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carta do editor
Caminhar pela cidade sem rumo ou sem preocupação, flanar, nas palavras de
Baudelaire, é divagar pelo espaço urbano e apreciar suas sutilezas. Explorar a cidade é também um movimento para transformá-la, compreendendo sua história e
percebendo suas nuances e peculiaridades.
Diariamente encaramos a cidade de maneira funcional, buscando caminhos mais
curtos ou menos movimentados, privilegiando escolhas que facilitem a chegada de
um ponto a outro, quase sempre com pressa e sem exercitar o olhar. O Rolé surge
como um projeto que tem por objetivo a promoção de um encontro mais amistoso
entre o caminhante e a cidade. Nos “rolés”, o sentido de passear é elevado à sua
máxima, priorizando a apreciação, o reconhecimento de signos, o exercício da observação, a valorização da memória e da efetiva vivência dos lugares.
Nascido no Rio de Janeiro em 2013, o Rolé desenvolve roteiros para serem feitos a
pé e que estimulem esse tal ato de “flanar”. Desde 2016 o Rolé fez as malas e foi
passear pelo Brasil; e sete municípios foram visitados. Os roteiros desenhados são
recortes que contribuem para entender a formação e o desenvolvimento dos centros históricos das cidades selecionadas para esta edição: Aracaju, Manaus, Recife,
Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vila Velha.
Seja à distância ou in loco, folhear esta publicação é dar um rolé por esses lugares.
Nesse sentido, esta edição de “Rolé Brasil – Caminhando pelas Histórias das Cidades” sugere um passeio pensado para que o olhar seja conduzido a uma nova relação com o espaço público, a história e as possibilidades de interação que surgem
ao nos tornarmos parte integrante e ativa da cidade.
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Por que merece um rolé?
O centro de Aracaju

, enquanto espaço de lazer,

carrega inúmeros elementos de representação da cultura e da
história do aracajuano. O núcleo urbano inscrito na praça Fausto Cardoso é uma das primeiras áreas públicas demarcadas pelo
engenheiro Pirro em seu desenho fundador da capital, em 1855.
Ali começa o traçado em formato de “tabuleiro de xadrez” que dá
a Aracaju o título de primeira capital planejada do país.
Desde os primórdios da cidade, a antiga praça participa da vida de
Aracaju como um lugar de significativa importância e de diversas
funções, carregada de simbologia e embelezada por sua arquitetura.
O local abriga a estátua de Fausto Cardoso, deputado que liderou a
revolta contra as oligarquias do estado, no começo do século XX,
fato que fez com que a praça deixasse de ser chamada de Benjamin
Constant. Contíguo à praça, está outro marco histórico-arquitetônico: o atracadouro que serviu de desembarque para a comitiva de D.
Pedro II, conhecido como Ponte do Imperador.
A área, também conhecida como praça dos Três Poderes – por

ARACAJu
8

abrigar em seu entorno as casas do legislativo, do executivo e
judiciário –, foi palco para acontecimentos marcantes da vida
política e social dos sergipanos, entre eles grandes comícios,
quermesses e o Carnaval. Por seus valores políticos e culturais,
acrescidos do encontro com o rio Sergipe e de um significativo conjunto arquitetônico, a praça Fausto Cardoso constitui, hoje,
parte significativa da memória da cidade de Aracaju.

9

O CENTRO
HISTÓRICO
DE
ARACAJU

Na época do descobrimento, o terri-

Até o fim do século XIX, a nova capital não

Entre os anos 1970 e 1980, o centro de

tório sergipano era habitado por várias

exercia tanta influência no estado porque

Aracaju começou a perder sua atrativida-

tribos indígenas, sendo os tupinambás

possuía maior relacionamento com a

de. Ao mesmo tempo que vivenciou um

e os caetés predominantes. Durante o

região do Cotinguiba, área produtora de

período de crescimento urbano acelerado,

período colonial, a região e sua produção

açúcar. Com a relativa queda no dinamis-

a cidade também passou por um proces-

de açúcar foram disputadas por europeus

mo econômico dessa região na década

so de crescente desvalorização de seu

— portugueses, holandeses e franceses.

de 1970, em meio à seca e à diáspora

centro urbano enquanto espaço de lazer

No começo do século XIX, ainda sob o

nordestina, Aracaju expande sua área de

e moradia, isso ocasionou o seu esvazia-

controle da cidade de São Cristóvão, a pro-

influência e ganha destaque em relação

mento e sua subutilização. Entretanto,

víncia de Sergipe Del Rey participou das

aos demais municípios sergipanos, graças

essa descentralização e a migração do

negociações da Independência até que, em

ao setor industrial e ao de serviços. A

comércio para outras regiões da cidade,

1855, ganhou uma nova capital: Aracaju.

partir daí, Aracaju atraiu pessoas de todas

principalmente para a zona sul, não dimi-

as regiões do estado de Sergipe e suas

nuíram as atividades comerciais em tal

circunvizinhanças que procuravam melho-

espaço, que ainda atuam como um ponto

res oportunidades e condições de vida,

identitário da área.

O então pequeno povoado de pescadores,
à margem direita do rio Sergipe, passou
por uma mudança radical com a transferência do comando político-administrativo.
Aracaju foi planejada para dinamizar a
economia e tornar-se centro administrativo

expropriada do campo e partiu em busca
da sobrevivência na cidade.

do estado de Sergipe, já que São Cristóvão
não oferecia condições geográficas para o
aporte de navios nem estrutura para alojar
as repartições do governo.
O poder público elaborou um plano diretor
e concedeu adiantamentos financeiros
para a construção e organização das pri-

Normalmente, os livros de História do

meiras residências. Dentro desse plano, as

Brasil se fecham em algumas cidades,

ruas foram delimitadas geometricamente,

poucas famílias e episódios específi-

como um tabuleiro de xadrez, para desem-

cos, criando uma percepção coletiva de

bocarem no rio. A cidade surgiu para

História Nacional. Dentro dessa perspec-

desempenhar funções comerciais e admi-

tiva, determinadas regiões de um país

nistrativas e permitir a entrada de Sergipe

de dimensões continentais como o nosso

no mercado de relações internacionais,

acabam se apagando. A história aracajua-

rompendo com a dependência comer-

na, por exemplo, não sumiu de todo, mas

-cial com a Bahia. O ponto de partida

ficou restrita a movimentos locais, como

para o crescimento foi o centro do poder

se só interessasse a alguns grupos especí-

político-administrativo (atual praça Fausto

ficos. No entanto, ela tem relevância tanto

Cardoso), onde aconteceram, no início da

para a construção de uma proximidade

República, revoltas contra a hegemonia

quanto para a noção de brasilidade.

política local.
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principalmente a população pobre que foi
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ROTEIRO PELO CENTRO HISTÓRICO

8 Capela de São Salvador
Arquidiocese de Aracaju
1 Praça Fausto Cardoso
Um dos símbolos da cidade, foi
construída em 1857, dois anos depois
de Aracaju ter sido transformada
em capital da antiga Província de
Sergipe. Anteriormente chamada
de “praça do Imperador”, “praça

3 Palácio Museu Olímpio Campos

10 Centro Cultural de Aracaju

Idealizado na época do Brasil Império,

Já foi sede da Alfândega e passou vinte

O primeiro centro católico construí-

foi concluído em 1863 para ser um

anos trancado até sua reabertura em

do em Aracaju. Desde 2012 é parte

ícone da modernização da cidade e se

2014. O antigo casarão reformado

do Patrimônio Histórico e Artístico

tornou palco das disputas de poder das

impressiona logo na entrada com uma

de Sergipe. É eclético, mas marcado

aristocracias sergipanas. Como símbo-

imponente escadaria de madeira.

pelo estilo neoclássico. Foi onde foi

lo do poder, faz parte de uma tentativa

Abriga o Museu de Aracaju Viana de

celebrada a missa da missão de oito

de construção de uma cidade moderna,

Assis, o Memorial da Alfândega e o

dias à província de Sergipe Del Rey

distante do passado colonial e atrasa-

Teatro João Costa.

com a imperatriz Teresa Cristina.

do, repensado pelos demais espaços.

do Palácio”, “praça da República”
e “praça Tiradentes”, foi batizada
de “Fausto Cardoso” em 1912, em
homenagem a um dos mais influentes

2 Ponte do Imperador D. Pedro II

políticos da história sergipana, o

Segundo consta, foi construída para

deputado estadual assassinado no

o desembarque de D. Pedro II e sua

local em agosto de 1906, durante o

comitiva imperial, já que as pessoas

episódio conhecido como “a tragédia

que chegavam a Aracaju naquela época

de Sergipe”.

desciam dos navios em pequenos
barcos e, a partir deles, tinham que ser
carregadas por negros escravizados até
terra firme. Durante décadas, serviu
como atracadouro, com suas laterais
utilizadas para receber os barcos de
pequeno e de médio porte que entravam no estuário do rio Sergipe.
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9 Mercado de Artesanato Thales Ferraz

4 Palácio Fausto Cardoso

Está inserido no contexto da evolução

De arquitetura clássica e colonial e

urbanística da cidade. Assim como o

tombado pelo Patrimônio Histórico,

Mercado Antônio Franco, fica no centro

já foi conhecido como palacete da

e foi previsto em seu planejamento, em

Assembleia Provincial. Por muitos anos

1855. O centro deveria ter a forma de

abrigou a sede do parlamento estadual,

um traçado com linhas entrecruzadas,

e grandes nomes da política sergipana

como um motivo xadrez – a posição

passaram por sua tribuna. Atualmente

dos mercados e seu estilo arquitetôni-

é sede da Escola do Legislativo e do

co estão em harmonia com o projeto

Memorial Deputada Quintana Diniz.

inicial. O Antônio Franco provia a população de gêneros alimentícios. Com
o crescimento da capital, tornou-se
necessário ampliar o espaço, e assim
foi construído o mercado auxiliar que
recebeu o nome do industrial Thales
Ferraz, em 1948.

7 Catedral Metropolitana de Aracaju
Dedicada a Nossa Senhora da Conceição, foi inaugurada em 1875, após
treze anos de obras. Esta igreja é carregada de elementos que demonstram o
desejo de representar o estilo neogótico e reforça a tradição do marianismo
no Nordeste brasileiro.
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5 TJSE

6 Praça Almirante Barroso

O então Tribunal de Relação teve suas

Faz homenagem àquele que é consi-

sessões realizadas no Palacete da

derado um dos heróis da Guerra do

Assembleia Legislativa até 1895, quan-

Paraguai, membro da Marinha na

do se mudou para o prédio que hoje

época do Império. Depois da transição

abriga o Memorial do Poder Judiciário

para a República, a construção de sím-

do Estado de Sergipe, na Praça Olímpio

bolos cívicos passaria a valorizar mais

Campos. Em 1930, os desembargado-

membros do Exército em detrimento

res receberam outro prédio na mesma

da Marinha.

praça, onde funcionou o Tribunal de
Justiça por 49 anos, até que em 1979
foi inaugurado o atual Palácio da Justiça na praça Fausto Cardoso.
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LITERATURA E POESIA

Um dos grandes nomes da literatura de cordel, o
paraibano Manoel d’Almeida Filho (1914-1995)
estabeleceu-se em Aracaju na década de 1940. Foi
lá que produziu a maior parte dos duzentos títulos
de sua obra poética, romances de amor e sofrimento, aventuras sertanejas e histórias envolvendo
o cangaço, entre eles “Vicente, o rei dos ladrões”,
“Josafá e Marieta”, “A luta de Zé do Caixão com o
diabo”, “Gabriela”, “Os cabras de Lampião” e “O
direito de nascer”. Durante cinco décadas, vendeu
folhetos de cordel na parte externa do Mercado
Antônio Franco (defronte ao Mercado Thales Ferraz). Em 1955, começou a publicar as suas obras
pela Editora Prelúdio, de São Paulo, atual Luzeiro, que se tornaria a maior editora de folhetos de
cordel do Brasil. Além de autor, Manoel tornou-se
selecionador e revisor de textos da editora paulistana até os anos 1990. Foi fundador da Academia
Brasileira de Literatura de Cordel, sendo o patrono
da cadeira.

Nosso mundo tem passado
Por uma grande reforma,
O tempo dos cangaceiros
Já saiu fora de forma;
Com os costumes antigos
Hoje ninguém se conforma.
É tanto que se um poeta
Escreve em cima da linha
Um drama desenrolado
Numa cidade vizinha,
Quem não conhece diz logo
Ser conto da carochinha.
Pois sei de diversos casos
Que como recordações
Ainda hoje revivem
Pelas plagas dos sertões
Como uma lembrança eterna
Plantada nos corações.
Manoel d’Almeida Filho, “O amor em face do destino”

18

19

ensaio HISTÓRICO-cultural

Passeio Poético na
cidade de Aracaju
Quando chegamos a Aracaju a primeira coisa a despontar a nossa vista é o
céu. Azul e intenso, tão amplo que parece haver mais céu que cidade. Uma vez

Quando conseguimos deixar de nos encantar nos mercados e andamos seguindo

Marcia Conceição da Massena Arevalo
Bacharel em História, Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural pelo IPHAN

o olhar para a vizinhança, avistamos os primeiros sobrados neoclássicos aracajuanos, escondidos pelo comércio e resistentes, a honrar a memória de Pirro. É
como se viajássemos no tempo; ao lado destes senhores casarões estão prédios
que datam de 1950 em diante, época em que o modernismo emprestava sua
concepção arquitetônica aos prédios burocráticos públicos. Ao olhar para cima,
um arranha-céu leva o nome popular de Maria Feliciano, a mulher mais alta que já
nasceu no Brasil.

passado o transe, ao baixar a vista, nos encantamos com o contraste harmônico

Saindo da confusão estranhamente atraente do comércio e do calçadão, chega-

de cidade-rios-árvores que é Aracaju. Uma só visita não vai permitir conhecer

mos às praças. Ah! As praças, como diria o poeta aracajuano Mário Cabral, espa-

tudo, mas vai te dar um belo panorama, isto porque a cidade ribeirinha e plana

ços “cheios de cor regional que guardam a alma do próprio povo”. Nelas, a vida

se mostra aberta e risonha a todos que aqui chegam. Jovem, mas com muita

acontecia e ainda acontece. Espaços, jardins e quiosques, rodeados de palácios

bagagem, a capital sergipana guarda no seu traçado urbano e na sua arquitetura

que abrigam os centros de poder (palácio do governo, Assembleia Legislativa,

um patrimônio cultural diverso e amplo.

Câmara Municipal) dão lugar a feiras, eventos, atos políticos... Exemplos disso

O Centro Histórico à primeira vista se inicia no famoso quadrado de Pirro, urbanista que realizou o primeiro plano urbano. Aracaju, como outras jovens capitais
da metade do século XIX, foi projetada, e, como todas as outras, também hoje
em dia, excede em muito os limites iniciais pela expansão urbana. Começar uma
viagem pela origem da cidade do Aracaju ajuda a sentir melhor a evolução urba-

são as praças Fausto Cardoso e General Valadão. Mas há aquelas praças que
no Centro Histórico mostram a origem interiorana desta capital e são lugar de
encontro, de concentração dos estudantes das quase centenárias escolas dos
arredores. Como as praças Camerino e Atheneu Sergipense, que estão sempre
cheias de barulho no fim do dia.

na da mesma. Este lugar de origem remonta à Igreja de Santo Antônio, no alto

E, quando você acha que terminou, uma caminhada pela avenida Beira-mar

da colina de mesmo nome. Ainda que a arquitetura remeta a um momento mais

te leva a descobrir mais e mais coisas. Seria a Avenida Beira-mar ou a Ivo do

modernista, o prédio marca o lugar da pequena vila, que em 1855 foi elevada a

Prado? Nenhuma das duas... É a famosa rua Aurora, primeira a ser traçada por

capital de Sergipe.

Pirro, e, no entanto, até hoje rua da Frente! Esse é seu nome de guerra! Rua

A partir deste marco, descemos ladeira e seguimos o fluxo, guiado pelo rio Sergipe. Segunda parada: mercados municipais. Verdadeiro caleidoscópio cultural,
os três prédios de arquitetura e temporalidades diferentes são a contribuição da
era de ouro operária, o legado das fábricas têxteis e do visionário Thales Ferraz
e da Fundição Smith. Também são o espaço onde notamos diversas facetas do
patrimônio imaterial sergipano e aracajuano: artesanato, ervas, queijos, doces,
comidas de coco e macaxeira, moquecas, bode e buchada, frutas, verduras,
cachaça, couro, cerâmica. Um só espaço, três prédios, três formas de sentir
(pelo cheiro, pelo gosto, pelo tato) a diversidade de elementos que compõem a
cultura popular que José Calazans tanto celebrou em seus textos e na sua vida.
No mercado há cantores, cordelistas, repentistas, ambulantes, floristas, benze-

da Frente do rio Sergipe e que te leva a ver, de um lado, poucos porém belíssimos exemplares de casas modernistas e pequenos palacetes dos senhores da
cana de açúcar (hoje Museu, Centro Cultural, OAB) e, do outro, as pontes. A
busca pelas pontes da rua da Frente nos leva à loucura! Já que não há pontes
e sim atracadouros, espaços adentrando o rio que só nos conectam na verdade
com esse companheiro silencioso da cidade: o rio Sergipe. Não é Recife e ainda
assim Aracaju nasceu e fervilha entre rios... rio Sergipe, rio Cotinguiba e, no fim,
tudo vira mar. A ponte do Imperador, construída para receber o imperador Dom
Pedro II, quando a cidade não existia nem era capital, é a mais famosa... mas as
demais nos deliciam com pescadores e suas varas, cadeiras, café e conversa a
qualquer hora do dia.

deiras e “bebuns”, tem também forró e quadrilha...

Esta é Aracaju, verdadeiro caldeirão cultural, sempre a fervilhar!
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CURIOSIDADES

Ciriji
Sirigype
Serzipe
Serygipe
A denominação Sergipe já foi escrita
de diferentes formas durante o
período colonial.
22

O CAJUEIRO DOS PAPAGAIOS

Em tupi, siri é “caranguejo”, y é “água”, pé significa
“caminho” ou “curso” = curso do rio dos siris, ou
simplesmente rio dos siris; outra etimologia se refere a
um cacique local, Serijipe, mas cujo nome teria a mesma
origem. Aracaju é outra palavra indígena conhecida pela
possível tradução de “cajueiro dos papagaios”, referente a
dois elementos ligados à identidade local dessa região.
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Pai do folclore brasileiro

O mapeamento que o sergipano Sílvio Romero (1851-1914)
fez da literatura brasileira, de suas origens até o século XIX,
era o mais completo e detalhado que se fizera até então,
colocando seu autor na posição de fundador dos estudos
literários brasileiros. Ele defendia a ideia de que a criação
literária é um produto social e, portanto, resultado das
características étnicas e sociais do país, assinalando o papel
essencial representado pela mestiçagem. Porém, as opiniões
formuladas pelo crítico são até hoje controversas, como
a aparente obtusa análise da obra de Machado de Assis
(1839-1908). Em suas pesquisas sobre o folclore brasileiro,
ele escreveu “O elemento popular na literatura do Brasil” e
“Cantos populares do Brasil”.
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A VISITA DO IMPERADOR

“Imperador viajante”, D. Pedro II não tinha apenas
uma erudição amparada nos livros, nas pesquisas e na
experiência administrativa, mas também nas viagens
realizadas aos mais distantes lugares do Brasil, uma
obrigação que cumpria com satisfação e bom humor.
Consta que, em 1860, sua comitiva imperial percorreu
vários municípios sergipanos: de Aracaju, capital da
província, o imperador visitou as vilas de Barra dos
Coqueiros, Propriá, Vila Nova (Neópolis), Porto da Folha e
Itaporanga; também, as cidades de Maruim, Laranjeiras,
Estância e São Cristóvão. À época, o ideal de brasilidade
era ser súdito do imperador. As cores do império, sua
comitiva e sua presença na Igreja são significativas para a
noção do Brasil.
25

O NOVO CENTRO HISTÓRICO
Durante a década de 1990, a cidade de Aracaju elegeu alguns de seus espaços urbanos para serem transformados e revitalizados através de políticas de
desenvolvimento do turismo em Sergipe. Uma das áreas contempladas foi o
Centro Histórico e a orla de Atalaia. Dentre as iniciativas implantadas, tem-se a restauração e transformação do Palácio Olímpio Campos em Palácio
Museu. De arquitetura no estilo eclético europeu com influência neoclássica e
mantido com recursos do estado, este equipamento de lazer gratuito oferece
visitas guiadas com o objetivo de transmitir para o visitante a história política
do estado de Sergipe. O antigo prédio do colégio Atheneuzinho também foi
revitalizado para abrigar o Museu da Gente Sergipana.
Outras intervenções que merecem destaque na região foram a restauração do
antigo prédio do Centro de Turismo (antiga Escola Normal) em 2002, a reabertura da rua do Turista (antiga rua 24h) em 2011, a construção do Centro
Cultural de Aracaju, a partir da restauração do prédio da antiga Alfândega, e
a reforma do antigo restaurante Cacique Chá, com a restauração dos painéis
do artista sergipano Jenner Augusto presentes no local. Outras iniciativas condizem com o uso de alguns espaços para a realização de eventos culturais,
como o Forró Caju na praça Hilton Lopes (anual), a rua da Cultura no espaço
entre os mercados Thales Ferraz e Antônio Franco (semanalmente) e o Ocupe
a Praça na praça General Valadão (duas vezes por mês).
O projeto delimitou setores especiais, promovendo a revitalização de edificações antigas, das praças e da ponte do Imperador, a construção de pórticos
com informações acerca dos monumentos históricos, a sinalização das ruas
e a ampliação dos equipamentos coletivos, como assentos públicos. Essas
intervenções influenciaram no novo perfil paisagístico do Centro Histórico.
Porém, é importante ressaltar que não conseguiram impor uma “nova” identidade, uma vez que não eliminaram seus usos anteriores, seja no que se refere à comercialização informal, atividade que sempre atuou como um ponto
identitário para a área, ou nos territórios de prostituição que parecem já estar
consolidados neste espaço central.
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Por que merece um rolé?
Ícone para o cenário histórico

e cultural de

Manaus, o largo de São Sebastião está diretamente relacionado com
o Ciclo Econômico da Borracha que abrange o final do século XIX e
início do século XX. Na fase áurea da comercialização da borracha, a
geração de riquezas transformou a pequena cidade em uma metrópole. Grande parte dos monumentos, praças e prédios do Centro
Histórico foi erguida nesta época.
No Centro, Manaus ganhou grandes obras urbanísticas, tendo grande influência direta do prefeito de Paris, o barão de Haussman, e foi
nesse período que surgiram na cidade os espaços de sociabilidade e
áreas para diversas manifestações. Diretamente ligados a este período estão outros edifícios que marcam a história manauara: o Teatro
Amazonas, a Igreja de São Sebastião, e o Monumento de Abertura
dos Portos do Amazonas ao Comércio Mundial e as casas e os edifícios antigos (a Casa J. G. Araújo, a Casa Ivete Ibiapina – Casa da
Música, a Casa das Artes) que hoje compõem o atual Centro Cultural
Largo de São Sebastião.

MANAUS
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Amplamente frequentado por turistas, com seu piso que serviu de
inspiração para o calçadão de Copacabana, o largo não é unicamente palco para o espetáculo, mas constitui um espaço de uso intenso
pela população, sendo um ponto comercial e também uma área de
lazer com restaurantes e uma variada programação cultural. A poucos metros do largo, estão o porto e a estação hidroviária de onde
partem os passeios para a floresta, onde é possível acompanhar o
nível das cheias e das vazantes do rio Negro.
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O CENTRO
HISTÓRICO DE
MANAUS
Na cidade em que o rio Negro encontra o

tância econômica fundamental durante

Solimões, 10 mil anos antes dos primeiros

quarenta anos, a partir de 1870, com o

europeus navegarem o rio Amazonas, a

grande ciclo da borracha, onde o látex

região já era habitada por grandes grupos

representava quase metade da exportação

indígenas de diferentes etnias. O núcleo

do Brasil. Com o apogeu dessa atividade,

urbano inicial de Manaus surgiu no século

Manaus se tornou cosmopolita, com a

XVII, quando os portugueses construíram

presença de muitos estrangeiros, como

uma fortaleza avançada nesse território

italianos, alemães, árabes, libaneses,

considerado estratégico para o continente.

sírios e judeus-marroquinos.

Até 1850, quando a província do Amazonas foi criada, toda a região amazônica
era governada a partir de Belém, capital
da província do Grão-Pará. Com a elevação
da comarca à categoria de província, o
antigo povoamento tornou-se capital, estabelecendo uma estrutura administrativa
na parte ocidental da região e permitindo
ao Império um maior controle dos impostos, do judiciário e da navegação pelo rio
Amazonas.

uma série de novas tecnologias. Em 1867,

O novo ciclo econômico transformou

a abertura dos rios amazônicos à nave-

Manaus em dois aspectos: o urbanístico,

gação comercial para todas as nações

com o aumento populacional decorrente

contribuiu de forma significativa para que

da ampliação da zona de comércio e de

a borracha se tornasse o principal produto

indústrias de esteira de montagem; e o

econômico do Amazonas.

social, com problemas ainda crônicos de

O fim do ciclo, em virtude da perda do
mercado mundial para a borracha asiática, fez com que a cidade retornasse a um
novo período de isolamento, abandonada
por aqueles que podiam partir, e mergulhou num profundo marasmo. O desempenho do comércio manauara tornou-se

um modelo social inadequado. A cidade e seu porto ainda atuam como porta
de entrada de um dos maiores paraísos
naturais, o bioma amazônico, acolhendo o
fluxo turístico e comercial do conjunto formado pela bacia hidrográfica e a floresta
amazônica.

crítico. Os edifícios e os diferentes serviços
públicos entraram em estado de abandono. A cidade ressurgiria com o advento da
Zona Franca de Manaus, em 1970.

Ainda nos primeiros anos da República,
Manaus passou a vivenciar profundas
transformações. A grande aldeia da época
da sua fundação começa a receber os
impactos dos costumes do “homem branco” a partir de 1856. A “Tapera Manaus”,
como era chamada a antiga aldeia dos
manaós (1669), posteriormente Vila da
Barra do São José do Rio Negro (24 de
outubro de 1848) e finalmente Manaus
(1856), graças ao cultivo da borracha e

A cidade que recebeu o nome de uma tribo

sua exportação, ganha visibilidade no

indígena dizimada, os manaós, teve impor-

cenário nacional, atraindo investidores e
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4 Teatro Amazonas
Amostra significativa do apogeu da região
vivido no ciclo da borracha. Foi construído
segundo o projeto arquitetônico tipicamente renascentista com detalhes ecléticos.
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da Escócia; e o mármore de Carrara nas
escadas, estátuas e colunas, da Itália.
A cúpula é coberta por 36 mil peças de

Uma das casas mais antigas do largo de

7 Porto de Manaus – Estação Hidroviária
do Amazonas

São Sebastião, aparece em fotos do sécu-

Construído no início do século XX pelos

lo XIX. Hoje em dia, exibe periodicamen-

ingleses, através da empresa Manáos

te coleções de artistas locais e abriga a

Harbour Limited, é um cais flutuante

administração do Centro Cultural Largo

que acompanha o nível das águas do rio

de São Sebastião, que organiza todas

Negro, em épocas de grande cheia. Sua

as atividades das ruas nos arredores do

estrutura, em forma de “T”, com uma

Teatro Amazonas. Desde 2003, a área e

ponte com 200 metros de comprimento

seus casarões históricos passaram por

e 20 metros de largura, permite receber

um processo de revitalização, com o

vários navios de qualquer tamanho, mes-

fechamento parcial das vias e a restrição

mo durante as grandes vazantes. O porto

apenas para tráfego de pedestres.

desembarca turistas e produtos destinados ao Polo Industrial de Manaus, assim

escamas em cerâmica esmaltada e telhas

como serve de embarque para produtos

vitrificadas, vindas da Alsácia, pintada nas
cores da bandeira nacional do Brasil. O

2 Monumento à Abertura dos Portos

teatro foi inaugurado no dia 31 de dezem-

Localizado bem no centro do largo de

bro de 1896 contando com uma capacida-

São Sebastião, foi inaugurado em 1900,
et
.S
Av

em comemoração à abertura dos portos

ha

e rios da Amazônia à navegação estran-

o
br

Sa
lda
n

geira, ocorrida em 1866. O monumento

Av. Floriano
Peixoto

Ru
a

em
et
es
ed

de em torno de 600 lugares.

Ma
rin
h

o

hoje existente foi criado pelo artista italiano Domenico de Angelis (1852-1900),
que naquela época trabalhava na decora-

so
ro

a
Ru

ção do Salão Nobre do Teatro Amazonas,

r
Ba

e substitui um primeiro memorial inaugu. Se
Av

te

rado em 1867, mais simples e em forma-

s
de

to de obelisco. Ele simboliza os “quatro

mb

me
nt
o

e
et

ul

Sa
r

ro

cantos do mundo” – África, Europa, Ásia
proa de uma embarcação.

Ru

7

ed

to

6

Ru

o

aJ
oa
qu
im

i nh
ut
Co
or

o
br

nh

Sa
rm
en

em
et

es

ho

jul
de
10

4

et
.S
Av

aL
ob
oD
’Al
ma

da

Ru
a

1

a
Ru

3

e América –, cada um representado pela

Joa
qu
im

ho

2

jul
de
ho

ob
oD
’Al
ma
da

10

a
Ru

32

Ru
aL

a
Ru

5
33

fabricados na cidade e que se destinam a
várias partes do Brasil e do mundo.
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6 Palácio Rio Branco
Projetado com a finalidade de abrigar a
Chefatura da Polícia, o prédio nunca serviu
a este fim. Foi construído entre os anos de
1905 e 1938. Após a conclusão da obra,
Palácio ficou sob a responsabilidade da
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que ali instalou sua sede somente
34 anos depois, na década de 1970. Nos
idos do ano 2000, o Poder Legislativo,
através de comodato, cedeu o edifício ao
governo do estado para a criação de um
centro cultural voltado aos estudos da
história política amazonense.

5 Museu da Casa Eduardo Ribeiro

3 Igreja de São Sebastião

O casarão restaurado já foi um dia

A paróquia que dá nome ao largo foi

a residência do governador Eduardo

erguida em 1888 e tem estilo eclético,

Ribeiro, considerado o grande transfor-

com elementos do gótico, do neoclás-

mador da capital amazonense durante

sico, e interior coberto por painéis e

o ciclo da borracha. O Museu recria o

vitrais europeus. Curiosamente, sua fa-

modo de vida do final do século XIX e

chada tem somente uma torre construí-

início do século XX, com todos os seus

da, o que gerou diversas hipóteses sobre

cômodos e móveis de época. Além

o que teria acontecido com a construção

disso, apresenta cópias dos desenhos

do segundo sineiro. Há quem diga que o

de construção do Teatro Amazonas

mestre de obras fugiu com o dinheiro e

e abriga saraus de música clássica

também que a torre, importada da Euro-

durante alguns fins de semana, com

pa, afundou num navio. Outros afirmam

entrada gratuita.

que o fim do ciclo de riqueza da borracha foi determinante para a obra ficar
inconclusa, pela falta de novos doadores
para terminar a estrutura.
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literatura e poesia

“No caminho do aeroporto para casa, Yaqub reconheceu
um pedaço da infância vivida em Manaus, se emocionou
com a visão dos barcos coloridos, atracados às margens
dos igarapés por onde ele, o irmão e o pai haviam
navegado numa canoa coberta de palha. Yaqub olhou
para o pai e apenas balbuciou sons embaralhados.
“O que aconteceu?”, perguntou Zana. “Arrancaram a tua
língua?” “La, não, mama”, disse ele, sem tirar os olhos
da paisagem da infância, de alguma coisa interrompida
antes do tempo, bruscamente. Os barcos, a correria na
praia quando o rio secava, os passeios até o Careiro,
no outro lado do rio Negro, de onde voltavam com
cestas cheias de frutas e peixes.”

O autor manauara Milton Hatoum fez de sua infância na capital
amazonense uma inspiração para uma premiada carreira literária.
Em pelo menos três de seus livros, “Relato de um certo Oriente”,
“Cinzas do Norte” e “Dois irmãos”, Milton retrata uma Manaus de
outrora, descrita com perfeição em sua forma arquitetônica, uma
cidade portuária cosmopolita cravada no coração da floresta, em
que a vida cotidiana é marcada pelo caricato turismo selvagem: a

Milton Hatoum, Dois irmãos
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bijuteria indígena, a onipresença da floresta, a vida lenta e esvaziada.
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ensaio histórico-cultural

Manaus:
a pequena aldeia
Convido você a construir no seu imaginário a beleza encantadora da
cidade Manaus. Descrever a historiografia da cidade, de sua arqui-tetura e de seu urbanismo para além do patrimônio histórico é reconhecer
em Manaus sua grandiosidade, sua beleza, como bem afirma Dias:
“quando alguém passa da ficção para a realidade, descreve a Pérola
do Rio Negro, essa Manaus soberba e grandiosa, que é o orgulho dos que vivem
nela e a saudade dos que estão longe, uma cidade incrível” (DIAS, 2007, p.75)
Em Manaus, nos últimos anos do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, conviviam ricos e pobres, brancos, índios, mamelucos e mestiços. Toda
essa mistura de povos constitui a raiz das linhagens das famílias do Brasil, em
virtude da intensa mestiçagem no Brasil, conforme observado nos estudos da
historiadora Gadelha (2002). Destacamos que, nesse momento da história, a
vida da cidade girava em função das grandes transformações da sociedade europeia. Ao mesmo tempo, grande parte da população era formada por índios que
representavam o maior contingente de trabalhadores do século XIX.
As transformações de Manaus em capital da economia da borracha foram
seguidas por uma onda imigratória. Em 1890, a cidade, apesar de ter sofrido
inúmeras mudanças nos anos 1870, ainda conservava muito da antiga urbe
oitocentista observada pelos viajantes que por aqui passaram. Estava circunscrita a uma pequena superfície, limitada ao oriente pelo igarapé da Cachoeirinha, ao ocidente pelo igarapé da Cachoeirinha Grande, ao norte pelas matas
que tinham a denominação de Campinas, ocorrendo na linha leste-oeste, da

Márcia Helena Nascimento Braga
Assistente Social, Mestranda em Serviço Social
pela Universidade Federal do Amazonas

Conforme aponta Dias (2007), Manaus não estava preparada para assumir suas
novas funções de capital mundial da borracha. O cenário urbano apresentava um porto precário, trapiches de madeiras, prédios públicos em ruínas ou
construídos fora do estilo que a modernidade exigia. A cidade do látex adquire
nova fisionomia, corrigem-se acidentes de terrenos, organiza-se o diagrama de
nivelamento da cidade, a fim de estabelecer formas aos novos projetos de construção: aterram-se igarapés, estes que muitas vezes eram usados como via de
comunicação, fonte de abastecimento d’água e local de lazer, e assim o espaço
vai se modificando, trazendo novas características à cidade.
A pequena aldeia se transforma em grande urbe; o processo de transformação é rápido, em virtude do aumento das rendas do Estado, além da disponibilidade de mão de obra, propiciada pela imigração em grande escala. Ora, o
capital inglês é o grande responsável pela execução dos grandes projetos de
reforma da cidade, grosso modo. Assim, os investidores souberam transformar a
aldeia em capital, de acordo com seus interesses.
Conforme aponta Bentes (2008), nas décadas de 1920 e 1930 após um longo
período de crise econômica, o governo do estado admitiu que um dos maiores
problemas enfrentados pela cidade referia-se às obras públicas; que, por conta
dos exíguos recursos, não era possível realizar os reparos devidos em todos os
edifícios sob sua administração que foram, ao longo do tempo, se deteriorando.
Destaca-se, ainda, que é inaugurado, em 15 de julho de 1883, o mercado público, substituindo o anterior que existia na praça da Imperatriz, sendo considerado, na época, um dos melhores do Norte do Brasil.

cabeceira do igarapé de São Vicente, até encontrar-se com o dos Remédios e

Cabe aqui dizer que a construção do Palácio da Justiça fora planejada desde

ao sul pelo rio Negro (Dias, 2007).

1894, e nesse viés a construção de um teatro na cidade era uma aspiração de

Assim foram se organizando-se os primeiros bairros, separados por igarapés,
ligados rudemente por pontes de madeira e constituídos por pequenas ruas,
becos e vielas. A cidade vai construindo, e, ao final do século XIX, era constituída de apenas cinco bairros: Campinas, São Vicente, Remédios, Espírito Santo
e República. A maior parte da população concentrava-se nos bairros de São
Vicente, Espírito Santo e República.
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antigos administradores. O Teatro Amazonas era, naquela época, um sonho acalentado desde 1882, orgulho da classe burguesa extrativista, sendo inaugurado
em 1896. Naquele momento foi importante pensar no estabelecimento de uma
biblioteca e de escolas públicas. Tais mudanças vão representando simbolicamente a pequena aldeia em uma majestosa capital, definindo uma arquitetura
moderna, patrimônio histórico e herança de um povo.
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CURIOSIDADES

Boto sedutor

O folclore da Amazônia é rico em personagens. Um deles conta a his-

Segundo a lenda, durante as festas juninas, às margens dos grandes rios

tória do uirapuru. Atingida no coração por uma flecha disparada por

da Amazônia, enquanto as comunidades ribeirinhas celebram Santo Antô-

uma moça apaixonada pelo seu canto, a ave se transformou em um

nio, São João e São Pedro, o boto se transforma em gente e vai aos bailes

belo guerreiro. Contudo, tomado pela inveja, um feiticeiro fez com que

das populações ribeirinhas, tira as moças solteiras para dançar. A diferen-

o rapaz desaparecesse para sempre, restando somente sua bela voz

ça dos jovens da região, além das roupas finas, é que o chapéu do boto

na mata. Dificilmente vemos o uirapuru, mas ouvimos com frequência

esconde um grande orifício, que é por onde ele respira. De madrugada,

seu canto único no mundo. Quando o uirapuru canta, todas as outras

depois de namorar bastante, ele volta a ser boto e desaparece nas águas

aves ao redor se calam, e quem ouve sente muita paz. Poucos dizem ter

do rio. O acasalamento é um ponto essencial da lenda: o boto seduz e

conseguido ver e ouvi-lo cantando, porém descrevem sua plumagem de

engravida as donzelas. Nesse sentido, ele serve de explicação para toda

formas diferentes, confirmando assim outra lenda, que diz: “Quando ele

gravidez em que o pai é desconhecido, e a expressão “filho de boto” é

permite que o vejam, aparece sempre disfarçado para confundir com

usada para denominar filhos de mães solteiras na região do Amazonas.

outras aves”.

Corrida para o Oeste
Além da elevação do Amazonas à categoria de província, o dia 5 de
setembro marca também outra data, quase esquecida. Trata-se da
abertura dos portos da Amazônia Interior, decretada por Dom Pedro II
em 1866. Uma manobra econômica, com grande repercussão política
e histórica. Ao ceder às pressões dos ingleses, que queriam explorar os
seringais dos rios Madeira, Purus e Juruá, o imperador também estava
preocupado com a possibilidade de uma aliança entre a América do
Norte, Peru e outros países sul-americanos com o Paraguai, com o
qual os brasileiros tinham iniciado uma guerra em 186 2, que se estenderia até 1870. A abertura da Amazônia Interior proveu, com navios a
vapor, uma corrida para Oeste, maior que a norte-americana a partir
dos trens de ferro. Milhares de barcos de ferro subiram os rios rumo
aos seringais, em um movimento expansionista muito maior que o das
Bandeiras paulista.
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O NOVO CENTRO HISTÓRICO DE MANAUS

A revitalização do largo de São Sebastião acompanhou a construção
de uma memória que busca na arquitetura do período da borracha
um passado fundante de identidade cultural de Manaus. Projetos
pontuais, em 1974 e 1990, buscaram restaurar e recuperar o Teatro Amazonas, mas somente ao final da década de 1990 e no início
do ano 2000 as obras executadas trouxeram ao largo características próximas ao original.
Em 2003, o programa Manaus Belle Époque, de iniciativa do governo do estado, promoveu a revitalização dos prédios do entorno do
Teatro Amazonas e o restauro do Monumento à Abertura dos Portos.
O espaço foi inaugurado em 2004 como Largo de São Sebastião e,
com as atividades artísticas programadas, passou a ser chamado
Centro Cultural Largo de São Sebastião.
É neste cenário que acontecem os festivais, os saraus de poesia e
espetáculos da cidade, com concentrações no Concerto de Natal,
que reúne os corpos artísticos da Secretaria de Cultura, e no Festival de Ópera do Amazonas. Essas iniciativas têm sido capazes de
estimular a visitação e a observação do patrimônio histórico tanto
pelos habitantes da cidade como pelos turistas.
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Por que merece um rolé?
Como indica o Marco Zero

, o Recife nasceu ali

e deu seus primeiros passos de urbanização cinco séculos atrás.
Caminhar pela ampla praça em direção à rua Bom Jesus e à praça
do Arsenal da Marinha é observar diversas fases de ocupação da
cidade representadas neste centro, conhecido como Recife Antigo.
A Torre Malakoff, por exemplo, é um imponente símbolo construído
no século XIX, um observatório astronômico com o propósito de
ajudar na defesa militar.
Já o casario antigo da Bom Jesus é um registro da arquitetura
erguida durante o período holandês em Pernambuco, considerada
a primeira espécie de estrutura vertical do país: enquanto a atividade comercial funcionava na parte inferior da casa, os cômodos da
família ficavam na parte superior. A protagonista da rua, no entanto,
é a sinagoga Kahal Zur Israel, reconhecida como a primeira sinagoga oficial construída por judeus que aportaram nas Américas.

recife
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Outras atrações nas cercanias revivem a época de ouro dos teatros
ao final do século XIX, caso dos edifícios do Teatro Apolo e o Santa
Isabel. A região ainda abriga centros culturais temáticos recém-abertos: o Cais do Sertão, dedicado a retratar a vida e a cultura do
sertão nordestino e inspirado em Luiz Gonzaga, e o Paço do Frevo,
centro de pesquisa desse ritmo tão pernambucano.
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O CENTRO
HISTÓRIcO
de
RECIFE
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Um dos primeiros pontos de ocupação

de cidade. A atividade açucareira também

imigrantes judeus iniciaram a ocupação

europeia na história do Brasil, o Recife

cresceu, e as margens dos cursos d’água

da Vila do Recife. Sob domínio holandês,

Antigo surgiu na faixa de terra que viria se

passaram a ser ocupadas por engenhos

o Recife esteve mais desenvolvido que o

tornar a Ilha do Recife, em frente à movi-

e casebres, enquanto os rios tornaram-se

resto do Brasil, até o retorno português e

mentação portuária de navios e marinhei-

caminhos navegáveis para transporte dos

sua economia agrícola escravocrata.

ros. Devido às suas características físicas

produtos.

favoráveis, o local passou a abrigar um

Até 1831, o cais do Recife recebeu milha-

Entre os séculos XVI e XVII, esse território

res de africanos escravizados para a

exportador de açúcar já dependia do pro-

economia açucareira, estabelecendo-se

cessamento e distribuição de companhias

como sede comercial da cultura canaviei-

de comércio, principalmente holandesas,

ra. Enquanto isso, a rua da Senzala Velha,

quando a crise da dinastia portuguesa e o

atual rua da Guia, e rua da Senzala Nova,

resultante acordo entre Portugal e Espanha

atual avenida Marquês de Olinda, foram

abriu espaço para a ocupação da Holanda.

ocupadas por estrangeiros, prostitutas

Os holandeses se estabeleceram nas terras

e comerciantes. A vocação comercial do

Associado ao funcionamento do porto, foi

baixas do Recife, primeiro porque o sítio

bairro é latente até o século XX, com a

durante muito tempo um anexo de Olinda,

de Olinda não favorecia os seus interesses

chegada de novos imigrantes, ingleses,

que era a sede da capitania e depois de

militares e comerciais, e também pela

judeus, espanhóis e portugueses, multipli-

Pernambuco. Por se tratar de região portu-

semelhança dos canais do Recife com os

cando as ruas de comércio até a deca-

ária, a atividade comercial desenvolveu-se

que existiam na Holanda. Desse modo,

dência. Agora colorido e remodelado, o

rapidamente, impulsionando o crescimen-

colonos, soldados, habitantes de Olinda e

renovado Recife Antigo preserva parte de

porto. E no entorno dele, que servia a Vila
de Olinda, formou-se um povoado com cerca de duzentos habitantes, em sua maioria
marinheiros carregadores e pescadores. O
assentamento ocupava a península correspondente ao que é hoje o bairro do Recife
Antigo.

to do povoado. Em 1537, a constituição

uma memória importante da cidade.

da Vila do Recife é registrada. No século
XVII, com o desenvolvimento econômico
da colônia, o porto prosperou, favorecendo a expansão da vila, que tomou forma
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1 Centro de Artesanato de Pernambuco

2 Marco Zero

Com vista privilegiada para o mar, o

No centro da praça Rio Branco, marca

centro de comércio popular funciona

o local de fundação do Recife e é

em frente à praça do Marco Zero e

também o ponto inicial de contagem

conta com mais de 25 mil peças à

das distâncias calculadas a partir da

venda, todas elas produzidas por quase

cidade. De autoria do artista plástico

1,4 mil artesãos de todas as regiões do

pernambucano Cícero Dias, a Rosa do

estado de Pernambuco. A loja tem arte-

Ventos formada por pedras de quartzo

sanato das mais diversas matérias-pri-

e granito com pigmentação colorida é

mas, como cerâmica, madeira, vidro,

inspirada em sua obra “Eu vi o mun-

metal, renda e tecido, entre outros.

do... Ele começava no Recife”.

Construído no local do antigo Armazém
10 do porto do Recife, o museu inaugurado em 2014 presta sua homenagem
à cultura, às histórias, ao povo sertane-

CAIS DO APOLO

3 Cais do Sertão

jo brasileiro. Tendo como fio condutor

RUA DO

UA

OA

Luiz Gonzaga, o museu mescla, através
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a vida e a obra do cantor e compositor

4 Praça do Arsenal

8 Capela Dourada

Local de um imponente monumento do

Também chamada Capela dos Noviços,

Recife Antigo, a Torre Malakoff. Erguida

pertencente à Venerável Ordem Terceira

no século XIX com o propósito de defesa

de São Francisco do Recife, teve sua

militar, ela serviu como observatório

construção iniciada em 1696 e conclu-

astronômico e portão monumental do

ída por volta de 1724. Toda entalhada

Arsenal da Marinha. O caráter militar

em madeira (cedro), em estilo barroco,

da obra está presente em sua fachada

recoberta em gesso e lâmina de ouro,

e na simetria de sua planta, lembrando

reflete o ambiente faustoso do apogeu

também mesquitas do Oriente. No ano

financeiro de Pernambuco, da época dos

de 2000, a Torre foi transformada em

senhores de engenho, e é monumental

espaço cultural, com destaque para

pelo seu ouro.

apresentações musicais e exposições
de fotografia.
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5 Rua do Bom Jesus - Embaixada dos
Bonecos Gigantes
Antiga rua dos Judeus, seu casario secular é um registro da arquitetura erguida durante o período holandês, onde
destaca-se a sinagoga Kahal Zur Israel,
reconhecida como a primeira sinagoga
oficial das Américas. A formação de uma
comunidade judia em Pernambuco ocorreu efetivamente na primeira metade do
século XVII, graças à liberdade religiosa
durante o governo holandês, comandado
por João Maurício de Nassau. O nome
Bom Jesus foi dado por conta de um
antigo Arco do Bom Jesus, dos idos de
1850, que funcionava como uma das
portas da cidade. A rua também abriga

7 Teatro Apolo Hermilo

um centro cultural dedicado à tradição

Mais antigo teatro da cidade, foi cons-

carnavalesca dos bonecos gigantes.

truído entre 1835 e 1840 e inaugurado
em 1842, com projeto assinado pelo
arquiteto e pintor carioca Joaquim

6 Paço do Frevo
Centro de referência de uma das principais tradições culturais brasileiras,
reconhecida como Patrimônio Imaterial
da Humanidade pela Unesco: o frevo.
Um lugar para estudar e vivenciar o rico

Lopes de Barros Cabral e Teive, sendo
palco de diversas encenações. Foi
obrigado a fechar as portas depois da
inauguração do Teatro Santa Isabel.
Restaurado, a partir de 1996 passou a
se chamar Cine-Teatro Apolo e a exibir

9 Praça dos Campos das Princesas

10 Teatro Santa Isabel

memórias dessa linguagem artística.

Local da atual sede administrativa do

O Santa Isabel é considerado por mui-

Localizado na Praça do Arsenal, seu

governo de Pernambuco, a praça da

tos o mais belo edifício teatral do impé-

edifício abrigou até 1973 a Western Tele-

República, além do conjunto formado

rio, e foi inaugurado em 1850. Trata-se

graph Company, empresa pioneira na

pelo Palácio do Campo das Princesas

de um dos poucos exemplares do genu-

implantação do telégrafo no Brasil.

passou por diversas remodelações, a

íno neoclassicismo erguidos no Brasil

primeira quando D. Pedro II se hospe-

na primeira metade do século XIX. A

dou no local e o jardim ganhou o nome

iniciativa de Pernambuco, de construir

de suas filhas. No início dos anos de

um teatro de porte e elegância duran-

1920 o jardim, agora denominado de

te o Império, serviu de exemplo para

praça da República, sofreu mais uma

outras capitais, que depois adotaram

mudança, sendo ampliado e passando

iniciativa semelhante.

universo de histórias, personalidades,

filmes em sua programação.

a englobar a área do Teatro Santa Isabel e da Escola de Engenharia (onde
funcionava o Tesouro Estadual).

50

51

literatura e poesia

lin
da

Os frevos, maracatus e todo tipo de música que Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba (1907-1997), compôs
formam na verdade um grande caleidoscópio de sua terra pernambucana. Versátil, ele musicou poemas de Castro Alves, Ariano Suassuna, Vinicius de Moraes, Manuel
Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral
de Melo Neto. Em sua obra estão mais de duzentas canções, sendo o frevo a sua maior paixão. Cantou as cidades do Recife, Olinda e Campina Grande e o carnaval
com seus frevos inesquecíveis, entre eles: “Quem vai pra
farol é o bonde de Olinda”, “É hora do frevo”, “Madeira
que cupim não rói” e “Linda flor da madrugada”.

Eu ando pelo Recife, noites sem fim
Percorro bairros distantes sempre a escutar
Luanda, Luanda, onde está?
É alma de preto a penar
Recife, cidade lendária
De pretas de engenho cheirando a banguê
Recife de velhos sobrados, compridos, escuros
Faz gosto se ver
Recife, teus lindos jardins

ma 					

Recebem a brisa que vem do alto mar
Recife, teu céu tão bonito

Tem noites de lua pra gente cantar
Recife de cantadores

flor
52

Vivendo da glória, em pleno terreiro
Recife dos maracatus
Dos tempos distantes de Pedro I

da

ga

Responde ao que eu vou perguntar:

dru

Que é feito dos teus lampiões?
Onde outrora os boêmios cantavam
Suas lindas canções
Capiba, “Recife, cidade lendária”
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A primeira ponte
de grande porte
do Brasil e a mais
antiga da América
Latina
Anderson de Souza

Após a invasão holandesa em Pernambuco, no

A obra teve início com a participação de cinquenta escravos e alguns operários

século XVII, e a instalação de um governo chefia-

especializados. Porém o projeto teve muitos problemas de ordem técnica. O pró-

do por Maurício de Nassau, o Recife viveu uma

prio Nassau tomou a frente da construção e passou a gastar recursos próprios

transformação estrutural e social, formando-se

depois de ter esgotado o orçamento oficial. Para concluir a obra, ele substituiu

em um grande centro político, econômico e cul-

os pilares de pedras por arrimos de madeira projetados e resistentes à umidade,

tural na América portuguesa.

ficando a metade dos pilares em pedra e a outra em madeira.

Entretanto, é importante destacar que a cida-

Por conta dos atrasos referentes a problemas técnicos e financeiros, a ponte só

de do Recife, antes da chegada de Maurício de

foi inaugurada no dia 28 de fevereiro de 1644, um domingo. Tornou-se possível

Nassau, era apenas uma sombra da então mais

ir da Cidade Maurícia (hoje Santo Antônio) até o Recife sem pisar nas águas. Sua

importante cidade de Pernambuco na época,

extensão era o dobro do comprimento de hoje: começava no atual cruzamento

Olinda. Sendo um povoado submetido ao con-

da avenida Marquês de Olinda com a rua Madre de Deus e ia até o atual cruza-

trole da Vila de Olinda e que tinha seu cotidiano

mento da rua Primeiro de Março com a rua Imperador D. Pedro II.

centrado em funções portuárias, era chamado
‘arrecife dos navios’ (Gesteira, 2004).

graduando em licenciatura em história O Recife de apenas um porto torna-se o centro
pela universidade Estácio de sá
político do governo holandês no Brasil. Torna-se

Antes da inauguração da ponte do Recife, o conde de Nassau divulgou amplamente que, no dia da inauguração, faria um “boi voar”, e avisou qual seria o
animal: o boi pertencente a Melchior Álvares, conhecido entre os populares por
sua mansidão. A notícia atraiu gente dos arredores e dos engenhos mais distan-

a Cidade Maurícia, ou Mauritsstad. Foi nesta Cidade Maurícia, como era cha-

tes. Contudo, as indagações da época eram se um boi poderia voar; mas como

mada na época o Recife, que teve início a construção da primeira e mais antiga

o boi de Melchior era tão diferente que nem parecia um boi, talvez pudesse. A

“ponte”, que inicialmente chamou-se de ponte do Recife (1642-1861), poste-

ideia era ter um público grande e arrecadar uma boa quantia em dinheiro com

riormente, ponte 7 de Setembro (1861-1917) e finalmente ponte Maurício de

a cobrança dos pedágios, para tentar amenizar o rombo do orçamento com o

Nassau (de 1917 até os dias atuais).

projeto. Diante de um grande público e de curiosos pagando pedágios, o conde

Nassau projetou esta reforma urbanística, expandindo a cidade em direção à

de Nassau finalmente fez o que prometera.

Ilha Antônio de Vaz (atual Santo Antônio), batizando-a de Cidade Maurícia (Mau-

Segundo Machado (2003), o conde utilizou-se de um couro de boi, moldou-o em

ritsstad). Com estudos e avaliações das correntes do rio, Nassau contratou um

forma de um balão inflável, amarrado em cordas finas, sobre roldanas, contro-

pedreiro português, Manoel Costa, e posteriormente, um engenheiro judeu, Bal-

lado por marinheiros, que o faziam dar cambalhotas no ar, dando a entender

tazar da Fonseca, para construir pilares de pedras com aproximadamente três

ao povo que “o boi estava voando”. O evento rendeu 20.800 florins. Maurício

metros de comprimento por dois e meio de largura.

de Nassau cumpriu sua promessa, fez realmente o boi voar, ficou conhecido

O que determinou a construção destas pontes foi o seguinte: sob o domínio do rei
de Espanha governando o Brasil, discutiu-se muitas vezes se convinha abandonar
Olinda, distante do porto e do acesso ao mar, transferindo-se os seus moradores
para o Recife e para a ilha de Antônio Vaz. Para este fim, seria de grande vantagem unir-se a ilha ao Recife, por se julgarem estes lugares inexpugnáveis por
causa dos rios que os cercam e da vizinhança do oceano (Barleu, 2005).
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e admirado por todos pela sua criatividade e sua astúcia. E a inauguração da
ponte com o boi voador foi um sucesso, tanto para a história dos holandeses em
Pernambuco quanto para os cofres da Coroa holandesa. A história do boi voador
foi relatada pelo frei português Manuel Calado (1584-1654). Ele viveu cerca de
trinta anos no Brasil, nas capitanias da Bahia e Pernambuco, e testemunhou
vários acontecimentos à época do domínio holandês no Nordeste.
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CURIOSIDADES

Apóstolo da democracia
“Se dou pão aos pobres, todos me chamam de santo. Se

O boi voou

mostro por que os pobres não têm pão, me chamam de

Foi durante o período de controle holandês em Pernambuco que o
governador Maurício de Nassau construiu, em 1644, a ponte do Recife – primeira ponte do Brasil e a maior da América Latina até aquele
momento, um projeto caro para os cofres da Companhia Holandesa
das Índias Ocidentais. Para pagar as dívidas, Nassau arquitetou um
plano engenhoso que atraiu moradores da ilha para a ponte, aumentando a arrecadação do pedágio. Mandou anunciar que, naquela noite, o Recife veria um boi voar. Para tanto, esfolou um boi, retirando
todas as suas entranhas e preenchendo-a de estopa, e, com a provável ajuda de materiais náuticos, montou uma espécie de tirolesa
saindo da sacada de seu palácio até a copa de uma árvore distante.
Acoplado ao engenho, o boi holandês cruzou os céus recifenses, e o
movimento da ponte garantiu o pagamento da dívida.

comunista e subversivo”, costumava dizer Dom Hélder
Câmara (1909-1999). Arcebispo emérito de Olinda e Recife por vinte anos, ficou conhecido internacionalmente pela
defesa dos direitos humanos e recebeu diversos prêmios,
entre eles o Prêmio Martin Luther King, nos Estados Unidos,
e o Prêmio Popular da Paz, na Noruega. Um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
teve importante papel de enfrentamento à ditadura militar
brasileira, mas nem sempre foi um homem progressista,
aproximando-se da luta política da Ação Integralista Brasileira (AIB). Após sair do partido, passou a ser perseguido e
precisou fugir para não ser mais uma vítima. Em 1972 foi
indicado para o Prêmio Nobel da Paz.

Boom do Maracatu
Em poucas palavras, maracatu é um desfile de reis e aristocratas,
acompanhando um ritmo entoado em torno de tambores de origem
africana. O rei e a rainha desfilam dançando pelas ruas da cidade
com os aristocratas e vassalos — todos negros. Os maracatus mais
antigos do Carnaval do Recife, também conhecidos como Maracatu
de Baque Virado ou Maracatu Nação, surgiram na época da escravatura e representam os reis do Congo, da nação negra. Após um
processo de decadência durante o século XX, ocorreu um “boom
do maracatu” nos anos 1990, quando a tradição foi renovada com
ações do Movimento Negro Unificado junto à Nação Leão Coroado,
do movimento manguebeat (que tem como principais expoentes Chico Science, Nação Zumbi e a banda Mestre Ambrósio) e do grupo
Nação Pernambuco.
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O NOVO CENTRO HISTÓRICO

Após um período de abandono, dos anos 1990 para cá o Recife Antigo vem sofrendo mudanças positivas, com o objetivo de devolver ao
bairro seus espaços de convivência, tanto para o turista, como para a
população local. O final da década de 1980 é marcado pelas revitalizações de monumentos, sobretudo o Bairro do Recife e seus antigos
casarios, que em 1987 são tomados por engenheiros, arquitetos e
técnicos de restauração de obras de arte. Esse mesmo tipo de ação é
repetido no Bairro do Recife em 1993. Nesse momento, a prefeitura
criou incentivos para os empreendedores que desejassem se instalar
no bairro.
Em 1996 foi inaugurada a rua do Bom Jesus, e com ela os festivais da
Seresta e Anos Dourados e o projeto Dançando na Rua, que envolvia
os bares locais e a população em períodos de grande fluxo de turistas.
Em 2001, a criação do RCVB – Recife Convention & Visitors Bureau
inaugurou no Recife uma fase de projetos e iniciativas consolidadas no
ramo do turismo. A união dos governos estadual e municipal e entes
do setor turístico (Convention Bureau e Associação de Hotéis) deu origem em 2006 ao Projeto Turístico do Recife, com o objetivo de trazer
a cidade de volta para o centro do turismo nacional.
Na área do porto, antigos armazéns de carga foram reformados e
ganharam novas funções: o museu e centro cultural Cais do Sertão
Luiz Gonzaga e o Centro de Artesanato de Pernambuco. Projetos
recentes como o Recife Antigo de Coração, que fecha dez ruas do bairro no último domingo de cada mês a fim de tornar a área um espaço
de lazer, despontam como uma alternativa para a população voltar a
ocupá-lo, além dos festejos do Carnaval, ocasião em que tradicionalmente a área é privilegiada.
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Por que merece um rolé?
Uma caminhada pelas ruas

do Centro do Rio de

Janeiro é um passeio pela história da cidade e também do Brasil. No espaço
urbano do Centro, passado e presente se combinam: reminiscências do Brasil
Colônia, do Império e do início da República, em fachadas de arquitetura antiga, monumentos históricos e construções religiosas centenárias coexistem com
estruturas modernas, estabelecimentos comerciais e centros culturais.
Seja no calçamento em pé de moleque da pequena ladeira da Misericórdia, último resquício do morro do Castelo, ou no conjunto de belos sobrados das ruas
da Carioca e Uruguaiana, existem camadas de História por todo o Centro da
cidade. Na bela praça Marechal Floriano, mais conhecida como Cinelândia, se
divisa um significativo conjunto cultural composto pela Biblioteca Nacional, o
Cine Odeon e o Theatro Municipal. Botecos e casas de chá “como antigamente”
continuam servindo iguarias apreciadas tanto por visitantes como por cariocas,

RIO DE
JANEIRO
60

de sabores portugueses e africanos, da rua do Ouvidor ao beco das Sardinhas
e no largo da Prainha.
As dezenas de bibliotecas, livrarias e sebos antigos da região também traduzem
um pouco da história da cidade, em suas estantes e versículos impressos. Um
olhar mais atento não deixa escapar as igrejas que mantiveram suas fachadas
entre edifícios modernosos: a de Santa Luzia, construída à beira-mar, o Convento de Santo Antônio, sobre o corre-corre do largo da Carioca, e a singela Matriz
de Santa Rita, um exemplar do estilo barroco-rococó do século XVII, no sopé
do morro da Conceição. Subir este, aliás, além de um encontro ao casario preservado e fortalezas de pedras, é um convite para avistar a baía de Guanabara.
Com a retirada do elevado da Perimetral e toda a nova urbanização da praça
Mauá e zona portuária, é possível enxergar um pedaço do Rio que estava esquecido e abandonado. Das obras, ressurgiram o antigo cais do Valongo e o cemitério dos Pretos Novos na Gamboa, a memória da Pequena África que retoma
seu espaço na história.
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Entre o mar e as montanhas, permean-

geopolítica colonial estava assentada

A grande valorização do solo fez pressão

do charcos e lagoas, os morros têm um

numa relação Estado/Igreja, em que a

para todas essas mudanças que tomaram

recorte particular no horizonte do Rio de

organização espacial da cidade do Rio

o lugar dos antigos terrenos elevados.

Janeiro. No entanto, a importância deles

estava diretamente relacionada à presença

Abriu-se espaço para a avenida Central

para a vida e a constituição da cidade

de religiosos: cada ordem, irmandade e

(atual Rio Branco), para a avenida Chile,

transcende uma mera conformação geo-

confraria se apropriava de uma parcela do

para a esplanada do Castelo e para os

gráfica. O Rio de Janeiro nasceu da baía

espaço urbano.

aterros da Beira-Mar (do aeroporto Santos

de Guanabara, mas sobretudo de seus
morros. A ocupação inicial da cidade,
depois de sua fundação, no século XVI,
teve lugar no quadrilátero delimitado
pelos morros do Centro Histórico do
Rio — os morros do Castelo, de Santo
Antônio, de São Bento e da Conceição.

Até o fim do século XIX, o Centro do Rio
mantinha uma estrutura urbana colonial,
com ruas estreitas, das quais muitas ainda
conservam a pavimentação do tipo “pé
de moleque”, com pouca iluminação, a
maioria ainda com lampiões a gás, poucas
diligências e bondes puxados por burros.

Após as disputas entre franceses e

Logo após a proclamação da República,

representantes da coroa portuguesa (em

cerca de um quarto da população carioca

especial a notória figura de Estácio de

vivia em cortiços concentrados nas

Sá), foi necessário defender a cidade

áreas centrais.

contra novos ataques. Diante da função
eminentemente defensiva e de acordo
com a própria tradição portuguesa, foi
instalado um sítio em acrópole, ou seja,
em uma elevação que favorecesse a
vigília e a defesa. O Rio tinha a topografia
perfeita para defesa: uma boca de baía
relativamente estreita, elevações próximas (maciços litorâneos) e ilhas que
propiciavam proteção.

Dumont até o Flamengo). Essas reformas
acabaram por eliminar a maior parte das
residências do Centro, a não ser em suas
áreas periféricas. Daquele quadrilátero
inicial, o morro da Conceição é até hoje
o mais preservado. Foi ao redor dele que
teve início a revitalização da zona portuária, iniciada em 2009, também com o
propósito de trazer de volta moradores
ao Centro do rio.

É a partir desse momento, até os anos
1960, que o Rio passa por diversas
reformas urbanas, mudando sua aparência e a vida de seus habitantes. Criou-se
um novo espaço urbano para uma nova
capital, “cosmopolita e moderna”. Por
trás de todas essas necessidades, houve
a negação de sua herança colonial, de seu
passado escravagista, de sua negritude. As
obras de modernização do centro promo-

Porém, para evitar investidas do interior,

veram uma mudança radical no perfil dos

a solução foi fortificar estratégicos pon-

morros. Os contínuos aterros refizeram o

tos altos na cidade e distribuir terras aos

alinhamento da costa, permitindo a cons-

aliados da coroa. Aos jesuítas, coube

trução de um novo cais e de um mercado.

o morro do Castelo. Aos beneditinos, o

O desmonte de morros contribuiu com

morro de São Bento. Aos franciscanos,

suas terras, para facilitar os aterros que

o morro de Santo Antônio. E fortalezas

abriam espaços para novas divisões em

foram construídas no alto dos Morros

lotes e a abertura de novas ruas.

da Conceição e do Castelo. Assim, a
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ROTEIRO PELO CENTRO HISTÓRICO

4 Biblioteca Nacional
O prédio atual da Biblioteca Nacional foi
inaugurado em 1910, mas sua fundação

1 Ladeira da Misericórdia

2 Igreja Nossa Senhora de Bonsucesso

Foi o primeiro caminho aberto para

Uma das mais antigas da cidade. Sua

ligar a várzea ao topo. É o último vestí-

primeira construção data de 1567.

gio do morro do Castelo. Ainda conser-

Guarda altares e púlpito remanescen-

va o calçamento em pé de moleque,

tes da igreja dos jesuítas, do século

citado em Esaú e Jacó, de Machado de

XVII – que foi demolida junto às obras

Assis: “O íngreme, o desigual, o mal

no morro do Castelo.

aconteceu um século antes, quando
a corte portuguesa se mudou para o
Brasil. Seu acervo é calculado em 10
milhões de itens; entre eles, a primeira
edição de 1572 de Os Lusíadas, de Luís
de Camões, e partituras originais das
óperas de Carlos Gomes.

calçado da ladeira, mortificavam os
pés às duas pobres donas”.
tefÉ

11

AV BA
Rão d
e

Recebeu esse nome pelo circuito de

Em 1908, a Escola Nacional de Belas

cinemas que abrigou e ainda respira a

Artes passou a ocupar o prédio. O

12

cultura. Repare no conjunto arquitetôni-

museu somente foi inaugurado em

RUA SACADURA CABRAL

13

co que rodeia a praça: o Theatro Muni-

1937. Seu acervo tem origem nas

cipal, a Biblioteca Nacional, o Museu de

obras trazidas de Portugal por D.

há cerca de cem anos, quando forma-

CO

de Joachim Lebreton (que chefiou a

E DE
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10

Belas Artes e o Cine Odeon. Eles estão aí

João VI, e foi ampliado com a coleção

BRAN

RUA CAMERINO

AV RIO

15

estão A primeira missa no Brasil, de Vitor

rua V

Em 1910, situava-se à beira-mar. Hoje

Meireles, e Batalha de Avaí, de Pedro

Está situado exatamente onde ficava a

templos da cidade, embora a arquitetu-

lagoa de Santo Antônio, cercada pelos

ra jesuítica esteja muito modificada. A

morros do Castelo e de Santo Antônio.

imagem da santa foi trazida para o Rio

Teve papel importante no sistema de

por Estácio de Sá, em 1565.

da cidade. Ali foram construídos chafari-

8 Irmandade de Nossa Senhora do Rosário
e São Benedito dos Homens Pretos

zes e o largo tornou-se ponto de partida

BRAN

das linhas de bondes.

CO

Teve participação no Movimento Abolicionista e em quase todos os acontecinegras nos últimos quatro séculos. A
Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que

3

pertence à Irmandade, e lhe dá sede
desde o século XVIII, já foi sé (catedral)
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5 Cinelândia

6 Museu Nacional de Belas Artes

65

12 Pedra do Sal

13 Morro da Conceição

Considerada um dos berços do samba

A fortaleza no alto do morro foi constru-

carioca, ainda é ponto de encontro de

ída para ser um dos pontos estratégicos

músicos da cidade. Tem esse nome por-

de defesa da cidade, após uma das mais

que o sal era descarregado na rocha, por

famosas invasões sofridas pela monar-

africanos escravizados no século XVII. Os

quia portuguesa: a da França Antártica,

degraus foram esculpidos para facilitar o

popularmente conhecida como invasão

trabalho de subir na pedra lisa. Ali surgi-

francesa do século XVIII.

ram os primeiros ranchos carnavalescos,
afoxés e rodas de samba. Grandes nomes
da música também passaram pela Pedra
do Sal, como João da Baiana, Pixinguinha e Donga.

11 MAR
Inaugurado em março de 2013, o Museu
de Arte do Rio faz parte do projeto de
revitalização da zona portuária e está

9 Camelódromo

instalado em dois prédios de perfis heterogêneos e interligados: o Palacete Dom

Inaugurado em 1994, o Mercado Popular

João VI, eclético, e o edifício vizinho, de

Uruguaiana é composto por quatro qua-

estilo modernista – originalmente um

dras com cerca de 1.600 boxes. Foi ergui-

terminal rodoviário.

do na rua de mesmo nome, que já foi
conhecida como rua da Vala, aberta para
drenar a lagoa de Santo Antônio, ligando-a com o mar – mas não cumpriu seus
objetivos e tornou-se um terrível esgoto,
despejo de toda sorte de detritos.

10 Matriz de Santa Rita

15 Jardim do Valongo

Ao lado do beco das Sardinhas e no sopé

Simboliza a parte da História que buscou

do morro da Conceição, um dos poucos

apagar traços do tráfico negreiro para a

remanescentes do estilo barroco-rococó do

cidade do Rio. Ao seu redor havia casas

século XVII viu a cidade se transformar ao

de engorda e um vasto comércio de itens

seu redor, mantendo a singela e simples

relacionados à escravidão. O parque em

fachada. Guarda relíquias de Santa Rita de

torno do jardim foi projetado pelo arquite-

Cássia e de Santo Lenho, cujo culto teve

to e paisagista Luis Rey e inaugurado em

início no Rio de Janeiro antes de 1710,

1906, como parte do plano de embeleza-

quando aqui chegaram o fidalgo português

mento da cidade, realizado pelo prefeito

Manuel Nascentes Pinto, sua mulher Dona

Pereira Passos.

Antônia Maria e o filho Inácio, em missão
dada pelo rei de Portugal D. João V. Foi
elevada à condição de igreja matriz em 30
de janeiro de 1751.

14 Cais do Valongo
Neste cais aportaram no Brasil centenas
de milhares de escravos africanos, entre
o final do século XVIII e início do século
XIX. Em 1911, foi aterrado e, um século
depois, redescoberto com as obras do
Porto Maravilha. É um marco de resgate
da “Pequena África”, polo de riqueza e de
força cultural afro-descendente a partir da
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proibição do tráfico negreiro.
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literatura e poesia

“A Alma Encantadora das Ruas”,
João do Rio (1908)

gananciosos, os escravos nus, os senhores em redes; nela vicejou a
imundície, nela desabotoou a flor da influência jesuítica. Índios batidos, negros presos a ferros, domínio ignorante e bestial, o primeiro
balbucio da cidade foi um grito de misericórdia, foi um estertor,

Oh! sim, as ruas têm alma! Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas

um ai! tremendo atirado aos céus. Dela brotou a cidade no antigo

sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infa-

esplendor do Largo do Paço, dela decorreram, como de um corpo

mes, ruas sem história, ruas tão velhas que bastam para contar a

que sangra, os becos humildes e os coalhos de sangue, que são

evolução de uma cidade inteira, ruas guerreiras, revoltosas, medro-

as praças, ribeirinhas do mar. Mas, soluço de espancado, primeiro

sas, spleenéticas, snobs, ruas aristocráticas, ruas amorosas, ruas

esforço de uma porção de infelizes, ela continuou pelos séculos afo-

covardes, que ficam sem pinga de sangue...

ra sempre lamentável, e tão augustiosa e franca e verdadeira na sua
dor que os patriotas lisonjeiros e os governos, ninguém, ninguém se

Vede a Rua do Ouvidor. É a fanfarronada em pessoa, exagerando,

lembrou nunca de lhe tirar das esquinas aquela muda prece, aquele

mentindo, tomando parte em tudo, mas desertando, correndo os

grito de mendiga velha: — Misericórdia!

taipais das montras à mais leve sombra de perigo. Esse beco inferno de pose, de vaidade, de inveja, tem a especialidade da bravata.
E fatalmente oposicionista, criou o boato, o “diz-se...” aterrador e
o “fecha-fecha” prudente. Começou por chamar-se Desvio do Mar.
Por ela continua a passar para todos os desvios muita gente boa.
No tempo em que os seus melhores prédios se alugavam modestamente por dez mil réis, era a Rua do Gadelha. Podia ser ainda hoje
a Rua dos Gadelhas, atendendo ao número prodigioso de poetas
nefelibatas que a infestam de cabelos e de versos. Um dia resolveu
chamar-se do Ouvidor sem que o senado da câmara fosse ouvido.
Chamou-se como calunia, e elogia, como insulta e aplaude, porque
era preciso denominar o lugar em que todos falam de lugar do que
ouve; e parece que cada nome usado foi como a antecipação moral
de um dos aspectos atuais dessa irresponsável artéria da futilidade.
A Rua da Misericórdia, ao contrário, com as suas hospedarias lôbregas, a miséria, a desgraça das casas velhas e a cair, os corredores
bafientos, é perpetuamente lamentável. Foi a primeira rua do Rio.

Em “A alma encantadora das ruas”, reunião de textos publicados na
imprensa carioca entre 1904 e 1907, João do Rio percorre as ruas
do Rio de Janeiro para reter a “cosmópolis num caleidoscópio”. A
cidade vivia um processo de transformação acelerada, passando de
corte a capital federal. Ao descrever as ruas de forma fragmentada,
aproxima-se da narrativa de Charles Baudelaire (1821-1867), sob a
ótica de um “flâneur”, que não se fixa em nenhum espaço. As ruas
permitem que a cidade seja vista através de uma escala microscópica de análise, atingindo, assim, sua profundidade. Além de apreender a cidade como discurso civilizador através da sutileza das ruas,
João do Rio encanta-se por sua alma, pela alma do Rio de Janeiro.

Dela partimos todos nós, nela passaram os vice-reis malandros, os
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Poesia suburbana
e outras
centralidades
históricas

Isabela Almeida de Mello

Há os que apreciam as feiras orgânicas, as

renda elevado, o carioca do subúrbio se orgulha das redes de relações subjetivas

tradicionais confeitarias, a cervejinha gela-

e imateriais que são traçadas em um ritmo temporal ainda menos descartável.

da daquele bar citado na revista e que vive
pelo Centro e a zona sul. E há o carioca do
subúrbio, muitas vezes marginalizado, que
vivencia uma poesia mais próxima a sua
realidade. E isso ocorre porque as raízes do
carioca contemporâneo também estão fincadas na periferia, no subúrbio e em territórios populares, muitas vezes distantes dos
polos culturais consagrados e do Centro
Histórico tradicional.
Passando pelas zonas sul, oeste e norte, o
Rio oferece poesia. Nem sempre, no entanto, essa poesia é declamada ou exposta nas

paredes de museus históricos. A poesia da cidade se expressa, sobretudo, através das sutilezas observadas no subúrbio: da senhora que foge do calor da tarde
ao sentar em seu portão para papear com as amigas de bairro, dos dons de
ofício que são passados de mãe para filha. A poesia carioca suburbana está no
banho de “borracha”, no pastel de queijo com caldo de cana comprado na feira,
nas ruas pintadas durante a Copa do Mundo de futebol, nas conversas com desconhecidos no interior de cada transporte público diariamente, no sorriso das
crianças que, sem videogames de última geração, ainda soltam pipa e jogam
bola nos campinhos mal projetados de seus bairros abandonados pelo poder
público.

O valor do patrimônio histórico do Rio de Janeiro não reside apenas nos seus
elementos materiais assim como não se encontra apenas nas áreas de visibilidade projetadas especialmente para o turismo. São os aspectos imateriais capazes de dar sentido ao ambiente construído: cada mãe com seus filhos no colo
indo a uma festa de bairro numa tarde de sábado, com decoração improvisada e
salgadinhos caseiros, carrega consigo uma poesia suburbana. Há uma infinidade de relações de vizinhança e de estratégias de sobrevivência que são traçadas
e repetidas por gerações, e que registra etnograficamente a imaterialidade de
modos de vida nos subúrbios. Mais do que as construções espetacularizadas, o
imaginário coletivo e a paisagem suburbana fortalecem a identidade dos seus
moradores.
Os bairros do subúrbio e a ocupação geralmente associada aos artífices tradicionais e às classes operárias do início do século XX escondem cidadãos cheios de
poesia dentro de si, percorrendo os caminhos da metrópole suas vidas remontam a história das transformações pela qual passou a cidade do Rio de Janeiro,
através dos seus ciclos produtivos e dos meios de transporte.
Resta sempre o que é permanente na mudança: os usos do espaço público,
privado e simbólico que se entrelaçam no churrasco de domingo, no pagode,
no samba, no funk, nas reuniões de moradores, nos botecos, naquele personagem do bairro contador de anedotas: tudo isso compõe o Rio de Janeiro poético, que não pode ser visto do alto das coberturas à beira-mar, mas,
ainda assim, respira e resiste. Sobrevive, nos ensinando que o patrimônio é

Não que o morador do subúrbio não tenha interesse nos “grãos, folhas e ervas
finas” apresentados nos programas de gastronomia. Apesar da distância física
que o separa dessa realidade mais refinada e propositadamente criada para
outro tipo de público, ele não deixa de conhecê-la, seja através das redes sociais
às quais estamos tão habituados, seja através da televisão e de suas novelas
historicamente elitistas. Embora conheça a realidade do consumo de padrão de

70

dinâmico e deve ser frequentemente atualizado pelos verdadeiros guardiões da preservação que fazem o elo entre o imaginário e o construído.
Um lado importante do patrimônio cultural do Rio de Janeiro não está no Centro
Histórico, tombado por organizações de preservação da memória coletiva, porque é composto sobretudo pela imaterialidade cultural que pode ser registrada
através das manifestações poéticas e da etnografia do subúrbio carioca.
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Pântanos e Mangues
Ao chegarem ao Rio de Janeiro, no século
XVI, os portugueses encontraram uma cidade
com abundância de pântanos, morros, mangues e mar. No amplo trecho que vai da Igreja
da Candelária à praça Tiradentes e da rua da
Assembleia à avenida Marechal Floriano havia
uma enorme lâmina d’água que, um século
depois, se dividiu em duas lagoas: da Lampadosa e da Pavuna. A esquina mais cosmopolita do Rio — avenida Presidente Vargas com
avenida Rio Branco — ficava no fundo d’água.

Caça ao tesouro

No chão!

Dizem que havia um tesouro do morro do Castelo, enterrado pelos jesuítas em fuga após a expulsão ordenada
pelo Marquês de Pombal. Os padres teriam enterrado
seus cofres no morro, na esperança de um dia voltar para
buscá-los. Quando o desmonte do Castelo começou a ser
cogitado, Lima Barreto escreveu crônicas sobre a riqueza
escondida e que estava sendo guardada em segredo, o
que fez com que muita gente fosse até o morro durante
a derrubada com jatos d’agua, para ver se os pertences
valiosos dos jesuítas estavam mesmo lá.

Ícone da grandiosidade dos viadutos, o elevado da Perimetral foi a negação do porto, dando prioridade para a
passagem dos carros, construído com vigas feitas para
durar uma eternidade... Cadê as vigas? É verdade que o
túnel feito hoje chegou a ser aventado durante a construção da via, porém, por alegadas questões de defesa,
não obteve a permissão da Marinha, assim como, pelo
mesmo motivo, a circulação pela orla não era permitida. Dois políticos que se opuseram à Perimetral e
ao fechamento do porto hoje estão homenageados na
região: Marcello Alencar e Luiz Paulo Conde.
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O NOVO CENTRO HISTÓRICO
A partir da segunda metade do século XX, o Centro do Rio de Janeiro começa
a sofrer um processo de esvaziamento intenso, atribuído principalmente a
dois fatores: à própria legislação municipal que proibiu a construção de novas
habitações, para estimular a ocupação e o crescimento da cidade em direção
aos novos bairros, e à transferência da capital para Brasília. Após décadas de
degradação, ações de revitalização começaram a ser efetuadas no início da
década de 1980, como reformas e o tombamento de edificações históricas, e
continuam em andamento, na área da zona portuária do Rio.
O primeiro passo dessa política de preservação foi dado com o projeto “Corredor Cultural”, regulamentado em 1984. O projeto teve o mérito de preservar
um conjunto arquitetônico de 1.600 imóveis (que não podem ser modificados)
e colocar sob tutela (ou seja, qualquer mudança precisa ter autorização prévia) 1.400 nos arredores da Lapa-Cinelândia, praça XV, Saara e largo de São
Francisco-Tiradentes. O poder público municipal investiu em obras de requalificação urbana e estimulou as obras de recuperação das fachadas. No entanto, essas medidas não foram suficientes para conter o esvaziamento da área
aos finais de semana. Ações como a Tiradentes Cultural e a feira do Lavradio
buscam levar novos públicos para essas áreas.
No caso da região do porto do Rio, que sofreu um esvaziamento funcional e
econômico com a decadência da atividade portuária, a criação da Área de Proteção do Ambiente Cultural – APAC do SAGAS deu início a uma proteção mais
extensiva, em 1988. Se, por um lado, o “Corredor Cultural” se estruturou a
partir da contenção de um processo de modernização que “ameaçava o patrimônio da cidade”, a zona portuária é interpretada como “novo vetor de crescimento” urbano, isto é, uma nova área de expansão urbanística, habitacional
e econômica. Desta forma, o “Porto Maravilha”, inspirado em experiências
internacionais de renovação do waterfront portuário, procurou inserir o Rio no
movimento de metrópoles que transformaram centenários portos em centros
dinâmicos de desenvolvimento econômico, cultural e social.
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Por que merece um rolé?
Talvez o mais significativo

conjunto colo-

nial da América portuguesa, o Centro Histórico de Salvador reúne
mais de três mil imóveis dos séculos XVI a XIX, em que se destacam
edifícios monumentais da arquitetura religiosa, civil e militar. Em
seu epicentro está o Pelourinho, local que sintetizou, até a primeira
metade do século XIX, a escravidão e a degradação de sua violência.
Abandonado e marginalizado, tombado pelo Iphan e reconhecido
como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, ele foi reocupado e
ressignificado, transformando-se em um símbolo da cultura soteropolitana, chamado carinhosamente de Pelô. O Pelourinho compreende o largo onde se encontra a Casa de Jorge Amado e o restaurante
do Senac, as ruas, becos e ladeiras que saem do Terreiro de Jesus e
as suas transversais. Nessa região estão igrejas, conventos, museus,
teatros, ateliês, galerias e antiquários, somando centenas de equipamentos e instalações abertos a visitação.
No trajeto entre o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda, é possível
divisar as dimensões históricas e culturais que distanciaram a Cida-

salvador
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de Alta e a Cidade Baixa. Nessa ambiência, elementos da presença
marcante da herança afro-brasileira estão inseridos: dos sabores
do acarajé ao batuque de blocos como Olodum e o afoxé Filhos de
Gandhy. A própria restauração e conservação do patrimônio arquitetônico do Pelô constitui, em si mesma, uma indústria criativa.
Predominantemente residencial e turística, a área mantém parte
de suas antigas funções de “centro de cidade”, hoje compartilhada
com outras regiões da metrópole.
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O CENTRO
HISTÓRIcO DE
SALVADOR

desinteresse na preservação dos imóveis,

va no centro da cidade, foi deslocado para

percebidos em suas fachadas e interiores.

a zona norte.

Os imóveis passaram a ser subdivididos

Entre os anos 1950 e 1970, a montagem

em cômodos e sublocados a preços mais

de um parque industrial na área metro-

baixos, o que levou à ocupação da área

politana de Salvador, com a instalação

por pessoas com baixo poder aquisitivo. A

da Petrobras (1947), do Centro Industrial

superlotação dos cômodos, aliada às difi-

de Aratu (1967) e do Polo Petroquímico

culdades com o abastecimento de água,

de Camaçari (1978), instigou um fluxo

constituíam fatores para a deterioração

migratório do sertão baiano que se dirigiu

do local, no tocante à limpeza e à higiene.

à capital em busca de trabalho, resultando

O processo de esvaziamento da área se

num aumento populacional principalmente

intensificou em 1885, quando da ocorrên-

em espaços de menor investimento urba-

cia de uma epidemia de cólera. Os casa-

nístico, entre os quais o largo do Pelouri-

rões viraram cortiços, e o poder público

nho. Desde a década de 1970, diversos

abandonou o Pelourinho. A partir da déca-

esforços vêm sendo realizados com a

da de 1950 a região foi ainda mais afetada

finalidade de reocupar e reestruturar

em função de obras públicas, como túneis

socialmente a área que estava degrada-

e avenidas, que ligaram a parte baixa da

da, praticamente em ruínas. Uma grande

cidade com a parte alta, dispensando a

intervenção, ocorrida em 1992, privilegiou

passagem pelo centro onde se encontrava

o desenvolvimento de atividades culturais

A partir da segunda metade do século XIX,

o largo do Pelourinho. Acrescido a isso, o

e turísticas.

com a extinção da escravidão e as novas

aparato administrativo, que antes se situa-

No estabelecimento da cidade de Salva-

dos, os pescadores, as rodas de capoeira e

dor, o Largo do Pelourinho e seu entorno

os mercados de africanos escravizados.

representavam o local de “morar bem”
da sociedade baiana – era a região mais
alta e, seguindo a tradição europeia, foi

formas de organização familiar e de con-

ocupada pela população mais rica. Nesse

cepção de moradia, com exigências de are-

espaço de igrejas majestosas e casarões

ação, saneamento básico e arborização, os

imponentes, de ruas estreitas, calçadas

ricos moradores do local começaram a tro-

com pedras e de traçado irregular, mora-

car os sobrados pelas mansões e palace-

vam senhores de engenho, desembarga-

tes dos bairros de Vitória, Graça e Canela.

dores e grandes negociantes. Nas ruas, a

Os bairros distantes do centro passaram

nobreza baiana, branca, circulava e exibia

a ser atraentes devido à consolidação dos

seus modos, servida por escravos negros

meios de transporte coletivo (bonde sobre

que eram punidos em praça pública. Os

trilhos, bonde elétrico, ônibus etc.). O cen-

antigos casarões e sobrados que ali foram

tro de Salvador foi gradativamente aban-

construídos se caracterizavam pelo uso

donado pelas classes privilegiadas e seus

misto: no térreo, atividades comerciais, e,

casarões passaram a ser locados a grupos

nos pavimentos superiores, residências.

de renda mais baixa, profissionais liberais,

Essas moradias foram edificadas num

pessoas ligadas ao pequeno comércio.

tempo em que todo o serviço de abaste-

Aos poucos, essa população também foi

cimento de água e de limpeza, como o

deixando de morar nesse espaço e não

recolhimento de dejetos, era feito por serviçais. Na Cidade Baixa, ficavam os merca-

tardou para que aparecessem os sinais de
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ROTEIRO PELO CENTRO HISTÓRICO
1 Mercado Modelo

3 Palácio Rio Branco

Inaugurado em 1912, o Mercado

Sede do governo da Bahia até 1979,

se estabeleceu em 1971 no prédio

este endereço remonta ao período da

atual, da Casa da Alfândega, após um

fundação da cidade, em 1549. Hospe-

incêndio destruir o antigo edifício, não

dou governadores gerais, vice-reis, reis,

muito longe dali. Teve a função de ser

imperadores, presidentes de províncias

o principal centro de abastecimento

e governadores do Estado republicano.

da cidade, onde eram comercializa-

Em 1912, o prédio foi um dos pontos

dos gêneros alimentícios, charutos do

atingidos pelo bombardeio efetuado a

Recôncavo e cachaças de alambiques

mando do presidente Hermes da Fon-

de toda a Bahia.

seca e ficou praticamente em ruínas.

4 Museu da Misericórdia
Está instalado no prédio da Santa Casa
de Misericórdia da Bahia (SCMB), a mais
antiga entidade filantrópica do estado,
cuja fundação, em 1549, confunde-se
com a própria história da cidade. As
obras expostas no museu são advindas
de doações de benfeitores da igreja. Eles
acreditavam que, ao fornecer material
para a Santa Casa, estariam livres dos
pecados que haviam cometido.

5 Praça da Sé
2 Elevador Lacerda

É a caçula das praças do Centro Histórico soteropolitano. Surgiu a partir

Cartão-postal da cidade, foi erguido

da demolição da antiga Igreja da Sé, a

em 1873 e chamou-se Elevador da

Primacial do Brasil, construída em 1553

Conceição ou “Parafuso” até receber a

e demolida em 1933 para permitir a

denominação atual, em 1897. À época,

passagem de bondes até o terminal da

figurava como um dos primeiros meios

Sé. Com o desaparecimento dos bondes,

de transporte vertical, de caráter públi-

se tornou um terminal de ônibus, que

co, do mundo. Exerce até hoje a finali-

depois foi removido. A última reforma

dade para o qual foi construído: tornar

talvez seja definitiva: se transformou em

mais prático o acesso dos pedestres

um calçadão. Uma bela praça, diga-se

entre a Cidade Baixa e Cidade Alta.

de passagem.
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6 Monumento da Cruz Caída

7 Largo do Terreiro de Jesus

Escultura inaugurada em 1999, por

Abriga um grande número de prédios

ocasião da comemoração dos 450 anos

históricos, como a Catedral Basílica,

de fundação da cidade, homenageia o

construída pelos jesuítas no século

desaparecimento da antiga Igreja da

XVII, a Faculdade de Medicina, pri-

Sé. De autoria do artista plástico baiano

meira do Brasil, e as igrejas de São

Mário Cravo, o monumento de doze

Domingos Gusmão e de São Pedro

metros de altura em aço inox faz referên-

dos Clérigos. Seu famoso chafariz, de

cias à monumentalidade arquitetônica

1856, é ornamentado por esculturas

da antiga igreja e suas imensas portas

em ferro fundido que dizem repre-

almofadadas, inspiradas no simbolismo

sentar os quatro rios que banham

da cruz.

a Bahia: Jequitinhonha, Paraguaçu,
Pardo e São Francisco.

8 Largo do Pelourinho
O pelourinho era um instrumento
de punição legal utilizado pelos
portugueses em todas as cidades
do Brasil: um poste de madeira ou
pedra, com argolas de ferro, erguido
em praça pública, onde os infratores
eram amarrados e chicoteados. O
de Salvador surgiu no século XVI e
mudou de endereço algumas vezes.
Ficou no atual largo de 1807 até que
esse tipo de punição fosse extinto,
cerca de trinta anos depois. Sua existência marcou o local de tal modo
que este ficou popularmente conhecido como largo do Pelourinho, hoje
um ponto de convergência do centro
antigo da cidade.
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literatura e poesia

o
povo
ao
po
der

O POVO AO PODER
A praça! A praça é do povo
Como o céu é do condor
É o antro onde a liberdade
Cria águias em seu calor.
Senhor!... pois quereis a praça?
Desgraçada a populaça
Irmãos da terra da América,

Só tem a rua de seu...

Filhos do solo da cruz,

Ninguém vos rouba os castelos

O baiano Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871) ficou conhecido como o “poeta dos escravos negros”, principalmente devido à
sua militância abolicionista e às composições sobre a dor dos africanos cativos. As vivências precoces de coragem, romantismo e luta

Erguei as frontes altivas,

Tendes palácios tão belos...

Bebei torrentes de luz...

Deixai a terra ao Anteu.

Ai! soberba populaça,

(...)

Rebentos da velha raça

marcaram sua poesia, pautada pelo amor à liberdade. Consta que
o jovem autor de “Espumas flutuantes”, “Vozes d’África” e “O navio
negreiro” declamou o vibrante “O povo ao poder” de improviso,
durante um comício republicano, manifestando-se contra a repressão policial e a prisão do jornalista paraibano Borges da Fonseca. O
caráter engajado e libertário de Castro Alves permeia sua poética,
também influenciada pela Salvador em que o poeta viveu, entre as
ruas do Rosário, do Paço, da Boa Vista, do Pelourinho, do Sodré e o

Dos nossos velhos Catões,
Lançai um protesto, ó povo,
Protesto que o mundo novo
Manda aos tronos e às nações.

Colégio Sebrão, o Ginásio Baiano e o Teatro São João.

Castro Alves, “O povo ao poder”
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Salvador da
Bahia... e do
Brasil

Reconhecida como Patrimônio da Humanidade, Sal-

É possível identificar da embarcação as antigas ladeiras. A ladeira da Misericór-

vador é a primeira cidade e capital do Brasil, erguida

dia, com seus casarões, onde Lina Bo Bardi e seus colaboradores experimen-

a partir de 1549, para ser “cabeça” da América portu-

taram interessante projeto preservacionista de baixo custo, nos anos de 1980,

guesa. Daí ser tantas vezes cantada como “berço da

quando Gilberto Gil presidia, na prefeitura, a Fundação Gregório de Mattos, e

nação”, a “Atenas brasileira”, com sua implantação

fazia campanha internacional para, em meio à grave crise econômica brasi-

em acrópole na baía que constitui seu mar interior.

leira, angariar recursos para salvar os casarões que arruinavam, incendiavam,

Originalmente fortificada e guarnecida por baluar-

desmoronavam.

tes, com suas imponentes portas de acesso, como

Chegando ao cais das Amarras, dá pra ver o vai e vem dessa gente incrível e

Ana Teresa Góis Soares

as urbes romanas e medievais, a cidade – que por

forte da Bahia. Em Salvador, repare nos soteropolitanos, na beleza mestiça, na

museóloga, mestre em
preservação do patrimônio cultural

mais de duzentos anos permaneceu como capital da

disposição para a luta, na prestatividade cortês, na teimosia em sorrir, mesmo

colônia portuguesa na América e um dos principais

diante de tanta dificuldade, na graça, no gingado, na alegria. Converse com esse

entreportos por onde circulavam riquezas que entra-

povo da Bahia, admire o sotaque macio, português cheio de dengo e de termos

vam e saíam do continente – é repleta de elementos urbanos e arquitetônicos,
obras de arte e ofícios, símbolos e costumes, que revelam traços culturais dos
diversos povos que cooperaram na sua construção e emancipação.

muito próprios.
Passando pelo Elevador Lacerda e seguindo pela faixa mais interior e antiga do
aterro, é possível contemplar os edifícios ecléticos, inspirados na art déco e na

Influências nativas, africanas, europeias, árabes e orientais podem ser percebi-

art nouveau do início do século XX. Esse trecho testemunha o crescimento advin-

das, então, por quem se aventura a explorar a primeira metrópole do Atlântico

do da abertura dos portos do Brasil às nações amigas a partir da fuga da família

Sul. Num passeio, nota-se essa profusão de contribuições nos trajes típicos,

real portuguesa para o Brasil em 1808. Muitos imigrantes vieram fazer negó-

nos templos, nos solares, nos palacetes, nas pinturas e utensílios históricos, na

cios em Salvador e a Cidade Baixa ficou repleta de escritórios, hotéis, pensões,

música, nas palavras e expressões, na literatura, no artesanato, e na culinária

moradias, secos e molhados, lojas de fazendas, couros, chapéus, alfaiatarias,

da Bahia, tão ampla e deliciosa.

seguradoras, companhias marítima e de trem, bancos, trapiches, enfim, uma

Com a maior concentração de afrodescendentes fora do continente africano,

infinidade de produtos e serviços.

a bela Soterópolis também carrega o título de “Roma Negra”. A força africana

No Terreiro de Jesus fica o chafariz da Companhia do Queimado, que homena-

responsável por toda obra engenhosa – tantas obras de arquitetura e arte, e toda

geia os quatro rios da Bahia, e no seu entorno outros quatro templos que, no

produção de riquezas – também encheu a língua portuguesa de graça, a casa de

passado colonial, dividiam ou disputavam fiéis: o da Ordem III de São Domingos

aconchego, os filhos da terra de embalo, a cultura de seu canto, sua dança, sua

de Gusmão, o da Ordem III de São Pedro dos Clérigos, e o conjunto das Ordens

ginga de capoeira, sua fé, sua comunhão, resistência e alegria.

I e III de São Francisco, esplendor barroco da talha dourada e da azulejaria. No

Eis a “Cidade da Bahia”, “São Salvador da Bahia de Todos os Santos”. E graças
aos esforços daqueles que valorizam sua história e lutam por preservá-la, ei-la
bela, cheia de riquezas artísticas e culturais, para todo o mundo ver.
E chegar à velha Salvador pelo mar, faz muito tempo que se testemunha, é
experiência ímpar de deslumbramento. Ao se aproximar cada vez mais do Porto, contempla-se seu impactante frontispício: na Cidade Alta, a escarpa, defesa
natural que resguardou a fortaleza no alto de seus ataques inimigos, com a
silhueta do casario colonial e as torres dos muitos templos, na Cidade Baixa,
antigo centro comercial e portuário e na praia, cuja faixa edificável, foi sendo
ampliada por sucessivos aterros.

período colonial, as igrejas católicas eram muito mais que templos. Eram um
braço importante da Coroa na administração das suas possessões. Todos os
moradores da cidade precisavam fazer parte das “freguesias” das “ordens religiosas” instaladas, e integrar “irmandades”. Por isso há tantas igrejas católicas
na velha Salvador.
Eis a velha e sinuosa Salvador, com suas casas amontoadas e suas ruas e becos
tortuosos, num modo de construir de influência lusa que marca fortemente a
cultura do Brasil, sendo reproduzido nas Minas Gerais, e nas encostas e morros
de Salvador e do Rio de Janeiro até os dias de hoje.
A demolição das Portas de Santa Catarina, também conhecidas como Portas do
Carmo, acesso norte da cidade-fortaleza, deu lugar ao largo do Pelourinho, que
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leva esse nome por ter sido último assento do terrível instrumento de castigo

CURIOSIDADES

felizmente extinto. E a região do Carmo-Passo-Santo Antônio é muito interessante. Diferente do largo do Pelourinho, onde o casario mostra a estética colonial,
ali a azulejaria e o gosto eclético vigoram nos ornamentos acrescentados às
fachadas, formando um conjunto harmônico também de grande beleza.
Para a manutenção de suas obras e atividades, as organizações católicas mantinham muitos edifícios que alugavam para moradia, comércio e serviços. Por
isso há, no Centro Histórico de Salvador, muitos casarões com emblemas das
ordens religiosas. Alguns cineteatros da cidade também foram erguidos por
organizações católicas, visando gerar recursos.
A avenida Sete de Setembro remodelou a principal faixa de expansão da cidade
na virada do século XIX para o XX, por ligar o velho centro aos bairros criados
sob inspiração dos novos padrões de conforto europeus, para satisfazer imigrantes ingleses, franceses, italianos e alemães que vinham fazer negócios na
cidade. Durante sua abertura, por J. J. Seabra, alguns monumentos foram sacrificados, como a velha Igreja de São Pedro, que deu lugar à praça Barão do Rio
Branco e ao Relógio de São Pedro e foi substituída por novo templo na Piedade.
É a partir de Pirajá que, todos os anos, no dia 2 de julho, um cortejo refaz pela
manhã até a praça Municipal, e à tarde até o Campo Grande, o percurso do
Exército vitorioso que, em 1823, consolidou o ato da Independência, expulsando
as tropas portuguesas que tentavam ainda manter a posse das terras do Brasil.
Se você não chegar à cidade pelo mar, não se preocupe. Facilmente alcançará a
velha urbe e, antes disso, poderá contemplar sua face moderna, fruto dos planos urbanísticos das décadas de 1940, 1960 e 1980, e das rendas geradas pelo
cacau, e pelo petróleo descoberto na Bahia nos anos de 1950.
A cidade moderna é marcada: pelas “Avenidas de Vales”, pelo Parque Universitário, entre os arrabaldes de Canela, Federação e Ondina; pelo Aeroporto Dois de
Julho, a avenida Paralela e o Centro Administrativo da Bahia, inspirados na nova
capital federal, inaugurada em 1960; pelo novo centro comercial e de negócios,
no vale do rio Camurugipe; pelos novos bairros planejados ou provenientes de
pequenas povoações e freguesias mais distantes do velho centro, de antigas
ocupações indígenas e quilombolas, e das ocupações dos morros, com destaque para as comunidades de Vasco da Gama e São Gonçalo do Retiro, onde
ficam alguns dos mais conhecidos terreiros de candomblé da cidade.
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O mais baiano dos franceses
Jorge Amado dizia que Pierre Verger (1902-1996) era
“o mais baiano dos franceses”. A trajetória do fotógrafo
e etnógrafo francês, que chegou a Salvador em 1946,
onde residiu até sua morte, faz jus a essa qualificação.
Foi na capital baiana que ele se dedicou ao estudo da
religião e da influência cultural africana no Brasil. Como
pesquisador, fez a ponte entre essas duas culturas e,
no Benin, ganhou o nome de Fatumbi, “nascido de novo
graças ao Ifá”. Ironicamente, o próprio Verger dizia ser
“um idiota francês racionalista” e não acreditar no candomblé, nem em nada.
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Canhões contra a cidade
O chamado bombardeio de Salvador, em 10 de janeiro de
1912, mudou todo o cenário político na Bahia. Os canhões
do Forte São Marcelo voltaram-se contra a cidade que deveriam proteger e bombardearam a capital baiana por cerca
de quatro horas. A perversa ação militar foi uma clara retaliação do gaúcho Hermes da Fonseca, que não se contentou apenas em ter vencido as eleições para presidente. Ele
queria assegurar que seu apadrinhado J.J. Seabra vencesse
na Bahia, reduto eleitoral de Ruy Barbosa. O episódio leva à
derrota dos líderes conservadores e consagra J. J. Seabra,
que é eleito governador da Bahia, para o primeiro de
seus dois mandatos no estado.
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Roda dos enjeitados
Não é de hoje que crianças são abandonadas, porém até
o século XIX o termo “criança abandonada” não existia —
elas eram conhecidas como “enjeitadas”. A prática da roda
dos enjeitados chegou ao Brasil com a colonização. Elas
eram instaladas nos muros das Casas de Misericórdia e
conventos para o recebimento dos abandonados: a criança
era colocada na porta giratória e quem estava entregando o bebê girava a roda e puxava a corda de um sino para
avisar as freiras. A quantidade de crianças sozinhas nas
ruas de Salvador motivou um pedido junto ao vice-rei para
a instalação de uma roda dos enjeitados na cidade. Dessa
forma, em 1726, o Brasil recebeu sua primeira roda. Uma
réplica está exposta no Museu da Misericórdia.
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O NOVO CENTRO HISTÓRICO
Durante grande parte do século XX, o entorno do Pelourinho esteve
abandonado pelas políticas públicas, comportando unidades habitacionais que se adensavam mais e mais. Em 1985, o Centro Histórico de Salvador foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da
Humanidade e despertou a atenção de pessoas ligadas ao patrimônio cultural, que defendiam a intervenção do poder público para a
recuperação da área, tendo em vista o valor histórico e estético das
construções. Com a intenção de reverter a degradação física que
assolava os prédios, a prefeitura de Salvador contratou a arquiteta italiana Lina Bo Bardi para desenvolver um projeto de reabilitação que, na intenção original de Bo Bardi, procurava preservar as
relações sociais e a cultura ali existentes. Mas, depois de 1991, o
governo do estado da Bahia deu início a um projeto de intervenção
chamado “Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador” que, concebido em sete etapas, mudou a orientação inicial do
projeto de Lina Bo Bardi, focando o interesse deste espaço no potencial turístico e econômico.
De 1992 a 1995, ocorreu a primeira das etapas de recuperação do
Centro Histórico de Salvador, precisamente nas quadras que compõem o Pelourinho. O mérito do programa consistiu em ter recuperado diversas edificações em estado de ruína, pela forma de realização
e também pelo aspecto funcional atribuído ao local, transformado
em espaço de consumo turístico-cultural. No entanto, resultou em
um processo de gentrificação que expulsou a grande maioria dos
moradores de baixa renda e mudou a função dos imóveis, voltando-os para o comércio e os serviços. Programas recentes da gestão
municipal, como o Programa Revitalizar e o Pelourinho Dia e Noite,
buscam viabilizar a conservação dos imóveis e aumentar o uso da
área por soteropolitanos e visitantes, num calendário de eventos que
inclui o já tradicional Carnaval.
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Por que merece um rolé?
Do Pátio do Colégio

, que nos remete à época da

colonização, até o contemporâneo pórtico da praça do Patriarca,

sao paulo

passando pela imponência de edifícios como o Theatro Municipal e
o Altino Arantes, a arquitetura dos edifícios do centro de São Paulo
é um atrativo tanto para moradores quanto para turistas.
Durante boa parte de sua história, a região foi o coração financeiro
e o maior polo de atividade comercial, bancária e de serviços da
cidade. Mesmo com a transferência maciça das sedes de instituições financeiras, do comércio de luxo e dos restaurantes e locais da
moda para a região da avenida Paulista e dos Jardins a partir dos
anos 1970, e mais recentemente para a região do Brooklyn e da Vila
Olímpia, a zona central ainda conserva um vigoroso comércio de rua

são paulo
94

e uma significativa oferta de serviços e atividade bancária — a Bolsa
de Valores de São Paulo está até hoje sediada ali. O Banco do Brasil
iniciou suas atividades na cidade em uma agência no encontro da
rua da Quitanda com a rua Álvares Penteado, onde hoje funciona a
unidade paulista do Centro Cultural do Banco do Brasil.
Na área que compreende os distritos da Sé e da República é possível
conhecer o legado arquitetônico dos edifícios de São Paulo, com
representantes de diversos estilos desenvolvidos na cidade durante
toda sua história.
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O CENTRO
HISTÓRIcO DE
SÃO PAULO

Finasa no vale do Anhangabaú) e do Unibanco (Edifício Barão de Iguape na praça
do Patriarca), entre outros.

Em menos de cem anos, o Centro Histó-

colégio foi 25 de janeiro, mesmo dia no

gurado, através de intervenções urbanas

rico da cidade de São Paulo testemunhou

qual a Igreja Católica celebra a conversão

para alargamento de ruas e avenidas. Com

um apogeu econômico e social e tam-

do apóstolo Paulo de Tarso, conforme

a renovação da planta de edifícios, passou

bém uma máxima degradação. Na virada

disse o padre José de Anchieta em carta à

a concentrar grande parte das sedes das

do século XX, o acelerado processo de

Companhia de Jesus. O local escolhido era

empresas na cidade, sendo ocupado por

industrialização resultou numa moderni-

propício: no alto de uma colina escarpada,

arranha-céus, num acelerado processo

zação que transformaria a região central

entre os rios Anhangabaú e Tamandua-

de verticalização. Nessa parte da cidade

na principal zona financeira e de comércio

teí, o colégio tinha por finalidade fazer a

percebe-se fortemente a herança arquite-

da cidade. O patrimônio histórico desse

catequese dos índios que viviam na região

tônica deixada pelas instituições financei-

núcleo financeiro e comercial caiu em

do planalto de Piratininga, separados do

ras que um dia estiveram lá sediadas.

esquecimento quando o polo de negócios

litoral pela serra do Mar, chamada pelos

da cidade para o sudoeste do município,

índios de “serra de Paranapiacaba”. A

primeiro para a avenida Paulista e depois

pequena vila ganhou a condição de cidade

para a avenida Brigadeiro Faria Lima e a

em 1711, mantendo-se como um modesto

marginal Pinheiros.

local de passagem e transição entre o lito-

A história da pequena vila de São Paulo

ral e o interior até meados do século XIX.

A partir da década de 1970, a degradação
do espaço público e o processo de especulação imobiliária em imóveis abandonados, com aumento do número de pessoas
vivendo nas ruas e o surgimento de muitos
cortiços, desincentivaram parte da população já estabelecida na região a ali permanecer. Um esvaziamento populacional
aconteceu de forma contínua até os anos
1990, quando um movimento de requalifi-

A existência de grandes arranha-céus, que

cação urbana buscou mudar esse quadro.

em algum momento foram sedes adminis-

Entre as medidas iniciais, houve a trans-

trativas nacionais ou regionais de grandes

ferência da sede da prefeitura da cidade,

bancos e instituições financeiras tanto

primeiro para o Palácio das Indústrias

brasileiras como estrangeiras, mostra

Parque Dom Pedro II, e dez anos mais

claramente a força econômica que um dia

tarde para a esquina da rua Líbero Badaró

de Piratininga começou com a construção

O desenvolvimento da cultura do café, a

esteve ali. Uma influência que deixou suas

com o viaduto do Chá, onde encontra-se

de um colégio jesuíta por doze padres,

industrialização e o grande fluxo de imi-

marcas, nos edifícios no Centro Histórico

atualmente. Também foram reformados o

entre eles Manuel da Nóbrega e José de

grantes europeus aceleraram o crescimen-

que foram sede do Banespa (o emble-

largo São Bento e o Theatro Municipal, e

Anchieta, em 1554. O nome São Paulo foi

to econômico e demográfico da cidade no

mático Edifício Altino Arantes), do Banco

houve o aterramento das pistas de tráfego

escolhido porque o dia da fundação do

início do século XX. O centro foi reconfi-

Mercantil de São Paulo (Edifício Mercantil

do vale do Anhangabaú.

96

97

ROTEIRO PELO CENTRO HISTÓRICO

9 Palácio da Justiça
Com a separação judiciária das províncias, em 1891, surgiu o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo,
mas foi apenas em 1911, por conta do
crescimento demográfico da cidade e
da consequente expansão do Judiciário paulista, que se fez necessária a
construção de uma sede. Para tanto,
foi contratado o escritório do arquiteto Ramos de Azevedo, que, inspirado
no Palácio da Justiça de Roma, criou
o projeto do TJ paulista, inaugurado
em duas datas distintas, nos anos de

10 Igreja da Ordem Terceira do Carmo
Uma das igrejas mais antigas de São

1933 e 1942, quando foi concluído o
quinto pavimento.

Paulo, passou por uma ampla reforma
na década de 1920, sendo parcialmente reconstruída. Ela fazia parte de um
grande sítio religioso, contíguo a um

7 Museu da Cidade – Solar Marquesa
de Santos

convento adjacente, fundado na segun-

Raro exemplar de residência urbana

da metade do século XVII por um grupo

do século XVIII, pertenceu à marquesa

de bandeirantes. Em 1929, o terreno

de Santos, Domitila de Castro Canto

foi desapropriado pelo governo, que

e Melo, entre 1834 e 1867, quando

demoliu a antiga ermida para abertura

tornaram-se famosas as festas ali reali-

de uma larga avenida: a Rangel Pestana,

zadas, e o imóvel passou a ser conhe-

que principia na praça Clóvis.

cido como Palacete do Carmo. Depois,

1 Biblioteca MÁrio de Andrade

4 Theatro Municipal

É a segunda maior biblioteca públi-

Inaugurado em 1911, o luxuoso edifício

escritório da Companhia Estadual de

ca do país e abriga uma coleção de

foi erguido com incentivos fiscais e

Gás até ser incorporado ao município.

3 milhões de itens. Foi criada em

investimentos dos barões de café, que

Os diferentes usos e adaptações suces-

1925 e funciona desde 1942 no atual

desejavam colocar a cidade no circuito

sivas levaram à descaracterização do

edifício, um marco da arquitetura art

internacional dos grandes espetáculos.

imóvel, exigindo sua recuperação.

déco em São Paulo. A denominação

Por seu palco já passaram nomes como

“Mário de Andrade”, porém, viria só

Enrico Caruso, Maria Callas, Renata

em 1960, quando a então Biblioteca

Tebaldi, Bidu Sayão, Arturo Toscanini,

Municipal de São Paulo recebeu o

Isadora Duncan, Nijinski, Nureiev e

nome do poeta modernista.

Barishnikov. Foi também cenário da

o local sediou o Palácio Episcopal e foi

Semana de 22, que reuniu Mário e
Oswald de Andrade, Villa-Lobos, Víctor
Brecheret, Di Cavalcanti, Anita Malfatti
e outros que deram início ao movimento modernista brasileiro.
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2 Edifício Copan

5 Praça da Sé + Marco Zero

Um dos ícones da paisagem urbana

Concebido para ressaltar o papel central

de São Paulo, o prédio de geometria

de São Paulo na formação do Brasil, o

sinuosa, que lembra uma onda, foi pro-

prisma hexagonal revestido de mármore

jetado por Oscar Niemeyer com a cola-

foi instalado em frente à Catedral da Sé

boração de Carlos Alberto Cerqueira

em 1934 e traz um mapa das estradas

Lemos. É fruto de um processo intenso

que partem da cidade. Cada lado repre-

de verticalização da cidade e previa um

senta, de forma simbólica, outra região

edifício residencial de trinta andares

brasileira: o Paraná (araucária), Mato

interligado a um hotel com seiscentos

Grosso (vestimenta dos bandeirantes),

apartamentos. Apenas o residencial

Santos (navio), Rio de Janeiro (Pão de

saiu do papel, sendo concluído na

Açúcar e suas bananeiras), Minas Gerais

década de 1960. Atualmente, possui

(materiais da mineração profunda) e

1.160 apartamentos, distribuídos em
seis blocos.

8 Caixa Cultural

Goiás (bateria, material de mineração
de superfície).

O centro cultural está instalado no
Edifício Sé, prédio monumental erguido

3 Edifício Itália
Construído em 1956, o Itália foi por
muito tempo o maior edifício da cidade
de São Paulo, com 165 metros (hoje, é
o segundo maior), e é um dos pontos
turísticos mais visitados da capital,
devido à vista panorâmica que seu
terraço proporciona. Ocupado em sua

em art déco na segunda metade dos
anos 1930 para ser a sede estadual do
banco, que ficou em desuso desde o fim
da década de 1970, quando a sede foi
transferida para a avenida Paulista. O
edifício abriga também escritórios administrativos da Caixa, além da agência
bancária Sé.

res, a associação Circolo Italiano,
nome oficial do edifício.

A versão atual da igreja matriz de São
Paulo foi inaugurada em 1954, depois
de 41 anos em obras e sem as duas
torres principais, que só ficaram prontas
na década de 1970. A história do templo
começa nos idos de 1590, quando a
primeira igreja da pequena vila de São

maior parte por escritórios, o edifício
abriga, em seus três primeiros anda-

6 Catedral Metropolitana da Sé

Paulo de Piratininga foi erguida com

11 Edifício Guinle

paredes feitas de barro e palha, uma
estrutura frágil substituída a partir de

Hoje em dia, o edifício tem medidas

1745 por outra edificação, em estilo

modestas (sete andares e 36 metros de

barroco. Hoje em dia, o estilo neogótico

altura), mas, ao ser, erguido, em 1913,

predomina no edifício, inspirado nas

foi o primeiro arranha-céu da cidade.

grandes catedrais medievais europeias.

Projetado pelo arquiteto Hyppolito
Gustavo Pujol Júnior, foi pioneiro no uso
da tecnologia de concreto armado (com
barras de aço), que revolucionaria a
arquitetura no país. Tombado pelo Conpresp, resiste com as mesmas características, na rua Direita, 49.
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literatura e poesia
Quando eu morrer quero ficar,
Não contem aos meus inimigos,
Sepultado em minha cidade,
Saudade.
Meus pés enterrem na rua Aurora,
No Paissandu deixem meu sexo,
Na Lopes Chaves a cabeça
Esqueçam.
No Pátio do Colégio afundem
O meu coração paulistano:
Um coração vivo e um defunto
Bem juntos.
Escondam no Correio o ouvido
Direito, o esquerdo nos Telégrafos,
Quero saber da vida alheia,
Sereia.

O nariz guardem nos rosais,
A língua no alto do Ipiranga
Para cantar a liberdade.
Saudade...
Os olhos lá no Jaraguá
Assistirão ao que há de vir,
O joelho na Universidade,
Saudade...
As mãos atirem por aí,
Que desvivam como viveram,
As tripas atirem pro Diabo,
Que o espírito será de Deus.
Adeus.

Nos versos de “Lira paulistana”, Mário de Andrade
imaginou tornar-se carne e osso de São Paulo, cidade que foi seu objeto de estudo favorito. Mário, que
nasceu em 1893 quando São Paulo tinha apenas 60
mil habitantes, viu pessoalmente a cidade passar
de vila provinciana a capital industrial. Não é à toa
que seu primeiro livro de fato modernista, e pioneiro do movimento, tenha sido Pauliceia desvairada.

Mário de Andrade, “Lira paulistana”.
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ensaio histórico-cultural

O rolé(ê) em Sampa:
a reconquista
da cidade

Celso Ramos

doutor em história social pela
Universidade de são paulo

Este é um relato quase verídico do início
de uma aula em um campus da Estácio em
São Paulo, em agosto de 2016. Em qual

nós mesmos, nossa própria história, que é o

— Pode levar quantas quiser! – e a classe

caso. Esta é uma grande chance de quebrar-

veio abaixo na gozação com o Atrasildo.

mos com tudo isso. Quer ver... quem daqui
já fez um passeio como este? Viu, ninguém!
— Sei não, professor... tenho medo de ir ao
centro. Muito carro, muita confusão... trombadinha. Vão roubar meu celular — retrucou o Joãozinho.
— Ah, isso vão! Roubaram a carteira do meu
tio. Até derrubaram ele no chão, tadinho,
tem setenta anos.

somos, a população em geral, induzidos a

nas várias turmas dos diferentes cursos nos

desconfiados.

abdicar da nossa cidade, do lugar em que

quebrou o silêncio a Mariazinha, a melhor

lente oportunidade para a sua divulgação.

aluna da sala.

— Como é que é, professor? Andar pelo cen-

— Claro que pode. Eles são uns craques. Já

tro da cidade? A pé? Tipo, um rolé? — per-

conheciam São Paulo e vieram aqui antes

guntava desconfiado um aluno lá do fundo

para preparar o roteiro. E também pediram

da sala.

dicas pra nós, que vamos estar juntos. Vai
ser ótimo. E, no mais, São Paulo é uma cida-

— Rolé, não, rolê, com circunflexo. Você

de cosmopolita, conhecida mundialmente.

atravessar uma fina camada de neblina,

tradicional biblioteca municipal, a Mário de

entre os alunos, que se entreolhavam

da instituição e via na atividade uma exce-

sol pálido, meio tímido, se esforçava para

te ao imponente prédio que abriga a mais

go se repetiu com pouquíssimas variações

professores que vêm lá do Rio. Pode isso? —

de sábado típica do outono paulistano. O

uma espécie de apelo às armas.

tei a voz. Às vezes tenho a sensação de que

também o coordenador do curso de História

E, então, dias de apreensão depois, se fez o

Resolvi então soltar meu ultimato, fazer

O ar de dúvidas ainda pairava pesado

— Mas, “profes”, quem vai dar a aula são

Serionaldo.

que ia lentamente se dissipando. Em fren-

curso? Pode ser qualquer um, pois o diálo-

os alunos para o rolê. Na ocasião, eu era

— Posso levar meus filhos? – perguntou o

rolê. E foi o primeiro de três. Era uma manhã

— É isso, pessoal... Vejam bem – e empos-

quais atuo e onde pessoalmente convidava

E novos ventos começavam a soprar:

vivemos, daquilo que pertence a todos nós.

Andrade, a equipe da M’Baraka e os dois
mestres de cerimônias – mestres não, DOUTORES –, os professores Rodrigo Rainha e
William Martins, estavam a postos esperando pelos seus ávidos ouvintes-caminhantes.

E isto por causa do medo, de um medo

Às nove em ponto, quando foi dada a parti-

muitas vezes injustificado, deliberadamente

da, contabilizávamos 150 pessoas. Os alu-

criado e multiplicado por aqueles que não

nos compraram a ideia e vieram com seus

querem – pelos mais variados motivos – que

amigos, maridos, esposas, filhos e tudo o

as pessoas se encontrem nas praças, nas

mais. Para mim, o sucesso já estava garan-

ruas. E, ao mesmo tempo, nos empurram

tido. Mal sabia eu... meia hora depois, uma

para dentro de shoppings, nos obrigando

nova contagem registrou 250 participantes.

a frequentar esses ambientes assépticos

Até o final da atividade, após cinco horas

onde o lazer está implicado com o consu-

perambulando pelo coração da maior cida-

mo. Ou, o que é ainda pior, ficamos em casa

de da América do Sul, chegamos a 300

consumindo enlatados televisivos ou youtu-

pessoas. E, grata surpresa, transeuntes

também é carioca? – respondi em tom de

Tem gringo que conhece São Paulo melhor

brincadeira. — E é isso mesmo. Nós vamos

do que muita gente que nasceu e vive aqui.

bers de gosto e qualidade duvidosos. Não se

sem vínculos com a universidade, atraídos

esqueçam: “a praça Castro Alves é do povo,

pela sabedoria e empolgação dos mestres,

de Andrade, lá no comecinho da Consola-

E, me empolgando, continuei com o

como o céu é do avião”.

foram se somando ao grupo.

ção, esquina com a ainda chiquésima ave-

argumento:

nos encontrar em frente à Biblioteca Mário

nida São Luís. E vamos de turminha, que
é mais bacaninha; a Estácio inteira está
sendo convidada. O roteiro cobre vários
pontos históricos da nossa capital, a Pauliceia Desvairada. Será uma aula de história
a céu aberto.

— É, parece bacana — me interrompeu o

Em meio à caminhada eu ouvia comentários

— Isto ocorre porque, muitas vezes, nós nos

Atrasildo, que tinha pego a conversa pela

do tipo:

deixamos levar pela rotina e nos acomo-

metade mas dava pinta de que estava

damos, deixando de aproveitar aquilo que

do meu lado. — E, vou poder levar minha

está ao nosso alcance. A mesmice pode nos

namorada.

atrofiar, e acabar por nos levar a ignorar a

Finalmente,

um

aliado.

Empolgado,

— Professor, eu nunca tinha vindo aqui!
Maravilhoso!
— Que lindo este prédio. Vou voltar aqui e

respondi:
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trazer minha mãe. Ela acha que em São
Paulo só tem carro e prédio feio.

declarada fã da Domitila.

CURIOSIDADES

— Que nada — retrucou alguém malicioso —,

— Professor, passo por aqui quase todo dia
e nunca tinha reparado nessa praça.

ela era boa de cama!
Mas logo os dotes físicos e as habilidades

Estes são alguns poucos exemplos das

amorosas da amante de D. Pedro I deixa-

manifestações dos participantes enquanto

ram de ser o foco da conversa, que passou

a pequena multidão se esparramava pelo

a se concentrar na independência do Brasil

calçadão do centro histórico da capital

e no protagonismo que São Paulo passaria

paulista. Para muitos, atravessar o farol

a ter na história do país dentro em breve.

da Xavier de Toledo com a praça Ramos de
Azevedo, na esquina do antigo Mappin, em
direção ao viaduto do Chá, tendo ao lado
o Theatro Municipal, foi arrebatador. Houve
quem fizesse isso três vezes.

Depois da aventura, vem a reflexão... Muitos alunos tiveram pela primeira vez a
oportunidade de conhecer esses pontos
fundadores da cidade de São Paulo e, por
que não, do Brasil. Moradores de bairros

O “marco zero” na praça da catedral da Sé

distantes, localizados na extrema periferia,

norteou muita gente.

muitas vezes se sentem intrusos em certas

– Ah! Então é pra lá que fica o oeste. Pra lá
que iam as bandeiras, né?

regiões da cidade, como se fossem estrangeiros em sua própria terra. Reflexo de programas culturais promovidos pelo poder

E um outro, querendo ser o sabido, rapidi-

público? Sim. Mas também resultado de

nho respondeu:

uma deliberada política segregacionista,

— Ah! Tá vendo? Lá está o rio Tamanduateí,

da frequente essas regiões nobres. E mais,

que desagua no Tietê. A algumas monções

o lazer deve ser diretamente ligado ao con-

começaram aqui. E foram parar lá no terri-

sumo, e também ao trabalho. A cidade não

tório espanhol, que hoje é o Paraguai.

pode servir à arte e à contemplação.

As lições de história corriam a passos lar-

Nestes termos, o rolé, ou rolê, tanto faz,

gos, ao ritmo do rolê, que a essa altura,

né, pois São Paulo é de múltiplos sotaques,

pelo baile que davam os professores cario-

foi além de um evento didático promovido

cas Rodrigo e William, já tinha virado o rolé.

por uma instituição de ensino: foi um gesto

que impede que a população de baixa ren-

Ah! O “gran finale” foi no Solar da Marquesa de Santos. Verdadeira sessão fofoca.

de cidadania, o cidadão ocupando aquilo
que mais lhe pertence, a cidade!

— Ela era lindíssima — sentenciou uma
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Marquesa de Santos
Famosa por ter sido amante do primeiro imperador do Brasil,
D. Pedro I, durante sete anos, a paulistana Domitila de Castro
Canto e Melo retornou à cidade em que nasceu após ter sido
banida da corte, em 1829. Em São Paulo, se casou novamente, constituiu uma nova família e, até a sua morte, em 1867,
tornou-se uma notável dama da sociedade local, tendo doado o terreno onde foi construído o cemitério da Consolação.
Para muitos historiadores, um exemplo de mulher emancipada, que rompeu com a moralidade de uma época de falsos
pudores, para viver a vida conforme ditava sua consciência.
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Casa de Dona Yayá

Bairro da Liberdade
Antes de se tornar o principal reduto da comunidade oriental
de São Paulo, o bairro foi chamado Sul da Sé. Também abrigou um largo da Forca que, com a abolição da pena de morte
e da escravatura, passou a se chamar largo da Liberdade.
Nessa época, ainda era um bairro residencial habitado por
imigrantes portugueses e italianos, e foi sendo ocupado por
imigrantes japoneses a partir de 1908. A influência oriental
cresceu tanto que, na década de 1960,, um plano de reurbanização criou o “Bairro Oriental”, com ruas e praças decoradas com motivos orientais, adquirindo características de uma
autêntica cidade japonesa, com lanternas suzuranto, jardins

Embora esteja a apenas um quilômetro da praça da Sé, a Casa
de Dona Yayá localizava-se fora do núcleo urbano e tinha a
função de casa de campo quando foi construída, por volta de
1870. Hoje, ela é patrimônio histórico e representa uma das
formas pelas quais a sociedade entendia e tratava a loucura
na primeira metade do século XX. Ali viveu por quarenta anos
Sebastiana de Mello Freire, a Yayá, herdeira de uma grande
fortuna, segregada em sua residência por apresentar sinais de
desequilíbrio emocional. Naquela época, só havia hospícios,
públicos, e seu tutor adaptou a casa para “melhor” confiná-la, o
que só agravou o seu estado de demência. Ao morrer, em 1961,
Yayá não deixou herdeiros. E a herança vacante passou a pertencer ao estado.

japoneses e os festivais típicos da comunidade.
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O NOVO CENTRO HISTÓRICO

Uma das características urbanas mais marcantes do Centro Histórico de São Paulo são seus calçadões, ruas destinadas exclusivamente
aos pedestres – um modelo adotado pela prefeitura da cidade em
1976 para que a população usasse prioritariamente o transporte
público para acessar esses locais. O fechamento de cerca de vinte
vias, onde até então pedestres dividiam com carros faixas estreitas
de tráfego, deu início a um processo de requalificação da região, já
afetada por um quadro de degradação e esvaziamento populacional.
O conceito de áreas exclusivas para uso de pedestres nos moldes de
praças foi adotado em outros pontos da região central, permitindo
novos usos em espaços abertos e livres de circulação de veículos.
Ainda nos anos 1970, a praça da Sé foi ampliada e reformada a
partir da demolição de todo um quarteirão para as obras do metrô
de São Paulo, dando espaço para manifestações políticas. A grande
área aterrada do vale do Anhangabaú sedia grandes eventos públicos, como o réveillon e o aniversário da cidade, desde os anos 1990,
sendo também ocupada por uma programação cultural ao longo do
ano. Nos anos 2000, a reurbanização da praça do Patriarca — onde
antes havia um terminal de ônibus — destacou a entrada superior da
antiga Galeria Prestes Maia com um pórtico desenhado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Todos esses espaços são, de alguma
forma, ocupados durante a Virada Cultural – talvez o maior evento
cultural público da cidade de São Paulo, implantado em 2005 nos
moldes das Nuits Blanches europeias.
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Por que merece um rolé?
A enseada histórica

da Prainha foi o local

onde aportou o primeiro donatário do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. É a região onde teve início a colonização capixaba. A Prainha recebeu esse nome por questão de gosto popular,
já que Vila Velha é privilegiada por praias de grande extensão, e
o povo, carinhosamente, sempre se referiu à pequena praia da
enseada como a Prainha.
Um roteiro pelo conjunto arquitetônico secular de Vila Velha contempla duas das mais representativas construções religiosas do
estado do Espírito Santo: o complexo do Convento da Penha e a
Igreja Nossa Senhora do Rosário, considerada uma das mais antigas do Brasil ainda em atividade. A visitação inclui exemplos da
arquitetura militar — o forte de São Francisco e a Escola de Aprendizes de Marinheiros – e passa também por antigas moradias da
região, como a típica casa de praia onde viveu o artista Homero
Massena, hoje transformada em museu, e a residência do final do

vila velha
112

século XIX onde funciona a Casa da Memória.
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O CENTRO
HISTÓRICO DE
VILA VELHA
O sítio histórico da Prainha em Vila Velha

formara ao entorno foram gradativamente

modernização da cidade, e uma série de

é o mais antigo município do estado do

abandonados com a mudança da sede da

transformações distanciou a primitiva vila

Espírito Santo, habitado originalmente

capitania para a ilha, a Vila Nova de Nossa

da atual cidade.

pelos índios goitacás e tupiniquins. Esco-

Senhora da Vitória.

lhida para ser a primeira vila da capitania

Projetos de urbanização introduziram a

A perda da importância política devido à

iluminação elétrica e o bonde como meio

mudança administrativa da capitania para

de transporte – nesta época também

Vitória fez com que a antiga vila, renome-

ocorreram os primeiros aterramentos na

ada Vila Velha do Espírito Santo, perma-

Prainha, para a passagem e manobra dos

necesse sem alterações significativas

veículos. Intervenções posteriores, espe-

durante quase trezentos anos. No século

cialmente um grande aterramento nos

XVIII, a praça de guerra foi reconstruída,

anos 1970, descaracterizaram o cenário

e das ruínas do fortim de Piratininga foi

primitivo da enseada da Prainha. Apesar

erguido o forte São Francisco Xavier, com

disso, a região ainda mantém resquícios

Em 1558, desembarcou na Prainha de Vila

características coloniais portuguesas,

do seu passado colonial, como o traçado

Velha o franciscano irmão leigo frei Pedro

como a construção da muralha em pedra

urbano, a Igreja Nossa Senhora do Rosário

Palácios, considerado fundador do Conven-

e cal.

e o Convento da Penha.

do Espírito Santo com a chegada dos
colonizadores portugueses em 1535, foi
sede política até 1549 e chamada de Vila
do Espírito Santo. Sua localização era
propícia devido à proximidade do mar, da
mesma forma que outros centros urbanos formados nos primeiros séculos de
colonização.

to da Penha. Iniciado o povoamento surgiram as primeiras construções culturais,
quatro engenhos de açúcar e um forte em
Piratininga, entre os morros do Moreno e
da Ucharia. Porém, o fortim e a vila que se

Em 1750, a vila tornou-se distrito, e
somente em 1896 a cidade foi oficialmente criada. Apenas ao final do século
XIX novos recursos foram destinados à
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ROTEIRO PELO CENTRO HISTÓRICO
3 Câmara de Vila Velha

5 Ladeira da PeHnitência

6 Estátua do Frei Pedro Palácios

Defronte à praça está o Parque da

Edifício do órgão legislativo munici-

Também conhecida como ladeira das

O monumento em frente à Câmara

Prainha, implantado em 1988 em uma

pal, onde os vereadores trabalham na

Sete Voltas, é uma via de acesso ao

Municipal presta homenagem ao frei

grande área aterrada onde original-

formulação das leis municipais, na

Convento exclusiva de pedestre. O

Pedro Palácios, missionário francisca-

mente existiu a enseada histórica na

aprovação ou veto das ações que a pre-

calçamento de pedras originalmente

no que nasceu por volta dos anos de

qual desembarcaram os colonizadores

feitura deseja fazer. Além disso, cabe

colocado no século XVII por escravos,

1500, perto de Salamanca, na Espanha.

do Espírito Santo. Ao redor dela, estão

a ela fiscalizar as receitas e despesas

índios, primeiros moradores e devo-

Membro da Custódia Portuguesa da

localizadas a sede do 38° Batalhão

do município. Realiza uma sessão

tos foi renovado entre 1774 e 1777 e

Arrábida, teve permissão para viajar ao

de Infantaria do Exército, a Escola de

solene todo dia 23 de maio — data em

perdura até os nossos dias. Para os

Brasil para pôr em prática os ideais de

Aprendizes de Marinheiros e a Câmara

que se comemora a Colonização do

devotos, a caminhada de 457 metros

São Pedro de Alcântara, vivendo como

Municipal de Vila Velha.

Solo Espírito-santense e que marca a

representa as sete alegrias de Nossa

eremita. Iniciou a sua atividade missio-

chegada do donatário português Vasco

Senhora — anunciação, visita da prima

nária em Salvador, catequisando indíge-

Fernandes Coutinho — que homenageia

Isabel, nascimento de Jesus, recebi-

nas, antes de chegar a Vila Velha, onde

personalidades de destaque no municí-

mento do Espírito Santo, apresentação

instalou-se numa pequena caverna. Ao

pio com a outorga do título de “Cida-

de Jesus no templo, ressurreição e

lado construiu um nicho para o painel

dão Vila-velhense”.

ascensão de Nossa Senhora.

de Nossa Senhora, diante do qual reu-

O principal monumento religioso do
Estado foi fundado pelo irmão francis-

nia o povo, todos os dias, para rezar o

M ir

2 Convento da Penha

a nda

1 Praça Otávio Araújo

rosário e ensinar-lhes sobre a religião.

en i
lto
n

cano frei Pedro Palácios e integra um

7 Casa da Memória de Vila Velha

d. A
d

conjunto formado pela capela de São

aS

Francisco, pela gruta do frei, a Igreja de

Localizada na Prainha de Vila Velha, foi

am

ed

Nossa Senhora da Penha, a casa dos

Al

Romeiros e a ladeira das Sete Voltas.

erguida ao final do século XIX (1893)

Frei Pedro chegou à capitania do Espíri-

e mais tarde tombada pelo governo do

to Santo em 1558 e teve como primei-

estado. Desde 1997 foi transformada

ro abrigo uma gruta de pedra que fica

em museu de exposições, abrigando

1562, ergueu uma capela dedicada a

um acervo permanente sobre a história
da colonização e cultura do Espírito

e Queirós

da Penha vinda de Portugal.

Santo. Também serve como posto de
informações turísticas e realização de
eventos artísticos.

Rua

sc

Va

ncio Queir
Rua Florê

recebeu a imagem de Nossa Senhora

o Ataíde

154 metros de altitude, a capela que

Rua Antô
ni

foi edificada no cume do penhasco, a

Av. Luciano das Ne
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São Francisco de Assis e, em 1568,
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co Cout
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Av. Antônio Ferreir
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Rua Luiza Grinalda

no início da ladeira da Penitência. Em
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8 Museu Homero Massena
O ateliê onde o artista plástico Homero
Massena residiu entre 1951 e 1974 foi
transformado em museu a partir de
1986 e possui expostas algumas de
suas obras. Mineiro de nascimento e
capixaba de coração, Homero fundou,
na década de 1950, a primeira Escola
de Belas Artes do Espírito Santo.

9 Igreja Nossa Senhora do Rosário
Construída em 1535 com a chegada do

4 38º Batalhão de Infantaria / Forte
São Francisco Xavier

primeiro donatário, Vasco Fernandes

Construído para defender a entrada

Coutinho, é considerada a segunda

da baía de Vitória, tem sua origem no

igreja mais antiga em funcionamento

fortim erguido por Vasco Fernandes

no Brasil. Erguida de frente para o

Coutinho na praia de Piratininga, ainda

mar, talvez com a intenção de receber

no século XVI. Ao longo do século XVIII,

aqueles que ainda chegariam, possui

foi reedificado no formato em que se

fachada de frontão triangular com volu-

encontra hoje e ganhou características

tas, pináculos, óculo e temas florais. A

coloniais portuguesas. Desde então, já

singela arquitetura em estilo colonial se abrigou o 3o Batalhão de Caçadores, o
diferencia das demais construções reli-

38o Batalhão de Infantaria, a Casa do

giosas pela ausência de torre sineira.

Comando do Batalhão Tibúrcio e uma
Casa de Cultura Militar.
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literatura e poesia

Fui no Convento da Penha,
Visitar a Mãe querida.
Agora eu posso dizer
Que já fui ao Céu em vida!

A fonte de inspiração para esta cantiga deve estar ligada à lenda do ataque
holandês a Vila Velha, repelido por um
misterioso exército — os soldados da
Virgem — que, dentre as nuvens, surgiu,
desbaratando os invasores. De acordo

Fui no Convento da Penha,
Todos subiram, eu fiquei...
Dai-me a mão, Nossa Senhora,
Que eu também subirei...

com o folclorista capixaba Guilherme
Santos Neves (1933), “é natural que o
povo, devoto de Nossa Senhora da Penha,
também lhe dirija ou dirigisse, através
da poesia, o seu testemunho lírico e cantante”. Nas toadas das bandas de congo — grupo folclórico típico do estado do
Espírito Santo, presente nas festas popu-

Nossa Senhora da Penha
Tem o seu manto de alegria.
Deus lhe deu os seus soldados
Pra defender a baía.

lares de diversos municípios capixabas
—

Senhora da Penha também são constantes, como na toada: “Ô iaiá,/ Você vai à
Penha?/ Ô me leva,/ Ô, ô, me levaaaaa!”

Cantiga popular, autor desconhecido
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as referências ao convento e a Nossa
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Forjados na penha: a
construção dos sujeitos de
uma Vila Velha

Aline de Souza Vasconcellos do Valle
Doutoranda em História das Relações Políticas na UFES

Em 1535, passaram-se dias e noites ao mar, até que, navegador experiente que
seguia o roteiro traçado por seus precursores, Coutinho avistou um monte que
seria o indício da terra desejada, em 23 de maio, realizando o desembarque no
morro Moreno, juntamente com um pequeno grupo que o seguia.
Senhores absolutos daquela natureza, os indígenas enfrentaram os conquistadores de sua terra estremecida. Arcos, flechas, lanças e outras armas, ao seu
dispor, foram manejadas contra as balas, que romperam a folhagem e o canhões
de bordo, até que o nativo se afastou e o lusitano pisou nas terras que povoavam
suas esperanças, a Vila de Nossa Senhora da Vitória, a qual chamam hoje de
Vila Velha.
Os primeiros anos de colonização contam sobre a mistura de força e fé que cer-

Como não amar a Prainha de Vila Velha? Tomando o conceito de lugar de Tuan

cou a Vila, com a construção da Igreja do Rosário, em 1535, onde ainda hoje se

(1983, p. 163) como um sentimento que emana do pertencimento de uma pes-

encontra a pedra d’ara trazida pelo donatário com as relíquias de São Liberato e

soa ou de um grupo por uma localidade, é possível afirmar que o Sítio Histórico

São Colombo. Ali mesmo, ao redor da igreja, se levantou o que Vasco Fernandes

da Prainha de Vila Velha se apresenta como síntese simbólica do que construiu

Coutinho chamou de “Vilão Farto”, com as primeiras moradias. Os constantes

o capixaba.

conflitos entre indígenas e portugueses nos anos iniciais da colonização limitou

Espaço simbólico da chegada do português ao que viria a ser o Espírito Santo, a
Prainha de Vila Velha faz ressurgir, ainda hoje, no imaginário dos capixabas, os
conflitos, sonhos, desilusões, preces, danças, amores e dores de carne e osso
sem os quais a História não existe.
Sentando-se em um dia de sol na extensa grama que circunda as areias da
Prainha, é inevitável ouvir o balançar das palmeiras, sentir a brisa e o cheiro de
maresia, observar a movimentação de atletas em treinos, misturados às crianças que brincam com seus cães, recrutas do 38º Batalhão que entoam gritos de
guerra ao lado de fiéis que chegam para subir o Convento da Penha e turistas
que visitam o Sítio Histórico.

o espaço de povoamento à Prainha e ao morro do Moreno. Tais conflitos fizeram
com que, por volta de 1549, grande parte dos moradores da Vila se mudasse
para a Ilha de Duarte Lemos, que passou a ser chamada de Ilha Nova de Nossa
Senhora da Vitória, ao passo que o povoamento do continente foi recebendo o
apelido de Vila Velha.
Neste mesmo espaço da pequena praia da Vila Velha, anos depois, frei Pedro
Palácios passava os dias andando catequisando os nativos, exortando aos colonos, comissionando seus habitantes à construção da capela no cume de uma
pedra onde, contam os relatos, a imagem de Nossa Senhora das Alegrias aparecia misteriosamente, indicando o lugar onde deveria ser construída a capela. Na
Prainha, frei Pedro Palácios, da ordem franciscana, se deitava embaixo de uma

Transpondo toda a paisagem atual, revelação do espaço físico que os olhos

pequena reentrância na pedra e, sem a intervenção das luzes urbanas que hoje

alcançam, os olhos da memória são capazes de ver, no mesmo espaço, a luta,

ofuscam as estrelas, podia observar a beleza da noite.

o medo, o ímpeto de sobrevivência, presentes em indígenas e portugueses, em
1535. Vasco Fernandes Coutinho, que desde a mocidade vivenciara aventuras na
África e na Índia, já afastado das campanhas marítimas e estabelecido em sua
propriedade, no solar de Alenquer, não resistiu às notícias de que as novas descobertas, chamadas de Terra de Santa Cruz, seriam colonizadas, para garantia
de sua posse. As lembranças das aventuras avivaram-se em Vasco Fernandes,
que em 7 de outubro de 1534 recebeu a Carta Régia de doação daquela que

Este mesmo espaço, ainda hoje, nos mostra quão efêmera e imensa é a aventura
de pertencer a este lugar, nas cores das festas de congo que tomam o local, na
Festa da Penha que reúne milhares de romeiros, na travessia dos barquinhos
até Vitória, nas brincadeiras ao sol e na solidão dos dias de chuva. O pequenino
Sítio Histórico da Prainha é um dos espaços simbólicos que resumem o que é
ser “capixaba”, palavra indígena que significa “pequeno sítio”.

seria a capitania do Espírito Santo. A ousadia da colonização em terras desco-

Assim, cada capixaba carrega em si um pouco da Prainha, de sua pluralidade de

nhecidas, mas imaginadas, levou o donatário a desfazer-se de tudo o que pos-

usos, de suas lutas, da presença de fé e sonhos, de dias de sol e de tempestade,

suía, trocando as vantagens de uma vida tranquila de fidalgo da Casa Real pelos

forjados sobre suas grandes penhas, para levar pela vida um pequeno sítio, de

equipamentos de transporte que o trouxessem ao ponto determinado a ele no

uma Vila Velha.

Brasil (Novaes, s/d).
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CURIOSIDADES

Capixaba de coração
“Para viver bem, tem que ser em Paris ou em Vila Velha.”
Essa afirmação mostra bem o espírito vila-velhense do pintor,
nascido em Barbacena (MG), Homero Massena (1886-1974).
O artista impressionista que trouxe sua técnica mais elaborada para o Espírito Santo, sendo uma referência para outros
pintores capixabas, viveu de 1951 até 1974 numa casa na rua
Antônio Ferreira Queiroz, 281, na Prainha. Hoje transformada
em Museu Ateliê, a casa mantém o seu ambiente de trabalho: varanda, sala, ateliê, dois quartos, banheiro e cozinha.
Na construção típica de beira de praia das décadas de 1940
e 1950, há pinturas nas paredes de todos
os cômodos, além de objetos pessoais,
como móveis e quadros. A preparação das telas era feita pelo próprio
pintor, num cômodo dos fundos da
casa, que ainda hoje é conservado.
Documentos, fotos, recortes de
jornais e revistas, correspondências, fitas gravadas, estudos e
outros documentos fazem parte
do acervo do Museu.

As balas dos “garotos”
Instalada no município de Vila Velha desde a sua inauguração, em 1929, a
fábrica da Garoto muito influenciou na ocupação e no desenvolvimento da
cidade e, principalmente, do bairro da Glória, onde está situada. Foi fundada pelo imigrante alemão Henrique Meyerfreund com o nome de Fábrica
de Balas H. Meyerfreund & Cia. Naquela época, as balas eram vendidas por
meninos, em tabuleiros, nos pontos de bonde da cidade. Fizeram tanto sucesso, que os consumidores passaram a procurar pelas balas dos “garotos”, o
que levou a empresa a ser chamada de Garoto. Em 1934, foi lançado um dos
produtos de maior sucesso da marca: as pastilhas de hortelã. Apenas em
1936 a companhia começou a produzir chocolates. Desde 2002, a empresa
pertence à Nestlé. Na fábrica da Glória, a Garoto possui um programa de
visitação do processo de fabricação dos bombons e chocolates e um Centro
de Documentação e Memória, ou seja, um museu da Chocolates Garoto, com
embalagens e máquinas antigas, utilizadas na produção.

Limo na canela
Tradicionalmente, o nome canela-verde era dado aos nascidos em Vila Velha. O
termo tem sua origem nos portugueses que deram início à colonização do solo
espírito-santense. Diz a lenda que, quando os membros da comitiva de Vasco
Coutinho chegaram a Vila Velha, pisaram no mangue e ficaram cheios de limo
verde nas canelas. Outra versão diz que os índios não conheciam meias, e ao
ver os “visitantes” de meias verdes deram esta denominação aos portugueses.
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O NOVO CENTRO HISTÓRICO
Ao final da década de 1980 foram instituídas áreas de proteção
urbanística no núcleo de fundação histórica de Vila Velha, estabelecendo critérios para seu uso e ocupação. É dessa época a criação da
Casa da Memória, um casarão que estava em ruínas desapropriado
para fins de utilidade pública e cedido em comodato à Associação
de Moradores de Vila Velha-Centro, que vinha idealizando dar novo
sentido à questão do estudo das tradições de Vila Velha como berço
do estado do Espírito Santo.
A criação do Sítio Histórico da Prainha, oficializada em 1995 pela
prefeitura, teve por objetivo a preservação do patrimônio cultural,
histórico, religioso e paisagístico da região compreendida entre o
Convento de Nossa Senhora da Penha, a igreja de Nossa Senhora do
Rosário, o Museu Homero Massena, as instalações do 38º Batalhão
de Infantaria, a Prainha, a praça fronteiriça à igreja onde se encontram as palmeiras imperiais e o obelisco em homenagem a Vasco
Fernandes Coutinho, a praça da Bandeira, os logradouros ao redor e
o Parque da Prainha.
Essa área multifuncional apresenta diversidade de usos: residencial,
ainda predominante, comercial, misto e institucional. O uso religioso é o que mais se destaca na Prainha, por abrigar pontos que
são referência turística para o estado do Espírito Santo, e devido à
festividade em devoção a Nossa Senhora da Penha, que concentra
romeiros no morro do Convento e em toda a sua área de acesso. O
espaço público conhecido como Parque da Prainha também sedia
o Festival do Chocolate e a comemoração da colonização do solo
espírito-santense. Essas festividades, já consolidadas, acontecem
anualmente e apresentam potencial para atrair multidões ao sítio
histórico da Prainha.
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