nem com a cultura para lidar com a “pompa” dos hotéis 
                                                           
54

 Parte deste artigo foi apresentada previamente nesta seção.  
55

 O Hotel que ocuparia o terreno d’Ajuda foi denominado por várias maneiras pelos periódicos, “Hotel 

Internacional” era a denominação mais recorrente. 
56

 Paulo Barreto, conhecido pelo heterônimo João do Rio. 
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estrangeiros; atestava isto por meio de entrevistas com o proprietário do hotel Avenida, que 

reclamava que não conseguia implementar inovações aos modos europeus pois os clientes 

rejeitavam fosse pelo preço ou pelo estranhamento com a etiqueta francesa
57

:  

Naturalmente mal disposta com as péssimas accommodações do Hotel 

White, o presidente da República resolveu um problema que vinha a encher 

de preocupações o espírito nacional, vai para alguns anos. O presidente da 

República resolveu a questão dos hotéis. E de um momento para outro, o Rio 

que como suprassummo do conforto e elegância tinha os “Estrangeiros” e o 

“Avenida”, ficou para ter breve duas ou três grandes casas como o Carlston, 

o Chattam, o Magestic, e porque não? o Astoria. [...] Não faltará nada ao Rio 

para ser a grande cidade! Não será Paris ainda, não será Londres. Mas será o 

Cairo, com o luxo e o vício e a linha que os inglezes levaram á cidade 

egypcia... Eu, entretanto, desconfio um pouco do êxito desses hotéis. Estou a 

vê-los construídos, inaugurados, reclamados pelo nosso jornalismo saltitante 

e, dentro de alguns mezes, fechados. [...] No rio de Janeiro gasta-se dinheiro 

enormemente, sem saber como. O Rio é, além de cafajeste, pernóstico. O 

pernóstico é a caricatura cômica do ignorante. Haverá quem pague 50$000 

por um quarto? As diárias passando de 12$000 e 15$000 assustam [...] 

Entretanto eu encontrei com um dos contractantes de um dos Carlton 

futuros: o distincto architecto Sr. Morales de los Rios. O distincto architecto 

deu-me informações “–É como o Egypto. Fazemos os hotéis, e depois 

creamos a população flutuancte. Quando eles existirem os estrangeiros 

virão...” E seja tudo pelo amor de deus e dos hoteleiros que se assim tem 

feito até hoje é simplesmente por não ter freguezia capaz de pagar o luxo e o 

conforto encontráveis no resto do mundo (DO RIO, 1910, p.1). 

Até o anúncio da construção do primeiro edifício no terreno d’Ajuda levaram-se cerca 

de treze anos, quando a revista O Malho anunciou que seria edificado ali um grande prédio de 

cinco andares que comportaria salas comerciais e um cinema com capacidade para 1.600 

pessoas. (O MALHO, 5 de julho de 1924, p.40). Antes disto seguiam-se reportagens, 

denúncias e lamentos feitos pela imprensa acerca do vazio que assombrava os transeuntes na 

cabeceira da Avenida Rio Branco. Em poucas ocasiões, o terreno se prestou a sediar 

exposições, como a Exposição Nacional de Frutas em 1918 (A CARETA, 6 de março de 

1918, p.11).   

Em vias de ser reocupado, finalmente o lote do Convento atendia a demanda da 

edilidade e passava a fazer parte nova urbe que havia delineado. As histórias publicadas 

acerca do Convento após sua demolição enchiam-se de fantasias e romantizações. Não se 

pode afirmar com certeza se estas romantizações seriam advindas do processo de interrupção 

na comunicação entre épocas e gerações, que se configura quando um dado repositório de 

                                                           
57

 Na mesma crônica, João do Rio afirma que o único local do Brasil que teria condições de comportar um hotel 

com valores e serviços à francesa seria a capital paulista que, como veremos no capítulo a seguir, tinha uma elite 

galicista.  
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conhecimento partilhado se perde. Neste período já havia publicações como as da Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e as publicações feitas por estudiosos nos jornais 

da época, baseadas em documentos e evidências históricas. O exemplo a seguir se refere a um 

dos remanescentes do Convento que existe ainda hoje, a Fonte das Saracuras
58

 (Figura 16). 

Em 1926 a revista Illustração Brasileira recria a história da Fonte como se esta fosse um 

presente de um conde apaixonado por uma moça que abrira mão do mundo que conhecia para 

dedicar-se a Deus; não poderia se tratar apenas de uma ficção pela apresentação de dados 

verdadeiros, como a época da construção (último quartel do século XVIII) e seu autor, Mestre 

Valentim (ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA, outubro de 1926, p.15-16). 

Figura 16 - Fonte das Saracuras - 1911 - Augusto Malta 

 

Fonte: Acervo Digital da Biblioteca Nacional. Disponível em: < http://objdigital.bn.br/ >. Acesso 

em:21/04/2013.  

Niany, autor do artigo publicado na Illustração, poderia ter consultado a publicação de 

Vieira Fazenda, médico, memorialista e mais tarde bibliotecário do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), autor habitual de textos voltados aos velhos costumes e 

aspectos do Rio de Janeiro de outrora. Em Antiqualhas, publicado em 1917, Fazenda 

esclarece que o chafariz das Saracuras fora um regalo concedido por uma abadessa ao Vice-

Rei, o Conde de Resende em gratidão á recepção conferida a ela e às freiras que chegaram ao 

                                                           
58

 Com a demolição do Convento, o Chafariz foi doado à Prefeitura e hoje ocupa o centro da Praça General 

Osório, em Ipanema. 
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Rio de Janeiro, vindas da Bahia, no século XVIII. Este, por sua vez, cedeu às religiosas uma 

pena d’água oriunda dos encanamentos do Aqueduto da Carioca e, por isso, permanecia no 

Convento o presente, como forma de agradecimento e para o uso das irmãs (FAZENDA, 

1911, p.329). Este processo de reescrita da história feita pelo autor da Illustração poderia 

advir de dois fatores, a recriação da história da fonte pela interpretação consciente ou 

inconsciente de ideias, costumes, imagens e tudo o que lhe fora oferecido (BURKE, 2000, 

p.248) ou pela existência concomitante de memória cultural e memória comunicativa, onde a 

primeira supera épocas porque ser guardada em textos normativos (como os de Vieira 

Fazenda) e segunda se vincula a três gerações consecutivas e se baseia nas lembranças 

legadas oralmente (ASSMANN, 2011,P.17). Este processo de recriação, reinterpretação dos 

fatos pregressos implica, por vezes, em operações de apagamento da memória que passa a ser 

lida como indesejada, fruto de ressentimentos e/ou repulsa, como ocorreu com o Convento e o 

Morro. 
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4. Escombros de São Paulo  

 

O regresso é um redescobrimento, o tempo parece intensificar o amargor das ausências 

e o dulçor das permanências de locais de memória. Inevitáveis, as idas e vindas trazem a 

labuta de se sentir estrangeiro em algo já conhecido, desbravador na urbe pelas lembranças 

mapeadas nas recordações. Imbuído deste esforço pretensamente bandeirante, Alfredo 

Moreira Pinto retorna à velha Piratininga, com olhar atento busca na São Paulo de 1900 a São 

Paulo remanescente dos trinta anos passados desde sua partida: 

S. Paulo, quem te viu e quem te vê! Não passavas daquele tempo de uma 

pobre aldeia, completamente segregada do Rio de Janeiro. [...] Tinha então 

tuas tortas ruas sem calçamento, illuminadas pela luz baça e amortecida de 

uns lampeões de azeite, suspensos a postes de madeira; tuas casas, quase 

todas térreas [...] Oh! que de encantos tinhas naqueles bons tempos que 

infelizmente não voltam mais! O Braz, a Mooca, e o Pary eram então 

insignificantes povoados com algumas casas de sapê, que a medo erguiam-se 

no meio de espessos matagaes [...] (PINTO, 1900, p.7-8).   

As lembranças de Alfredo sobre a São Paulo do período de sua faculdade se permeiam 

entre lembranças sobre a dimensão material da cidade, sobreposta com os velhos hábitos, 

costumes, que ele vira “as donzelas [...], com a cabeça e o rosto envoltos em uma mantilha, 

caminhavam em direção as egrejas que eram muito procuradas”, e que praticaram “o 

Cambucy, ponto de reunião dos rapazes, verdadeiros bohemios, que ahi jogavam o 

democrático marimbo ” (ibid, p.8). Dizia o memorialista que “as faces já meio enrugadas dos 

meus companheiros de academia” partilhariam do seu saudosismo, que já não teriam como 

encontrar a São Paulo dos tempos pregressos porque estava:  

[...] completamente transformada, com proporções agigantadas, possuindo 

opulentos e lindíssimos prédios, praças vastas e arborisadas, ruas todas 

calçadas, percorridas por centenas de pessoas, por faustosos e ricos trens 

tirados por soberbas parelhas de cavallos de raça e cortadas por diversas 

linhas de bonds; bellas avenidas, como a denominada Paulista, encantadores 

arrabaldes [...] (PINTO, 1900, p.10).      

O olhar de Alfredo não estava de todo superlativo, São Paulo estava, de fato, “dobrada 

em si mesma” (BRESCIANI, 1996, p.1). O tempo diminuíra as distâncias entre as paragens 

chacareiras e o velho centro, o interstício entre elas constituía-se das camadas de uma cidade 

construída ao longo de trinta anos. A partir de 1870, a capital paulista se configurava como 

centro articulador técnico, financeiro e mercantil do café – principal produto brasileiro de 

exportação na época - e foi envolta em ações de melhoramentos urbanos, com a abertura e 
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alargamento de ruas, calçamento, desapropriações e demolições de prédios coloniais, 

modificação do sistema de iluminação pública (do lampião de querosene ao gás em 1872 e 

finalmente por eletricidade em 1888), melhoria nos sistemas de água e esgoto, drenagem e 

ajardinamento de algumas várzeas, como a do Carmo, criação de hotéis, passeios públicos, 

teatros e cafés, aperfeiçoamento no transporte urbano e a concretização do ramal que ligava o 

Rio de Janeiro a São Paulo pela Estrada de Ferro Central do Brasil a partir de 1877 (FOLLIS, 

2004, p.31; COSTA, 1994, p.256). O crescimento demográfico da capital paulista foi 

impulsionado em várias frentes, alguns destes mobilizados pelas epidemias que afugentavam 

os membros das elites de certas cidades nos meses quentes. O Rio de Janeiro, acometido pela 

proliferação de febre amarela a partir de 1850 e as cidades de Campinas e Santos, acometidas 

pela febre, pela malária e varíola a partir da década de 1880, vivenciaram o êxodo de suas 

elites para a capital paulista, que permanecia incólume a estas pestilências tropicais, ainda que 

seu clima ameno propiciasse a propagação da tuberculose (CAMPOS, 2002, p.52-53). A 

partir de 1872-1875, na gestão João Teodoro, iniciam-se esforços para alinhar a urbe aos 

interesses da crescente elite que se formava na cidade, chamado de “segunda fundação” de 

São Paulo. Estes empreendimentos feitos pelos presidentes da província oscilavam em atender 

os interesses do município e o da corte no último quartel do XIX, modificados apenas com a 

República, que alterou as atribuições do município quanto a sua gestão e responsabilidades 

concernentes às obras públicas, o que permitia uma maior autonomia para viabilizá-las 

(CAMPOS, 2002, p.54). 

A estes avanços observados, documentados, vistos e sentidos na São Paulo do início 

do século XX convém entender que não amenizavam por completo os transtornos subjacentes 

ocasionados pelo crescimento urbano e demográfico intensificado no último quartel do século 

XIX. Se outrora havia limite entre o urbano e o rural, a expansão urbana “fagocitou” as 

chácaras e outras propriedades rurais que antes se encontravam nas regiões remotas da cidade. 

As melhorias não ocorriam de forma homogênea na urbe e, os alagadiços, várzeas, córregos e 

pastagens, davam à velha Piratininga o aspecto indesejado por seus novos financiadores e 

gestores. Não por acaso nas primeiras décadas do século seguinte as representações que 

pressionavam a urbe para sua reestruturação formulavam outro programa, outras searas 

precisavam ser enfrentadas. O embelezamento da cidade seguiria em dois cursos: refazia-se 

com a construção de novas praças, edifícios imponentes, fachadas adornando as novas e 

alargadas vias, com o respaldo do poder público que elaborou medidas diversas como 

Códigos de Posturas, normas para construções, leis, incentivos para a moradia operária nos 



  

   

110 
 

arrabaldes enquanto a classe dominante se mudava para os novos bairros de elite (CAMPOS, 

2004, p.33-34). Por outro lado a urbe era disciplinada por meio de ostensiva fiscalização 

sanitária (MANZONI, 2007, p.10); por meio da criação do Serviço Sanitário em 1892 e dos 

esforços do seu diretor geral Médico Emilio Ribas a partir de 1898. Esta frente de trabalho 

permitiu setorização do Estado em distritos sanitários, com Inspetores Sanitários responsáveis 

por propor ações de inspeção dos serviços feitos pelas municipalidades, observância do 

cumprimento das normas do Código Sanitário e gerenciamento da organização espacial dos 

municípios, bem como da arquitetura de suas edificações (MOTA, 2005, p.21-22). O discurso 

sobre a higiene e disciplina nas cidades ganha uma nova leitura por meio das posturas 

adotadas para a modernização da estrutura sanitária de São Paulo elaboradas pelo prefeito 

Antônio Prado conjuntamente a politica do Serviço Sanitário dirigido por Ribas, o impacto 

destas medidas nas cidades paulistas teriam servido de referência para as diretrizes elaboradas 

por Oswaldo Cruz nas reformas urbanas ocorridas no Rio de Janeiro a partir de 1904 

(FOLLIS, 2004, p.31).  

Ora, mas se havia tantos transtornos na capital paulista, porque Alfredo Pinto louvava 

a São Paulo de 1900 com tanta honraria e lisonja? O próprio respondeu a este questionamento 

ao prosseguir com suas descrições sobre a cidade em seu livro. De fato, a urbe não era de todo 

opulenta e aprazível. As incongruências do seu discurso revelam o cenário completo de sua 

chegada, nas páginas que se seguem e expõem ao leitor a outra perspectiva. O deslumbre 

diante da cidade descrito ao começo de sua obra aos poucos é esmiuçado em cenas que 

endossam as medidas a serem tomadas pela municipalidade nos anos seguintes:  

Para quem desembarca na estação do Norte da Estrada de Ferro Central do 

Brazil, o aspecto da cidade não impressiona bem. Com effeito, o viajante 

depara logo com o Braz, arrabalde muito populoso, mas que não prima pelo 

asseio, nem pela beleza de seus prédios particulares; depois passa por uma 

extensa várzea, muito maltratada, da qual avista a cidade em um alto com os 

fundos das casas voltadas para o viajante. [...] Na cidade velha há a maior 

desigualdade nas edificações e nos arruamentos. As casas são umas altas e 

outras baixas, não obedecendo a um plano esthetico, as ruas sinuosas, 

estreitas e quasi todas em ladeira, os largos muito estreitos e irregulares 

(PINTO, 1900, p.24).     

Não por acaso, as áreas centrais da cidade foram alvo principal dos planos e ações de 

melhoramentos urbanos a partir do século XX, a falta de ordenamento no casario e 

arruamento combinados a “falta de estilo harmônico” denunciavam ao passante forasteiro 

que, dentre outros aspectos, São Paulo não possuía relevância que assegurasse maiores 

investimentos ao longo de sua fundação e crescimento (LAMBERG in BRUNO, 1981, 
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p.114). Ao final do século XIX as principais funções da cidade ainda se concentravam em um 

triângulo formado pelos conventos de São Bento, do Carmo e de São Francisco (Figura 1); 

como uma acrópole, esta região de colina que foi o centro de convergência de caminho dos 

tropeiros ao longo da história da capital paulista (O ESTADO DE SÃO PAULO, 21/02/1976, 

s/p), permaneceu como destino relevante e, portanto, visado como será visto ao longo dos 

eventos descritos neste capítulo. A economia cafeicultora entrava em disputa com a 

permanência dos elementos tradicionais da colina histórica da cidade. Por ser ponto irradiador 

da expansão urbana, se configurava como loco ideal para comportar as funções institucionais, 

administrativas, comerciais e financeiras que atenderiam as demandas do modelo 

agroexportador da época (MALTA, 2004, p.33).  

Figura 17 - Detalhe do Mapa da Cidade de São Paulo em 1841, destacando o perímetro formado pelos 

conventos do Carmo, São Bento e São Francisco. 

 

Fonte: Acervo Digital da Biblioteca Nacional, disponível em: < https://bndigital.bn.br/acervodigital/>, acesso 

em: 18/09/2015. 

 O processo de modernização da capital paulista no século XX seguia o mote 

construído por influências longínquas como a do urbanismo haussmanniano e próximas como 

as obras de Pereira Passos no Rio de Janeiro, pela Buenos Aires e sua Avenida de Mayo e 

mesmo pela Belo Horizonte de Arão Reis, recém-construída. A estas influências tem-se a 

peculiaridade de São Paulo se definir como confluência dos ramais das estradas de ferro 

construídas ao longo do último quartel do século XIX (COSTA, 1994, p.256). As ferrovias 

incrementaram a comunicação da capital paulista com as cidades do interior e com o porto de 

Santos, o que lhe conferia a importância de ser entreposto comercial voltado para o mercado 
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internacional (SOMEKH, 1997, p.75). Este desenvolvimento também se deve a criação do 

ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil que abria comunicação direta com a Capital 

Federal, permitindo a circulação da produção, de pessoas (e idéias), colaborou para o 

desenvolvimento urbano e econômico urbano e regional que sucedeu após sua criação.  

A transformação da cidade de barro – The MudCity
59

  – em Metrópole do Café teve 

como mecenas a elite formada majoritariamente por produtores de café do Oeste Paulista. 

Este grupo planejava que porção central da cidade abrigasse as atividades financeiras e 

comerciais, enquanto as regiões lindeiras dariam conta de assegurar sua moradia (MANZONI, 

2007, p.10). Assim como ocorreu na capital federal carioca, o conjunto de esforços 

modificadores do uso do centro antigo acabou por elevar o custo da moradia para os populares 

que ali habitavam, pressionando-os para os bairros distantes. Este processo permitiu a 

eliminação de chácaras, casebres e cortiços, reconfigurando a cidade ao sabor das demandas 

elites (ibid, p.11; COSTA, 2003, p.34). Convém compreender, também, que o empresariado 

paulista era composto de nativos e estrangeiros e que as influências da urbe europeia se 

manifestam não apenas como uma apropriação de um modelo
60

 visto fugazmente pela 

perspectiva de um viajante brasileiro mas também como a solução plausível para um europeu 

que tenta implementar na urbe paulista os elementos e soluções materiais que permaneciam 

em suas  memórias sobre a terra natal.  

A dimensão material da cidade constitui-se como um dos elementos que fomentam a 

realidade cotidiana de seus citadinos, empreende-se nesta dimensão as mudanças que já estão 

em curso na realidade. No caso do Brasil do início do século XX, Gilberto Freyre atribuiu à 

República o início da negação às heranças luso-africanas, suplantadas pelos hábitos recém-

adquiridos por uma nova elite que aderia servilmente as influências culturais estrangeiras 

(apud MORSE, 1970, p.275).  Logo, o imaginário que conduz à produção do espaço urbano 

paulista se pauta pelas representações de uma Cosmópolis bela, salubre, fluente em francês e 

“carioquês” urbano; este quadro de esforços modernizantes tentavam desvincular a cidade do 

passado colonial e escravocrata, e seus mecenas queriam assegurar que São Paulo fosse vista 

como uma urbe civilizada e liberal (SOMEKH, 1997, p.75).  

O olhar de quem retornasse a cidade no início do século XX não perdia em surpresas e 

descobrimentos se comparado ao daquele que a visse pela primeira vez. A capital paulista 
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   O jornal O Estado de São Paulo de 21/02/1976, afirma que um viajante inglês denominou São Paulo com esta 

alcunha por conta da quantidade de edificações feitas em taipa que haviam na cidade. 
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 A acepção do termo “modelo” e “tipos” urbanos é delineada por PINHEIRO, 2006, p.84. 
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entremeava várias cidades em uma só, seus núcleos manifestavam a heterogeneidade de uma 

urbe que se expandiu e modificou sem necessariamente ceder o espaço tradicional ao novo, 

coexistiam pela segregação sócio-espacial que se acentuara conforme crescia a urbe (SILVA, 

2011, s/p.). Alfredo Moreira Pinto, nosso viajante que retorna a Piratininga no início do 

século XX, não reconhece mais o cotidiano e cultura puramente paulistas, "hoje é uma cidade 

italiana!” (PINTO, 1900, p.9), referia-se por certo, às habitações e costumes das parcelas 

populares, operárias, compostas também por portugueses e alemães (LAMBERG apud 

BRUNO, 1981, p.114). Este grupo compunha, em sua maioria, a força de trabalho que 

atenderia à crescente indústria paulista bem como substituiria a mão de obra escrava nas 

lavouras de café. Moreira Pinto, saíra de São Paulo na década de 1870, quando a cidade 

possuía apenas 26.000 habitantes e retornou em 1900 quando a cidade contava com 260.000 

habitantes (SANTOS, 2003, p.33). Este grupo era composto, também, pela elite que 

compunha seu vocabulário e costumes por hábitos ingleses e franceses com tal afinco que por 

vezes causavam ao viajante a incerteza de não estar, de fato, em terras brasileiras (MORSE, 

1970, p. 276), a exemplo dos relatos da viagem de L. Gaffré ao Brasil em 1911, que apontam 

o galicismo no cotidiano da elite paulista ocorrendo com a intensidade e constância que 

apenas os próprios parisienses poderiam concorrer. Eram atentos ao dia a dia francês tanto por 

meio de publicações quanto pelas viagens que empreendiam à Europa (1912, p.200).      

É importante perceber que os discursos de Moreira Pinto e Gaffré ocorrem com o 

distanciamento temporal e espacial possíveis o suficiente para que se pontuem a seguir como 

foram elaboradas as alterações das pacatas memórias urbanas modeladas em taipa que 

passavam lentamente a dar lugar às memórias modernas e dinâmicas de uma nova São Paulo 

que se (re)construída em alvenaria. O crescimento ostensivo da cidade com as ferrovias, 

indústrias, mudança do modo de trabalho, imigrações e crescimento do mercado interno iam 

de encontro às permanências em sua dimensão material, que não alteravam os padrões 

tradicionais de urbanização na mesma proporção (COSTA, 1994, p.255-257). As ações de 

maior expressão ocorreram a partir de 1911, durante o governo do prefeito Raymundo Duprat 

(1911-1914), que retomou os projetos de seu antecessor – Antônio Prado (1899-1911) – que 

foram elaborados durante período de escassez de recursos. Deste modo, a Pauliceia de 

Moreira Pinto ainda estava em lenta modificação do seu acervo construído com a criação de 

posturas e normas pontuais para seu melhoramento, enquanto Pauliceia de Gaffré possuía o 

fervor das obras de melhoramentos em curso. O Plano de Melhoramentos da Cidade 

elaborado por Prado, que emulava a cidade europeia do século anterior, foi adido da 
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perspectiva do arquiteto francês Bouvard (SOMEKH, 1997, p.75), que não se atinha ao 

pensamento recorrente para as obras que assegurassem embelezamento, circulação, disciplina 

e salubridade.  

Como consultor urbanístico da cidade de São Paulo, o arquiteto francês Joseph 

Bouvard se opunha ao pensamento que era regularmente difundido acerca das obras de 

melhoramentos a serem feitas no Brasil. A sua atuação no serviço de Parques e Jardins de 

Paris provavelmente o fez ciente dos efeitos subjacentes dos processos de melhoramentos 

urbanos haussmanianos e afirmava que não havia necessidade de reproduzir estas soluções 

haja vista que as especificidades de cada urbe implicariam em diferentes resultados 

(CAMPOS, 2002, p.143). O autor das portenhas Recoleta e da Plaza San Martin apresentava 

como solução para o Rio de Janeiro a manutenção dos morros e dos seus edifícios que 

conferiam aspectos pitorescos. Para São Paulo havia a ênfase no aproveitamento da topografia 

para planejar os arruamentos e pedia a minimização da ortogonalidade da malha urbana, mas 

também reforçava que o apelo estético da cidade vinculado as benesses da moradia, 

salubridade e circulação, não solicitam ao planejador urbano a imperativa necessidade de 

“descaracterizar essa mesma urbs, destruindo-lhe a feição particular, o cunho histórico que lhe 

imprimiram os antepassados.” (O PAIZ, 23 de maio de 1911, p.8).  

Mesmo diante das proposições de Bouvard, as municipalidades seguintes não 

seguiram sua cartilha por completo e as renovações urbanas não cessaram o movimento da 

picareta sobre os edifícios–testemunhas de sua história. O prefeito José Pires do Rio (1926-

1930) encomendara e realizara as primeiras desapropriações e obras para a execução do Plano 

de Avenidas de Prestes Maia e Ulhôa Cintra (H, 1997, p.76), estes processos iniciais – como o 

começo das obras da Avenida Nove de Julho - do que final dos anos 30 depois viria a ser 

reformulado como Plano de Avenidas de Prestes Maia executado parcialmente sob a gestão de 

seu autor (MAIA, 2005, p.22).   

A escala crescente dos empreendimentos de arruamento e alargamento das vias ao 

longo das primeiras décadas do século XX ocasionaram demolições diversas de habitações, 

prédios institucionais, públicos e privados, seguiam por vezes emudecidas - fosse por 

resignação ou ignorância de seus espectadores - contudo, os desaparecimentos das edificações 

religiosas se mostram neste período como potenciais marcadores da mudança de sensibilidade 

acerca da memória construída da cidade de São Paulo. Foram arrasadas em torno de nove 

edificações religiosas ao longo das três primeiras décadas do século XX. As demolições 
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ocorreram, em sua maioria, por acordos firmados entre o Estado e a Igreja, que tinha 

assegurada a reconstrução de seu templo em outro local. Para apreender as sensibilidades 

mobilizadas pelos eventos de demolição foram observados os casos das Igrejas de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos, a Igreja da Sé e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Figura 

18), que foram demolidas em períodos distintos – 1904, 1912 e 1929, respectivamente – e 

compõem o mosaico de esforços empreendidos pelo governo de São Paulo ao longo das três 

primeiras décadas do século XX para modificar as feições da taipa para o moderno, 

transformando a sua área central – área primitiva destes três templos – em conformidade com 

os interesses da ascendente elite.  O subcapitulo será fracionado em três partes em que os 

casos de demolição das igrejas serão apresentados cronologicamente, viabilizando a 

verificação de possíveis mudanças de sensibilidade acerca do apagamento de elementos 

eclesiásticos da cidade.  

Figura 18 – Excerto da Planta da Cidade de São Paulo em 1881 (de Jules Martin), com demarcações das 

áreas do Rosário, Sé e Carmo. 

 
Fonte: Acervo Digital da Biblioteca Nacional: <bndigital.bn.br/acervodigital/>, acesso em: 21/04/2015. 

 

4.1.  O Rosário dos Pretos 

 

Paragem de devoção, sincretismo e refúgio para os seus membros, a antiga Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi construída em meados do século XVIII por meio de 

esmolas angariadas pelo Ermitão Domingos de Mello Tavares em Minas Gerais. Substituía 

uma capela criada pelos devotos que fundaram a Irmandade que deu nome à igreja (PINTO, 
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1900, p.37).  Localizava no largo homônimo (Figura 19), logradouro este que dava início à 

Rua do Rosário e a Rua Quinze de Novembro (antiga Rua da Imperatriz)
61

 esta última via 

tinha sua importância comercial que data, ao menos, desde a década de 1860, quando se 

mostrava como uma das mais importantes vias da cidade. O viajante Moreira Pinto celebrou a 

estética dos edifícios que nela existiam, bem como apontou a sua importância para o cotidiano 

dos paulistanos por ser o ponto de encontro de vários grupos, possivelmente por ser o ponto 

de baldeação de muitos bondes: “[...] recommendam-se pela sumptuosidade de seus prédios, 

pela febril circulação de milhares de indivíduos e pela infinidade de importantes casas 

commerciaes de que dispõem” (1900, p.25).  

Figura 19 - Trecho do Mapa de São Paulo em 1891, onde pode-se ver o triângulo formado pelas ruas 

Direita, São Bento e Quinze de Novembro -  V. Dubugras e U. Bonvicini - 1891 

 
Fonte: Acervo Digital da Biblioteca Nacional, disponível em: < https://bndigital.bn.br/acervodigital/>, acesso 

em: 18/09/2015. 

O acanhado templo que encabeçava a Rua Quinze de Novembro contrastava com as 

casas comerciais, cafés e confeitarias que se tornaram pontos de encontro para a elite paulista, 

composta por brasileiros, italianos, alemães e franceses (PINTO, 1900, p. 238). O que ocorria 

na região do templo advinha de um processo intensificado a partir de meados do XIX, 

documentada pelas fotografias feitas por Militão Augusto de Azevedo que, em seu Álbum 

Comparativo da Cidade de São Paulo (1862-1887), demonstra as modificações dos usos dos 
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 Há um conflito sobre a nomenclatura e extensão da atual Rua XV de Novembro. No jornal O Estado de São 

Paulo de 21/02/1976 e no mapa de São Paulo de 1929 da Diretoria de Obras e Viação da Prefeitura de São 

Paulo, há menção à Rua XV de Novembro e Rosário como uma única via. Ao passo que Moreira Pinto descreve 

a hipotética “via única” como dois trechos diferentes – Rosário e XV. O material compulsado para a pesquisa 

apontou a maior quantidade de dados indicando que as duas eram, de fato, separadas. Deste modo, 

convencionou-se aqui, a referir-se separadamente quanto a estes dois logradouros, mas considerando a forte 

ligação entre eles. 



  

   

117 
 

edifícios na referida via e no Largo do Rosário (Figura 20). O nicho comercial se refinava 

com o passar dos anos com o incremento das fachadas que passaram a ser paramentadas com 

letreiros maiores, anúncios e toldos, a via já possuía os trilhos para os bondes e ganhava novas 

construções (SIQUEIRA apud FERNANDES JUNIOR et.al., 2012, p.143).  

Figura 20 - Rua da Imperatriz (atual XV de Novembro) - 1887 - Militão Augusto de Azevedo 

 
Fonte: FERNANDES JUNIOR et. al  , 2012, p.143. 

É neste contexto da virada para o século XX que o largo do Rosário e a Igreja 

adquirem configuração de um espaço dúbio, um oximoro diante da crescente comercial 

europeizada que existia em seus arredores (CAMPOS, 2002, p.83). Se a fachada parecia se 

acanhar diante da rua que se talhava como imponente, seu interior era considerado “pobre e 

enegrecido” por Moreira Pinto e, quando as descrições feitas para as disposições dos 

elementos que a compunham são comparadas às feitas para os outros templos paulistanos, 

denotam a simplicidade da sua ornamentação (1900, p.37). As habitações de porta e janela 

nos arredores da igreja abrigavam negros forros e libertos, que prestavam serviços às casas e 

chácaras que não possuíam muitos criados e que vendiam doces, quinquilharias, legumes, 

frutas, hortaliças, frangos e galinhas (AMARAL in ROLNIK, 1997, p.63). A efervescência 

comercial da região, conforme os escritos do memorialista Almeida Prado sobre as ruas 

paulistanas deste período, indicam que a área central da cidade abrigava o comercio fino, 
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livrarias, charutarias, joalherias, casas de moda e a rua XV de Novembro era loco preferido 

para o movimento bancário, tendo em vista que abrigava as sedes do Banco do Comercio e 

Indústria, o London Bank, o Banco Alemão, o Credit Foncier. Além disto possuía 

estabelecimentos famosos na cidade como a Farmácia Assis, a Casa Garraux e a primeira 

sede da Mappin Stores no Brasil (in BRUNO, 1981, p.118-119). Pela leitura do viajante 

Moreira Pinto feita no mesmo período, observa-se a via como uma confluência das 

pluralidades da cidade por se tratar de um de seus pontos nodais para comércio e circulação:  

[...] por ella que transitam diariamente centenas de indivíduos de todas as 

classes e nacionalidades e "é o ponto para onde converge tudo quanto S. 

Paulo tem de mais selecto: políticos, jornalistas, acadêmicos, comerciantes, 

excursionistas, que formam às portas das lojas diversos grupos, onde 

discutem os mais variados assumptos. (PINTO, 1900, p. 224).  

A relevância crescente da região para as funções comerciais acabou por pressionar a 

Igreja e seus espaços para o apagamento. Em 1903, as seções de anúncios dos periódicos 

começam a divulgar o fechamento de estabelecimentos por conta das obras de alinhamento da 

rua São João e embelezamento do Largo do Rosário (Figura 21), possivelmente eram 

desdobramentos do alinhamento que já ocorria na ruas XV de Novembro (PINTO, 1900, p. 

226) e São Bento
62

 que em 1902 atingiam o fim da rua, no Largo
63

. É importante 

compreender que no contexto dos melhoramentos urbanos são latentes os fatores estético e 

espacial como elementos causadores das demolições, mas são as permanências subjacentes 

que eles trazem que podem impulsionar os primeiros golpes. Como já percebido pelo caso do 

Morro Castello, a reminiscência presente nas fachadas e nos conjuntos apenas compõem um 

cenário de tensões sociais entre os habitantes, os usuários tradicionais e os aspirantes a 

reocupá-los. Quando associado ao segundo fator – o espacial - as motivações demolidoras não 

residem apenas na necessidade de expansão, alargamento ou reconfiguração dos lotes pois há 

em seu cerne a intenção de provocar o apagamento daquilo que não corrobora com o 

imaginário criado para aquela região da urbe.  
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 Via concorrente à XV de Novembro como pode-se observar na Figura 19.  
63

 Esta afirmação é baseada na lei municipal nº613/1902 que autoriza o prefeito Antônio Prado a entrar em 

acordo com o proprietário do prédio da rua S. Bento, na esquina do Largo do Rosário.  (SÃO PAULO, Lei nº613 

de 7 de novembro de 1902). 
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Figura 21 - Anúncio Publicado no Jornal O Correio de São Paulo em 04/01/1904 

 

Fonte: Acervo do jornal O Correio de São Paulo disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, 

disponível em: < https://bndigital.bn.br/acervodigital/>, acesso em: 18/09/2015. 

Como “cérebro e coração da cidade” o Largo do Rosário se torna espaço de disputa 

por sua visibilidade crescente desde o último quartel do XIX (PINTO, 1900, p. 237). Já em 

curso, as demolições ao redor da Igreja do Rosário colocavam o templo em situação 

aparentemente favorável para negociação de seu terreno
64

 e, no acordo celebrado com a 

Prefeitura em 1903 a Irmandade assegura por meio de duas leis o pagamento de indenização e 

a concessão de um terreno no Largo do Paissandu, onde foi construído o templo substituto ao 

que havia sido demolido no Rosário (MARTINS, 1911, p.84). Contudo, as negociações para 

que a Igreja fosse demolida não foram rápidas tanto quanto desejavam seus vizinhos, ainda 

que de alguns destes se esperasse imparcialidade. Se cabia aos periódicos anunciar as 

mudanças feitas na urbe, algumas publicações não escondiam o contentamento em ver o 

antigo templo ruir para dar lugar ao novo, moderno e com ares europeus. A Rua Quinze de 

Novembro – uma das vias formadora do triângulo que abrigava a parte tradicional da cidade 

juntamente com as ruas Direita e São Bento – era um ponto disputado na cidade e não 

coincidentemente abrigava a sede dos dois periódicos mais antigos da Paulicéia: O Correio 

Paulistano e o Estado de São Paulo, este último, em específico, possuíam tipografia e redação 

localizada nas proximidades da Igreja do Rosário (PINTO, 1900, p.138). 

A disputa espacial para validar um sítio de acordo com um ideal não demanda, 

necessariamente, de um discurso direto que produza no campo do imaginário a reconfiguração 

deste espaço. As entrelinhas e sutilezas nas representações levam ao pesquisador encontrar 

tendências, dados que quando postos diante de outros demonstram um conjunto de fatores 
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 Através da reportagem do Estado de São Paulo de 2/06/1903, vê se os avanços nas negociações e o poder de 

barganha da Irmandade para a venda do terreno da Igreja, os valores saltaram de 180:000$000 de réis para 

250:000$000 de réis juntamente com a concessão de terreno no largo do Paissandu. A edição de 25 de agosto de 

1903 do mesmo jornal publica em uma nota que os membros da Irmandade relegaram a mesa diretora a decisão 

final sobre a negociação do terreno, desde que os interesses da irmandade não fossem prejudicados. A edição do 

jornal manifesta saber que a mesa diretora da irmandade não tinha interesses em por obstáculos ao projeto da 

Prefeitura.  
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confluindo para que determinado evento se viabilizasse. Mas quando é feito de modo direto e, 

observando atentamente os agentes em disputa para a manutenção ou transformação deste 

local, pode-se inferir que a necessidade de ressignificar este espaço está vinculada a um 

sentimento que tende ao extremo. Por um lado há o ressentimento, repulsa, ou negação do que 

está presente neste lugar. Por outro há a tentativa de se revalidar, sedimentar e reafirmar 

aquele local como pertencente a uma perspectiva da realidade que não pode ser esquecida ou 

pormenorizada. Voltar-se para o caso do Rosário permite perscrutar os ressentimentos e 

tensões que os grupos distintos que ocupavam o Largo mantinham.  

Quando o jornal Correio Paulistano noticiou que a Prefeitura havia conseguido 

acordar com a Irmandade a demolição da Igreja do Largo do Rosário, apresentou em suas 

considerações que o anseio para que a demolição do templo fosse concretizada já era de longa 

data, que haviam demorado certo tempo para que enfim fossem delimitados os seus tramites: 

“Muito se tem dito e escripto a respeito das negociações entaboladas pela nossa operosa 

Prefeitura Municipal, relativamente à desappropriação da egreja do Rosário, para 

regularização e embellezamento do pequeno largo desse nome” (CORREIO PAULISTANO, 

2/10/1903, p.1). O periódico utiliza o termo “gostosamente” para assinalar a satisfação o em 

anunciar a demolição, o desaparecimento da igreja representava um “importante 

melhoramento” pois dele surtiria o efeito positivo no local de interesse do periódico, mas a 

tensão que repelia a Irmandade se transpõe a sua incômoda presença nas imediações da 

redação do jornal que permanecia quando anuncia o Largo do Paysandu como novo local para 

a construção do templo :“a demarcação deste local (...) não prejudicará o embellezamento 

daquelle largo” (ibid). A aparência que teria o novo templo é apresentada ao leitor do jornal 

como uma apreensão desnecessária, pois ficaria a cargo da Prefeitura fornecer um projeto que 

estivesse de acordo com o que produzisse melhor efeito em seu entorno: “Essa edificação será 

feita de accordo com desenhos fornecidos pela Prefeitura, votando esta, como lhe compete, 

especial cuidado a sua esthetica exterior” (CORREIO PAULISTANO, 2/10/1903, p.1). A 

municipalidade que deliberaria sobre a estética do novo prédio não significa diretamente um 

processo de secularização na formação de um novo marco religioso na cidade, mas a 

supressão do direito da Irmandade em deliberar desde a concepção a forma que teria seu novo 

templo.  
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Anos depois do desaparecimento da Igreja do Largo do Rosário – posteriormente 

denominado como Praça Antonio Prado
65

 - o jornal Estado de São Paulo publicou em sua 

primeira página o artigo “Revendo o Passado” em que o autor (desconhecido) conta a história 

das sedes do jornal desde a sua fundação que sempre se encontravam nas proximidades da 

área do Largo, e revela como se dava a relação da antiga redação (Figura 22) com a Igreja.  

Figura 22 - Rua do Rosário, à direita há a fachada da antiga sede do jornal O Estado de São Paulo - 1904 - 

Fotografia de Afonso Freitas 

 
Fonte: LEMOS, 2001, p. 127. 

O cotidiano permeado por interferências do sino da Igreja do Rosário durante o 

expediente do Jornal se estendia desde o último quartel do XIX, período em que a redação 

passou a se localizar avizinhada do templo, na Rua do Rosário:  

Um dos factos curiosos de viver no jornal nesse prédio é o duello travado 

com o famoso sino da egreja do Rosario. Alli defronte, o malvado bronze 

torturava os pobres jornalistas com o seu badalar frequente, perturbando-lhes 

o trabalho, atordoando-os, perfurando-lhes os ouvidos, penetrando-lhes pelos 

cérebros. Era um tormento à Torquemada. Irritadas, as victimas de 

semelhante tortura clamavam, praguejavam, pediam providencias ao sineiro, 

ao parocho, á irmandade, á polícia. Mas a barbaridade não cessava. Toda 

essa gente religiosa achava que o melhor era os reclamantes irem-se queixar 

ao bispo. (ESTADO DE SÃO PAULO, 19 de junho de 1906, p.1).  

Os jornais apresentam ao público a destruição da igreja como alternativa ideal para 

cessar os transtornos causados pela incompatibilidade entre as rotinas do templo e de seus 
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 A partir de 1905, por decreto do vice-Prefeito Pedro de Azevedo, o antigo Largo do Rosário passou a ser 

denominado Praça Antônio Prado (nome do prefeito licenciado) e a alameda que levava o mesmo nome, passou 

a ser chamada de Alameda Antônio Prado. (SÃO PAULO, lei nº 799, 04 de janeiro de 1905).    
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vizinhos. Esta era a justificativa da superfície mas faz-se necessário compreender que, não por 

coincidência, os periódicos que ensejavam a demolição do Rosário estavam vinculados 

diretamente com os interesses políticos e econômicos da cidade. Antônio Prado
66

, prefeito de 

São Paulo entre 1900 e 1912, era conhecido por ser oriundo de uma tradicional família 

produtora de café mas também por ser proprietário do jornal Correio Paulistano 

(SODRÉ,1999, p.228).  Esta associação permite então que se justifique o porquê das torrentes 

de elogios à gestão do então Prefeito à época da demolição da Igreja:  

Hoje, entretanto, - e gostosamente o fazemos, - o satisfactorio resultado 

destas negociações nos permitte fornecer aos leitores algumas informações 

relativas ao importante melhoramento com que em breve será dotada a nossa 

capital, ou seja: sobre mais esse grande serviço que em breve se terá de 

reunir à não pequena série dos que S. Paulo já deve ao seu ilustre prefeito, o 

sr.dr. Antonio Prado. (CORREIO PAULISTANO, 2/10/1903, p.1) 

 A união entre poder, política e imprensa também ocorria na redação do jornal Estado 

de São Paulo, de posse do também político Júlio Mesquita (SODRÉ, 1999, p.323). Em 1906 a 

sede do jornal foi transferida para o Palacete Martinico Prado que ocupava o antigo terreno 

da Igreja do Rosário, indicando uma confluência de interesses da elite que se materializavam 

pela demolição do velho templo, tido como um “estigma” incrustado no centro (CAMPOS, 

2002, p.83). Ao desfecho para o embate entre Igreja e redação, o autor do artigo citado 

anteriormente, prossegue em sua narrativa colocando em patamar de igualdade a antiga sede 

do jornal e a Igreja do Rosário como vítimas da mesma picareta, a demolição que a antiga 

sede sofreu seria uma forma de expurgar a parcela de êxito do periódico em se manter no 

mesmo local onde antes habitava seu “algoz”:  

Afinal um bello dia, a municipalidade cortou a pendencia: resolveu deitar 

abaixo o sino, a torre e o templo, removendo tudo para o largo do Paysandu. 

Todavia, para que nenhum dos contendores cantasse victoria, condemnou 

também a demolição a casa do jornal inimigo do sino. (...)  No terreno da 

egreja demolida ergueu-se um soberbo prédio, de bonita architectura, com 

elevadores, eletricidade, etc. Pois é nelle que acaba de installar-se o Estado 

de São Paulo, que, de tal arte, assenta seus arraiaes no mesmo campo onde 

foi a Troia de seu bronzeo adversário.” (ESTADO DE SÃO PAULO, 19 de 

junho de 1906, p.1).  
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 A descrição de Cândido Malta sobre Antônio Prado confere a sua real envergadura diante da sociedade 

paulistana. Além de ser um membro da importante família Silva Prado, o então prefeito foi nomeado para este 

cargo por quatro vezes consecutivas pela Câmara, provavelmente por ser “líder nos campos agrícola, 

empresarial, industrial, comercial e financeiro da crescente economia paulista (...) era presidente da Companhia 

de Estradas de Ferro, sócio da maior casa de comissária e exportadora nacional, a Prado & Chaves, e presidente 

do Banco de Comércio e Industria de São Paulo” (CAMPOS, 2002, p.78-81). 
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O Rosário demolido (Figura 23) representa a operação dos interesses entre edilidade, 

imprensa e iniciativa privada, que não são agentes que confluem para um mesmo objetivo 

pois são, neste caso, uma só entidade que utilizava de todos os seus componentes para 

construir um espaço que correspondesse ao progresso subsidiado pelos oligarcas do café 

(CAMPOS, 2002, p.83).  Não por acaso, o Palacete que foi projetado por Ramos de Azevedo 

a pedido do irmão do então prefeito, Martinho Prado Júnior, foi denominado com seu apelido: 

Martinico (ibid). O primeiro prédio de escritórios da cidade, com cinco andares, permaneceu 

como sede do jornal Estado de São Paulo até o fim da década de 1920 (ESTADO DE SÃO 

PAULO, 12 de dezembro de 2015, s/p.).  

Figura 23 - Cartão Postal da Igreja do Rosário – s/a - 1900 

 

Fonte: Acervo Digital da Biblioteca Nacional, disponível em: <bndigital.bn.br/acervodigital/>, acesso em: 

18/09/2015. 

Há neste cenário de demolição mais uma leitura da realidade. Ora, o incômodo entre 

redações, comércios e serviços diante das habituais badaladas do sino do Rosário não eram, 

de fato, os únicos motivos que compeliam esta vizinhança a requerer sua retirada do Largo, e 



  

   

124 
 

mesmo com os interesses de Antônio Prado em construir um novo prédio comercial na área 

mais promissora da cidade, porque se haveria de macular o território eclesiástico? Convém 

compreender que o Rosário não se tratava apenas de um templo, mas de ponto de reunião, 

amparo e marco da identidade dos membros da Irmandade dos Homens Pretos, incrustado em 

uma importante região da cidade, que ascendia expressivamente desde meados do século 

XIX. Ainda na década de 1870, contiguo ao terreno do templo haviam “pequenos prédios 

térreos (...), habitados por casaes de pretos africanos, os quaes, depois que conseguiam 

libertar-se do captiveiro, se estabeleciam” (MARTINS, 1911, p.83) e que foram demolidos 

para que o largo da Igreja fosse aumentado, juntamente ao cemitério, sitio que despertava 

certo temor nos habitantes das proximidades, por conta costume de socar a terra com o pilão 

para enterrar os cadáveres – cada irmandade possuía apenas um caixão – em meio a cantorias 

noturnas que afugentavam estes moradores para regiões distantes da cidade (ibid, p. 84-85). O 

memorialista Miguel Milano
67

 aponta que esta primeira perda do território da Igreja não deu 

fim às celebrações eclesiásticas que atuavam como elementos atrativos para a permanência 

dos grupos “de cor” na região. A centralidade do templo o inseria no itinerário de procissões 

religiosas e as permanências do cotidiano colonial na região também compunham-se das 

cerimônias sincréticas com a vasta cultura africana e atraiam para o largo uma enorme massa 

popular: 

O dia todo, bandos e bandos de negros africanos, garridamente vestidos, 

afluíam à igreja, para tributarem as homenagens devidas à Santa de sua 

devoção (...) muito bem postos, com o pescoço enfeitado por um rosário de 

contas vermelhas e de ouro, cheio de penduricalhos extravagantes, como 

dentes de animais ferozes, olho de cabra, pacová, figas de Guiné e outros, 

para livrá-los de quebranto, quiçaça, maturimbimbe, picuanga e outras 

feitiçarias. As horas tantas, originalíssima banda de musica rompia um 

convidativo tambaque
68

 – espécie do nosso “Zé Pereira” – e o enorme bando 

de pretos e pretas sacudia as banhas, cantando e requebrando calorosamente. 

(MILANO, 2012, p.138).  

Outro memorialista Raul Joviano Amaral, membro da Irmandade, relata que a 

“preocupação máxima da edilidade era afastar do centro que se ia esboçando os negros e suas 

propriedades, quase todas localizadas em torno da Igreja” (AMARAL in ROLNIK, 1997, 

p.67). Quando a demolição da igreja ainda estava em curso, um anúncio da prefeitura acabou 
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 O estudioso Miguel Milano era matemático de formação, mas transitou em diversas áreas, como a história, 

publicando livros e textos nos jornais. Nascido em 1885, Milano mesclou em seus escritos as histórias que ouviu 

na infância oriundas do folclore do final do século XIX juntamente com as suas pesquisas históricas. O livro aqui 

referenciado foi publicado em 1949.  
68

 O tambaque é o batuque típico das festas da Nossa Senhora do Rosário que ocorria em 7 de outubro (MILANI, 

2012, p.167) 
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por denunciar que este era o real intento, queria-se apenas remover o Rosário de uma área que 

crescia na urbe com grande destaque e disputa: “venda a quem mais der e mais lance oferecer 

acima da avaliação que é de 300.000$000, os terrenos da antiga Egreja do Rosário [...] que 

não são necessários para a regularização dos alinhamentos do largo e rua do Rosário” (grifos 

meus) (CORREIO PAULISTANO, 17 de julho de 1904, p.4). Uma reclamação feita ao 

mesmo jornal aponta que permaneciam na rua XV de Novembro os edifícios cujos donos 

possuíam maior poder de barganha, o prédio da Brasserie Paulista, vizinho ao terreno da 

Igreja, não fora demolido ainda que isto causasse um desalinhamento da via (CORREIO 

PAULISTANO, 23 de julho de 1904, p.1). Remover a Igreja do Rosário do largo que 

emprestara seu nome era, de fato, uma operação para apagar a presença e memória dos negros 

da Irmandade que ali congregavam e festejavam. 

As tensões sociais não se pautavam apenas no fato de São Paulo possuir áreas 

conhecidas por ser reduto de certos grupos étnicos, como bairros para italianos, japoneses e 

judeus. Ocorria que o local dos negros na cidade, que antes era invisível, passou a ser 

contíguo aos locais dos grupos abastados: “as mulheres, trabalhando e morando nas edículas 

das casas burguesas, tinham ligações com os bairros populares diretamente adjacentes, onde 

residiam seus parentes em cortiços” (ROLNIK, 1997, p.76). A proximidade entre as áreas era 

tolerável mas a interseção entre elas era inadmissível, e por isso o intento da municipalidade 

de construir novo templo do Rosário no Largo do Paysandu sofreu reprimendas dos 

moradores do local e de suas imediações, que sugeriram que a Igreja fosse construída em um 

terreno na rua Visconde do Rio Branco, que poderia ser adquirido para este fim (CORREIO 

PAULISTANO, 11 de outubro de 1903, p.2). Mesmo indesejada, a nova sede da Irmandade 

do Rosário permaneceu no largo, mas foi construída em uma via de menor destaque e com 

relativo distanciamento da Avenida São João, via de grande relevância onde seria 

originalmente (CORREIO PAULISTANO, 14 de junho de 1904, p.3).  

A demolição da Igreja e a construção da sua nova sede estava engendrada em uma 

rede de tensões sociais, culturais, interesses econômicos e políticos. Um destes agentes era  

entidade que administrava o Rosário, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos, que colabora com outra parcela da realidade que permite a compreensão da demolição 

de seu templo. Dentre seus mais ilustres membros está Raul Joviano do Amaral, que não 

vivenciou o período das negociações entre Irmandade e prefeitura e muito menos a época da 

demolição, mas seu compromisso por ter sido Membro, Mesário, Secretário e Juiz Provedor 
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da Irmandade
69

 também permitiu que Amaral desse conta de resgatar e registrar momentos 

importantes da sua história, compiladas no livro “Os Pretos do Rosário de São Paulo”, 

lançado originalmente em 1954
70

. Dentre histórias que são eternizadas apenas por seus 

vencedores, o livro do Rosário mantém-se como importante documento ao retratar a 

perspectiva dos vencidos.  

Amaral aponta a demolição do templo como um dos episódios mais controversos da 

história da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Ainda que o autor enxergasse no 

processo de demolição um evento inevitável para atender a “necessidade pública”, suscitou 

questionamentos acerca da lisura do processo, que não contou com auxilio jurídico para 

orientar a Irmandade para “defender aquilo que lhe constitui o patrimônio, a vida, a própria 

razão de ser” (AMARAL, 1990, p.108), assim como havia contado em outros momentos de 

sua história em casos de menor importância.  

O Juiz Provedor da Irmandade entendia que a demanda da edilidade não se submetia 

ao “sentimentalismo bem próprio da família humana, e no caso, bem característico da 

formação brasileira, quando, levado por esse imperativo, são demolidos, removidos velhos e 

representativos monumentos que se antepõem às exigências incontidas dos interesses 

coletivos” (AMARAL, 1990, p.108) e que por conta disto, a negociação seria uma luta já 

perdida, a demolição ocorreria inevitavelmente, mas cabia a Irmandade ter argumentado por 

maiores benefícios diante deste cenário.  

É neste momento, a negociação, que se revela sob quais condições a Prefeitura e a 

Irmandade dialogaram para assegurar seus interesses. O que vinha sendo relatado nos jornais 

dava a entender que haveria sido celebrado um acordo favorável a ambas as partes, mas o que 

ocorreu de fato foi uma imposição da edilidade. A resposta da Irmandade a primeira proposta 

feita pela Prefeitura havia sido omitida de outras fontes. Ocorre que os irmãos compilaram em 

um ofício (reproduzido na íntegra a seguir) uma lista de pedidos e argumentos sobre os quais 

se intentava dar a negociação o patamar de igualdade feito em outros acordos com Igrejas 

anteriormente demolidas na cidade:  
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 Quando criadas, as Irmandades no Brasil eram geridas por seus Compromissos de Irmandades, o dos Rosários 

da Parahyba por exemplo, foi aprovado pelo poder imperial em 1867. Neste documento definia-se que as 

finanças da igreja não ficavam a cargo do padre, mas de uma Mesa que era composta pelos irmãos eleitos entre 

os membros. Compunha-se de juiz, secretário, tesoureiro, procurador geral, dois zeladores e doze irmãos da 

Mesa (MARCONDES, 2014, p.86). Haja vista a relevância destes cargos para a Irmandade, Amaral representa 

uma importante voz para os Rosários dos Pretos de São Paulo.   
70

 A edição apreciada neste estudo é a versão de 1990, finalizada após o falecimento de Amaral por meio dos 

esforços da Irmandade. 
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A Irmandade de Nossa Senhora (do Rosário) dos Homens Pretos, 

representada pela sua Meza Administrativa, declara a V. Excla., em virtude 

da carta de 30 de julho último, que lhe foi endereçada, que aceita a 

desapropriação da Igreja, nas condições seguintes:  

a) que lhe seja oferecida a planta para a construção da nova Igreja no Largo 

do Paysandu e a área que ora é ocupada no Largo do Rosário, sendo a planta 

confeccionada de acordo com a Irmandade; 

b) que lhe indenize com a quantia de quinhentos contos de reis 

(500.000$000) em quanto estima a área que vai ceder à Camara; a 

indenização do contracto que tem com da. Tereza Scigliano; a remoção dos 

objetos sagrados; a dos cadáveres que alli se acham inhumados; o aluguel da 

casa para guardar os objetos ate que possa removê-los para a nova Igreja; a 

provisão da Santa Sé para a profanação do local; a cessão dos lucros certos 

dos commodos alugados na importância de doze contos de reis (12.000$000) 

annuais e a construção da nova Igreja; 

c) que se lhe dê o prazo de três mezes para desocupar o Templo e os 

commodos dependentes do mesmo, com exceção dos tratados em seu oficio 

de 2 do corrente (agosto de 1903), os quais estão na dependência do sobrado 

onde se acha instalada a “Brasserie Paulista” e a contractados por Angelo 

Gianini; 

d) que a indenização de 500.000$000 lhe seja paga no acto de ser lavrada a 

respectiva escritura, de acordo com as clausulas prometidas; 

e) que lhe sejam entregues quaisquer objetos que porventura encontrarem, 

por ocasião da demolição da Igreja;  

f) que se observem as formalidades que por leis canônicas são necessárias 

para a profanação do local em que se acha a Igreja.  

As condições acima podem ser modificadas, uma vez que se estabeleçam 

outras regalias á Irmandade, entre ellas a cessão da nesga de terreno que 

sobrar; pois estamos informados de que a Camara vae cede-la a terceiros 

com o fim de melhorar a esthetica da área que deve ser desocupada. 

Á primeira vista, Exmo. Sr. Conselheiro, parece ser exorbitante a quantia 

pedida; mas si V. Exia. Considerar que o Governo do Estado pagou ao 

Bispado a importância de 350.000$000 pela demolição da antiga Igreja do 

Collegio, a qual ocupava uma área muito menor que a nossa e se acha em 

lugar menos central da cidade, acreditamos que concordará com a Irmandade 

na importância pedida. 

Concluindo, pedimos vênia a V. Excia. para declarar que o nosso intuito é o 

melhor possível – entrarmos em acordo amigável com a Camara, afim de 

facititar-lhe o melhoramento que pretende fazer e garantimos os interesses 

da Irmandade, já prometidas por V. Excia. (IRMANDADE N.S. DO 

ROSÁRIO DOS PRETOS in AMARAL, 1990, p.113-114). 

 

A tramitação entre as partes seguia sob a parcialidade dos periódicos, que não 

publicaram a contrapartida da Irmandade e apenas as propostas oficiais da prefeitura, feitas 

diretamente pelo prefeito Antônio Prado. Também foi omitida dos jornais a resposta de Prado, 

que informou em carta endereçada à mesa diretora da Irmandade que, “na impossibilidade de 

entrar em acordo com a Irmandade, para expropriar o seu Templo, devido ao preço de 
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500.000$000, ia pedir à Camara Municipal autorização para fazer a expropriação judicial
71

” 

(AMARAL, 1990, p.114). Ao que parecia pelos jornais se tratar de uma negociação amigável, 

conduzia-se na realidade como uma tramitação hostil. A Irmandade, em posse da réplica do 

prefeito, confabulou sobre suas possibilidades de obter êxito caso a tramitação fosse para 

corte diante do melindre engendrado pelo Prefeito. Não tardam para ceder ao acordo que  

havia sido publicado pelo jornal Correio Paulistano de outubro de 1903 (mencionado 

anteriormente), que concedia 250.000$000 de réis, um pequeno terreno no Largo do 

Paissandu e (impunha) a planta do novo templo.  

Diante desta nova faceta do evento de demolição da Igreja do Rosário, tem-se que a 

Irmandade, ao contra argumentar com o prefeito Antônio Prado, tinha ciência não apenas do 

valor do solo que ocupavam e do quanto poderiam auferir dele pelos aluguéis, mas de sua 

relevância como “soma de tradições, histórias, sacrifícios e lutas, sangue e suor, esperanças e 

tristezas, partícipe ativa das glórias e dos sofrimentos de São Paulo” (AMARAL, 1990, 

p.113). O seu templo merecia que se compensasse a altura o seu “inevitável” desaparecimento 

por se tratar da materialização da Irmandade dentro do meio urbano. Não há na aceitação da 

demolição necessariamente a indiferença ou repulsa diante do edifício a ser desfeito, dentro 

de suas limitadas possibilidades ante o que desejava a edilidade. Restou à Irmandade pedir 

não lhes fossem negados ao menos o direito de preservar seus objetos sagrados e dar aos seus 

mortos o destino adequado. Durante as negociações foi manifestado o desejo de manter os 

elementos oriundos da demolição como gradis, púlpitos e altares para que fossem 

reaproveitados no novo templo e não ocorressem riscos de que se assumissem novos usos 

para cada item, profanando-os (CORREIO PAULISTANO, 2/10/1903). 

A Igreja era marco das lutas, tradições e cultura usurpadas na história dos Pretos do 

Rosário e um dos porquês da Irmandade não ter mantido suas reinvindicações para evitar a 

perda da sua memória material remonta a um período anterior a sua demolição. A abolição da 

escravatura havia sido consumada havia pouco mais de 15 anos na época das negociações, 

Amaral afirma que este (diminuto) distanciamento temporal não serviu para dar fim aos 
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 A legislação vigente em 1903 para expropriação com a finalidade de atender o Interesse publico datava do 

período Imperial, (Decreto nº353, 12 de julho de 1845), e apesar de não ter aplicação semelhante ao confisco, 

concedia maiores benefícios ao solicitante (Estado) com pouca margem de negociação para o proprietário. A lei 

foi modificada apenas a partir de 1917. Para mais informações, consultar a Coleção de Leis do Império 

(disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed 

/decret/1824-1899/decreto-353-12-julho-1845-560442-publicacaooriginal-83257-pl.html> acesso em: 

13/02/2016) e o histórico da Lei de Desapropriação Judicial por interesse social (fonte: Revista Âmbito Jurídico, 

disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=84 

99>acesso em: 13/02/16). 
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sentimentos nas relações entre homem branco (sinhô) e negro (escravo). A passividade, 

resignação, subordinação e temor permitiram que a edilidade fizesse “quase esbulho do 

patrimônio histórico assim material como tradicional do Rosário” (AMARAL, 1990, p.112).  

A demolição colocara a Irmandade em uma situação de opressão duplicada. Não 

havia, segundo Amaral, consciência ou força para lutar por sua história porque os seus 

membros haviam sido privados por séculos de usar sua força e voz em benefício próprio. A 

partir da reminiscência relação de subserviência entre os irmãos e os brancos, a Irmandade foi 

removida para as paragens distantes do Largo do Paysandu, e se iniciava a ressemantização do 

Largo do Rosário. Quando o Rosário foi rebatizado como Praça Antônio Prado, deu-se novo 

status a “vida social e alegre da cidade, os casos picarescos, os mexericos, as novidades e os 

últimos ditos de espírito, eram ali cozinhados em rodinhas distribuídas, aqui e ali, em 

pequenos grupos” (PRADO (1896-1900) in BRUNO, 1981, p.119). Excluídos os negros, seus 

costumes e modos de vida (MARTINS, 1911, p.72,82,83) a Praça Antônio Prado estava livre 

para abrigar o frenesi cosmopolita e afrancesado.  

Para além do respaldo nas obras de melhoramentos, a retirada da Igreja do Rosário não 

se pautava apenas na necessidade de expansão do Largo, mas na remoção da reminiscência 

que o edifício trazia em sua figura colonial e nas práticas que abrigava. A “ausência” de 

documentação que comprovasse disputas entre ordens religiosas e as irmandades
72

  não 

permite inferir que este afastamento fora endossado pela Igreja ou pela Arquidiocese, muito 

menos que o deslocamento tenha pressionado a congregação para um local amigável. Revela 

o ressentimento, repulsa e embaraço diante do espaço de culto dos que foram outrora 

oprimidos e que com sua presença em meio aos centros comerciais impunham aos indivíduos 

que compartilhavam o espaço a tolerância ou ao menos a constante lembrança do que se 

tentava negar a existência.   

A rapidez na negociação da demolição da Igreja e sua demolição em pouco mais de 

seis meses após firmado o acordo não foi o silenciosa o suficiente para que passasse incólume 
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 Na publicação de Raul J. Amaral, sobre a Irmandade, não há menção a interferência do bispado da cidade em 

qualquer momento seja da demolição seja da construção e administração do novo templo. O processo de 

romanização que ocorria no Brasil desde o ultimo quartel do XIX, sob ordem de Roma, suprimia os poderes da 

irmandades em administrar seus bens e suas atividades. A relação entre o bispado e a irmandade é relevante por 

ser um dos caminhos em que se suscitam novas pistas sobre a construção da cidade no inicio do XX, haja vista o 

exemplo das igrejas de Irmandade na Paraiba do início do século XX, demolidas com a anuência do Bispado que 

não apenas endossou o desmonte em apoio ao intento da edilidade mas também usurpou o poder da Irmandade 

do Rosário dos Pretos, concedendo a administração do novo templo à Ordem dos Franciscanos. Para mais 

informações verificar a dissertação do Pe. Marcondes Silva Meneses, “O Processo de demolição e desmonte das 

Irmandades Religiosas na Cidade da Parahyba (1924-1935).”  
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as vistas atentas daqueles que a frequentavam periodicamente. O lamento póstumo, mas não 

menos relevante em sua carga de memória partiu de um eclesiástico, Monsenhor Conego Joao 

Evangelista Pereira de Barros, responsável por outra igreja de Santa Efigênia, que abrigava 

também uma Irmandade de Negros:  

[...] A primitiva egreja do Rosário era antiquíssima, sua fundação data do 

principio do século dezoito. A Irmandade de N. S. do Rosario foi sempre 

desvelada em promover o culto público em sua egreja. Solenidades 

pomposas foram ahi celebradas, não somente em honra da Virgem do 

Rosário, como do Coração de Jesus. [...] Em boa hora, foi completamente 

reformada a egreja de S. Pedro dos Clerigos, podendo dest’arte dar um 

abrigo as imagens da egreja do Rosário, que foi immediatamente entregue a 

picareta demolidora. Seu local foi profanado e transformado em praça 

pública. Não se houve mais o badalar ora solene, ora fúnebre de seus sinos 

arrancados do seu antigo campanário. [...] (CORREIO PAULISTANO, 24 

de julho de 1904, p.4).  

  

Ressemantizar o logradouro não se tratava, necessariamente, de privá-lo de seu valor 

sagrado, mas sim da presença dos negros, de sua simplicidade e comportamento que 

antagonizava ao pretendido galicismo paulista, advinha de um ressentimento as avessas 

manifestado pelos seus antigos opressores que os empurravam para o distante Largo do 

Paissandu. Não há interlocutor mais apropriado para ilustrar esta seção senão o próprio Raul 

Joviano Amaral:   

Desaparecera a igreja. Era uma vez o Largo do Rosário...Os Pretos não mais 

enfeiariam o pátio com suas festanças, reis, rainhas, rústicos...A cidade 

ficava livre de costumes bárbaros. Os pretos foram desterrados para o 

longínquo Paissandu, no Tanque dos Lunega. (AMARAL, 1990, p.119).  

A remoção do grupo que utilizava o antigo Largo do Rosário para o Largo do 

Paissandu se constituía como uma medida compensatória da municipalidade após acordo com 

a Irmandade. O Paissandu se inseria no Vale do Anhangabaú, um dos pontos mais relevantes 

da expansão do Centro, principalmente pela Rua São João (LOPES e DOMENICO, 2002, 

p.8) – local onde seria a localização inicial do novo templo – que ao longo dos anos se tornou 

um dos principais cartões postais da modernização urbana e via de acesso para os novos 

bairros da elite paulista, como Campos Elísios e Higienópolis (REIS FILHO, 1994, p.49). 

Mas simboliza também o retorno dos membros da Irmandade a um dos seus locais de 

memória do período colonial. Não que houvesse afeição neste local, mas certamente marcara 

a história de alguns de seus membros, “uma ferida que não quer cicatrizar” como pontua 

Aleida Assmann sobre a manutenção da memória de um local (2011, p.359). O Largo do 

Payssandu foi, antes de largo, uma lagoa – a Zunega - local de movimento intenso de negras 
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que lavavam roupa para as casas sem serviçais (SAINT-HILAIRE apud ROLNIK, 1997, 

p.63). É preciso entender que, ainda assim, a memória deste local ainda possuía alguma força 

pela pequena distância entre as gerações, a narrativa legada adiante tendia a apagá-la, assim 

como vários elementos vinculados aos grupos que sofreram com a escravidão. O processo de 

apagamento da memória, como foi dito no capítulo 1 deste trabalho, pode ser feito de modo 

consciente ou inconsciente, mas a memória é um instrumento e objeto de poder (LE GOFF, 

1990, p.447). O antigo Largo do Rosário, desmontado para dar lugar a Praça Antônio Prado, 

foi sobrepujado lentamente até que se tornasse um local de memória ilegível
73

 para a 

Irmandade e para os outros paulistanos, a amnésia social se materializou e exprimiu o 

genetivus subjetivus que por séculos existia no local. A resistência a este processo, elaborada 

pela Irmandade na figura de Raul Joviano Amaral, comprova que os pequenos remanescentes, 

mesmo os orais, permitiram a composição de uma nova memória cultural para a Irmandade, 

composta por elementos redescobertos e reinterpretados; fossem oralidades, documentos 

oficiais ou as entrelinhas do discurso dos vencedores no caso da demolição, Amaral pôde por 

fim dar a antiga Igreja do Rosário o seu real epitáfio.     
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 No capítulo 1 deste trabalho, pontuo por meio de Aleida Assmann como se dá este processo de ilegibilidade de 

um local.  
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4.2. A Sé Cathedral 

 

Entre a demolição da Igreja do Rosário e a Catedral da Sé havia a distância de uma 

Rua XV de Novembro e de oito anos que trouxeram novas experimentações sobre o que 

ocorria na dimensão material da cidade. Os melhoramentos da Paulicéia não cessaram, diziam 

os jornais que o acanhado Largo da Sé já não correspondia à grandiosidade que surgia na 

capital paulista, principalmente em seu triângulo central. Como núcleo formador da cidade, 

região de destaque para o comércio e ponto de convergência de transportes, o Largo já não 

mais servia para a crescente demanda funcional e estética, precisava-se fazer dele uma Praça, 

a crise de elegância
74

 paulista se apurava. A estabilização da economia cafeeira permitiu que 

se ampliasse a abrangência das mudanças que se queriam para a urbe. Não mais pontuais 

como nos anos anteriores, a década de 1910 abria o período de grandes melhoramentos em 

São Paulo (CAMPOS, 2002, p.103). Havia um incentivo fiscal oferecido àqueles que 

construíssem no “triângulo”
75

 nas proximidades da Sé e do Teatro
76

, obedecendo aos novos 

padrões de edifícios (em geral palacetes ecléticos) e que tivessem usos comerciais destinados 

as classes abastadas, como artigos de luxo, artigos importados, restaurantes e bancos 

(CAMPOS, 2004, p.34). Ao longo de sua história, a cidade de São Paulo possuiu três Sé 

metropolitanas: a primeira construída no período da fundação da vila em 1555, modesta e em 

alegado estado de ruínas que deu lugar a uma maior construída com status de Catedral (Figura 

24), concluída em meados do século XVIII por meio de doações dos fiéis e de colaboração do 

governo (PINTO, 1900, p.29). Esta seção resgata o episódio de demolição que permitiu a 

construção da terceira versão da Sé Cathedral.  
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 Lima Barreto em 1909, afirmava que havia uma crise de elegância que advinha da necessidade de se 

conformar a urbe ao modelo europeu, tal qual havia feito Buenos Aires: “Estávamos fatigados da nossa 

mediania, do nosso relaxamento; a visão de Buenos Aires, muito limpa, catita, elegante, provocava-nos e enchia-

nos de loucos desejos de igualá-la. Havia nisso uma grande questão de amor-próprio nacional e um estulto 

desejo de não permitir que os estrangeiros, ao voltarem, enchessem de críticas a nossa cidade e a nossa 

civilização.” (BARRETO, 1995, p.79). 
75

 Relembrando, o “triângulo” reporta as ruas Direita, São Bento e Quinze de Novembro.  
76

 A impossibilidade de executar uma grande e vistosa via na área central da cidade por conta dos recursos e 

topografia, acabou por conferir relevância maior aos projetos da Praça Antõnio Prado (antigo Largo do Rosário) 

e ao Teatro Municipal (CAMPOS, 2002, p.84)   
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Figura 24 - Largo da Sé – Fotografia de Augusto Militão, 1862. 

 
Fonte: FERNANDES JUNIOR et. al  , 2012, p.132. 

A remoção da Catedral da Sé de feições coloniais, por uma nova, moderna, com ares 

góticos e com a necessária imponência e opulência condizentes com a relevância de São 

Paulo enriquecida pela cafeicultura, surgem não por uma situação de ruínas, mas por um 

rearranjo feito pela municipalidade acerca do largo que o templo delineava, uma quadra 

esconsa e diminuta. Contudo, os fiéis, padres e o bispo desejavam manter-se nas imediações 

de onde se originaram, no Centro, e para atender esta demanda a municipalidade passou a 

negociar e fazer demolições que assegurassem a permanência deste grupo em sua área 

tradicional (ARAUJO, LEMOS, 2001, p.21). Não se deve esquecer que a demolição da Sé era 

a continuação dos melhoramentos iniciados pelo governo de Antônio Prado (1899-1911), 

prosseguidos pela gestão de Raymundo Duprat (1911-1914). O interesse em reestruturar o 

centro margeia o Largo da Sé pelas alterações se iniciaram no começo do século XX, período 

em que o Governo Estadual iniciou o processo de demolições das edificações em torno do 

largo que possuíam usos tidos como indesejáveis: casinhas, cortiços e pontos de prostituição 

(CAMPOS, 2002, p.84), parte destas habitações eram ocupadas por negros libertos desde o 

fim da escravidão (ROLNIK, 1997, p.66). Os periódicos indicam que as negociações entre 

Estado e Igreja existiam, ao menos, desde 1909, quando em 20 de novembro do corrente ano 
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fora firmado o primeiro acordo entre as partes. A demolição da Sé Catedral e da Igreja de São 

Pedro para a remodelação do largo da Sé, que seria convertido em praça se inseriam nos 

projetos idealizados por Prado para conferir a capital paulista seu novo caráter (ibid). Firmado 

o acordo entre a edilidade e a Cúria, esta cederia o lote que ocupara enquanto aquela se 

comprometeria em arcar com os custos da construção do novo templo da Archidiocese de São 

Paulo. Mas o pagamento dos 200.000$000 de réis tardou a ser feito e os periódicos 

noticiavam com certa frequência que o Estado descumpria o acordo (Estado de São Paulo, 29 

de dezembro de 1911, s/p). A retirada da igreja implicava em um pequeno “deslocamento”, do 

lote que ocupara seria expandido e regularizado o largo da Sé, mas, em contrapartida, a 

municipalidade cederia vários lotes da Rua de Santa Teresa – que se localizava atrás do 

templo – para a construção da nova Catedral (Correio Paulistano, 20 de março de 1910, p.1).  

Há de se pontuar que a pesquisa confrontou-se com certas as lacunas para o 

entendimento do andamento entre as obras de demolição e construção da nova Matriz. 

Admite-se que tenham sido iniciadas entre junho de 1911 e maio de 1912 (ESTADO DE SÃO 

PAULO, 12 de maio de 1912, p.4). Uma nota do jornal O Paiz, anuncia a mudança dos 

serviços religiosos da Cathetral temporariamente para o templo de Santa Cecília (O PAIZ, 25 

maio 1911, p.8), e o adiantar das obras de destruição do velho templo são usados como 

argumento pelo Arcebispo Metropolitano D. Duarte Leopoldo e Silva para solicitar o 

pagamento da primeira parcela do auxilio acordado com a municipalidade de acordo com o 

jornal Estado de São Paulo, 29 de dezembro de 1911. A documentação fotográfica a ser 

apresentada a seguir põe estas datas em nova incongruência pelas anotações do autor das 

imagens, possivelmente algumas áreas internas do templo estavam sendo desmontadas desde 

as primeiras datas noticiadas e a destruição passou a ser vista por todos a partir do ano 

seguinte.
77

 

Ao contrário da Igreja do Rosário, que a ocasião de seu desmonte e deslocamento para 

o Paissandu não causou grandes mobilizações externas à Irmandade, a Sé Catedral mobilizou 

a manifestação dos jornais, que até então tratavam estes eventos com certo distanciamento. As 

sensibilidades manifestadas em torno do evento de demolição não se voltam necessariamente 

ao edifício, mas à constatação de que a cidade passava por um período de grandes alterações 

em sua dimensão material havia pelo menos uma década e que por isto os velhos edifícios 
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 N.A: Preferiu-se pontuar esta questão no corpo do texto para não induzir uma análise posterior a incorrer em 

algum erro acerca do início dos trabalhos de demolição da Sé.  
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coloniais continuavam a desaparecer das áreas centrais da cidade. As vias tomavam outras 

dimensões e surgiam outras novas: 

Deu-se hontem inicio á demolição da cathedral de S. Paulo, seguido-se-lhe a 

da egreja de S. Pedro, que lhe fica ao lado. Demolidos estes dois templos, 

ambos testemunhas impassíveis de transformação prodigiosa por que a nossa 

capital vem passando há um decênio, bem poucos edifícios públicos poderão 

ser vistos e admirados como uma recordação de outros tempos, 

representantes seculares do trabalho de outras gerações. (ESTADO DE SÃO 

PAULO, 12 de maio de 1912, p.4).  

Assim como ocorreu com o Convento da Ajuda no Rio de Janeiro, os periódicos 

manifestavam uma preocupação em registrar o que estava sendo desfeito como um modo de 

salvaguardá-lo, cientes de que perdiam seus remanescentes do passado. As notícias sobre as 

demolições ganham destaque. Não mais ocupam apenas as pequenas notas das notícias 

diárias, ganham matérias de página inteira, com descrições, memórias e homenagens ao que 

estava sendo desfeito, somadas ao frenesi que celebrava a construção de uma nova sede. 

Deve-se atentar que os periódicos paulistas nesta época já possuíam condições de reproduzir 

imagens e executar diagramações que conferiam aos seus leitores a possibilidade de vivenciar 

a realidade (SODRÉ, 1999, p.283). Ao longo do levantamento elaborado para a pesquisa 

percebeu-se que não havia grande destaque para os eventos de demolição. Resumiam-se a 

pequenas notas ou parágrafos dentro de uma reportagem, a diagramação a seguir demonstra 

como a imprensa modificava a sua maneira de informar sobre as mudanças na cidade de São 

Paulo
78

:  
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 É importante pontuar que a mudança na diagramação e no volume textual se vincula não apenas ao vinculo 

entre a voz do periódico e sua inserção na realidade, mas também as melhorias no maquinário das impressões da 

imprensa paulista ao longo dos anos. Considerar que a publicação se limitava ao texto até então incorre em grave 

erro, haja vista que alguns periódicos cariocas já em 1902 publicavam plantas e fotografias das alterações feitas 

na gestão de Pereira Passos.   
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Figura 25 - Reprodução de matéria de página inteira sobre a demolição da Sé Catedral e a construção do 

novo templo, 1912. 

 

Fonte: Estado de São Paulo, 26 de janeiro de 1912, p.3. Disponível no Acervo Digital da Biblioteca Nacional: 

<bndigital.bn.br/acervodigital/>, acesso em: 21/02/2015. 

A construção da matéria ilustrada na imagem anterior resgata a história da Catedral da 

Sé desde o pedido de D. João V para dividir o bispado do Rio de Janeiro, direcionando parte 

dele para São Paulo, em 6 de dezembro de 1745. Foi neste período que a Igreja Matriz de São 

Paulo - a Sé de taipa construída em 1555 - começou a ruir, sendo substituída por outra no 

mesmo lote; transcreve-se aqui algumas passagens da reportagem que revelam a existência de 

um valor estético vinculado a um período histórico e que o autor sinaliza o edifício como 

elemento marcador da história da cidade de São Paulo por ser testemunha de sua fundação. 

Sobre a igreja construída em meados do século XVIII diz o autor que esta correspondia aos 

intentos, saberes e gostos da época, era “mais ampla, mais bela, mais sólida, e que pelas suas 

dimensões e beleza architectonica (não nos esqueçamos que estamos em 1745), traduzisse 

dignamente a devoção do nosso povo, a face espiritual que o animava”, à observação por ele 

feita em parêntesis, apontando que o valor arquitetônico advinha do pensamento da época em 

que foi concebida. Também revela em duplicidade o entendimento desta percepção como 

variável ao longo das eras mas também que esta, no momento da publicação da matéria, já 

não possuía apelo à memoria dos munícipes e que, portanto, seu desaparecimento não seria 

traumático, pois a “demolição ora se inicia para aformoseamento do centro, que em todas as 
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épocas foi o coração de São Paulo”  (ESTADO DE SÃO PAULO, 26 de janeiro de 1912, 

p.3).  

Nas sete e meia colunas que ocupam a terceira página do mesmo jornal, o autor 

prossegue apresentando detalhes do cotidiano, das interações entre clérigos e leigos e da 

estrutura da Igreja que viria a ruir. Menciona a substituição do frontispício cem anos após sua 

construção, que desta e de outras alterações feitas ao longo da história não privaram o velho 

templo de ser contemplado: “Quem a contemplar apenas exteriormente não poderá julgal-a na 

sua inteiresa, nem fará ideia dos muitos traços interessantes de arte que o seu interior 

guardava” (ibid). Desta percepção do valor que não se perde pelas alterações porque 

compõem as camadas da história do templo e da arte que esconde em seu interior, o autor 

apresenta as perspectivas de apreciação diversas do edifício. Não apenas se destinaria ao 

culto, mas ao deleite e à observação, que se completam com a investigação de sua história. A 

igreja é apresentada como parte constituinte da cidade, como marco de seu cotidiano, ou em 

eventos singulares e periódicos, fosse como pano de fundo ou como elemento agente 

(sediador) destes eventos. O memorial da matéria descreve as festividades religiosas que 

ocorriam dentro ou no adro da Sé Catedral, com a presença de clérigos e leigos, fossem esses 

populares, autoridades politicas ou membros da alta sociedade, a igreja que fazia de seu local 

um ponto de relativa neutralidade para as interações sociais:  

[...] eram outras tantas devoções em que a alma do povo, consorciada 

naquelles dias com as das mais elevadas personagens de representação 

social, [...] Vinculada como estava a Igreja ao Estado, era de praxe o 

comparecimento do mundo oficial as cerimonias principaes.  [...] Na 

cerimonia de Lavapés, ás quintas feiras santas, era o presidente da província 

que conduzia a toalha com que se enxugariam os pés aos tradicionais doze 

pobres, representando os doze apóstolos a quem Jesus confiou a difusão 

universal da sua doutrina (ESTADO DE SÃO PAULO, 26 de janeiro de 

1912, p.3).   

Há no registro da história e das imagens da Sé colonial a manifestação de tentar 

posterizá-la. Neste processo a manifestação do sensível, é evocada pela memória que 

permanece no imaginário de uma São Paulo de feições coloniais em conflito diante das 

severas modificações que sofria desde o início do século, deste modo ainda que não haja nas 

linhas do autor indícios de sentimentalismo ou saudosismo expressivos, está no ato de 

registrar uma das formas de construção da sensibilidade em torno da dimensão material 

urbana em transição. Entre a Sé de taipa para a Sé moderna se registra o ínterim, a Sé colonial 

como modo de fazê-lo coexistir de modo subjacente com a realidade:  
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Se de um lado o desapparecimento da velha cathedral de S. Paulo importa na 

extincção de um dos mais históricos edifícios dos poucos que nos restam, de 

outro a futura Sé representará um dos mais significativos e elevados 

expoentes do nosso progresso, que diariamente se consolida em obras de 

méritos reaes e insophismáveis (ESTADO DE SÃO PAULO, 26 de janeiro 

de 1912, p.3). 

A transformação da Paulicéia em canteiro dava aos habitantes da cidade a imposição 

de lidar com as constantes mudanças, somadas as perdas de locais e de símbolos que 

representassem a eliminação de suas memórias e que poderiam trazer consigo a contrapartida 

que não se volta diretamente ao apagamento de sua história, mas a urgência em registrar o que 

virá a desaparecer. A modernização demorava-se por longos períodos, cada etapa atraia 

olhares variados para seus novos espaços, as percepções sobre a realidade eram diversas em 

quantidade e em suas essências, mas não raro se torna possível perceber suas nuances mais 

pronunciadas. A exemplo das pinturas feitas por viajantes do século XIX e das fotografias que 

retratam as paisagens urbanas a partir de meados deste período em que se desbravavam as 

cidades sob novas perspectivas, não por serem necessariamente desconhecidas, mas por 

privilegiarem as sutilezas do cotidiano que se modificava pela modernização e a 

modernização das cidades propriamente dita. Não coincidentemente, a cidade era a musa ideal 

para a fotografia
79

, que se torna veiculo para a documentação das “feições de elementos 

tradicionais ou significativos destas urbes, principalmente quando estes se encontravam em 

ruínas ou em vias de serem demolidos em meio a processos de modernização urbana” 

(DANTAS, SOUSA e MOREIRA, 2015, p.7).  

O ensejo para fotografar a cidade que desaparecia não era recente, datava desde as 

Missions Heliographiques que surgiram na França de meados do século XIX. Mobilizadas 

pela Comissão dos Monumentos Históricos, as empreitadas da missão consistiam em mapear 

fotograficamente a cidade, formando um inventário do estado de conservação do que existia. 

Este material se direcionava tanto para o uso técnico – para eventuais intervenções – quanto 

para registrar e divulgar as porções acreditadas como significativas da cidade. Conforme os 

equipamentos de registro evoluíam e se difundia a prática, criava-se um corpo profissional 

que empreende expedições pelo mundo, permitindo a circulação de representações sobre as 

cidades europeias e das Américas. No Brasil, além de Militão Augusto que registrara São 

Paulo de meados do XIX, havia os fotógrafos que foram privilegiados com motivos 

                                                           
79

 A limitação dos equipamentos precursores da fotografia impunha que os motivos a serem fotografados fossem 

imóveis, do contrário seriam desfocados por conta da necessidade que havia que o substrato da máquina 

permanecesse em longa exposição a luz. (DANTAS, SOUSA e MOREIRA, 2015, p.6). 



  

   

139 
 

dinâmicos da cidade em transformação, como os Ferrez que fotografaram o Rio de Janeiro e 

Francisco Du Bocage no Bairro do Recife do início do século XX.  

A difusão da fotografia em São Paulo na virada para o século XX permitiu que 

diversos registros da urbe fossem feitos, fosse por fotógrafos profissionais – como o italiano 

Vicenzo Pastore (1865-1918) – fosse por fotógrafos amadores, como Afonso Freitas (1868-

1930). Este último produziu um relevante acervo sobre a capital paulista durante as reformas 

urbanas de 1912. A atenção dedicada por Freitas para a urbe se entremeia com a sua história. 

Nascido em meados do XIX, pertencia à geração que pôde acompanhar de perto mudanças 

espaciais e sociais da capital paulista, que crescera “muito mais depressa que o menino 

inteligente”. À época da sua primeira publicação em um jornal, aos 16 anos, o menino que 

fazia coro aos abolicionistas vivia em uma cidade com vinte mil habitantes, volume que 

cresceu ao longo dos anos até que no final do XIX já possuía em torno de 240 mil almas, 

sendo cerca de 45% destas, de origem estrangeira  (ARAÚJO e LEMOS, 2001, p.9). A 

efervescência social, econômica e étnica da capital paulista possivelmente inspirou Afonso 

Freitas a observar a urbe e seus citadinos com olhar atento, foi historiador, jornalista e 

pesquisador da língua Tupi, foi também presidente do Instituto Histórico e Geográfico e 

membro da Academia Paulista de Letras (FREITAS, 1921, p.1). O historiador Carlos Lemos 

acredita que possivelmente Antônio Freitas se preocupava com as permanências e registros da 

história e memória brasileiras por conta da presença maciça de estrangeiros, que dariam vazão 

e manutenção as suas tradições e não às da nova terra (ARAÚJO e LEMOS, 2001, p.10). A 

sua dedicação aos estudos de etnografia como “A autoctonia do selvagem Brasileiro”, e os 

estudos da historia urbana paulistana pelo viés social e material como no livro “Tradições e 

reminiscências paulistanas” e em suas colunas “Velho São Paulo” publicadas no Diário 

Popular corroboram sua uma avidez por documentar e compreender período em que vivia. 

Também produziu mapas de diversas épocas, descrevendo as ruas, as edificações e suas 

histórias (ibid.). As lentes de Freitas captaram detalhes cidade que se modernizava, na 

iminência da demolição de alguns edifícios, partia para suas imediações intentando registrar 

com algum afinco a interferência da modernização no acervo construído da cidade, em um 

exercício periódico retornava aos locais de demolição para verificar os avanços e documentar 

as empreitadas realizadas pela municipalidade.Na imagem a seguir, acompanha o processo de 

construção do Viaduto de Santa Efigenia (Figura 26), mas em outras imagens ao longo seu 

álbum, tem-se imagens de edificações e conjuntos já demolidos com anotações dos seus usos 

e das datas de demolição.  
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Figura 26 - Construção do Viaduto de Santa Efigênia - 1912 - Foto de Afonso Freitas 

 
Fonte: ARAUJO, LEMOS, 2001, p.83. 

É neste sentido que o trabalho de Freitas, quando visto em conjunto com seu esforço 

para registrar a história da cidade, comporta o significado equiparável as Missions 

Heliographiques francesas. O registro que intenta demarcar a existência dos edifícios, dos 

conjuntos ou da configuração da cidade em dada época, demonstram que Freitas estaria ciente 

do valor documental de suas imagens como um dos poucos recursos que poderiam perenizar a 

cidade de feições coloniais que estava na iminência de desaparecer. Com a capital paulista em 

plena transformação, o fotógrafo possuía privilegiada perspectiva para documentar a 

demolição de um remanescente colonial, Freitas passa a acompanhar a demolição da Sé 

Cathedral. Suas imagens indicam que ao menos no que conferia a parte visível aos transeuntes 

do entorno da Sé Colonial, não havia sinais do início dos trabalhos de demolição até abril de 

1912 (Figura 29). Aos momentos em que Carlos Lemos comenta as imagens de Freitas, 

pontua pelas datas, que a busca por mudanças visíveis no processo de demolição eram 

semanais, algumas fotografias da Sé teriam apenas cinco dias de diferença entre elas 

(ARAUJO, LEMOS, 2001, p.24).   
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Figura 27 - Fotografia da área da Cúria no largo da Igreja da Sé às vésperas do início de sua demolição – 

Afonso Freitas , abril de 1912. 

 
Fonte: ARAUJO, LEMOS, 2001, p. 23. 

 Figura 28 - Fotografia do início dos trabalhos de demolição da Igreja da Sé – Afonso Freitas, junho de 

1912. 

 
Fonte: ARAUJO, LEMOS, 2001, p. 25. 
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Figura 29 - Fotografia da Igreja da Sé em demolição, sem os telhados– Afonso Freitas , julho de 1912. 

 
Fonte: ARAUJO, LEMOS, 2001, p. 27. 

As imagens revelam a constante presença de transeuntes, mas convém entender que a 

região não era apinhada, necessariamente, por conta da intenção destes em vislumbrar a 

demolição; o largo da Sé era ponto de parada dos bondes e dos carros de aluguel, deste local 

partiam para outras regiões da cidade como o Cambuci, Ipiranga e Vila Mariana (PINTO, 

1900, p.259).  Os ângulos das fotos da Sé revelam que em seu início, o autor não conseguira 

estabelecer o melhor enquadramento do templo e que, por conta disto, distanciou-se ao longo 

de seus registros. Não se sabe se havia alguma limitação que o impedisse de permanecer 

registrando a igreja do mesmo ângulo, mas as fotografias seguintes apontam detalhes do 

canteiro e da demolição feita a picareta e desmonte. As imagens a seguir mostram que esta 

curiosidade do fotógrafo foi sanada quando o processo estava em estagio mais avançado. Os 

planos ora abertos, ora fechados demarcam a curiosidade em detalhar certos aspectos. Freitas 

pode ver que a igreja era demolida de sua parte posterior para a anterior, além de poder 

visualizar o destino das tábuas, assoalhos, forros no quarteirão atrás da Sé (ARAUJO, 

LEMOS, 2001, p.32).  
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Figura 30 -Fotografia da Igreja da Sé em demolição, no primeiro plano vê-se as sobras da demolição do 

quarteirão atrás do templo – Afonso Freitas , agosto de 1912. 

 
Fonte: ARAUJO, LEMOS, 2001, p. 29. 

Figura 31 - Fotografia da Igreja da Sé em demolição, depósito dos soalhos, forros e taipas– Afonso Freitas, 

agosto de 1912. 

 
Fonte: ARAUJO, LEMOS, 2001, p. 30. 
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A sequência de imagens produzidas por Freitas são um viés de documentação que 

transita entre técnico e o sensível. Sua lente registrava o processo de destruição e reconstrução 

da cidade. A periodicidade para registrar o desmonte da Sé Colonial e com todos os ângulos 

do templo conferem ao conjunto das imagens o caráter técnico, em que os detalhes 

catalogados compõem um acervo que documenta sua relação com o entorno, sua estrutura e 

mesmo o estilo que a compunha. Ao mesmo tempo, o ato de registrar a igreja em demolição 

adiciona uma camada de significado à imagem, que se vincula indiretamente com o caráter 

técnico, mas trata-se da manifestação do sensível formulado pela imagem o terceiro tempo da 

realidade - nem passado, nem presente – modulada pelo efêmero que poderia se perder 

posteriormente junto a narrativa da Catedral colonial.  

Por meio da composição de fotos da demolição da Sé, Freitas estabelece seu 

posicionamento privilegiado como “a testemunha que pôde vislumbrar o referente da foto 

ainda em vida” (BARTHES, 1984, p.118), um momento da realidade que se cristaliza na 

fotografia e que permitiria que a igreja não deixasse de existir em sua totalidade porque havia 

uma comprovação que atestava sua existência com alguma verossimilhança. Verossimilhança, 

porque há no processo da fotografia, da pintura e da escrita, a influência daquele que a 

produz, logo, não seria um falseamento da realidade, mas uma versão dela, coerente porque 

não a distorce, mas não a documenta em sua inteireza. Sendo Freitas o personagem oriundo de 

um momento histórico de mudanças tão sensíveis na dimensão material urbana, participante 

de instituições que se voltavam a documentar e compreender os fatores que agiam em torno 

da sociedade paulista (brasileira), não há neste contexto um estranhamento a sua intenção de 

colaborar com a narrativa urbana, posterizar de forma dinâmica, em frames com sabor 

cinematográfico, o que fatalmente seria demolido.     

Quando observada em paralelo ao caso apresentado anteriormente, tem-se que entre a 

demolição da Igreja do Rosário e a Catedral da Sé havia distâncias maiores do que uma Rua 

XV de Novembro e de oito anos entre os dois eventos. Se entre tempo e espaço se esgotasse a 

compreensão da construção e crescimentos das cidades, não haveria de se pontuar que há 

entre as duas demolições a manifestação da distância social e cultural. Assim como o Largo 

do Rosário o Largo da Sé tinha em seu entorno a presença de populares, que moravam e 

trabalhavam nas áreas centrais da cidade, a pressão exercida pelas elites para que estes se 

deslocassem para os bairros mais distantes como Belenzinho, Tatuapé, Penha, Lapa e 

Ipiranga; seguia o mesmo modus operandi, com os boatos e iniciais esforços de reforma feitos 
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pela prefeitura na região central, os alugueis se elevaram, e sofreram pressão ainda maior com 

os acordos entre proprietários e prefeitura para a demolição e reconstrução de edifícios antes 

parcos e diminutos para a grandiosidade que se almejava para o centro, o que pôs abaixo os 

casebres, sobrados, cortiços, chácaras e redesenhou terrenos restantes (MANZONI, 2007, 

p.91). Então não se concentrava no entorno, de fato, a principal necessidade de remoção das 

igrejas. O redesenho do centro de São Paulo manteve a Sé Catedral em seu projeto porque 

esta era uma memória de sua fundação que as lideranças politicas e econômicas da cidade 

julgavam pertinentes de se manter às vistas de todos como testemunhas de sua história. O 

afastamento do Rosário do centro implicava num silenciamento, uma omissão da existência 

de uma parcela da população que se intentava pormenorizar da memória urbana. Ainda que 

fosse um das instituições religiosas mais antigas de São Paulo, a Irmandade do Rosário era 

menosprezada e silenciada por ser na visão daqueles que redefiniam a crônica urbana a 

“expressão do sincretismo religioso dos velhos escravos e suas crenças totemistas com os 

requintes de uma religião mais espiritualizada e menos primitiva nas suas manifestações” 

(ARROYO, 1953, p.172). 

O pertencimento dos Pretos do Rosário à Praça Antônio Prado cairia no esquecimento 

dos paulistanos conforme se superassem as gerações, assim como foram esquecidas as formas 

e locais dos seus edifícios tradicionais. Constituíam-se de processos diferentes, pois se 

tratavam de grupos diferentes. Como afirma Ítalo Calvino, uma cidade comporta várias 

cidades (CALVINO, 1990, passim); destrinchando-se a teia que forma a sociedade, estariam 

os indivíduos vinculados em pequenos núcleos de identificação baseados em percepções da 

realidade semelhantes, conjuntos de memórias e imaginários urbanos similares. Cidades 

diversas são formuladas sobre o mesmo sítio, mas prevalecem e se materializam os 

imaginários usualmente vinculados ao pensamento hegemônico (PESAVENTO, 1993, p.118). 

Por conta disto, é necessário que se pontue que à frente da administração do Rosário havia um 

grupo de irmãos da irmandade, com alguma instrução, mas possivelmente pouca ou nenhuma 

força politica e que no período das negociações para a demolição do templo não havia a favor 

da Irmandade nenhum patrono que pudesse oferecer suporte jurídico (AMARAL, 1991, 

p.108). Diante da Catedral da Sé estava a autoridade máxima da Igreja na cidade, a 

Arquidiocese Metropolitana, que detinha em seu rol de membros a fina flor da sociedade 

paulista, que se uniu em prol da renovação do sítio em que estava a Igreja Colonial, para que 

se pudesse “dotar a opulenta capital de S. Paulo com uma cathedral a altura dos nossos 

créditos de riqueza e civilização” (ESTADO DE SÃO PAULO, 26 de janeiro de 1912, p.3). 
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Este excerto pertence ao longo discurso do Arcebispo Metropolitano D. Duarte Leopoldo e 

Silva proferido em 25 de janeiro de 1912 que dava abertura aos trabalhos do Conselho Geral 

das Obras da nova Cathedral de S. Paulo, dentre seus espectadores estavam políticos, 

industriais, empresários, militares e membros do alto clero da cidade como Conde Prates, 

Antônio Prado (ex-prefeito da cidade), barão de Duprat, barão de Tatuhy, Conde Silvio 

Penteado, Olavo de Souza Aranha e Andrea Matarazzo Sobrinho. Não estavam ali por acaso. 

O anseio do Arcebispo era, de fato, celebrar o acordo satisfatório com a Mitra e angariar 

fundos para que o novo templo fosse tão opulento e monumental quanto seria seu entorno:  

Só me restava organizar a comissão encarregada de dirigir os trabalhos e 

angariar os donativos, e é isto que ora faço, convidando-vos para esta 

reunião. (...) Pareceu-me que as famílias paulistas se haveriam de honrar 

ligando os seus nomes a esta obra, que é de todos nós, porque se trata da 

gloria de S. Paulo, e, por isso procurei organizar um grande conselho que, 

representando bôa parte do que em S. Paulo há de mais notável pela fé, pelo 

talento, pela riqueza e pelo trabalho, valesse para todos nós a segurança de 

que a cathedral de S. Paulo há de ser, dentro em pouco, uma brilhante 

realidade (...). Deste grande conselho, que funcionará como corpo consultivo 

– e protetor, sairão os membros da commissão executiva, a qual incumbe 

velar, de perto e com mais directa responsabilidade, pela fiel execução do 

projecto, orçado em 6.000 contos de reis. (ESTADO DE SÃO PAULO, 26 

de janeiro de 1912, p.3). 

A Sé Colonial daria lugar à catedral do arcebispado da cidade. Ainda que seu 

desaparecimento tivesse ocorrido em acordo com as autoridades eclesiásticas e com a 

Prefeitura, as manifestações em apoio a empreitada apresentavam um tímido atestado da 

importância da igreja, que ao ser desfeita comprometeria a história da Pauliceia (O PAIZ, 27 

de maio de 1912, p.5). O discurso que introduz as matérias sobre a demolição da Sé, obedece 

a um mote condescendente às demolições, uma composição agridoce entre lamento pela perda 

e celebração pelo novo, se pautam no pensamento que se tornava hegemônico na época, que 

justifica o desaparecimento do antigo pela benesse do vir-a-ser. Este é um indício do processo 

de reformulação do imaginário urbano que já não correspondia mais a realidade e que, 

portanto, deveria ser superado na materialidade. Neste sentido, cabe lembrar a discussão de 

Sandra Pesavento (1993, p.119) sobre a formulação das identidades urbanas, as quais 

percorreriam os caminhos do sensível e do imaginário, e que as gerações por vezes 

reformulam esta identidade, “tem uma temporalidade de construção, que articulam uma 

coerência própria, perceptível numa determinada época” (ibid.). Este pensamento é retomado 

aqui para introduzir o excerto da matéria A Cathedral de S. Paulo publicada no jornal O Paiz, 
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em que o autor expõe o “deslizamento de sentido”
80

 quanto ao acervo material da cidade 

colonial paulista, a iminência do desaparecimento de seus últimos remanescentes passam a ser 

vistos como um “mal necessário”. A parcela antiga da cidade antes tida como insalubre, 

ultrapassada e assombrosa é revestida pela complacência do autor, que relembra que a urbe 

está prestes a perder os edifícios-testemunhas de sua história:  

É uma venerável tradição que desaparece, talvez a ultima construcção 

restante das velhas eras, representante da primitiva civilização da pujante 

capital destes dias. Das éras remotas de S. Paulo, nada ou pouco resta, que 

não tenha cedido ao turbilhão da vida moderna; a Igreja do Collegio, 

contemporânea da fundação da aldeia de S. Paulo de Piratininga pelos 

jesuítas dirigidos por Anchieta, foi derribada há muito e ao seu logar se 

alteia o edifício de uma das secretarias do governo; as outras foram cedendo 

o passo, sucessivamente, a formosos templos modernos, com que a velha 

Paulicéa documenta o seu progresso e remoçamento da sua grandeza. Tudo 

foi transformado e o que não soffreu a remodelação das linhas primitivas 

desappareceu (O PAIZ, 27 de maio de 1912, p.5).   

A perda se concentrava no campo do sensível, da memória do lugar construída ao 

longo dos séculos. A demolição da Catedral da Sé revela dois elementos díspares: a memória 

e importância da Catedral colonial, que não seria minorada porque não seria posta para outra 

região da cidade por ser elemento da narrativa formadora da Paulicéia. Em contrapartida, 

ainda que houvesse pequeno deslocamento de sua fundação original, perdia ainda mais por se 

construir como um falseamento da história da igreja.   

Retomando o conceito de memória descrito por Aleida Assmann no primeiro capítulo 

deste trabalho, percebe-se que há no processo de demolição da Sé uma manutenção do 

genetivus subjectivus do local onde existiram as três Sé ao longo da crônica urbana paulista. 

As mudanças de gerações acabaram por modificar o imaginário do sítio formador da cidade, 

as feições coloniais foram substituídas pelas ecléticas e protomodernistas, o adro da Sé antes 

diminuto tomava conta agora de uma grande praça. Este processo se ampara no pensamento 

de Burke, quando este aponta que a memória transferida de um grupo para outro (como no 

caso das gerações) é assimilada de modo diverso ao do grupo “emissor”, são lidas de acordo 

com a realidade em que se inserem e por serem inevitavelmente distintas entre si, os grupos 

apresentarão leituras diferentes das memórias. Assim, a Sé moderna se sedimentava na 

memória
81

 paulistana como elemento pertencente aos tempos remotos da cidade, mantinha-se 
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 Termo cunhado por Pesavento no artigo recém mencionado.  
81

 Como foi dito no Capítulo 1, não há um pensamento único que paira sobre os indivíduos que formam a 

sociedade mas, eventualmente, as semelhanças advindas da suas interações com a realidade permitem que as 
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então o genetivus subjectivus do Largo da Sé, transformado em praça, opondo-se ao Rosário a 

memória do local estava a salvo da picareta demolidora.  

4.3.  O Carmo da Ladeira 

 

Entre a Sé e a Várzea do Carmo
82

 parecia haver a distância de décadas, as 

reminiscências coloniais sobreviviam às margens do Tamanduateí com a letargia de um 

tempo que insistia em não avançar. Entre estes dois espaços estava a Ladeira do Carmo e, “a 

cavalleiro da ladeira do seu nome”, ficava o Largo, a Igreja e o Convento do Carmo
83

, 

entremeados por chafariz (PINTO, 1900, p.261). O cotidiano da colina que se moldava ao 

imaginário cosmopolita entrava em dissonância com as permanências rurais ou simplórias de 

regiões como a Várzea (Figura 32). São Paulo se delineava em múltiplas perspectivas, diziam 

alguns viajantes - como o alemão Hesse-Wartegg em 1885 - que parecia ser uma composição 

de várias cidades em uma só, entremeadas pelas várzeas e rios que diferenciavam as porções 

rurais e urbanas (MANZONI, 2007, p.85).  

Figura 32 - Casario e lavadeira às margens do rio Tamanduateí - 1910 - Vicenzo Pastore 

 
Fonte: Instituto Moreira Salles – Acervo Digital – Disponível em: < 

http://www.ims.com.br/ims/artista/colecao/vincenzo-pastore/obra/6177>. Acesso em: 21/11/15. 

                                                                                                                                                                                     
suas representações tenham entre si intersecções, formando assim certas percepções com alguma tendência que 

pode ser lida como hegemônica.  
82

 A área da Várzea do Carmo corresponde hoje ao Parque Dom Pedro II, no bairro da Sé. 
83

 O conjunto do Carmo compunha-se, na realidade, de dois templos e um convento. A Ordem dos Carmelitas 

Calçados pertencia a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, o segundo, existente até os dias de hoje, pertence à 

Ordem 3ª, formada por leigos e frades, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo. As referências a seguir serão 

sempre destinadas ao templo e convento da Ordem Carmelitas Calçados. De acordo com o prior da Ordem 

Terceira do Carmo em entrevista ao Diário Nacional, as administrações das ordens eram independentes entre si 

(DIARIO NACIONAL, 12 de janeiro de 1929, p.6). 
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No baixio da Ladeira do Carmo estava vívido o passado tropeiro, mestiço e caipira, 

região esta que estava sobre constante preocupação da municipalidade desde muito antes das 

obras de melhoramentos empreendidas no século XX. Alimentadas pelas águas do 

Tamanduateí, a Várzea do Carmo era alvo de variadas propostas de aterro e canalização desde 

o começo do XIX, o local era tido como gerador de pestilências, incômodos e mortalidade, 

durante a época das chuvas suas cheias ocasionavam “nevoeiros importunos, humidades, 

defluxos, e reumatismos”. Eliminada, asseguraria aos paulistanos a saúde que a várzea lhes 

privava (OLIVEIRA, 1822, p.73). As inundações ocasionadas pelas cheias eram periódicas e 

registrá-las como evento cotidiano ou denúncia da ingerência da municipalidade tornou-se 

mote, fosse pelas lentes de Militão, que em 1862 apontava em suas observações a necessidade 

de remodelação da Várzea do Carmo (FERNANDES JUNIOR, 2012, p.110), ou fosse pelos 

matizes de Benedito Calixto, que representou em panorama uma formidável cheia do 

Tamanduateí ao final do século XIX (Figura 33).  

Figura 33 - Panorama da inundação da Várzea do Carmo, pode-se ver o mercado dos Caipiras à esquerda 

- 1892 - Benedito Calixto 

 
Fonte: Acervo Digital do Museu Paulista – Disponível em: < 

http://www.mp.usp.br/sites/default/files/imagecache/galeria_fotos/imagens/p89_2.jpg>. Acesso em: 22/11/15. 

A Várzea era a região de confluência das parcelas esquecidas pela Paulicéia moderna. 

Compunham-se de lavadeiras, caboclos, tropeiros, sitiantes, comerciantes e trabalhadores que 

constituíam ali um território majoritariamente popular. Aglomeravam-se ali por conta da 

presença do Mercado dos Caipiras, mas também por ser ponto de partida para locais 

vinculados à produção de alimentos como Santos, Luz e Sorocaba. Ao longo destes caminhos 

estavam os sítios, chácaras, campos e quintais, além das habitações populares entremeadas 

pelos sobrados abastados (MANZONI, 2007, p.86). A modernidade que se espraiava da 
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colina tinha na Várzea o entrave para seu desenvolvimento. Quando Prefeito, Washington 

Luís
84

 (1914-1919) chegou a associar a sujidade às pessoas que conviviam com ela:  

É aí que, protegida pelas depressões do terreno, pelas voltas e banquetes do 

Tamanduateí, pelas arcadas das pontes, [...] se reúne e dorme e se encachoa, 

à noite, a vasa da cidade, numa promiscuidade nojosa, composta de negros 

vagabundos, de negras edemaciadas pela embriaguez habitual, de uma 

mestiçagem viciosa, de restos abomináveis e vencidos de todas as 

nacionalidades [...] é aí que se cometem atentados que a decência manda 

calar (apud SANTOS, 2003, p.90). 

Na década de 1910 foram produzidos diversos projetos urbanísticos para capital 

paulista, pautados em diversas perspectivas e interesses, mas em sua maioria concordavam no 

intento de remodelar o entorno visual e espacial do centro da cidade: o Vale do Anhagabaú e a 

Várzea do Carmo (CAMPOS, 2002, p.110). Em 1911, o arquiteto francês J. Bouvard 

apresentava à prefeitura seu projeto de remodelação e melhoramentos da cidade, em que 

apontava a Várzea do Carmo (Figura 34) como importante para a criação de um parque, 

assinalando em seus desenhos as possíveis expansões do lote, que englobariam terrenos 

vizinhos a serem alienados futuramente pela municipalidade (O PAIZ, 25 maio 1911, p.8). A 

partir de 1914, na gestão de Washington Luís, foram empreendidas as primeiras obras dos 

parques do Anhangabaú e da Várzea do Carmo. As obras da Várzea serviriam para assegurar 

a convergência entre as regiões de moradia operária, bairros fabris e a região central da 

cidade. Uma ponte entre as parcelas populares e dirigentes da cidade, também atuou como 

elemento de renovação estética no local controlada por diretrizes urbanísticas para as 

ocupações feitas nos novos lotes (CAMPOS, 2002, p.166).  

Figura 34 – Composição de fotografias das imediações do Carmo entre 1862 e 1887 - Augusto Militão 

   
Fonte: FERNANDES JUNIOR et. al  , 2012, p.114. 
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 Entre os populares que faziam parte do cotidiano da Várzea do Carmo, as lavadeiras seriam uma das mais 

malquistas. Alguns memorialistas como Sesso Junior e Jorge Americano descreviam as lavadeiras como 

“briguentas”, sujas, inadequadas para os padrões morais das mulheres da época. A publicação “Nem tudo era 

italiano” de Carlos Ferreira Silva (1998) aborda a inserção deste e de outros grupos pormenorizados pela elite 

paulista entre 1890 e 1915.    
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O projeto do Parque foi detalhado pelo paisagista francês Francisque Cochet e a partir 

das obras de construção do empreendimento com o qual se iniciou o processo de desmonte do 

aspecto popular da Várzea do Carmo. Extirpava de seu cotidiano as parcelas negligenciadas 

da capital. Os populares, suas habitações e locais de convivência foram removidos para dar 

lugar ao Parque Dom Pedro II que, aterrado, ajardinado e pavimentado poderia suprir os 

anseios da elite paulista (Figura 34Figura 35). Após a reordenação do espaço da Várzea e 

assegurado que se extirparia de seu solo a presença dos populares é que o alargamento da 

Ladeira do Carmo passou a fazer parte do projeto de integração entre o Centro e o Parque 

Dom Pedro II.  Os projetos viários empreendidos por Ulhôa Cintra em 1924 e o Plano de 

Avenidas de Prestes Maia entre 1927 e 1930, deram conta de reformular as vias de maior 

relevância para a integração da cidade, criando um perímetro de irradiação composto por vias 

radiais e perimetrais que tinham no Centro da cidade seu ponto de partida. Diante dos 

problemas urbanos vistos e estudados com afinco por Maia e Cintra, estes projetos de 

modernização urbana abarcavam uma escala maior de intervenção e planejamento, atendiam 

“as demandas expansionistas presentes na cidade, exacerbadas pelo desenvolvimento 

industrial e expressas no crescimento imobiliário” (CAMPOS, 2002, p.396).   

Figura 35 - Parque Dom Pedro II - 192- -s/a. 

 
Fonte: Blog Sampa Histórica – Disponível em: < https://sampahistorica.files.wordpress.com/2013/09/1922-

parque-dom-pedro-ii-museu-da-imigrac3a7c3a3o.jpg?w=1000>. Acesso em: 22/11/15. 

O conjunto formado pela Igreja e Convento do Carmo permanecia ao longo dos anos 

como espectador da transformação urbana - fosse esta no Centro ou em sua Várzea - até que 

em 1928, a onda demolidora atravessou seu caminho. Um dos elementos mais antigos da 

capital paulista, a Igreja e o Convento do Carmo foram construídos apenas após a autorização 
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da Coroa para a instalação das Ordens Terceiras no Brasil, em 28 de janeiro de 1587
85

 

(PINTO, 1900, p.41). As famílias tradicionais tinham orgulho em destinar um dos seus ao 

sacerdócio e dentre os fiéis de Nossa Senhora do Carmo não seria diferente. Os célebres 

sacerdotes paulistas originavam-se de famílias abastadas e à época da demolição do templo 

Carmelita, o Cônego Martins Ladeira relembrou a trajetória dos membros mais ilustres da 

Ordem, e de como estas famílias asseguravam a manutenção da Ordem (DIARIO 

NACIONAL, 26 de abril de 1928, p.8). Não apenas pelos ilustres membros e lideranças que 

possuiu ao longo de sua história
86

 (DIÁRIO NACIONAL, 12 de janeiro de 1929, p.6), o 

conjunto do Carmo foi palco de momentos relevantes da capital paulista, era o mais antigo 

mosteiro da cidade, a época da demolição acumulava mais de trezentos anos de história, foi 

abrigo para revoltosos em 1830, uma das alas do Convento abrigou o templo escolar dos 

jesuítas e, mais tarde, o Instituto Ana Rosa, destinado a atender a população desvalida da 

cidade (ibid.).    

As vésperas de sua demolição a Igreja do Convento do Carmo passou a receber maior 

número de fiéis, as celebrações realizadas no templo foram notadamente concorridas. A 

matéria “As derradeiras solenidades na Egreja do Convento do Carmo” publicada pelo Estado 

de São Paulo descreve as duas últimas missas feitas, os devotos se aglomeraram emocionados 

“notadamente as dos velhos catholicos que alli, desde a infância, renderam seu culto” 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 15 de abril de 1928, p. 12), o periodista (anônimo) encerrava a 

matéria com o mote – talvez uma “ladainha” – que tomava conta dos jornais que anunciavam 

a demolição do conjunto. Assim como ocorreu na demolição do Convento da Ajuda no Rio de 

Janeiro e nos outros eventos de demolição de edificações religiosas, havia um comportamento 

comum aos fiéis (ou dos citadinos curiosos). A mobilização do povo para se despedir do 

templo e seguir em procissão para a transladação das imagens veneradas se assemelhava aos 

cortejos fúnebres. Misturava-se o pesar de uns e a curiosidade de outros para formar um 

contingente massivo que tomava conta dos templos e das ruas; o “velório” do templo, o 

                                                           
85

 De acordo com o mesmo memorialista, estima-se que as construções dos edifícios da ordem em São Paulo 

ocorreram em período aproximado ao da construção no Rio de Janeiro, em meados do século XVII. 
86

 A pesquisadora Roberta Orazem aponta em seus estudos que a Ordem dos Carmelitas Calçados obteve grande 

crescimento no Brasil por sua vinculação com a Ordem Terceira do Carmo, uma “instituição que atuou 

principalmente no período colonial no Brasil como uma organização social de brancos ou de “pureza de sangue”, 

onde se afiliavam as pessoas mais importantes da região, ou seja, os políticos, os donos de engenho, os 

advogados, os médicos, os militares, dentre outros” (2009, p.2639). 
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cortejo e seu “sepultamento” na Igreja que abrigaria as imagens sagradas enquanto o novo 

templo não era finalizado
87

:  

Realizaram-se, no domingo passado, as últimas cerimônias no velho 

convento do Carmo, desta cidade. A concorrência de fiéis foi enorme. A 

tarde realizou-se a transladação da venerada imagem de N. Senhora do 

Carmo para a nova residência dos padres Carmelitas [...] Não vos peço 

lágrimas, disse [Frei Luiz dos Anjos], mas, muita saudade e respeito para 

estes restos dos monumentos que a piedade e engenho dos nossos maiores 

nos legaram (DIARIO NACIONAL, 26 de abril de 1928, p.8).  

Os periódicos da época retrataram as cerimônias finais com a pompa e pesar de um 

cortejo fúnebre, que levava a imagem sagrada ao templo provisório na Rua Martiniano de 

Carvalho88. A solenidade de transladação contou com todas as autoridades da Venerável 

Irmandade Carmelitana (DIARIO NACIONAL, 15 de abril de 1929, p.9). Havia um breve 

enlutamento pelo desaparecimento do templo, manifestado nos discursos dos celebrantes das 

cerimônias e pelas descrições feitas sobre os fiéis. O pesar se vinculava a uma perda que 

parecia não se mensurar ao certo de que se tratava, pois parecia haver um consolo que se 

perdia um templo para que um novo surgisse. A perda residia na memória vivida sobretudo, 

os locais de memória eram apagados da cidade, não por acaso, os mais velhos manifestariam 

maior pesar pelo histórico vivenciado em seu cotidiano:  

Quando, terminada a bençam do Santíssimo, o côro cantou e com o côro 

cantaram os fiéis pela derradeira vez, naquelle velho templo, o hymno dos 

carmelitas a sua graça e Mãe Espiritual , dos olhos dos velhos que assistiram 

a cerimonia deslizaram lágrimas de profunda emoção (ESTADO DE SÃO 

PAULO, 15 de abril de 1928, p.11 ). 

Notadamente ignoram os periodistas a participação ativa da Ordem no acordo de 

demolição, demoradamente negociada por meio de um advogado por ela designado para 

assegurar que seria celebrado o acordo mais vantajoso (CORREIO PAULISTANO, 11 de 

março de 1928, p.10). Criava-se uma imagem dúbia do agente transformador da cidade, o que 

demole, como o algoz que priva os munícipes de sua história, mas que tem o mal que causa 

suavizado pela benesse da renovação urbana. Os três excertos a seguir manifestam esta 

constante nos discursos dos periódicos da época. O primeiro, publicado no Diário Nacional, 

reproduz o discurso do Cônego Martins Ladeira, arcipreste do Carmo demolido:  

                                                           
87

 As cerimônias se assemelhavam as feitas para os funerais barrocos: “O funeral barroco se caracterizava pela 

pompa: o luxo dos caixões, dos panos funerários, a quantidade de velas queimadas, o número de participantes no 

cortejo - de padres, pobres, confrarias, músicos, autoridades, convidados -, a solenidade e o número das missas 

de corpo presente, a decoração da igreja, o prestígio do local escolhido para sepultura” (REIS, 1991, p.75). 
88

 Local onde hoje se localiza a Basílica de Nossa Senhora do Carmo e seu Convento anexo. 
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[...]os sinos vão soluçar pela derradeira vez na torre tradicional do convento. 

Mais de trezentos anos de vida teve o convento – que viu o desenvolver da 

cidade anchietana... [...] Uma cousa, no entanto, nos consola, é que os 

artísticos e ricos altares, tribunas, grades, obras de artistas indígenas e 

anonymos, serão conservados e adaptados no templo novo que se vae 

edificar [...] Desapparecerão esses muros respeitáveis, relíquias do passado, 

mas, viverá sempre na história, a memória desses monumentos e dos grandes 

vultos que ali morreram (DIARIO NACIONAL, 26 de abril de 1928, p.8) 
(grifos meus).   

O segundo excerto foi publicado no jornal Estado de São Paulo no mesmo período, o 

autor assistiu a última missa sabatina, que ocorria semanalmente há mais de trezentos anos no 

templo: 

 [...] Amanhan, alli serão apenas as pancadas seccas dos alviões, demolindo 

as velhas paredes e a voz rude e talvez impiedosa dos frios demolidores de 

uma tradição paulista. Tudo novo, tudo transformado aos impulsos do 

progresso febril desta capital. Tudo, menos o fervoroso culto de amor e de 

piedade que o povo paulista continua e continuará a render a Virgem 

Senhora do Monte Carmelo, esteja onde estiver o seu altar e a sua imagem. É 

que o progresso pôde modificar a physionomia de uma cidade, mas não tem 

o poder de transformar a fé que vive nas almas e nos corações e que intacta 

vae transmittindo de geração em geração como característico da formação 

moral de um povo (ESTADO DE SÃO PAULO, 15 de abril de 1928, p. 

12)(grifos meus). 

O terceiro, reproduzido a seguir, é parte de uma matéria de página inteira denominada 

“Entre as sombras do passado – vae desaparecer um dos mais antigos e veneráveis mosteiros 

de São Paulo: o Convento do Carmo. A Ordem Carmelitana através dos séculos e a 

construção do novo convento em nossa capital”. O autor anônimo apresentou novas imagens 

do velho templo, do projeto no novo edifício e do local que abrigaria provisoriamente a 

imagem de Nossa Senhora do Monte Carmelo, transladada naqueles dias. Apesar da ausência 

de autoria do texto impedir maiores inferências, a introdução da matéria manifesta a dualidade 

da perda e ganho advinda com a modernização urbana, contudo, há no texto algum lirismo 

que pende para o lamento da perda do Convento tricentenário:  

O progresso tem necessidades terríveis [...]. A sua sede de destruição só 

pode ser comparada ao seu ardente anseio de novas construcções. Destruir 

para construir! Eis o sonho épico do progresso. Impassivel e frio, nada o 

commove no traço que se tenha marcado. O seu caminho triumphal é a 

estrada dos grandes conquistadores. De um lado e de outro amontoam-se as 

ruinas e os escombros. Os vencidos estão de rojo, no pó. Um côro baixo e 

lúgubre, resoa como um cantochão
89

 em surdina. São gemidos, as 

lamentações, as queixas dos que tombaram. – É o destino!...É o destino! 

parecem dizer essas vozes que sobem da sombra e vão envolver os 
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 Canto Gregoriano.  
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triumphadores, como uma nuvem triste de incenso (DIARIO NACIONAL, 

15 de abril de 1929, p.9)(grifos meus). 

Contra a corrente que questionava, ou não se privava em lamentar as demolições, 

havia aqueles discursos que defendiam a demolição com maior veemência, tentando 

rememorar aos leitores que o evento era necessário para que a modernidade tomasse 

dimensões maiores na cidade. A manifestação destas notas seria uma resposta a um indício de 

um sentimento de insatisfação, discordância ou incompreensão à demolição do Convento por 

parte (ao menos) dos leitores do jornal Estado de São Paulo. Entre outubro e dezembro de 

1928 foram publicadas fotografias do conjunto do Carmo sendo demolido, acompanhadas de 

textos que tratavam os eventos como uma “destruição construtiva” porque, de acordo com o 

periódico, não se tratava de um edifício com grande apelo estético e que sua presença impedia 

que o Centro vislumbrasse a antiga várzea, reformada. Ainda que poste a “derribada” como a 

alternativa mais lógica para alcançar o progresso, o periodista reproduz algumas 

manifestações de sentimentos tidos por ele como prematuramente saudosistas à perda do 

edifício e admite compreende a intenção de protegê-lo do progresso – logo, existia, não 

apenas nas camadas mais letradas da urbe a compreensão de que a demolição afetaria a 

memória da cidade, não necessariamente por seu aspecto mas por sua participação no 

cotidiano e na história da Paulicéia:  

A parte o respeito que mereciam, a gente nunca ligou grande importância ao 

velho Convento do Carmo. Outros templos, mais bonitos, mis ricos, mais 

majestosos enfeitavam esta capital e ofereciam prova talvez mais eloquente 

da religiosidade e da fé deste povo. E quantos houve que, descendo a ladeira 

íngreme e feiosa, não almejaram a demolição daquella velhice, em favor de 

um S. Paulo mais moderno, de uma ladeira do Carmo mais imponente! [...] 

Os que passam por aquelle logar, onde aos poucos se vão aprimorando as 

linhas dos trechos mais lindos da cidade, sentem qualquer coisa no coração: 

uma saudade prematura daquele tecto que já abrigou tanta fé, tanta piedade, 

tantas súplicas, tantas lágrimas de dôr e de alegria; do sereno repicar dos 

seus sinos, dos seus suaves officios, das suas cerimonias tão simples e 

tocantes que os paulistas, há séculos, se habituaram a vêr. Sente-se o ímpeto 

de defender aquella velhice indefesa do vandalismo do progresso...Mas a 

esperança de uma belleza nova nos empolga e alargamos a vista pela ladeira 

abaixo, na doce visão do que vae ser, em breve, aquillo tudo.  (ESTADO DE 

SÃO PAULO, 17 de outubro de 1928, p.4) 

Convém que não se esqueça das forças as quais o jornal Estado de São Paulo atendia, 

não estavam distantes da égide de Antônio Prado e de outros membros da situação do governo 

paulista, promotores e grande interessados no alargamento e rebaixamento da Ladeira e na 

valorização dos lotes da Várzea que ocorreria posteriormente. Há de se entender também que 

neste período circulavam em menor medida as manifestações opositoras as demolições dos 
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remanescentes coloniais paulistas porque os periódicos locais eram mantidos pelos menos 

mecenas da política local – isto quando não eram estes políticos os detentores da mídia, como 

no caso de Prado. Ainda assim, os jornais paulistas já davam algum destaque aos protestos, 

manifestos ou proposições feitas por autoridades, membros dos Institutos Históricos, ou 

mesmo por “estetas da urbe”, manifestações estas que aumentavam progressivamente ao 

longo das décadas
90

. Não coincidentemente, na mesma página (Figura 36) em que havia uma 

propaganda louvando a demolição estava à publicação de um texto de Vivaldo Coaracy
91

 – 

importante cronista e memorialista do Rio de Janeiro - em que falava do problema da 

identidade nacional como uma instituição formada de multiplicidades e que o que se buscava 

até então, era apenas valorizar os elementos considerados significativos por apenas um grupo 

da sociedade, sendo este um impeditivo para que o sentimento nacionalista se sedimentasse na 

formação dos brasileiros (ESTADO DE SÃO PAULO, 20 de abril de 1928, p.3). Não havia 

um conflito entre as mensagens (a nota e o artigo), mas dissonâncias acerca da realidade. Sem 

perceber, Coaracy reagia a propaganda de demolição do Carmo, rechaçando o seu 

desaparecimento por se tratar de um elemento formador da multiplicidade que seria a 

identidade nacional que delineava em seu texto.  

Figura 36 - Miniaturas da página do Estado de São Paulo do dia 20 de abril de 1928, a propaganda da 

demolição do Carmo, ao topo da página e a coluna de Coaracy ao fim da mesma. 

 
                                                           
90

 Esta afirmação é baseada no material  da pesquisa realizada para esta dissertação. Foram encontradas cerca de 

20 ocorrências no Jornal Estado de São Paulo entre 1906 e 1937, em que constam manifestações que refletiam 

sobre a identidade nacional, questionamentos sobre demolições que ocorreram ou que viriam a ocorrer, e 

manifestações sobre o a importância do regionalismo.   
91

 Coaracy se identificava em seus textos como V. Cy. Além de ter sido autor de várias publicações como “O Rio 

de Janeiro do século XVII” e “Memórias da Cidade do Rio de Janeiro”, foi colunista e correspondente do jornal 

Estado de São Paulo entre 1926 e 1945. 
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Fonte: Estado de São Paulo, 20 de abril de 1928, p. 3. 

O Convento e a Igreja levam cerca de um ano para que fossem definitivamente 

demolidos, explicados pela espessura das paredes de taipa e pelo trabalho de separação de 

elementos construtivos a serem reaproveitados (DIARIO NACIONAL, 12 de janeiro de 1920, 

p.6). Restava na nova Avenida Rangel Pestana a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, que 

passou por todo este processo em relativa calmaria haja vista que o valor de desapropriação 

para a Igreja da Ordem Terceira para demolição era uma exorbitância que a Prefeitura não 

estava disposta a arcar. Após a retirada do Convento e da Igreja do Carmo empreenderam-se 

as obras de restauro em 1928 capitaneadas por Ricardo Severo, que elogiou a riqueza do 

templo e assinalou a sua relevância para a história da cidade (DIARIO NACIONAL, 12 de 

janeiro de 1929, p.6). Isto foi assegurado não apenas pela administração independente entre 

Ordem dos Carmelitas Calçados e Ordem Terceira. O rol de membros da irmandade e sua 

receita mensal asseguraram que tivesse poder de barganha de permanecer onde estava. As 

avaliações feitas para o templo por XX o apontavam como um exemplo raro da arquitetura 

colonial e que qualquer valor vultoso oferecido pela edilidade não daria conta de suprir a 

perda que seria para a história artística da cidade (ibid).   

A São Paulo das primeiras décadas do século XX, se assemelha a cidade de Maurília 

descrita por Marco Polo em Cidades Invisíveis. O visitante que a vê em um dado momento, 

necessita de outros recursos para poder identificar os percussores de sua história (CALVINO, 

1990, p.30-31). Ainda em 1907, a viajante inglesa Marie Robinson Wright, autora de The 

New Brazil já observava: “embora a mudança não tenha sido tão rápida nem tão radical 

quanto no Rio, aparece com suficiente importância para deixar sua marca [no] velho São 

Paulo imperial, o qual se transformou rapidamente no São Paulo republicano ” (WRIGHT 

apud CAMPOS, 2002, p.92). Ao fim da década de 1920 com a derrubada do Carmo, São 

Paulo jogava mais algumas pás de cal na memória urbana, esfacelada ao longo das suas três 

primeiras décadas. Mas como disse Levi-Strauss em 1935, assim como outras cidades 

americanas, São Paulo era uma cidade que se baseava em ser sempre nova e que seu ciclo de 

evolução curto criava um estilo que sempre cairia de moda e o “ordenamento primitivo 

desaparece sob as demolições impostas, paralelamente, por uma nova impaciência” (1957, 

p.96-97). A este sentimento de urgência se construía também a camada composta pela 

associação de pobreza, sujidade e imoralidade, que demandavam uma profilaxia que não se 

restringia ao aspecto técnico, mas ao desejo de ressignificar socialmente um lugar. As 

remoções das Igrejas eram apenas parte de um todo urbano que se desfazia e levava consigo 
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as memórias, locais e símbolos da identidade de muitos paulistanos. A construção das novas 

edificações religiosas partiam, por sua vez, de um imaginário urbano representado na 

prancheta que não dava conta de reproduzir-se na realidade, pois o aprimoramento estilístico, 

técnico e espacial dos novos templos não resgatavam as memórias dos fiéis (e/ou dos 

citadinos), criavam novas memórias que apenas se sobreporiam às outras memórias prévias 

vividas ou ouvidas sobre os antigos templos. Fosse pelo choro da última missa, fosse pelo 

estranhamento ao retornar à cidade, fosse pelo transtorno causado no cotidiano com as obras 

urbanas, estava em curso a retomada da consciência acerca do impacto das demolições na 

urbe, o que promoveu a circulação de novos questionamentos sobre as obras engendradas, 

sobre as memórias (pessoais ou coletivas) desfeitas e sobre as histórias apagadas em nome da 

modernidade. 
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5. Escombros do Recife 

 

Como todas as cidades em eterno inscrever e apagar, a cidade do Recife se viu as 

voltas de planos, reformas e intervenções pontuais em seu traçado urbano ao longo de sua 

história. Os estudos feitos sobre estes processos têm algumas perspectivas estabelecidas por 

Lubambo (1988), Outes (1991) e Moreira (1994) e por meio destas alicerça-se aqui a 

compreensão do contexto em que o Recife se reinventava como urbe consoante as demandas e 

imaginários do Brasil do início do século XX. Ao todo, entre propostas, planos e projetos, a 

cidade do Recife teria em seu meio técnico e administrativo debates que aventaram a 

(re)construção de uma nova urbe desde muito antes de que reais esforços fossem 

empreendidos para alterá-la, como projetos de Vauthier para o Bairro do Recife feitos em 

1844 ou ainda mais  precoces, como as propostas para o Caes da Alfandega feitos pelo 

Presidente da Província Sousa e Barros, em 1831(LUBAMBO, 1988, p.127-128 ). Assim 

como em Paris e no Rio de Janeiro, a região que se modificava no imaginário urbano se 

voltava para sua área tradicional, como o Porto e o Bairro do Recife. Lubambo (1988, p.128-

138) delineia este panorama construído nos debates técnicos sobre a inserção da cidade no 

novo século, acentuados por novas questões que construíam a perspectiva de “modernização 

do país” e traça a trajetória destes planos e propostas entre 1854 e 1922.  

O interesse em que o Porto do Recife se modernizasse não era apenas de interesse 

nacional: “importadores, exportadores e companhias de transporte demandavam por melhores 

instalações, e os britânicos criaram interesse em particular nesta parte da infraestrutura 

econômica brasileira” (GRAHAM, 1968, p.92)
 92

. Uma destas manifestações de interesse se 

tornaram projetos, como o elaborado para o Porto do Recife, feito pelos engenheiros ingleses 

Henry Law e John Blount em 1856 (Figura 37), em que assinalam a importância estratégica 

do porto para o comércio internacional e as melhorias necessárias para a logística dentro e nos 

arredores do porto (ibidem, p.117).  

                                                           
92

 Texto Original: “The exporters, the importers, and the shipping companies demanded better port facilities, and 

the British took a particular interest in this part of the Brazilian economic “infraestructure”.” 
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Figura 37 - Plano da Cidade do Recife Mostrando os Melhoramentos Propostos no Porto - Henry Law e 

John Blount - 1856 

 

Fonte: Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional – Disponível em: < 
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html>, acesso em: 15/07/14. 

 

As demandas para a reforma urbana recifense tomam força, mas, ao contrário das 

europeias, era uma “crise urbana sem industrialização” (MOREIRA, 1994, p.90-91) que 

ganham reforços e fundos para sua viabilização no início do século XX
93

. A delonga implicou 

em alterações em escala com relação ao projeto inicial: “a concepção de reformar o Bairro do 

Recife” progrediu de uma simples conveniência em se abrir a Avenida do Cais para uma 

“justificada necessidade” de se reconstruir uma parcela da cidade” (LUBAMBO, 1992, 

                                                           
93

 No Relatório dos Presidentes dos Estados Brasileiros de 1909, o Governador do Recife – Herculano B. Mello - 

celebra a assinatura do decreto que autoriza a execução das obras do Porto naquele mesmo ano: “Não devo neste 

documento deixar de expressar os meus sinceros agradecimentos ao benemérito governo do sr.Dr. Affonso 

Penna, pela assignatura do decreto que autorizou a execução das obras do porto do Recife. Medida urgente, 

reclamada desde tempos remotos, como uma necessidade imperiosa para o nosso progresso, as obras do porto 

vão finalmente ser executadas”.  
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p.120). Os esforços empreendidos neste período no Recife podem ser divididos em duas 

principais frentes (ibidem, p.97): a primeira, de 1909 a 1912, se concentrou em uma 

intervenção completa no Bairro do Recife; a segunda, de 1909 a 1926, direcionou-se a criar 

novos melhoramentos no Porto. A relevância do que se operava no Recife repercutia na 

capital federal, na charge abaixo (Figura 38), a demolição executada na dimensão material é 

associada a possível (posteriormente consolidada) demolição da oligarquia dos Rosa no 

estado de Pernambuco, ilustrando em meio a cidade desfeita, crânios desfeitos do Conselheiro 

Rosa e Silva, então candidato ao Governo do Estado contra Dantas Barreto.    

Figura 38 - Detalhe da Revista O Malho, 20 de março de 1911, com a charge "Melhoramentos de 

Pernambuco" 

 

Fonte: Fundação Casa Rui Barbosa – Disponível em: < 
http://www.casaruibarbosa.gov.br/omalho/revista.asp?rev=445&ano=1911>. Acesso em: 23/07/14. 

 



  

   

162 
 

Estas duas frentes de melhoramentos urbanos implicaram na demolição de parte do 

acervo construído e na reformulação do traçado urbano, dando lugar a duas grandes avenidas 

coroadas com edifícios de sabor eclético e outros alargamentos de vias que juntas permitiram 

a inserção do porto com o resto da cidade.
94

 É durante este processo de reformulação urbana 

que movimentava a economia, a sociedade que se queria moderna e (re)movia a população 

dos velhos mocambos que se impulsionava o revolver da picareta sobre os velhos edifícios 

que vozes se manifestaram e fizeram o até então improvável: salvam uma memória em forma 

de Torre.  

 

5.1. Torre Malakoff - a demolição que não 
ocorreu 

Antes de Malakoff, Malakhov 

A Torre Malakoff pernambucana tem seu prólogo na história de outra Torre, 

homônima, mas oriunda da região da Crimeia (atual Ucrânia). Significativo ponto de 

resistência russa durante a Guerra da Criméia
95

, a Torre Malakoff localizada na cidade de 

Sebastopol, margeada pelo Mar Negro, foi palco de uma longa batalha que durou cerca de um 

ano. O nome da Torre seria um préstimo ao Capitão Mikhail Malakhov, que teria sido 

homenageado por seus atos na colina onde a Torre foi posteriormente construída. A origem do 

edifício é difusa, ora atribuída aos comerciantes de Sebastopol e posteriormente tomada pela 

Marinha Russa, ora com sua construção atribuída unicamente aos russos com a Guerra em 

curso. Há uma terceira teoria que concorda com a construção pelos comerciantes com 

posterior intervenção de um engenheiro militar russo que teria reconstruído a Torre quando a 

Guerra começou (GRINEVETSKY et.al., 2015, p.497; GEORGE, 2014). Apesar de ter sido 

palco de longas batalhas, a torre de formato de ferradura foi restaurada - apenas no pavimento 

inferior - e hoje é ponto turístico de Sebastopol, Crimeia (CD-Crimea, 2011).  

                                                           
94

 Os esforços empreendidos para modificar a capital pernambucana não cessam nestes dois momentos, que 

prosseguem durante o Estado Novo, com intervenções no Bairro de Santo Antônio e a Liga Social contra o 

Mocambo, atuando na cidade para erradicar este tipo de moradia e, consequentemente, os moradores que foram 

movidos para outras partes da urbe (MOREIRA, 1994, p.9). 
95

 A Guerra da Crimeia ocorreu de 1853 a 1856, na península da Crimeia (região do mar Negro, sul da atual 

Ucrânia), ao sul da Rússia e dos Bálcãs. As frentes eram compostas pela Rússia e, do outro lado, uma aliança 

pelo Reino Unido, França, Piemonte-Sardenha (atual Itália) – criando a Aliança Anglo-Franco-Sarda - 

juntamente ao Império Turco-Otomano (atual Turquia). O objetivo desta ampla aliança era conter a expansão 

russa. 
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Figura 39 - Interior of the Malakoff with remains of the Tower, looking towards the Mamelon, 12 

September 1855. 

 
Fonte: National Army Museum < http://www.nam.ac.uk/online-collection/detail.php?acc=1994-01-1-417-18> 

Acesso: 21/07/2015. 

Figura 40 - The Siege of Sevastopol (1904) - Pintura de Franz Roubaud 

 
Fonte: The Culture Enthusiast < http://thecultureenthusiast.blogspot.com.br/2013/02/larger-than-life-franz-

roubauds-war.html> Acesso: 21/08/15  
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Figura 41 - Fotografia da Malakhov Tower - sem data 

 
Fonte: All World Wars < http://www.allworldwars.com/Battlefields-of-the-Crimean-Campaign-1854-

55.html> Acesso: 21/08/15. 

Figura 42 – Fotografia da Malakhov Tower - 2011 

 

Fonte: Site de Turismo da Crimeia < http://cd-crimea-

2011.virtual.crimea.ua/en/sightscrimea/details/632.html >. Acesso: 21/08/15 

Malakoff, da Criméia para o Recife  

Por conta da invenção do telégrafo elétrico, foi possível a transmissão de todas as 

ocorrências no front (LÜTZEN,1990, p.175), noticias da Batalha de Sebastopol ocorriam em 

frequência quase diária nos jornais de todos os países aliados europeus. O Brasil recebia estes 

dados ao tempo lento dos navios que traziam os jornais vindos da Europa, mas que 

construíam uma narrativa acompanhada pelos recifenses ao longo do período que durou a 
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Batalha. Mário Mello, “secretário perpétuo”
96

 do Instituto Arqueológico Histórico e 

Geográfico Pernambucano (IAHGPE) na década de 1930, transcreveu depoimento colhido de 

um senhor que havia presenciado a construção da Torre em meados do século XIX, quando 

criança: 

Quando cheguei aqui, menino, vindo do Portugal num barco a vela, estavam 

construindo o Arsenal da Marinha (...). O portão do Arsenal, se ainda hoje o 

é, naquele tempo era torre monumental. A Europa estava empenhada na 

guerra da Crimea. Deu-se o assédio de Sebastopol pelos francêses e inglêses. 

As notícias chegavam aqui a intervalos, quando algum navio da Europa 

trazia jornaes. Em Sebastopol havia uma fortificação inexpugnável: era a 

tôrre Malakoff. E começaram os habitantes do Recife a comparar a tôrre do 

Arsenal de Marinha com a tôrre Malakoff, nome que lhe impôz, o pôvo e 

chegou aos nossos dias (Depoimento do Sr. Joaquim Silva Santos concedido 

à Mário Melo in: RIAHGPE, 1930, p.122). 

Dizia Machado de Assis, por meio de Dom Casmurro, que nos jornais contemporâneos 

à Guerra da Criméia fervilhavam em informações e reviravoltas sobre as batalhas, e esta 

atmosfera havia por um momento tomado conta de Bentinho e seu enfermo conhecido, 

Manduca, sendo este o motivo de discórdia entre os dois em suas acaloradas cartas:  

Da segunda vez que o vi ali, como falássemos da guerra da Criméia, que 

então ardia e andava nos jornais, Manduca disse que os aliados haviam de 

vencer, e eu respondi que não. (...) O próprio Manduca, para entrar na 

sepultura, gastou três anos de dissolução, tão certo é que a natureza, como a 

história, não se faz brincando. A vida dele resistiu como a Turquia; se afinal 

cedeu foi porque lhe faltou uma aliança como a anglo-francesa, não se 

podendo considerar tal o simples acordo da Medicina e da farmácia. 

(MACHADO DE ASSIS, 1994, s/p.)
97

 

Os jornais brasileiros reproduziam os relatórios publicados nos periódicos europeus. 

Ainda que com relativo atraso, as notícias que permeavam a rotina dos leitores apresentavam 

uma Torre que resistia às investidas dos países aliados, ruindo e se refazendo  às pressas pelos 

Russos e, finalmente, conquistada pelos franceses e ingleses: 

Mas isto mesmo despertou os Russos, que de seu lado se puzerão em obra. 

Estão agora demolindo os restos da torre Malakoff, torre de casamata que 

fora quasi inteiramente destruída pelas baterias inglesas ao primeiro 

rompimento de fogo, e com os materiaes della parecem querer construir uma 

espécie de grande bastião (CORREIO MERCANTIL, 19 de abril de 1855, 

p.1).  

                                                           

96
 Na Revista do Instituto de 1930 é dada esta atribuição a Mário Melo, a presença dos seus escritos sobre 

variados temas referentes à memória cultural pernambucana na referida edição e as ocorrências de textos de sua 

autoria em defesa da Malakoff pernambucana ao longo da pesquisa atestam sua relevância nos debates 

suscitados da época (RIAHGPE, 1930).  
97

 Assume-se a partir desta citação que todos os grifos presentes nas citações seguintes a serem feitas, são 

elaboradas pela autora.  
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O periódico O Liberal Pernambucano reproduziu ao longo da batalha em Malakoff, 

relatórios constantes enviados por outros jornais. Um quadro amplo da guerra era construído 

graças ao uso de dados de fontes paralelas, dos países aliados. Formando uma perspectiva 

ampla das batalhas em suas edições, recorriam aos dados apresentados em jornais como 

Independência Belga, Morning Chronicle (Londres), Jornal do Comércio (Lisboa), 

Semaphore (Marselha) e o Jornal de Constantinopla (Turquia)
98

. Descrições de ataques, 

reviravoltas, baixas e ganhos eram relatados aos recifenses, tendo como palco a Torre 

Malakoff: 

Em frente de Sebastopol,24 de março: Mylord, na manhã de 22, as tropas 

francezas estabelecidas na paralela avançada, marcharão para a frente, e 

expellirão o inimigo das emboscadas que ahi tinha estabelecido; n’este dia 

nada mais importante se passou, mas ao romper da noite um enérgico ataque 

foi dirigido contra as obras dos nossos aliados em frente ao reducto Victoria 

em face da Torre Malakoff (O LIBERAL PERNAMBUCANO, 4 de maio de 

1855, p.2). 

Envolvida nos relatos periódicos das ocorrências em Sebastopol, a população recifense 

não tardou a dar o nome Malakoff ao Torreão do Arsenal que vinha sendo construído pela 

província de Pernambuco. Baseado em documentos e relatos da época, Mário Melo atribuiu à 

resistência de Malakoff a “produção de ânimo” nos habitantes e que esta seria a origem do 

nome (Mário Melo in: RIAHGPE, 1930, p.125). Mas também pelas reviravoltas relatadas que 

gerariam expectativas similares àquelas posteriormente manifestadas pelos leitores de 

folhetins, marcando uma presença no cotidiano e, supõe-se na memória dos contemporâneos a 

sua construção.  

A monumental porta do Arsenal de Marinha foi levantada ao tempo da 

guerra da Criméia, quando a tôrre de Malakoff era o principal baluarte de 

defesa de Sebastopol. Resistiu, durante meses, ao assédio dos exércitos 

francês e inglês. As notícias dos ataques e da formidável defesa chegavam 

aqui a espaço e talvez com exagero, por via marítima, a única de 

comunicação ao tempo. Aquela grandiosa obra, a maior para a época, 

tomava aos olhos dos recifenses, as proporções duma segunda Malakoff. E o 

nome pegou e, pela fôrça da tradição, ninguém diz a tôrre do Arsenal de 

Marinha, porém invariavelmente a tôrre Malakoff. (MELLO in: Jornal do 

Comércio, 16 de outubro de 1955). 

Esta memória elaborada na geração contemporânea à feitura da Torre dissolveu-se ao 

longo dos anos; distorcida, Malakoff passou a existir no imaginário dos recifenses ora como a 

suposta marca do relógio nela instalado, ora como o nome do relojoeiro que o instalara no 

                                                           
98

 A edição do O Liberal Pernambucano de 27 de julho de 1855 ilustra como era construído este quadro nas 

edições, normalmente se encontravam em uma das três primeiras páginas do periódico, assinalando sua 

importância e interesse do público. 
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edifício. Ainda assim não havia perdido sua importância pela sua inserção no cotidiano dos 

citadinos por ser um dos poucos relógios que marcavam a hora legal da cidade. Equívoco que 

se agravou e compeliu Mario Mello a investigar a história da Torre propriamente anos depois: 

O relógio que trabalhava na torre do extincto Arsenal de Marinha, o 

Malakoff como era vulgarmente chamado, vai novamente prestar os seus 

bons serviços ao público em geral(...) (Jornal do Recife, 24 de dezembro de 

1901, p.1)(grifos meus). 

 

O illustre capitão de fragata Alexandre Baptista Franco (...), acaba de prestar 

i, serviço inestimável a esta terra, fazendo funcionar o Malakoff, o antigo 

relógio da torre do extinto Arsenal de Marinha, (...) é digno de applausos 

pelo serviço prestado, sem outro fito que não o de ser útil a todos nós. 

(Jornal do Recife, 19 de janeiro de 1902, p.1)(grifos meus).    

 

Dos escombros - a construção do Torreão do Arsenal da Marinha 

O Torreão fazia às vezes de portão de acesso para o Arsenal da Marinha, além de 

possuir um observatório astronômico (o primeiro da América Latina). Possuía visão 

panorâmica privilegiada por conta de seu gabarito elevado em relação às outras construções 

da época. A Malakoff pernambucana fez parte de um plano de implantação dos Arsenais da 

Marinha de 1850, oriundo de um Plano Geral Nacional para padronização destes edifícios. 

Construída em meio a um cenário de demolições, o Torreão e o Arsenal ocupavam uma área 

tradicional da urbe, região onde havia antes o Forte Quebra-Pratos (Forte do Bom Jesus)99, 

demolido em 1849, juntamente com o Arco e a Capela do Bom Jesus100 ( 

 

Figura 43). Diz-se que o material destas demolições foi utilizado na construção do 

Torreão do Arsenal, a Torre Malakoff : 

A 9 de Maio de 1849, foi arrasado o histórico forte denominado Quebra-

Pratos cujo nome figura na invasão hollandeza, em 1630. Era situado na 

freguesia de S.Frei Pedro Gonçalvez e no local do extincto Arsenal de 

Marinha, hoje ocupado pela Capitania dos Portos (...). Ainda em 1850, em 

virtude de determinação municipal, foi demolido o antigo arco do Bom Jesus 

e sua capella erguida em 1661. Era na entrada da rua que a municipalidade 

denominou Bom Jesus, para recordar também o local de uma das portas da 

primitiva cidade (RIAHGPE, 1916, p.171-172)
101

. 
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 Há ainda uma terceira denominação: Arraial Velho (Almanach de Pernambuco, 1928, p.17). 
100

 Também conhecido como Arco do Senhor Bom Jesus das Portas.  
101

 Pelos relatos de Mário Melo, o Fortim, o Arco e a Capela de Bom Jesus constituíam um conjunto, em que o 

Arco possuía em seu andar superior a área de culto (Capela) e à sua direita, o Fortim. Pela localização da Torre 

Malakoff e do antigo depósito do Arsenal da Marinha, entende-se que estes ocupam o local do antigo fortim. 



  

   

168 
 

 

 

Figura 43 - Vista planisbeltica[sic] e Planta Genográfica[sic] da Porta e Fortim do Bom Jesus (s/a, 1750, 

aproximadamente). 

 
Fonte: Blog Bairro do Recife < http://bairrodorecife.blogspot.com.br/2014/01/arcodobomjesus. 

html>. Acesso: 12/02/15. 

O conjunto do Bom Jesus não ruiu sem antes ter sua relevância posta na ordem do dia 

em meio aos debates da época. No Diário de Pernambuco de 26 de abril de 1850 foram 

publicadas as falas dos deputados sobre a questão da demolição do Arco e, em 22 de junho de 

1857 o jornalista Antônio Pedro de Figueiredo publica no mesmo jornal um artigo que 

lamenta a demolição de vários edifícios históricos de Recife e Olinda. A demolição seriada do 

Forte, Arco e Capela do Bom Jesus era questionada quanto a sua pertinência e necessidade de 

que o empreendimento sucessor possuía em relação àquele local. Uma das “Portas do Recife”, 

o Arco do Bom Jesus certamente foi o que causou maior mobilização entre os três elementos 

do conjunto, principalmente das elites; o Vigário Barreto, importante clérigo da cidade
102

, 

condenou a demolição do Arco por meio de uma longa campanha que se fez em poema, “A 

Demolição do Arco e da Capela do Bom Jesus das Portas”, que circulou com algum destaque 

na época:  

                                                                                                                                                                                     
Hoje, a precisão desta localização se compromete por conta da alteração da área do istmo na altura do delta do 

Capibaribe, que aumentou por meio sucessivos de aterros, estes relatados por diversos estudiosos do Recife, 

como Virgínia Pontual (2002). 
102

 Há uma constância de menções ao Vigário Barreto ou ao Padre Francisco Ferreira Barreto nos periódicos da 

época. Em uma breve pesquisa de ocorrências no Diário de Pernambuco entre 1839 e 1851, o clérigo é 

personagem de ações voltadas à Igreja, mas também em cenários de debates políticos, acumulava o ofício de 

escritor e poeta. Sua relevância no cenário social recifense foi melhor analisada em História da Imprensa de 

Pernambuco: 1821 -1954, vol.II, de Luiz Nascimento (1966.)     
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O martelo sacrílego esmigalha 

O templo do Senhor Imaculado: 

No céu retumba o eco reprovado, 

Oh! assombro… e lá mesmo a dor se espalha. 

Retumba o eco na voraz fornalha. 

E Satã se revolve alvorotado: 

Então audaz, de júbilo banhado. 

Saúda e beija a répobra canalha. 

Oh! monstros! que ao Senhor fazeis a guerra! 

Avante, avante, no funesto ensaio: 

Um só templo não fique sobre a terra. 

A cólera dobrai… ela! insultai-o! 

Mas vede, que o furor da dextra encerra 

E que junto à bondade existe o rumo. 

(BARRETO, Francisco Ferreira. In: Diário de Pernambuco, 20 de junho de 

1952, p. 25)
103

 

Mas “baldados foram seus esforços, suas reclamações: fora a primeira peleja em que 

não venceu Satanaz” (JORNAL DO RECIFE, 14 de maio de 1859, p.5), vencia-se o Vigário e 

demolia-se o Arco, de seus escombros foi construído um novo marco, a Torre Malakoff. Por 

muitos anos, a Torre se destacou entre as edificações do bairro do Recife e da própria cidade 

por seu estilo (Figura 44), seu gabarito (Figura 45) e por assumir funções diversas. No início 

do século XX além de ser o relógio
104

 da cidade, também funcionou como sede da Capitania 

dos Portos, abrigando cursos de formação elementar
105

 e servindo de moradia para o Capitão 

do Porto
106

.  

Malakoff – a Torre que não sucumbiu 

A função institucional do Torreão não privou o edifício de ser estruturalmente 

negligenciado. Os dados coletados indicam que a Torre recebeu reparos significativos apenas 

em 1924, paradoxalmente por iniciativa de quem fazia parte do grupo que posteriormente 

apoiaria sua demolição. Em 1920, uma nota com título “O edifício da capitania do porto do 

Recife em más condições” indicava que a demolição havia sido solicitada pelo Ministro da 

Marinha:  

                                                           
103

 A publicação do Diário de Pernambuco de 1952 faz campanha para a preservação do Forte de Orange e 

recorre às ações pregressas de preservação feitas no Recife para evitar a demolição de outros edifícios e, para 

tanto, recorre a ação do Vigário no século XIX. 
104

  Numa crônica publicada no Jornal de Recife, 24 de maio de 1914, Theotonio Freire, coloca o soar dos 

campanários de Malakoff, da Academia e do Terço como elementos que cortavam o ar na noite recifense. Já o 

jornal A Província de 3 de outubro 1915, anuncia que a Torre passou a sinalizar as 12h por meio de um mastro, 

um globo vermelho visível dos diversos pontos da cidade,  inferiu-se a partir deste dado que o gabarito permitia 

a visibilidade panorâmica da Torre sobre a cidade bem como esta fazia parte do cotidiano mesmo dos habitantes 

das regiões mais afastadas do edifício.  
105

 Curso prático de administração na Capitania dos Portos. Jornal do Recife, 22 de abril de 1933. p.2 
106

 Cartas sem Sello.  Jornal do Recife, 12 de julho de 1933. p.1 
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Em virtude de achar-se em máo estado o edifício que funcciona no Recife a 

capitania do porto de Pernambuco, bem como a casa que serve de residência 

ao respectivo capitão do porto, o Sr. ministro da marinha solicitou do da 

viação as necessárias providenciaz que façam compelir a Companhia 

Concessionaria da Construção do Porto do Recife, conforme se obrigou, a 

construir o edifício destinado aquella repartição nos terrenos do extincto 

arsenal, aproveitada a antiga torre de Malakoff, visto o actual local não mais 

se presta a tal fim. (O PAIZ, 1 de julho de 1920, p.9) (grifos meus). 

A nota publicada no O Paiz, de 2 de maio de 1924 parafraseia a fala de Alexandrino 

de Alencar, Ministro da Marinha da época, apoiando a reforma como melhor alternativa à 

demolição e reconstrução do edifício que o governo do Estado de Pernambuco intentava 

engendrar, sugerindo que o prédio para a nova sede da Capitania dos Portos fosse feito, 

futuramente, em outro terreno, assim como havia sido feito com o prédio dos Correios
107

, 

demolido e substituído por outro construído nas proximidades. Neste pequeno texto, há a 

presença da dissonância acerca das demolições alegadamente necessárias pela província 

pernambucana, que encontram no discurso do Ministro um lampejo atribuindo à velha Torre 

seu valor de relíquia, partilhado pelo Capitão do Porto que solicita os recursos:  

O Sr. ministro da marinha submetteu á consideração de seu collega da pasta 

da viação o offício do capitão do porto de Pernambuco, tratando dos 

concertos que estão sendo effectuados na antiga torre de Malakoff,onde 

actualmente funciona aquella capitania, verificando-se do enunciado ser 

vantajosa e conveniente a conservação do aludido edifício, não só por se 

tratar de uma relíquia que não deve desaparecer, como deseja o governo do 

Estado, mas ainda pela pouca despeza que trará ao governo federal, no caso 

de uma construção e adaptação, e que será preferível a ter de se construir 

outro prédio para localizar a referida capitania (O PAIZ, 2 de maio de 1924, 

p.1)(grifos meus). 

                                                           
107

 O livro Porto e cidade do Recife, de 1908 situa o prédio da Repartição dos Correios dentro do terreno da 

Capitania do Porto (antigo Arsenal da Marinha).   
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Figura 44 - Torre Malakoff e vista da cobertura do Estaleiro da Capitania dos Portos à direita (s/a, 1913). 

 
Fonte: Album de Pernambuco, disponível no acervo digital da Fundação Joaquim Nabuco em: 

<http://digitalizacao.fundaj.gov.br/fundaj2/modules/visualizador/i/ult_frame.php?cod=228>. Acesso: 12/02/15 

 

Figura 45 - Vista do Cais 22, acima da linha do mar, a abóbada da Torre Malakoff (BOCAGE, 1880). 

Fonte: Album de Pernambuco, disponível no acervo digital da Fundação Joaquim Nabuco em: 

<http://digitalizacao.fundaj.gov.br/fundaj2/modules/visualizador/i/ult_frame.php?cod=228>. Acesso: 12/02/15 

Em outubro do mesmo ano, o Governo Federal publica um decreto autorizando a 

liberação de verbas para o melhoramento das ferrovias e pontua a necessidade de alteração do 

projeto previsto para o arruamento da zona do cais do porto do Recife, viabilizando a 

conservação da Torre Malakoff e os terrenos do antigo Arsenal da Marinha (JORNAL DO 

RECIFE, 25 de outubro de 1924, p.2). No ano seguinte, curiosamente, quando o Jornal do 
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Recife publica artigo louvando os esforços do Capitão do Porto, o Comandante Raul Varella 

Quadros
108

, responsável local pelos melhoramentos feitos na Torre, é mencionado o esforço 

conjunto feito pelo Governo do Estado – até pouco antes promotor da demolição – para 

angariar recursos complementares àqueles feitos pelo Ministro da Marinha a pedido do 

Capitão (JORNAL DO RECIFE, 25 de agosto de 1925, p.2).  

Assinala-se este aspecto de desencontro ou discordância entre a Capitania e o Governo 

do Estado quando se considera a ordem dos episódios registrados nos jornais. A edição já 

mencionada de O Paiz de 2 de maio de 1924 refere-se aos melhoramentos da Torre como se 

estivessem sendo executados concomitantemente à solicitação de recursos para a arcar com a 

obra de “concertos que estão sendo effectuados na antiga torre de Malakoff”. O anúncio 

deliberado pelo Governo Federal recomendando a preservação da Torre ocorre apenas cinco 

meses depois, em outubro
109

, período em que se supõe que o edifício estivesse com as suas 

obras em curso; o Jornal de Recife de 25 de agosto de 1925 afirma que as obras de melhorias 

executadas na Torre Malakoff e no terreno da Capitania faziam uso de materiais oriundos da 

demolição de um edifício na mesma Rua São Jorge
110

 (Figura 46). A cidade estava em obras e 

Malakoff, mesmo em um dos eixos das melhorias, havia escapado por pouco.  Os reparos 

executados no edifício trouxeram novos usos e serviços internos, as melhorias se deram 

também em sua parte interna, que se encontrava em sério estado de degradação; o assoalho 

apodrecido fora substituído por uma “madeira fina do Pará”, criado um novo dormitório e 

gabinete para o chefe da Repartição, renovação de todo o mobiliário, conferindo à 

transformação organizada pelo Capitão o status de “uma das repartições federaes mais 

decentes e elegantes” (JORNAL DO RECIFE, 25 de agosto de 1925, p.2). 

                                                           
108

 Os esforços do Capitão são aclamados também pelo IAHGPE, quando em sessão do Instituto em novembro 

de 1924 por meio do discurso de um dos membros, Dr. Samuel Campello, que fez votos para que o Forte do 

Brum também fosse poupado (o que, de fato, aconteceu)  (RIAHGPE, 1930, p.118). 
109

 O texto do Decreto 16.645 de 22 de outubro de 1924, revogava um outro, de 1920, que propunha um novo 

arruamento para a zona do cais do Porto do Recife. Neste novo decreto o texto afirma categoricamente a 

intenção de evitar a demolição da Torre Malakoff e preservar os terrenos do antigo Arsenal da Marinha. Fonte: 

Portal da Câmara dos Deputados < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/19201929/decreto16.64522 

outubro1924567272publicacaooriginal90661pe.html > . Acesso em: 21/07/15. 
110

 O Jornal do Recife de 17 de setembro de 1910, na seção Ruas do bairro do Recife – que apresenta estudos 

cronológicos dos logradouros do bairro feitos por Pereira da Costa – afirma que a Rua São Jorge, era antes 

conhecida como Rua do Pilar, por conta da Capela de Nossa Senhora do Pilar, construída sobre o local do antigo 

Forte de São Jorge, no século XVII. O nome passou a ser São Jorge em 1850. Eventualmente, alguns autores do 

século XX ainda se referem a Rua do Pilar para designar o mesmo logradouro. 
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Figura 46 - Panorama das demolições na Rua São Jorge (BOCAGE, 1910). 

 
Fonte: Acervo digital do Instituto Moreira Salles < http://fotografia.ims.com.br/sites/#1469329096648_12>. 

Acesso: 12/02/15 

Como foi dito, a disputa por manutenção ou demolição da Torre, se inseria num 

contexto maior de melhoramentos urbanos. Antes mesmo que o Ministro da Marinha tomasse 

a frente para angariar recursos para o reparo da Torre – e assegurar por hora sua manutenção 

na paisagem urbana – o Recife já estava no palco de questionamentos sobre como se 

operavam as obras de melhorias urbanas. Esta atmosfera de transformação urbana levou 

Gilberto Freyre a escrever uma crônica que apresentou uma sequência de reflexões sobre a 

cidade que se desfazia dos elementos que residiam na memória de sua geração
111

. A angústia 

diante deste processo lhe causavam tal estranhamento que o faziam se sentir um forasteiro 

dentro do mesmo espaço, agora, sem significados. A cidade fazia parte de sua composição 

como individuo – memória e identidade – e o desaparecimento de seus elementos tradicionais 

repercutia diretamente em seu âmago, “deixam-nos um vazio na consciência diffícil de 

reparar”: 

Os que, ainda meninos conhecemos o Recife da Lingueta, do Arco de Santo 

Antônio, dos kiosques e das gamelleiras, vamos experimentando sensação 

igual quanto a paisagem physica. Parece que temos vivido em duas cidades 

differentes. É uma angustia para as criaturas sensíveis viver nessas épocas de 

aguda transição. Vêem-se afinal numa cidade que lhes parece extrangeira. 

Eu por mim já me sinto um tanto extrangeiro no Recife de agora. O meu 

Recife era outro. Tinha um “sujo de velhice” que me impressionava, com um 

mystico prestígio, a meninice. O tempo o esverdeara todo de um verde que 

tinha o encanto de uma uncção (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 20 de abril 

de 1924, p.3). 

Assim como Baudelaire observava com pesar o desmanche do pitoresco parisiense em 

meio as obras haussmannianas em Le Cygne, Freyre reconstrói em seu discurso a Recife 

pitoresca que estava a sumir diante de seus olhos. Na mesma crônica, indica o rareamento dos 

elementos pitorescos na cidade, observava que para vislumbrá-los, era uma operação 

                                                           
111

 Esta crônica fazia parte do conjunto publicado pelo periódico entre 1924 e 1925, denominado posteriormente 

como “Crônicas Numeradas”. 
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carregada de imprevisibilidade, pois “dois ou três becos” de feições mouriscas ainda restavam 

às margens das grandes e “insolentes” novas avenidas. O pitoresco desaparecia em tal 

velocidade que já poderia ser considerado como um “moribundo”, com sua perda, fragilizava-

se o caráter da cidade, que possuía um aspecto de estranhamento tal que por vezes parecia 

hostilidade. A ida do pitoresco representava um processo subjacente, a morte de valores na 

cultura da cidade: “quando elle morre é signal de estarem a morrer valores moraes muito 

sérios” (ibidem).   

A sua consciência diante da necessidade de melhoramentos urbanos mostrava a 

perspectiva de que a cidade não deveria ser engessada para manter seu acervo material, mas 

que as alterações deveriam ser executadas de modo superficial, assegurando que o pitoresco 

natural e histórico fosse conservado por meio das transformações. Ao fazer menção à fala de 

Saturnino de Brito sobre o projeto de saneamento da Parahyba do Norte (atual João Pessoa), 

Freyre reforça sua percepção de que a alternativa de criar uma malha ortogonal na urbe já era 

um preceito ultrapassado e não exigido pela engenharia sanitária, por exemplo: “A moderna 

engenharia sanitária, reconhecendo os direitos da esthetica e da tradição, outro rumo não 

segue que o de respeitar o pittoresco natural e histórico das cidades.” (ibidem).    

Neste momento convém observar que a importância do discurso de Gilberto Freyre 

reside também em sua trajetória. Nascido em 1900, sua sensibilidade o remete a memórias 

que já vinham se desfazendo materialmente na urbe desde 1909 – período de sua infância - 

tomam outra intensidade diante da distância do autor de sua cidade natal
112

 entre 1918 e 1924, 

quando esteve entre os cursos de graduação e pós-graduação nos Estados Unidos e uma 

temporada na Europa. Sua ausência durante certa etapa das obras urbanas de melhoramentos, 

possivelmente, ocasionaram maior impacto diante da nova cidade, diferente daquela que havia 

deixado em 1918 e isto respaldaria com maior ênfase na sua sensação de perda e 

consternação. Em sua fala direcionada ao que Saturnino de Brito elaborara para Parahyba do 

Norte, Freyre de certa forma antecipa aquilo que iria consolidar como preceito em 1930 que, 

numa visão otimista
113

, associa a produção do modernismo e da tradição (SOUZA, 2007, 

p.164), ambos em equilíbrio porque a atenção ao passado seria preponderante para o êxito do 

vir-a-ser que o modernismo intentava construir. Ainda que afirmasse que o modernismo não 

                                                           
112

O distanciamento da sua terra seria um dos grandes motivadores para a escrita dos textos de Casa Grande e 

Senzala, por exemplo, e o engajamento no Movimento Regionalista do Nordeste de 1926, após sua chegada em 

1924 (RICUPERO, 2007, p.78). 
113

 Este “otimismo” é assim posto quando comparado às visões de Câmara Cascudo e Euclides da Cunha em seus 

discursos sobre modernidade e tradição. Para mais informações conferir a obra de Ricardo L. Sousa (2007). 



  

   

175 
 

exercera influência em sua perspectiva a um dos princípios que o regiam: que a identidade 

nacional se manifestava em vias diversas: era artística, erudita e popular (SOUZA, 2007, 

p.175). A compreensão da possível sinergia entre o novo e o antigo na crônica de 1924 denota 

a manifestação de sua perspectiva de equilíbrio diante de elementos inicialmente 

antagonistas
114

, respaldado aqui na relação que poderia ser viabilizada na dimensão material 

urbana, que agregaria feições modernas, mas sem ferir a identidade e memória de seus 

citadinos. Nesta perspectiva, sua participação na direção do jornal A Província
115

 foi um dos 

possíveis meios de propagação de seu discurso. Como exemplo, a edição de 21 de maio de 

1929 deste periódico, que apresenta na mesma página um artigo em destaque de seu amigo 

Manuel Bandeira intitulado “Brasil, patrimônio desconhecido” e uma nota sugerindo 

alternativas e justificativas para manutenção da Torre Malakoff. Neste segundo texto, sem 

autoria definida, mas certamente em concordância com a ótica de seu editor, observa-se com 

pequenas notas críticas o que se vinha operando na arquitetura sob a égide de “moderno” e a 

proposição de um novo uso para a Torre (viabilizada anos depois):  

O projecto de arruamento da zona do cáes do porto do Recife que acaba de 

ser aprovado, admitte segundo informações dos telegrammas, a demolição 

do velho edifício do Arsenal de Marinha. Esse edifício que a cidade inteira 

conhece como a torre de Malakoff pode-se dizer que é o último 

remanescente do velho Recife. Do Recife da metade do século passado, tão 

cheio de colorido e de pittoresco, com os seus arcos, os seus sobrados meio 

mouriscos e as suas ruas estreitas que lhe davam um certo ar napolitano...A 

torre de Malakoff ficou de tal modo ligada a physionomia da cidade que 

podemos considera-la ainda hoje quase o seu monumento característico. 

Seria de desejar que o projecto de arruamento fizesse um pequeno sacrifício 

em seu favôr, e o conservasse, sem prejuízo de modernas installações para a 

Capitania do Porto. Até porque não parece que a torre de Malakoff esteja 

fora do alinhamento dos novos prédios. Elle não estorva a ninguém nem 

perturba com sua simplicidade architectonica (simplicidade que torna ainda 

mais chocante a lamentável “pâtisserie” de certas construções modernas) o 

                                                           
114

 O mesmo autor estabelece uma análise sobre o “antagonismo em equilíbrio” na obra de Freyre (ver SOUZA, 

2007, p.178-188).  
115

 De acordo com Nascimento (1969, p.231), Gilberto Freyre compartilhou a função de diretor com José Maria 

Bello a partir de 1928. Consta no artigo de apresentação que tencionavam conduzir a produção do jornal que 

fosse de encontro, dentre outras coisas, a visão descuidada “das cousas da sua terra (...) A incapacidade dos 

homens não tem sabido exporal-a. Reduz-se o Brasil, além, a um vasto latifúndio, mais ou menos sáfaro.” (A 

PROVÍNCIA, 19 de agosto de 1928, p.1). Sobre o linguajar que se pretendia acessível, Bello exemplifica com o 

próprio caso do periódico: “Gilberto Freyre teve que pregar na parede da sala de trabalho uma especie de 

dicionario de sinonimos ao inverso, isto e, do termo dificil para o fácil (...)Incendio excusa o pavoroso, industrial 

o emprehendedor, negociante o honrado e advogado o illustre causidico do nosso fôro (...) Escrever curto e 

rápido, eis a finalidade do escritor contemporâneo.” (BELLO in A PROVINCIA, 13 de outubro de 1928, p.3). 

Esta postura de popularizar ou tornar o linguajar acessível aos leitores buscava atingir dois objetivos, primeiro 

não se vincular às matérias, desenhos ou temário constantes dos jornais do eixo Rio-São Paulo, atender a sua 

função secundária de “panfletagem” para a Aliança Liberal e ao mesmo tempo se destacar como um periódico 

voltado à vida intelectual brasileira, voltado a reverter o “mal que semelhante imprensa tem feito ao Brasil” 

diziam Freyre e Bello ao assumirem a direção do periódico (NASCIMENTO, 1969, p231-234). 
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surto de desenvolvimento do novo bairro. A torre de Malakoff em vez de ser 

demolida podia prestar-se muito bem para uma escola. Os recifenses veriam 

com uma grande pena o desapparecimento da velha torre que nos evoca a 

todos um Recife que já quase desaparecido o de que fomos contemporâneos. 

Ainda é tempo de evitar que isso aconteça (A PROVÌNCIA, 21 de maio de 

1929, p.3). 

Freyre se introduzia no grupo composto por outros jornalistas e membros do IAHGPE, 

como Annibal Fernandes, protagonistas de uma campanha contra a demolição do Torreão. 

Anos mais tarde, no Jornal do Brasil, foi delineado o histórico
116

 da preservação do edifício 

neste episódio e consta no texto a ressalva da importância do grupo que se mobilizou contra o 

arrasamento: “Mostraram as razões pelas quaes não se devia tocar no edifício, chamando a 

atenção para a significação histórica que elle tinha na bela capital pernambucana.” (JORNAL 

DO BRASIL, 2 de maio de 1930, p.6). A esta campanha e ao caráter intermitente próprio aos 

processos urbanos foi permitida à Torre uma pequena trégua de cinco anos. Ainda que se 

constatassem mudanças de perspectiva em relação ao modo como se deveriam executar obras 

de melhoramentos urbanos isto não impediu que anos depois, em 1929, fosse assinado o 

decreto federal nº 18.738, que revogava o decreto anterior (nº16.645 de 1924) que protegia a 

Torre e os terrenos do antigo Arsenal
117

.  Este documento aprovava o novo arruamento na 

zona do Caes do Porto do Recife e nesta nova trama urbana planejada, a Torre Malakoff se 

torna outra vez entrave para o alargamento da Rua São Jorge (e para a ampliação do próprio 

cais). As tortuosas e estreitas ruas desapareciam do Bairro do Recife e já haviam levado 

consigo os Arcos de Santo Antônio em 1917, o da Conceição em 1913 – que delimitavam o 

Bairro - e a Igreja do Corpo Santo no mesmo ano, dando lugar às largas avenidas criadas na 

primeira fase de reformas no Bairro do Recife e no Porto (ver Figura 47 e   

Figura 48)
118

. A lentidão
119

 nas obras em alguns períodos retardou a demolição de mais 

edifícios na área do porto; por exemplo, em 1910 a necessidade de se realizar esta etapa era 
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 Imperativo se assinalar que o excerto do Jornal do Brasil traça uma trajetória questionável acerca dos 

protestos diante da ameaça de demolição da Torre, invertendo datas, omitindo discursos e criando outros. 

Contudo, a importância de Freyre e Fernandes neste episodio entre 1924 e 1925 foi confirmada posteriormente 

na mesma publicação da Revista do IAHGPE.  
117

  Diz o decreto: Fica approvado, de accôrdo com a planta annexa, rubricada pelo director geral de Expediente 

da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas novo projecto de arruamentos na zona do Cáes do Porto de 

Recife, destinado a permittir o alargamento da rua de S. Jorge, em substituição ao approvado pelo decreto n. 

16.645, de 22 de outubro de 1924. Fonte: Fonte: Portal da Câmara dos Deputados < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/19201929/ decreto1873810maio1929530306publicacaooriginal1pe. 

html> . Acesso em: 21/07/15. 
118

 A aparente omissão do Instituto Archeológico Histórico e Geographico nestes casos pode ser atribuída a uma 

cisão que houve em 1910, ocasionada por disputas politicas internas e demolição do edificio que sediava o 

Instituto. A Revista do Instituto de 1914, possui em seu editorial uma explicação para a ausência de publicações 
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questionada diante do atraso de outras, conforme noticiava alguns periódicos da época (A 

PROVINCIA, 31 de maio de 1910, p.1).  

Figura 47 - Arco de Santo Antônio (Gilberto Ferrez, 1880) e Arco da Conceição (Sem autor, 1906) 

 

Fonte: Arco Santo Antônio, Instituto Moreira Sales < http://fotografia.ims.com.br/>; Arco da Conceição, Blog 

Bairro do Recife < http://bairrodorecife.blogspot.com.br/2014/01/as-portas-e-os-arcos-da-ponte-mauricio.html>. 

Acesso: 12/02/15 

 

Figura 48 - Panorama do entorno da Igreja do Corpo Santo (centro da imagem) em demolição (Francisco 

du Bocage, 1913) 

 
Fonte: Instituto Moreira Sales < http://fotografia.ims.com.br/>. Acesso: 12/02/15. 

 

O destino da Torre Malakoff era a demolição iminente. Circulavam nos periódicos da 

capital e do Distrito Federal os anúncios do entendimento feito entre o Ministro da Marinha 

(Arnaldo Siqueira Pinto da Luz) e o Ministro da Viação (Victor Konder), a cuja pasta se 

submetia o projeto. O prognóstico não era nada favorável à permanência da Torre, aqueles 

que anteriormente se opuseram a sua demolição passaram a apoiá-la. Fora oferecido à 

                                                                                                                                                                                     
em 4 anos, atribuindo a este episódio que causou a dispersão dos membros a responsabilidade, e o esforço em 

compensar na edição do ano corrente as lacunas dos anos anteriores. (RIAHGPE, 1914, p.) 
119

 Na Revista do IAHGPE de 1935 consta um estudo sobre o preço do açúcar e é apontada uma crise entre 1909 

e 1911 que é contornada apenas no ano seguinte por conta da Guerra, que eleva o preço (p.191). A partir de 

1920, o governo deu concessão do uso do porto ao estado de Pernambuco sob a condição de executar as obras de 

melhorias. Com denúncias e suspeitas de mau uso das verbas, o Inspetor Federal de Portos, Rios e Canais teve 

suas observações publicadas em 6 edições do Jornal de Pernambuco, sendo a última no dia 17 janeiro 1930 com 

o nome de “As penas da Lei”. 
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Marinha um novo edifício, a ser construído em outro local da cidade, comportando todos os 

seus serviços e ainda foi sugerido neste episódio que o Ministro da Marinha solicitasse um 

projeto para a construção do mesmo em caráter de urgência (CORREIO DA MANHÃ, 4 de 

maio de 1929, p.3). A Torre já não era mais “uma relíquia da cidade a ser preservada” porque, 

ao contrário daquilo que havia sido argumentado pelo antigo Ministro da Marinha em 1924, já 

não havia mais inconveniência em demolir a Torre para construir outro edifício. Ao acordar 

com a proposta feita pela pasta da Viação, era subvertido o argumento utilizado anos antes 

pelo mesmo para a manutenção do edifício.  Para fomentar sua proposta, o Ministro da Viação 

argumentava que a Torre era um edifício sem importância para a história da cidade do Recife 

e que, portanto, sua demolição era irrisória à memória urbana. A construção do argumento 

inicial da nova lida da Torre consta no jornal Estado de São Paulo, que comenta o ofício 

enviado por Victor Konder ao Ministro da Marinha. A sua justificativa, que será questionada 

ao longo dos debates que se engendram ao longo do ano de 1929, possuem um importante 

indício da necessidade de se identificar como portador de valor. Mesmo diante da elaboração 

de um argumento desfavorável à Torre, Konder já defende a premissa de que um prédio pode 

vir abaixo quando não se trata de um edifício de interesse para a história da urbe, logo, pode-

se inferir que em situação oposta a demolição não ocorreria:  

Tendo em vista a conveniência de apparelhar a zona do caes do porto de 

Recife com largas avenidas, e já tendo o governo federal expedido decreto 

approvando o projecto de arruamento daquella zona, e, consequentemente, a 

demolição da torre de Malakoff, onde funcciona a capitania do porto 

daquella cidade, o ministro da Viação em officio dirigido ao seu collega da 

Marinha, renovou seu pedido de providencias no sentido de ser levada a 

effeito a demolição daquelle edifício. Segundo informa a inspetoria federal 

de portos, não se trata de um prédio histórico, visto a sua denominação 

exacta ser proveniente do fabricante do relógio que existe na citada torre. (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 3 de julho de 1929, p.5). 

O acordo firmado entre os dois Ministérios repercutiu tão logo foram divulgados. Não 

tardou para que as surgissem novamente as manifestações das forças opositoras à demolição 

da Torre: “Estavamos todos tranquillos sobre a sorte da torre de Malakoff quando, em Maio 

do anno passado [1929] um telegrama do Rio de Janeiro noticiou que se tinha novamente 

deliberado derrubar a torre” (RIAHGPE, 1930, p.118). O Instituto Archeologico convocou 

reunião no dia 22 de maio de 1929 e deliberou que se dirigissem duas mensagens, uma 

diretamente ao Ministro da Viação, e outra ao Inspetor Estadual de Monumentos. Fato curioso 

é que a transcrição da ata publicada no Diário de Pernambuco sugere que não havia consenso 

sobre a Torre ser um monumento e, portanto, de sua manutenção ser atribuída à Inspetoria 
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(DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 23 de maio de 1929, p.3). Esta visão nebulosa do que seria 

ou não monumento pode ser associada a este processo de formulação sobre a concepção de 

relíquia urbana. A edição seguinte do Diário de Pernambuco registra duas dessas ações em 

prol da manutenção do edifício; a primeira é de Artur da Silva Rego – presidente do Instituto 

Archeologico – em um ofício dirigido a Anníbal Fernandes – Inspetor Estadual de 

Monumentos
120

, seguindo os procedimentos acordados pelos membros do Instituto em sua 

última reunião:  

Tenho a honra de comunicar a v.excia. que o Instituto archeologico, 

tomando conhecimento da medida que visa á destruição da torre de 

Malakoff, se dirigiu aos exmos.srs. ministros da Viação e da Marinha 

fazendo-lhes um appello, em nome das nossas tradições, para que seja a 

mesma conservada. Sendo v.excia. a autoridade a quem o Estado incumbiu 

de officialmente zelar pelas nossas tradições, solicita o Instituto seus bons 

officios no sentido de amparar esse monumento, cuja destruição não há 

motivo preponderante que justifique.  Aproveito o ensejo para apresentar a 

v.excia. protestos de estima e consideração.  (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 

24 de maio de 1929, p.3).   

A segunda ação compete a Annibal Fernandes, que partilhava da mesma preocupação 

e havia se adiantado neste sentido, não por coincidência tendo em vista a sua ação durante a 

primeira ameaça à Torre. Na página seguinte do mesmo jornal é publicada uma mensagem 

elaborada por Fernandes, enviada no dia 20 do mês corrente, direcionada ao Secretário de 

Justiça e Negócios Interiores, Augusto de Vianna do Castelo. Nesta mensagem, Fernandes 

discorre sobre a importância da Torre como elemento compositivo da paisagem urbana – 

physionomia – e que seu desaparecimento seria tão penoso quanto os ocorridos com os Arcos 

de Santo Antônio e da Conceição. A singularidade do Recife dentre as cidades brasileiras 

perdia-se com a partida de cada elemento compositivo de sua história, a memória dos lugares 

deixava de existir e com ela esfacelavam-se as cristalizações de lembranças de gerações ao 

longo de sua narrativa urbana. A urgência de Fernandes, de Melo e tantos outros atores diante 

da possível perda do Torreão representava uma tentativa de manter um dos sustentáculos da 

identidade recifense, a sua faceta colonial.  Neste excerto Fernandes dirige-se ao Secretário de 

Justiça e Negócios Interiores de Pernambuco: 

Conforme está sendo noticiado pela imprensa, o sr. Ministro da Viação 

acaba de  solicitar do sr. Ministro da Marinha permissão para demolir o 

edifício do velho arsenal ou Torre de Malakoff como é conhecida. Este 
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 A Inspetoria Estadual de Monumentos Nacionais de Pernambuco foi criada em 1928, sendo uma das 

primeiras instituições do tipo no Brasil. Tinha por função inventariar edifícios de valor histórico e compor o 

acervo do museu. Teve como Inspetores, Annibal Fernandes e Mario Mello, acabou por ser desmontada em 1933 

e submetida a gerencia da Biblioteca Pública de Pernambuco (CANTARELLI, 2009). 
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edifício foi construído em...1855. Mas de tal maneira ficou elle ligado à 

physionomia da cidade que seria uma pena vel-o desapparecer, como 

desappareceram os Arcos que davam ao Recife um caracter único entre as 

cidades brasileiras. Há a considerar ainda que a Torre de Malakoff é o ultimo 

remanescente do velho Recife e não embaraça o trânsito nem estorva 

ninguém. Tomo a liberdade de lembrar a v.excia. a conviniencia do governo 

do Estado se dirigir ao sr. Ministro da Viação pedindo a manutenção da 

Torre de Malakogg onde mais tarde com as adaptações necessárias, se 

poderia installar uns grupos escolares ou uma pequena escola profissional. 

(DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 24 de maio de 1929, p.3).   

A exemplo do curto intervalo entre os registros das manifestações de Annibal 

Fernandes, Mario Mello e outros membros do IAHGPE, observou-se que as entidades não se 

restringiram apenas ao alto escalão do governo mas também aos atores locais para mobilizar a 

defesa da Torre. Em sequência à mensagem do Inspetor, consta no mesmo periódico o 

registro que assinala sua repercussão inicial; ainda que a mensagem tenha sido enviada ao 

Secretário, o fato acabou por promover uma reunião entre o Capitão do Porto e o Inspetor de 

Monumentos (Fernandes). Neste encontro, o militar se mostra a favor da manutenção da Torre 

e que bastaria à Capitania que suas novas instalações fossem feitas nos terrenos do antigo 

Arsenal que ladeavam o edifício, convindo apenas a demolição dos anexos construídos ao 

longo dos anos nestes referidos locais (ibidem). A contrapartida do Instituto Archeologico 

consta no ofício enviado pelos Ministros da Viação e da Marinha
121

 e foi publicado na íntegra 

no Diário de Pernambuco de 25 de maio de 1929. A argumentação do Desembargador Arthur 

Silva Rego, presidente do Instituto, é consoante ao que argumentava Annibal Fernandes: 

Exmo. sr. ministro – Segundo telegrammas procedentes dahi e publicados 

nos jornaes diários, vimos que está ameaçada de demolição da torre do 

extincto Arsenal de Marinha desta capital. Trata-se de uma torre 

característica, um dos pontos mais elevados do velho Recife, na qual de há 

muito fora installado o relógio que dá a hora legal à cidade. Não sabemos as 

razões de ordem technica que teriam aconselhado a destruição desse edifício 

mas acreditamos possa ser elle conservado de qualquer maneira, até porque 

não está fora do alinhamento da praça que domina.  (...) Pede e implora [o 

Instituto] que v. excia. se digne de mandar sustar a ordem de demolição e ao 

mesmo tempo solicita dos technicos um meio de conserval-a.  (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 25 de maio de 1929, p.3).   

Tornam-se constantes as vozes de Annibal Fernandes, Arthur Silva Rego e Mario 

Melo nos periódicos da época. Elas formam o uníssono que reclamava a manutenção da 

Torre. Fernandes era jornalista e atuava em periódicos como Diário de Pernambuco e chegou 

a ser deputado estadual em 1927. Arthur Silva Rego era advogado e atuou como 
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 Mario Melo explica em 1930 que na ocasião do envio destes ofícios (1929) não se sabia qual ministério teria 

poder de deliberar no caso da torre, por isso o envio havia sido feito aos responsáveis das duas pastas (MELO in: 

RIAHGPE, 1930, p.118). 
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desembargador e presidente do IAHGPE. Melo, por sua vez, era um personagem conhecido 

muito além das fronteiras de Pernambuco. Foi jornalista, historiador, geógrafo, telegrafista, 

folclorista, professor, músico e político. Seus textos eram publicados no Estado de São Paulo, 

O País, Gazeta da Tarde e nos jornais pernambucanos, Correio do Recife, Diário de 

Pernambuco e Jornal do Comércio (BARBOSA, GASPAR, 2012, p.6-8). Ingressou no 

IAHGPE em 1909, mas sua atuação ganha expressão a partir de 1912, quando inicia sua 

participação na diretoria. Neste trio, certamente era a voz de Mario Melo ao longo dos 

desdobramentos seguintes que representava não apenas sua vinculação simbiótica com o 

Instituto (PICCOLO, 2014, p.98), mas suas ações para tentar deter o movimento pró-

demolição. Elas indicavam o possível agravamento da ameaça de derrubada da Torre. Quando 

foi aventada novamente a demolição da Torre, em 1933, um jornalista do Jornal do Brasil 

afirmou que para demolir a Torre Malakoff seria necessário “matar Mario Melo e incendiar o 

Instituto Arqueológico” (JORNAL DO BRASIL, 1933,p.3).  

 Melo reporta que as respostas dos Ministros das diferentes pastas felizmente diferiam 

entre si, em: “officio de 11 de junho, o Sr. Ministro da Viação respondeu ao Instituto que, 

infelizmente já era tarde para providenciar, porque se tratava de fato quase consumado” 

(RIAHGPE, 1930, p.119). O Ministro da Marinha, Arnaldo Pinto da Luz, não emitiu resposta, 

estava a bordo do Encouraçado Minas Gerais que rumava ao Estado do Pará, e desejava tratar 

a situação in loco (DIARIO DE PERNAMBUCO, 28 de junho de 1929, p.3). Ao anuncio da 

passagem do encouraçado e de seu ilustre passageiro, Mario Melo recorreu aos seus contatos 

políticos e formou uma delegação composta por membros do Instituto e apoiadores 

conseguem acesso ao Ministro, cuja pasta teria jurisdição sobre o destino da Torre. O silêncio 

do Ministro quanto ao apelo enviado pelo Instituto em maio fora justificado pelo mesmo na 

audiência a bordo do Minas Gerais. Desejava ver in loco a Torre e discutir com o Governador 

Estácio Coimbra - que também se opunha a demolição e acrescentou à época que “se fora 

governador no tempo de abertura das avenidas teria empregado todos os esforços a favor da 

conservação da Igreja do Corpo Santo” (ibid.). A comissão formada pelo Instituto tinha ao seu 

favor o Ministério e o Governo, logo, o Torreão estava a salvo do camartelo. Entretanto, 

assim como ocorreu no início de 1929, a Torre estava sob constante destaque e na iminência 

de sua ruina pela edilidade, fato noticiado por Mario Melo na Revista do IAHGPE de 1930: 

“Estêve ultimamente em grandes evidencia a chamada tôrre Malakoff pela ameaça de 
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destruição que lhe pesa, não obstante o sr. ministro da marinha haver prometido pessoalmente 

à diretoria do Instituto que tudo faria para poupá-la” (RIAHGPE, 1930, p.121)
122

.   

Intermissão – a polissemia da Torre que não ruiu  

Observando a trajetória da atuação do Instituto Archeologico no caso Malakoff, tem-se 

um aspecto por vezes controverso quando posto em paralelo às outras demolições previstas 

nas obras da cidade. Ao passo em que se intentava proteger o Torreão, o mesmo órgão se 

manteve apático diante da ameaça de demolição da Igreja do Paraíso em 1927; mesmo no ano 

de sua demolição, em 1944, não se observou nenhuma manifestação nas publicações do 

Instituto a favor de sua manutenção (PICCOLO, 2014, p.100). Uma das raízes para esta 

conduta dúbia diante do acervo construído da cidade poderia ser a formação do Instituto 

Archeologico, que remete a meados do século XIX, composta por um primeiro esforço 

mobilizado por homens vinculados à sociedade pernambucana, após o embaraço durante a 

visita do Imperador ao Recife e a ausência de cidadãos que pudessem informar onde estavam 

os antigos locos do forte de São Jorge, do forte do Arraial Velho e do forte do Arraial Novo 

(MELO in: RIAHGPE, 1920, p.76).  

O estreito laço entre o Instituto Archeologico Pernambucano e o poder Imperial
123

, 

denota uma vinculação que se perpetuou ao longo dos anos da sua trajetória – o apoio à 

situação -, perpassando a República sem se desgarrar totalmente de seu elo, porque o Instituto 

servia como respaldo para a inserção política de seus membros e privilegiava aqueles que se 

reportavam diretamente a este contexto, como seu presidente à época da trama Malakoff, o 

desembargador Artur da Silva Rego. Dentre algumas dissonâncias presentes no Instituto, tem-

se a de 1910, período em que uma parcela dos membros do órgão formou uma diretoria 

paralela e concedeu ao Prefeito Oliveira e Souza o título de sócio honorário; ainda que este 

fosse responsável pela demolição do prédio onde funcionava o Instituto e tivesse concedido 

uma instalação inadequada para as reuniões e depósito das relíquias arqueológicas do estado. 

De acordo com Mario Melo, membro do Instituto, caso fosse membro, por estes mesmos 

motivos o Prefeito teria sido expulso, e que sua consagração como membro honorário teria 
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 O futuro incerto ao Torreão permaneceu por muitas décadas, até seu tombamento pela Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artistico de Pernambuco (FUNDARPE), em 1992.  Hoje o monumento abriga um espaço 

cultural voltado às artes e a música.  
123

 Para mais informações sobre a vinculação do Instituto Archeologico Pernambucano, o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro tem-se a obra de referencia de Lilia Moritz Schwarcz, “Guardiões de Nossa História 

Oficial” (1989) e a dissertação de Edney Sanchez, “Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro:um 

periódico na cidade letrada brasileira do século XIX” (2003).   
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sido uma operação dissidente de membros coniventes com o crime feito pelo governante 

(RIAHGPE, 1920, p. 189). Esta cisão em 1910 causou ao Instituto um processo de 

reestruturação interna em vários âmbitos. Na ocasião, revisavam-se alguns pontos de 

administração, museu e reforma do estatuto, a fim de tornar a sociedade “mais digna do 

acatamento público”. Para tanto, convencionou-se limitar o número de membros, seguindo o 

modelo dos Institutos Históricos Brasileiro e do Paulista; houve redução no número de 

membros e na admissão de membros futuros, teriam estes que apresentar em sua candidatura 

o interesse pelos campos de estudo do grupo, com publicações feitas ou inéditas sobre 

algumas das pautas. A possível mudança de título da sociedade foi aventada neste período, os 

grupos congêneres do Brasil eram históricas e não archeologicas, restavam apenas a de 

Pernambuco e de Alagoas a manter esta denominação (RIAHGPE, 1920, p.76-78).  

Neste ínterim, impulsionado pelo 1º Congresso Regionalista do Nordeste (1926), 

formulava-se a Inspetoria Estadual dos Monumentos Nacionais, intento antes planejado em 

1923 pelo deputado federal Luiz Cedro, deputado federal e amigo de Gilberto Freyre. Sem 

grande repercussão na capital federal, o projeto acabou por ser adaptado para alguns estados, 

como Minas Gerais e Bahia, que criaram suas respectivas inspetorias em 1926 e 1927. 

Originada apenas em 1928 e gerida por Annibal Fernandes, a Inspetoria Estadual dos 

Monumentos Nacionais de Pernambuco, seguia os passos das suas congêneres e visava 

assegurar a manutenção do acervo colonial (RODRIGUES, 2010, p.119). A criação da 

Inspetoria de Monumentos e a reorganização do Instituto Archeológico revelam um processo 

que forjava algo futuramente maior em curso no país, uma reação à modernização urbana por 

meio da (re)estruturação de entidades que protegessem o acervo tradicional da urbe de ser 

posto ao chão. Na urgência das entidades diante do caso Malakoff reside um dos indícios da 

mudança de sensibilidade em relação ao que se operava na urbe, ainda assim com ressalvas 

que não impediram o total avanço das reformas urbanas
124

 caso estas demolições executadas 

atendessem à utilidade pública
125

.  

Ao longo dos anos de 1929 e 1930 os encaminhamentos feitos às autoridades 

competentes pelo Instituto e pela Inspetoria deram vazão a uma sucessão de notas e artigos 
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 Havia entre os membros do Instituto a ciência de que “o progresso não permite certas conservações, porque 

do contrário estaríamos ainda nas cavernas e nas cidades lacustres...Há outros meios de ligar o presente ao 

passado, sem esse caturrismo que estorva o progresso” (RIAHGPE, 1925, p.377 apud PICCOLO, 2014, p. 100). 

125 Na ocasião do anúncio da construção da nova sede do IAHGPE, Mario Melo subentende em seu discurso 

que uma demolição pode ser justificada caso esta seja ocasionada por um motivo maior como a utilidade pública, 

no caso da demolição da sede do Instituto (MARIO MELLO apud RIAHGPE, 1915, p.59).  
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sobre a importância da manutenção não somente da Torre, mas de outros monumentos 

pernambucanos
126

. Apesar da interação prévia dos órgãos, não se infere neste contexto que 

houve uma mobilização orquestrada entre ambos, atuando na comunicação entre diferentes 

frentes, mas o tom uníssono entre eles e a abertura dada pelos periódicos às suas 

manifestações representam uma mudança de postura em relação ao que se operava na 

physionomia da urbe.  

Estava na ordem do dia questionar as demolições dos edifícios testemunhas da história 

urbana. As ocorrências ao longo da pesquisa foram tais que a edição do Diário de 

Pernambuco de 28 de junho de 1929 não surpreende pelo conteúdo, mas pela quantidade. Em 

uma mesma página havia três ocorrências. A primeira reporta, obviamente, ao tema Malakoff, 

a visita do Ministro da Marinha e o apoio à manutenção da Torre. A segunda matéria, de 

autoria de Mario Melo, cita a ameaça de demolição de três igrejas em Goiana (Pernambuco) - 

a do Rosário, a do Amparo e a Matriz - argumenta a edilidade que o estado de conservação 

dos templos e tal que a solução seria apenas o desmonte. Melo contra-argumenta que além 

dos auxílios pecuniários do governo para restaurações, as igrejas eram atestadamente (por sua 

longa explanação) “repositório de tradições, quer para a cidade que se formou em sua volta, 

quer para o Estado, quer para o próprio país, onde rareiam os edifícios do primeiro século do 

descobrimento”. A terceira notícia refere-se ao pedido do prefeito de Olinda para a 

manutenção dos monumentos da cidade, endossada pelo IAHGPE, a Igreja do Carmo, um 

sobrado colonial na Rua do Amparo e das ruinas do Senado da Câmara (DIARIO DE 

PERNAMBUCO, 28 de junho de 1929, p.3).   

Não partia apenas dos habitantes recifenses a apreensão acerca do Torreão. Radicado 

em São Paulo desde o final do século XIX, Vicente Themudo Lessa, professor e fundador da 

Igreja Presbiteriana Independente no Brasil, envia ao Diário de Pernambuco seu 

descontentamento ao saber da ameaça de demolição da Torre. As demolições faziam parte do 

cotidiano de Lessa que, como morador de São Paulo, a esta época já havia presenciado a 

demolição de boa parte do centro da capital Paulista. Lessa reconhece que o torreão não 

comporta os parâmetros estéticos vigentes, mas que na condição de último remanescente 

colonial deveria permanecer intacto. Este excerto revela, dentre outras coisas, que Lessa vê na 

preservação da Torre a memória do lugar, sua permanência em uma área totalmente 

                                                           
126

 A Ata da Sessão Ordinária do IAHGPE de 6 de agosto 1930 relata a descaractetização da Igreja de Soledade e 

da capelinha da praia de Boa Viagem, mas que protestar já era em vão nestes casos pois estava em curso uma 

“onda destruidora dos nossos monumentos” (MELO in: RIAHGPE, 1935, p.252). 
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transformada seria a garantia de que o local não perderia seu significado pregresso, restaria ali 

como marco e repositório das lembranças da coletividade, logo, um local de recordação 

(ASSMANN, 2011, p.359).  Propõe também que se salve um pequeno trecho da cidade com o 

aspecto colonial, que permita ao visitante compreender como era cidade; Lessa percebia nesta 

alternativa forma que o visitante não teria uma percepção fraturada da história do Recife em 

totalidade, pois assim veria uma das camadas de sua narrativa urbana. A seguir, destacam-se 

os principais excertos de seu artigo: 

De longe, venho também exprimir meu pesar ante a sombria ameaça que 

paira sinistra, qual ave agoureira, sobre a torre do Arsenal. Não há muitos 

dias revendo saudoso o antigo bairro do Recife, estive ao pé da velha Torre, 

minha conhecida desde a infância. Admirei-me de vel-a ainda erguida, com 

o seu gesto carrancudo, qual se fosse sentinela avançada do passado, 

guardando o formoso porto do Recife. Na febre que avassalla a cidade de 

Maurício era realmente contemplal-a uma vez mais! [...] O premio que lhe 

querem dar pelos serviços prestados nos dias de império e da república é a 

morte, o anniquillamento, como se fôra um traste inútil. É a triste sorte dos 

velhos... Suas linhas austeras talvez não se accommodem ás exigências do 

dia... É uma relíquia de três quartos de século, na sua apparencia de torre de 

mesquita. [...] Seja poupado o velho mirante, esculca solitário do passado, 

severo e carrancudo na sua guarita altaneira e humilde ao mesmo tempo, 

relançando olhar saudoso pelo antigo bairro que elle contemplou por muitos 

anos e escutou-lhe o gemido doloroso no embate demolidor do Progresso. 

[...] Não seria mau de todo se fosse conservado no velho burgo do Recife um 

curto trecho do passado, um pequeno quarteirão daqueles sobrados sem arte, 

daquella viellas apertadas como há ainda vestígios nas imediações da Madre 

de Deus. Seria uma relíquia de museu histórico para mostrar ao forasteiro o 

que foi o Recife de outras eras contrastado com os soberbos edifícios na 

transformação radiante que se vê! (DIARIO DE PERNAMBUCO, 22 de 

junho de 1929, p.4).   

Os esforços empreendidos pelo IAHGPE e pela Inspetoria Estadual de Monumentos 

eram vistos e celebrados pelos colegas membros dos Institutos Históricos e entidades de 

vinculação à tradição e memória dos estados vizinhos. Havia uma força politica, intelectual e 

sensível que mobilizava os recifenses a proteger o Torreão que municiava as entidades-irmãs 

a reclamar a preservação de seus monumentos. A ausência de legislação que protegesse o 

acervo construído das cidades
127

 acabava por impulsionar os representantes das entidades para 

articularem com os próprios promotores das demolições e para se manifestarem com 

insistência nos periódicos. E a este esforço o historiador Eusébio de Souza, responsável pela 

criação do Museu Histórico do Ceará e pelo Arquivo Público da cidade, publicou no jornal 
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Cedro apresentou ao Congresso proposta de lei neste intento, sem sucesso.  



  

   

186 
 

Gazeta de Noticias de Fortaleza suas considerações sobre os esforços empreendidos pelo 

Instituto Pernambucano: 

Pernambuco tem muito amor as suas tradições. O Instituto Archeologico que 

muito o honra, tem sabido enaltecer os alevantados feitos desse valoroso 

Estado nortista [...] a velha instituição de letras pernambucana está sempre 

na vanguarda da defesa de seu patrimônio artístico, visando colocar sob a 

proteção do Estado todos os edifícios que apresentarem no ponto de vista da 

história e da arte, um interesse nacional [...] para que o Instituto se reúna e 

proteste contra o tamanho atentado à obra imperecível de nossos 

antepassados, quando ela representa para nós, como a definiu o espírito 

lúcido de Luiz Cedro, a tradição viva, o trabalho acumulado de nossos 

predecessores, a sua inteligência, o seu gosto, as suas inclinações e constitue 

por tudo isso um espolio que temos o dever de conservar para transmittir a 

geração do Brasil de amanhã (in: DIARIO DE PERNAMBUCO, 19 de 

junho de 1929, p.3). 

A circulação das informações e manifestações acerca do Torreão no Recife fazia parte 

de notas e reportagens em jornais de circulação nacional como O Paiz, Estado de São Paulo, 

Jornal do Brasil e na Revista da Semana (Figura 49). Curiosamente, como foi mencionado na 

sessão sobre a demolição do Carmo Paulistano, os jornais davam certo destaque ao episódio 

pernambucano, por vezes endossavam o discurso dos protestantes contra a demolição – “Nada 

há que justifique a demolição da inofensiva torre monumental” (ESTADO DE SÃO PAULO, 

14 de agosto de 1930, p.7) – mas não interpelavam pelo seu próprio acervo construído. O 

apoio pelo jornalismo de outros estados era notificado pela imprensa local como modo de 

fomentar, mais uma vez, a sua seara:  

Os telegramas de Pernambuco informam que a Prefeitura de Recife resolveu, 

definitivamente, mandar proceder a demolição da Torre Malakoff. [...] Não 

somos dos que levam as preocupações tradicionalistas ao ponto de votar pela 

conservação de todos os velhos monumentos em prejuízo das imposições do 

progresso e da esthética urbana. [...] No caso de Pernambuco, entretanto, nos 

permitimos endossar os appellos do Instituto Histórico, fazendo votos pra 

que a Prefeitura do Recife reconsidere a sua resolução. A Torre Malakoff é 

um monumento que tem uma physionomia suggestiva e vale como uma nota 

pitoresca e tradicional dentro das linhas modernas das novas edificações 

recifenses. (JORNAL DO BRASIL, 12 de fevereiro de 1930, p.5). 

O Jornal do Brasil, sempre tão interessado porquanto diz respeito a 

Pernambuco, tomou a si a defesa da Torre de Malakoff. É uma boa iniciativa 

do ilustre diário carioca, chamando a attenção do ministro Victor Konder 

para a sem razão da derrubada da Torre. O pretexto invocado, qual o de 

perturbar o alinhamento da rua de S. Jorge, não pode ser seguido a risca, 

numa cidade como o Recife, onde várias ruas não obedecem ao rigorismo da 

linha reta [...]. O Jornal do Brasil em boa hora, contradiz essa opinião que é 

puramente gratuita [Konder afirmava que o Torreão era irrelevante estética e 

historicamente]. É pois um edifício sobre que se reflectiram acontecimentos 
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da vida local, e assim sendo tem um interesse histórico que não pode ser 

contestado. (A PROVÍNCIA, 4 de maio de 1930, p.3). 

As manifestações que perduram pelo ano de 1930 decorrem da insistência de Konder 

em pôr abaixo o Torreão; sem documentação que inviabilizasse sua empreitada, o projeto de 

alinhamento da Rua São José não seria inviabilizado. O apoio endossado pela prefeitura dava 

novamente ao Instituto Histórico e a Mario Melo a preocupação de que desta vez, o edifício 

não resistiria, assim como ruíram os Arcos e a Igreja do Corpo Santo.  

Figura 49 - Miniaturas das páginas da Revista da Semana, com matéria sobre a história e preservação de 

Malakoff, e destaque da matéria publicada no Jornal do Brasil. Ambas publicadas em 1930. 

  

Fonte: Revista da Semana, 9 de agosto de 1930, p.26; Jornal do Brasil, 2 de maio de 1930, p.6.  

As manifestações que pululavam à época partiam das fontes diversas, o Monsenhor 

Pedrosa, já em idade avançada, enviou uma carta contando a Melo como havia sido a 

construção da Torre e completa “não satisfeitos com o que já fizeram com os arcos da 

Conceição e de Santo Antônio e com a majestosa igreja do Côrpo Santo” (RIAHGPE, 1930, 

p.123).  Dizia o secretário honorário do Instituto que mesmo com o apoio unânime em várias 

frentes da sociedade não bastavam para salvar a Torre. A resistência de Malakoff da Criméia 

que produzira ânimo ao povo recifense de meados do XIX não munia a irmã recifense de ser 

ceifada “desgraçadamente e sem razões poderosas querem destruir, mas por cuja conservação 

nos temos batido com unanime apoio” (ibid. p.125). Por sorte, a Revolução de 1930 fez com 

que Konder fosse exilado e assim, a ameaça ao Torreão cessava. Em 1932 foi transformada 
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em sede da Capitania dos Portos e passou a abrigar cursos gratuitos para jovens rapazes 

(JORNAL DO RECIFE, 22 de abril de 1932, p.2). 

Se a modernização abarcara consigo o impulso demolidor sobre o velho Bairro do 

Recife acarretando nas demolições dos Arcos e da Igreja do Corpo Santo, construía-se neste, 

no caso Malakoff, um conjunto de ações que visavam recuperar, ou ainda, forjar um novo 

“halo”
128

 para as construções antigas e paisagens pitorescas para que não ruíssem pelo tempo 

ou pela picareta. Ora, se era a Torre que se intentava proteger, logo a forja deste novo halo 

não compactuava com o sagrado, mas com as reminiscências que emanavam deste artefato do 

século passado, que não era palco de grandes acontecimentos, mas envolto em uma paisagem 

de memórias cotidianas que deixavam o velho bairro do Recife não se perder, pois; deixando 

de ser “velho” de certa forma deixava de ser também “Recife”.  

As demolições atendiam a lógica progressista viabilizadoras da tríade produção-

circulação-consumo e seguiam um curso que invariavelmente se contrapunha a outro processo 

social e cultural que tomava força. Emergia a sensibilidade apenas porque tratava-se de um 

momento em que os elementos urbanos da Recife de feições coloniais estavam passíveis 

esmorecer por completo do acervo da cidade. Caso não houvesse detentores da mémoria da 

Torre, documentos e agentes que davam ao sítio significado advindos de uma transmissão 

intergeracional, como o Monsenhor Pedrosa e do Sr. Joaquim Santos, testemunhas dos áureos 

tempos da Torre, possivelmente se inviabilizaria a tessitura composta pelo presente sensorial 

(a edificação que se vê) e o passado histórico (o que se sabe sobre ele) (ASSMANN, 2011, 

p.360). A supressão ou subversão do significado de um local para os citadinos sujeita os 

monumentos ou espaços a serem eliminados ou alterados - assim como ocorreu com a Igreja 

do Rosário e os novos ocupantes das imediações do Largo do Rosário em São Paulo – 

sujeitaria a Torre ao desaparecimento.  

O pioneirismo pernambucano ao observar que em seu acervo que se desfazia estava 

também o desaparecimento de sua memória e identidade permitiram que discussões maiores 

tomassem forma nos anos seguintes, somadas aos pensamentos que já estavam em curso ao 
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 O Halo perdido a ocasião das demolições referidas é o mesmo a que se remeteu Piccolo (2014, p. 21) ao 

associar o os efeitos devastadores da modernização urbana à “perda do Halo” dos edifícios religiosos do bairro 

do Recife. Esta leitura feita sobre Berman acerca do Halo do poema de Baudelaire, associado ao pensamento 

Marxista, é aqui contraposta com a perspectiva de que se havia se perdido o Halo que protegia até então os 

edifícios por serem intocados pela aura sagrada que lhes era atribuída. Então o processo inverso, de tentar mantê-

los intactos, construía-se em outra perspectiva. Forjava-se para eles um novo halo, seriam agora intocáveis por 

sua relevância história e artística, artefatos de um cotidiano e de memórias.   
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menos desde a Semana de Arte Moderna de 1922, do Movimento Antropofágico e do 

Manifesto Regionalista do Nordeste. Vinculados aos pensamentos de José Mariano acerca do 

que seria a arquitetura tradicional brasileira, constituem um panorama de resgate genealógico 

aos elementos que deveriam ser preservados, celebrados e lembrados como vetores da cultura 

brasileira. Não como processo, mas resultado de seu processo histórico e, portanto, 

pertencente a este passado como a evolução de seu quadro, o compasso seguinte de uma 

sequência de notas sem as quais a história perderia seu sentido. 
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Escombros e Vestígios: à guisa de conclusão  
 

Como um corpo golpeado lentamente ao longo dos anos e que em farrapos iniciasse a 

sua reação em defesa própria, assim é a linha do tempo traçada pelos eventos de demolição 

aqui apresentados, que constroem uma narrativa da evolução das representações sobre o 

acervo construído das cidades. As três primeiras décadas do século XX no Brasil foram 

marcadas pelas obras de melhoramentos urbanos que mobilizavam muitos, direta ou 

indiretamente, sob a égide da “destruição construtiva”. Mas que tipo de construção haveria se 

esta não fosse uma adição ao que já era existente? Era uma sobreposição de temporalidades 

moderadas pelos interesses daqueles que sob o manto do “progresso” extirpava de seus 

domínios os elementos remanescentes daqueles que por eles foram superados. Colônia e 

Império, superadas pela República não poderiam coexistir materialmente se nas esferas 

política, social e econômica. Era no campo material e cultural que se asseguraria um dos 

marcos de sua existência, delineando novos contornos para memória e identidade dos 

citadinos.  

A hipótese proposta, que a mudança de sensibilidade de como a imagem do que hoje é 

lido como “patrimônio” vai se desenvolver antes de sua institucionalização em 1937, foi 

comprovada pelo avançar das leituras empreendidas não apenas quanto aos eventos de 

demolição aqui discutidos, mas também pelo crescimento dos debates e questionamentos 

acerca do que vinha sendo empreendido nas três capitais. A sensação de se sentir forasteiro 

pelo não reconhecimento das imagens e paisagens dentro de uma urbe previamente conhecida 

denotam um destes indícios da formação da sensibilidade acerca das edificações do período 

anterior ao advento da República. Mas não se restringia apenas ao visitante, o habitante que 

presenciava as mutilações feitas na urbe alterava seu cotidiano para observar o que se 

empreendia. As ações para vivenciar a urbe compreendiam: assistir a uma demolição, visitar 

os edifícios em seus últimos momentos, fotografá-los em sua transfiguração rumo aos 

vestígios, publicar sua história com o edifício ou ainda a história do próprio edifício. Está 

neste contexto, ainda, o ato do citadino questionar o que estava sendo feito pelo Estado e 

Município por entender que aquela alternativa não seria a mais favorável a todos por privar as 

gerações futuras de fatos concretos de sua história. Consistem estes atos no esforço de se 

perenizar, ao menos em uma das dimensões da realidade – mesmo que esta fosse uma 

operação mnemônica individual – a existência do que se sabia que deixaria de existir em um 

futuro próximo.  
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Parte destas manifestações vistas ao longo da pesquisa, as respostas para as questões 

apresentadas previamente, a construção da sensibilidade diante da manutenção do acervo 

edilício e paisagístico da cidade se manifestavam nas operações citadas anteriormente. Os 

debates ocorriam em diversas situações, dentro das instituições de proteção à tradição 

nacional ou estadual, como o IHGBR e o IAHGPE, entre os políticos, quer fossem ministros 

(no caso Malakoff), vereadores (no caso da Ajuda) ou deputados (no caso do Castello); e 

entre as parcelas letradas, estimuladas por intelectuais como Coelho Neto, José Mariano, 

Gilberto Freyre, Manuel Bandeira e Lima Barreto ante personagens como Morales de los Rios 

e Olavo Bilac, se contrapunham direta ou indiretamente. Entre eles permeavam os discursos 

que se distanciavam das demolições, mas não em sua totalidade. Vivaldo Coaracy era uma 

destas vozes que representavam o processo em curso que direcionava os olhares para a 

dimensão material como, na realidade, apenas uma das expressões das mudanças na 

identidade nacional, moduladas (também) pelas memórias que vingariam para a posteridade. 

Felizmente a impossibilidade de resgatar todos os discursos e perspectivas é sanada pelos 

registros diversos aqui apresentados em pequenas crônicas, artigos, reportagens, fotografias e 

mesmo com as posturas municipais que imprimem por meio da lei qual o imaginário urbano 

que se almeja e qual deveria ser superado ou esquecido.          

A premissa proposta, de que as representações das cidades coloniais foram durante 

muito tempo negativas, se comprovam pelos discursos demonstrados ao longo do trabalho. 

Mas, além disto, às parcelas populares foram relegadas as reminiscências da urbe colonial. 

Não raro, as áreas consideradas em degradação física interseccionavam as áreas ocupadas 

pelas parcelas populares e assim ambas passam a ser vistas de forma que tendia a unifica-las, 

eram a causa do atraso, associada à insalubridade, fealdade e insubordinação. Os exemplos 

mais relevantes deste processo estão nas demolições do Castello, do Rosário e do Carmo 

(especificamente sua várzea). A ligação do centro da cidade paulista com a Várzea do Carmo 

por meio de sua ladeira, onde estavam o Convento e a Igreja demolidas, só foi viabilizado 

após as obras que retiraram as parcelas populares compostas por caipiras, chacareiros, 

comerciantes, lavadeiras e “vadios” do local, em razão da remodelação física da várzea, que 

passou a ser a ligação do centro com os novos bairros industriais e residenciais. O caso do 

Castello e do Rosário se assemelham por terem ocorrido pela pressão econômica, social e 

política para extirpar a reminiscência incômoda das vistas dos novos ocupantes da área central 

da cidade. Ainda que as demolições ocorridas nos melhoramentos urbanos fossem conduzidas 

por demandas espaciais e estéticas, são as permanências subjacentes que eles trazem que 
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impulsionaram os primeiros golpes. As fachadas em desgaste e as ruas estreitas apenas 

compõem um cenário de tensões sociais entre os habitantes, os usuários tradicionais e os 

aspirantes a reocupá-los. Quando associado ao segundo fator – o espacial - as motivações 

demolidoras não residem apenas na necessidade de expansão, alargamento ou reconfiguração 

dos lotes, pois há em seu cerne a intenção de provocar o apagamento daquilo que não 

corrobora com o imaginário criado para aquela região da urbe.  

Outro ponto relevante a ser explorado é a o uso da fotografia neste período como 

elemento que intentava perenizar um momento da cidade. É neste sentido que o trabalho de 

Freitas na Sé paulista, quando visto em conjunto com seu esforço para registrar a história da 

cidade, comporta o significado equiparável as Missions Heliographiques francesas. Este tipo 

de registro era o que intentava realizar José Mariano durante as demolições do Castello, 

impossibilitado pela rápida demolição da Igreja dos Jesuítas. A abertura do Convento da 

Ajuda à visitação também permitiu que alguns jornalistas conseguissem registrar aspectos 

gerais das áreas internas e detalhes do edifício por tanto tempo recluso. Este registro que 

intenta demarcar a existência dos edifícios, dos conjuntos ou da configuração da cidade em 

dada época, demonstram que Freitas e os outros fotógrafos da urbe como, Malta e Ferrez (no 

Rio de Janeiro), Militão (em São Paulo) e Du Bocage (em Recife) estariam cientes do valor 

documental de suas imagens como um dos poucos recursos que poderiam acessar para 

perenizar a cidade de feições coloniais que estava na iminência de desaparecer. O caso de 

Freitas se torna especial por sua privilegiada perspectiva para documentar a demolição de um 

remanescente colonial, a demolição da Sé Cathedral, que foi registrada a cada etapa. A 

sequência de imagens produzidas por Freitas são um viés de documentação que transita entre 

técnico e o sensível, sua lente registrava o processo de destruição e reconstrução da cidade.  

Como foi dito anteriormente, a periodicidade para registrar o desmonte da Sé em todos 

os seus ângulos conferem ao conjunto das imagens o caráter técnico, em que os detalhes 

catalogados compõem um acervo que documenta sua relação com o entorno, sua estrutura e 

mesmo o estilo que a compunha. Este ato de registrar a igreja em demolição adiciona uma 

camada de significado à imagem, que se vincula indiretamente com o caráter técnico, mas 

remonta a manifestação do sensível formulado pela imagem o terceiro tempo da realidade - 

nem passado, nem presente – modulada pelo efêmero que poderia se perder posteriormente 

junto à narrativa da Catedral colonial. Mais do que os textos descritivos sobre as demolições 

feitas durante o arrazamento do Castelo, por exemplo, a fotografia permite ao indivíduo da 
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contemporaneidade captar um modo de percepção da realidade privilegiado, “a testemunha 

que pôde vislumbrar o referente da foto ainda em vida” (BARTHES, 1984, p.118), um 

momento da realidade que se cristaliza na fotografia e que permitiria que a igreja não deixasse 

de existir em sua totalidade porque havia uma comprovação que atestava sua existência com 

alguma verossimilhança. Verossimilhança, porque há no processo da fotografia, da pintura e 

da escrita, a influência daquele que a produz, logo, não seria um falseamento da realidade, 

mas uma versão dela, coerente porque não a distorce, mas não a documenta em sua inteireza.  

Muitos indivíduos que iam ao encontro dos edifícios em vias de demolição não 

estavam munidos de câmeras ou blocos de anotações, mas o gesto de se deslocar até as 

imediações da construção ou ainda adentrá-la foi constante nos episódios de destruição. Este 

rito de despedida se repetiu nos episódios de demolição aqui analisados. Para o Castello, em 

1905, muitos se muniam de coragem e avançavam pelas ladeiras rumo ao seu cimo, de onde 

poderiam ver a cidade da qual os castelenses não podiam fazer parte. A partir de 1920, a 

perspectiva da colina é feita a distância, a demorada derrubada acabou por fazer parte do 

cotidiano carioca e muitos “especialistas” em demolições se aglomeravam em ângulos 

favoráveis para assistir à operação. Para a Ajuda, foi a peregrinação de curiosos e de pessoas 

afeitas ao Convento, fosse por enxergá-lo como testemunha da história urbana ou pela 

vinculação religiosa. Já para o Carmo da ladeira houve a “cerimônia completa”, com o velório 

embebido em lágrimas em sua última missa sabatina, a “transladação do corpo” pela 

peregrinação das imagens sagradas e o “enterro” na capela provisória vizinha ao lote onde 

seria construída a sua nova basílica. Havia um breve enlutamento pelo desaparecimento do 

templo, manifestado nos discursos dos celebrantes das cerimônias e pelas descrições feitas 

sobre os fiéis. O pesar se vinculava a uma perda que parecia não se mensurar ao certo de que 

se tratava, pois parecia haver um consolo que se perdia um templo para que um novo surgisse. 

A perda residia na memória vivida, sobretudo, os locais de memória eram apagados da cidade, 

não por acaso, os mais velhos manifestariam maior pesar pelo histórico vivenciado em seu 

cotidiano. 

O papel da imprensa nestes processos é um tópico que merece destaque. Em sua 

maioria, constatou-se que as manifestações eram favoráveis às demolições, mas as reações 

contrárias, ainda que em menor medida, ocorriam e permitiam que as vozes dissonantes às 

dos promotores das demolições se manifestassem e registrassem que não havia uníssono aos 

processos de perda e supressão da memória e identidade dos grupos citadinos que não foram 
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privilegiados pelas reformas. As manifestações também revelam pela quantidade crescente de 

oposições ao longo dos anos observados neste trabalho que se construía e disseminava uma 

nova cultura e sensibilidade, que permitia aos leitores ou ouvintes (já que ainda era comum as 

rodas de leitura de jornal onde um individuo lia as mensagens para os outros) a apreensão de 

uma nova perspectiva, a de que nem tudo deveria ir abaixo para que o novo viesse a surgir, 

nem que cabia apenas ao Estado definir o que deveria existir na cidade, que as vozes 

poderiam sim ser ouvidas. 

É importante compreender que o contexto observado apresenta a transferência de 

influências e marcadores de poder no espaço físico das cidades. O desenvolvimento das urbes 

no Brasil esteve por muito tempo vinculado diretamente à influência da religião católica, que 

ia além do cotidiano dos citadinos: deixava marcas na paisagem urbanas das aglomerações 

espalhadas pelo país (TEIXEIRA, 2009, p.27). A vinculação entre Estado e Igreja perdeu 

força significativa a partir da Proclamação da República no último quartel do século XIX. 

Este processo – a Secularização – teve manifestação direta no espaço físico das cidades, que 

passou a adotar símbolos, datas e personagens vinculados aos ideais republicanos na época 

recém-constituídos no Brasil. A formulação de uma cidade cívica, republicana, se 

encaminhava para representações laicas, voltadas mormente para elementos e signos oriundos 

das novas aspirações políticas e culturais vigentes. A secularização de muitos espaços poderia 

resultar na simples alteração da nomenclatura de logradouros, mas também, como se 

manifesta nesta pesquisa, no deslocamento de espaços anteriormente tidos como sagrados – 

quase intocáveis – que davam lugar aos novos signos de modernidade e civilidade pretendidos 

para o novo regime político.  

Quando se coloca lado a lado os casos do Carmo e de Malakoff, que ocorreram 

praticamente ao mesmo tempo, tem-se a percepção diferenciadora da imprensa paulista acerca 

dos dois eventos, em específico, a postura do jornal Estado de São Paulo, sabidamente 

situacionista para a política paulista, mas de postura partidária (até o momento) desconhecida 

em relação aos pernambucanos. As publicações no Estado favoráveis as manutenções de 

edifícios antigos não se restringiam a capital pernambucana. Permite inferir, baseados nos 

dados de como se operaram as demolições do Rosário, que a imprensa do Estado atuava como 

um “quarto poder fora da constituição” (BARRETO, s/d).  Cabia à imprensa em um sentido 

amplo disseminar as ideias em curso na realidade, e quando este tocava aos aspectos físicos 

da cidade, se tornava possível apreender a quais mecenas ou senhores atendiam as redações.   
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Há nesta diferença de “tratamento” outra variável, e esta seria concernente as 

diferenças culturais entre os pernambucanos que mobilizaram uma campanha massiva de 

divulgação do que ocorria na cidade e os paulistas, que ascendiam economicamente e dos 

lucros auferidos construíam uma “cidade a sua imagem e semelhança”. Burke ao discutir as 

diferenças entre povos e culturas em relação à preservação da sua memória, lembra do caso 

dos irlandeses, “que nunca esquecem” – sentimento partilhado pelos chineses e poloneses - e 

dos Ingleses “que tem a amnésia estrutural”, fato comum aos indianos e americanos (2000, 

p.81). Ora, num país com dimensões tais como as brasileiras, não seria de se surpreender que 

as raízes da formação de cada estado ou região primasse por certas perspectivas em relação ao 

seu passado, fosse de esquecimento ou de resgate e louvor a ele. Esta perspectiva abre portas 

para inferir sobre as diferenças entre os comportamentos paulistas e pernambucanos diante de 

alterações e destruições feitas em seu acervo construído que se prestasse a (ajudar a) contar a 

história de cada capital. Para além das diferenças entre as dimensões físicas e inserção política 

e econômica no cenário nacional – um dos caminhos para justificar a presença de mais 

edificações “relevantes” em uma capital do que na outra, a sensibilidade em relação às 

demolições empregadas se manifestam também nas diferenças de dados contidos nos acervos 

indicando que, mesmo demolidas, as edificações já não mais existentes estiveram na urbe 

compondo sua tessitura.  
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