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Capítulo 1 – Primórdios ocupacionais (1877-1892) 

 

1.1. Loteamento, construção e ocupação inicial  

 

Mas, o que há, enfim, de tão perigoso 

No fato de as pessoas falarem 

E de seus discursos proliferarem 

indefinidamente? 

 

Onde, afinal, está o perigo? 

 

(FOUCAULT, 2014, p.8) 

 

 Em sua aula inaugural no Collège de France, ministrada em 02 de dezembro de 

1970, o filósofo francês Michel Foucault tentava despertar a atenção de seu público para 

o poder e os perigos do discurso. Segundo defendia, o discurso não deveria ser visto de 

maneira simplista, como um mero tradutor das “lutas ou [d]os sistemas de dominação, 

mas [sim] aquilo por que [e] pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar” 

(2014, p. 10). Logo, jogava luz sobre o potencial que essa ferramenta tem de influenciar 

percepções, relativizando dissidências e homogeneizando entendimentos. Não 

surpreende seria, pois, o cuidado denotado pelas diferentes sociedades para a realização 

de produções “controlada[s], selecionada[s], organizada[s] e redistribuída[s] por certo 

número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 

seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade” (2014, p. 8). 

 Dentro das narrativas históricas, em especial as que se debruçam sobre os 

processos urbanos, não seria diferente. A construção da percepção partilhada referente a 

determinado acontecimento ou aspecto cultural de uma sociedade é um fazer que está 

em constante disputa. Como aponta o historiador francês Jacques Le Goff, “[...] a 

memória coletiva [não é] somente uma conquista, [mas] também um instrumento e um 

objeto de poder” (LE GOFF, 2013, p. 435). Logo, a construção de memórias coletivas a 

respeito dos terrenos da cidade, nem sempre embasadas em materialidade, age, por 

vezes, como um homogeneizante de percepções, criando narrativas incertas que, com o 

tempo, ganham o status de autênticas. Dessa forma, ruas inteiras podem comungar de 

um passado degradante, nem sempre tão verídico, firmado apenas através da repetição 

de discursos únicos que desconsideraram a necessidade de análises mais profundas. Os 

processos de expulsão de camadas sociais inteiras de um território podem ganhar uma 

roupagem positiva, desde que travestidos como melhoria. A memória de grupos sociais 
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indesejados pode ser apagada dos territórios, sendo inserida, em seu lugar, outra mais 

apropriada15. Com isso, essa cidade, projeção coletiva da sociedade, vai sendo edificada 

aos poucos sob a verbalização de discursos incoerentes, ainda que bastante úteis aos 

seus emissores.   

 Esse parece ser, ao nosso ver, o caso da rua Formosa. Aberta em 1853 e 

prolongada através de desapropriações realizadas entre 1854 e 1855, a Formosa fez 

parte, durante anos, de um imaginário público de degradação. Projetada com o propósito 

de ligar a região do Acu (atual Praça do Correio, início da avenida São João) à região do 

Piques (atual Largo da Memória), sua construção se daria por ordenação do então 

presidente da província, José Antônio Saraiva, que 

 

“[...] estabeleceu a concessão de créditos para a abertura da rua a partir da 

doação do espaço pelo Barão de Itapetininga, proprietário da Chácara do 

Chá (que fazia limite com os locais hoje conhecidos como Vale do 

Anhangabaú, Largo da Memória, Rua Sete de Abril, Avenida Ipiranga, 

Praça da República até a Avenida São João)”. 16 

 

 Os terrenos de Joaquim José dos Santos Silva, ou Barão de Itapetininga, já 

faziam parte dos bens da família Silva há pelo menos dois séculos, tendo sido 

transmitidos integralmente por linhagem direta aos diversos herdeiros através dos anos. 

Apesar de possuirem uma posição privilegiada no tecido da cidade, localizando-se a 

poucos metros do triângulo central, esses terrenos ainda mantinham, no ano de abertura 

da rua, na metade do século XIX, todas as características rurais que o termo “chácara” 

possa vir a denotar. Tal fato, contudo, não nos causa estranheza. Como lembraria 

Guzzo, baseado no trabalho de Toledo,  

 

                                                 
15 Nesse caso específico, citamos como exemplo o bairro da Liberdade em São Paulo. Historicamente tido 

como um local ocupado por negros escravizados, a região abrigava o antigo “Largo da Forca” – praça 

onde eram executados criminosos e escravizados até 1981, quando seu nome muda para Praça da 

Liberdade – e a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Com a abolição da escravidão e o início das 

políticas de embranquecimento do governo brasileiro no séc. XX, não só o nome, como também a 

conformação social do bairro se transformaria, passando a ser ocupado por asiáticos e outros imigrantes. 

Esse novo uso, por sua vez, levou a um “esquecimento social” e a construção de uma memória coletiva, 

amplamente reafirmada nos dias atuais, que associa a região a um local de ocupação exclusivamente 

asiática, apagando o passado negro. Recentemente, esse episódio ganhou um novo capítulo, com a 

renomeação da estação de metrô presente na região de “Liberdade” para “Japão-Liberdade”, excluindo os 

imigrantes de outras nacionalidades asiáticas e abrindo margem para consolidar um segundo consenso 

social. Sobre o assunto, destaca-se o livro “Nem Tudo Era Italiano: São Paulo e Pobreza (1890-1915)”, 

trabalho de excelência do historiador Carlos José Ferreira dos Santos (2008). 
16 Disponível em: https://dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/. Termo pesquisado: “Formosa”. Acessado 

em 12/12/2018. 

 

https://dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/
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desde sua fundação no século XVI e até meados do século XIX, São Paulo 

permaneceu como uma pequena vila colonial, cujas funções mais expressivas 

concentravam-se num triângulo, delimitado em seus lados pelos conventos de 

São Francisco, São Bento e Carmo, sendo caracterizada por inúmeros 

observadores, até a chegada da ferrovia, como uma cidade de barro, erigida 

em taipa de pilão (2014, p. 59).  

  

 Dessa forma, nesse período, o ruralismo era regra, não exceção. Não à toa a 

capital paulista ficaria conhecida, até 1860, como “cidade triste, monótona, quase 

desanimada” (Ibidem). Frente esse cenário, sintetizado de modo perspicaz por Pablo 

Hereñú em seu trabalho Sentidos do Anhangabaú, o Vale era considerado uma barreira 

para a expansão da cidade. Haja visto que o triângulo histórico atuava como o principal 

eixo de urbanização, as terras da família Silva nada mais eram do que as franjas, ou 

como o autor define, “o ‘fundo’ da cidade [que] havia se tornado uma ‘barreira’, e a 

questão fundamental a partir de então passou a ser sua superação (HEREÑÚ, 2007, p. 

31).  

 Essa superação daria seus primeiros passos justamente com a operação da 

 

“primeira estrada de ferro paulista, a São Paulo Railway, decorrência do 

desenvolvimento da economia cafeeira no Oeste Paulista, praticada em 

moldes capitalistas e propiciadora de enorme riqueza que resultou na 

urbanização e na industrialização da cidade e do estado de São Paulo em 

geral” (GUZZO, 2014, p. 59). 

 

 Na capital, contudo, essa mudança já seria sentida dois anos antes do início das 

operações, em 1865, com a inauguração da Estação da Luz. O novo edifício – ainda que 

bastante simples e distante da suntuosidade que obteria a terceira estação, inaugurada 

apenas em 1901 – redirecionaria o olhar para a região como “entrada nobre” da cidade, 

fazendo com que o incômodo com a então “barreira” começasse a se tornar um 

problema incontornável (HEREÑÚ, 2007, p. 25). 

 Mas se o Vale era um obstáculo ao município, não o era, contudo, para a família 

Silva. Conforme apontado pelo arquiteto José Geraldo Simões Junior em seu livro 

Anhangabaú: história e urbanismo, nove anos após a inauguração da estação, em 1876, 

atenta as mudanças que ocorriam na cidade, a família Silva promoveria o loteamento de 

sua chácara para a criação do futuro bairro do Chá (SIMÕES JUNIOR, 2004, P. 75). 

Não sabemos ao certo, contudo, se o projeto fora encabeçado pelo genitor ou era apenas 

uma consequência de seu falecimento, ocorrido em 11 de julho do mesmo ano. 

Entretanto, a cartografia proposta para o período nos dá alguns indícios. A “Planta 

História da Cidade de São Paulo 1800-1874" (figura 04), autoria de Afonso A. de 
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Freitas, datada apenas dois anos antes do efetivo loteamento das terras17, já adiantava 

alguns movimentos. Nele, é possível ver, em marcações tracejadas, não apenas a rua 

Formosa, como também as atuais Barão de Itapetininga, Coronel Xavier de Toledo, 

Conselheiro Crispiniano, 24 de Maio, Dom José Barros e, não obstante, a sonhada 

ligação entre os dois lados do Vale.  

 Esse movimento antecipatório não é um mero acaso. Conforme a tese da 

geógrafa Eliane Kuvasney, é preciso entender os mapas do período como operadores 

espaciais, dado que “a forma como a cartografia refletia as mudanças começou a 

participar da dinâmica da cidade e [..] os ingredientes dessa dinâmica (as ideias de 

crescimento e expansão, por exemplo) passaram a ser orientados pelos mapas” (2016, p. 

167). Logo, essa linha de comunicadores visuais seria vital para o fortalecimento de 

ideias propagadas via cartas de intenção, ou seja, documentos – principalmente mapas e 

plantas – que retratavam mudanças urbanas que, na prática, ainda não haviam ocorrido. 

Familiarizar o público com o inexistente nada mais era do que uma boa estratégia para 

normalizar, aos olhos da opinião pública, o que de fato se queria materializar.  

 E essa materialização ganharia um forte componente no ano seguinte ao 

loteamento. Em 1877, Jules Victor André Martin, litógrafo francês radicado em São 

Paulo desde 1870, exporia “na vitrine de sua oficina uma litografia que ilustrava uma 

travessia em nível entre a Rua Direita e o Morro do Chá” (HEREÑÚ, 2007, p. 35), cuja 

publicização, como Hereñú também nos contaria em referência a Toledo, seria 

rapidamente alardeada pelos jornais do período como o A Província de São Paulo, que, 

em 05 de outubro do mesmo ano, publicaria em nota: 

 

“está nas vidraças do Sr. Jules Martin, um belo quadro litográfico 

representando o que por vezes se tem falado entre nós como meio plausível 

de ligar por meio de uma linha de bondes a Rua Direita, isto é, o centro da 

cidade, ao novo e próspero bairro do Morro do Chá, Rua da Palha e Largo 

dos Curros” (TOLEDO, 1996. p.61 apud HEREÑÚ, 2007, p. 35). 

 

 A divulgação do projeto ocorria em alinhamento com outra realização, feita em 

parceria com Fernando de Albuquerque e disponibilizada em sua oficina em julho do 

mesmo ano: o “Mappa da Capital da Província de São Paulo: seos Edifícios públicos,  

                                                 
17 Neste ponto, chamamos atenção para o fato de a planta em questão ser parte integrante do livro 

“Tradições e Reminiscências Paulistanas”, lançado por Freitas apenas em 1921. Dessa forma, se tratando 

de um mapa histórico, corroboramos com a ideia de que o documento em questão se refere à 1870, mas 

não foi efetivamente produzido nesse período. Assim, questões cronológicas devem ser consideradas.  
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FIGURA 04: Planta História da Cidade de São Paulo 1800-1874, autoria de Afonso de Freitas, onde é possível ver, em marcações tracejadas, não apenas a rua Formosa, 

como também as atuais Barão de Itapetininga, Coronel Xavier de Toledo, Conselheiro Crispiniano, 24 de Maio, Dom José Barros e, não obstante, a sonhada ligação entre os 

dos lados do Vale. Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (MPUSP). 
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FIGURA 05: Mapa da Capital da Província de São Paulo. Edifícios Públicos, Hotéis, Linhas Férreas, Igrejas, Bonds, Passeios, etc., de autoria de Jules Martin e Fernando 

de Albuquerque (1877), onde é possível ver a concretização do traçado previsto por Freitas três anos antes. Acervo da Biblioteca Nacional. 
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Hotéis, Linhas férreas, Igrejas, Bonds, Passeios, etc.” (figura 05). Como Hereñú ainda 

pontuaria, 

 

nesse mapa, de caráter quase turístico, o Vale do Anhangabaú é representado 

como um grande vazio cortado por um curso d’água com a legenda “Rua 

Anhangabaú”, ao invés de rio. O encontro das ruas Barão de Itapetininga e 

Direita com as encostas do vale provoca uma certa tensão, como se algo 

estivesse faltando. Esses pontos se configuram subjetivamente como esperas 

de uma ligação que estaria por vir (HEREÑÚ, 2007, p. 35). 
 

 A planta de Freitas, datada de três anos antes, nos leva a crer, contudo, que não 

havia tensão alguma. A transposição, a essa altura, já não era mais uma questão de “se’, 

mas de “quando” e de “como’. E com “como”, achamos importante pontuar, não nos 

referimos a questões técnicas, mas a questões financeiras. Sendo a principal dona dos 

terrenos, a família Silva não aparentava disposição para fornecê-los gratuitamente à 

municipalidade. O que buscava, na verdade, era uma forma de rentabilizá-los ao 

máximo nesse processo. E, como veremos mais à frente, não estariam sozinhos nesse 

movimento.  

 Apesar disso, o mapa de Martin e Albuquerque parece nos confirmar dois 

pontos. O primeiro é a concretização do loteamento da Chácara do Chá e a abertura das 

ruas propostas, já indicada por Freitas anos antes. O segundo, é o início da venda de 

alguns lotes e a edificação de algumas construções que permitissem sua ocupação. Essa 

ocupação, contudo, ainda era tímida. Como podemos perceber, a rua Formosa já estava 

indicada, mas sem que fossem especificados edifícios ou outras construções de 

destaque. Essa percepção de uma ausência ocupacional significativa no período 

encontra eco no trabalho de diversos autores, onde destacamos, para além de Simões 

Junior, o do jornalista fortalezense Raimundo de Menezes em seu livro Histórias da 

História de São Paulo, de 1954, ao retratar o Morro do Chá no período como um bairro 

residencial, sem prédios de grande importância (MENEZES, 1954).  

 Se por um lado ainda era pouco ocupado, seus terrenos, por outro, já sofriam 

uma valorização notável. Esse aumento vertiginoso seria rapidamente percebido, 

virando notícia através de uma breve nota publicada pelo jornal A província de São 

Paulo, em 07 de julho de 1879, que diz 

 

“Valor da propriedade. Consta-nos que ultimamente foi vendido um terreno 

no morro do Chá, ao preço de 570$000 a braça. É preciso notar que os 
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terrenos naquele logar são foreiros, e ainda ha quatro anos não tinham valor 

quasi nenhum”. 
18

 

 

 A publicação do A Província, contudo, estava longe de ter um viés negativo. 

Dias depois, o jornal escancararia seu posicionamento ao publicar, quase que em 

complemento à matéria anterior, uma longuíssima defesa explícita do que considerava 

ser “um bairro do futuro”: 

 

Um bairro do futuro – devem lembrar-se muitos dos nossos leitores que em 

1877 o Sr. Jules Martin expoz em sua officina uma vistosa aquarella 

representando, como se já existisse, uma bela ponte de ferro ligando a rua 

Direita ao bairro do Morro do Chá, – projecto que desde então começou a 

entrar em voga com certa insistência. 

 Como de novamente volta agora aquelle projecto á discussão, em com 

todos os visos de entrar em via de realização, pois faz assumpto de um 

projecto de lei subjeito á deliberação da assembléa provincial, o sr. Jules 

Martin, enthusiasta e artista, e sempre a fantasiar futuros embellesamentos 

para a cidade e província de que fez a sua pátria adoptiva, oferece um bello e 

novo plano para ligar aquelles dous aludidos pontos da cidade. 

 Modificando a sua idéa de 1877, a ponte de ferro, apresenta-nos agora 

um novo quadro em que dá como ligados aquelles pontos da cidade por um 

grande aterro sobre o qual o desenho imagina uma larga rua entre duas alas 

de casas. 

 O desenho do sr. Martin mostra a vôo de pássaro a projectada rua e os 

bairros próximos da cidade, phntasiando com muita naturalidade a 

perspectiva geral que pode ter a grandiosa obra, quando realizada.  

 As dimensões aproximadas do plano imaginado são as seguintes: 

 O aterro geral com 120 a 130 metros de comprimento e 64 de largo. 

 Ao longo do aterro, uma rua de 14 metros de largura, sendo os 

terrenos lateraes distribuídos para edificação de casas, 15 por banda, tendo 

cada uma um quintal de 10 metros de fundo, afora a parte correspondente da 

rampa que desde do nível do aterro ao nível do riacho.  

 Para a passagem deste o aterro representa um tunnel central e um 

outro para deixar livre a rua Formosa. 

 O interessante quadro que aqui palidamente esboçamos em rápidos 

traços está exposto na vitrina das oficinas do infatigável artista, a rua de S. 

Bento, e melhor do que qualquer descripção dará idéa das magníficas 

proporções a que póde chegar a projectada e utilíssima obra. 

 O trabalho do sr. Martin é um valioso impulso e notável incentivo para 

que o projecto seja considerado na devida importância e merecimento que 

incontestavelmente possue. 

 Nem mais, nem menos; o sr. Martin offerece à capital – um bairro do 

futuro, erguendo das águas e dos podres lameiros do estreito valle do 

Anhangabaú um novo bairro, um formoso boulevard em pleno seio das 

velhas e tristonhas edificações da nossa capital19. 

 

 Como já indicado na introdução deste trabalho, não pretendemos nos deter nas 

minúcias dos projetos propostos para o Anhangabaú. Logo, o que nos interessa nessa 

                                                 
18

 A Província de São Paulo. 07-07-1879 - PÁGINA 2 - EDIÇÃO NACIONAL. 

 
19 Ibidem. 02-04-1879 - PÁGINA 2 - EDIÇÃO NACIONAL. 
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matéria não são as descrições físicas, mas sim o discurso.  Antes mesmo de sequer ser 

devidamente habitado, quando ainda predominavam os descampados e as chácaras, o 

recém, e agora valorizadíssimo, bairro do Chá, já orbitava nos discursos públicos como 

sendo o futuro. E não apenas isso, mas também como o detentor de uma nova rua, ou 

melhor, um boulevard de casas bem no meio dos terrenos da família Silva, como é 

possível ver na perspectiva da proposta de travessia em aterro de Jules Martin (figura 

06). 

 Por outro lado, no mundo real, longe do campo discursivo, a situação ainda era 

outra. O Chá mantinha grande parte dos seus aspectos rurais, principalmente no que 

tangia a infraestrutura ou, melhor, a ausência dela. Vale lembrar que pelo menos desde 

1875, um ano antes do loteamento dos terrenos pela família Silva, a Formosa já era 

tema de constantes reclamações nos jornais pelo seu estado, no mínimo, deplorável. 

Seria o caso, por exemplo, da nota veiculada pelo jornal A Província de São Paulo em 

março de 1875: 

 

“Cães mortos. Em algumas ruas da cidade são encontrados em estado de 

decomposição muitos destes animaes, sem que os srs. fiscaes que os mandam 

matar se lembrem de os remover para logar apropriado onde, é de rigos 

hygienico, sejam enterrados. A rua Formosa é actualmente o deposito de taes 

corpos miasmáticos. Eis outra cousa que ahi está chamando a attenção da 

camara.” 20 

 

 No ano seguinte, quando do loteamento, as reclamações persistiam, mas dessa 

vez, reclamando da segurança. Segundo nota publicada em 20 de abril: 

 

“Falta de policia. Temos recebido freqüentes reclamações para appresentar á 

polícia desta capital, relativamente ao estado de pouca segurança individual 

que offerece, á noite, a rua Formosa, onde se encontram frequentemente 

grupos de indivíduos suspeitos, que tornam perigoso o transito por aquella 

rua. Aguardemos agora as providencias”.  21 

 

 Apenas quatro dias depois, outra nota seria publicada, dessa vez sobre o estado 

de ruína da rua, tida como “uma das mais frequentadas da cidade”: 

“Incuria. Com esse titulo communicam á Tribuna: A rua Formosa, hoje uma 

das mais freqüentadas da cidade, acha-se em deplorável estado de ruína, a 

ponto de vedar completamente, em occasião de chuva, o transito publico. Se 

fosse a rua Formosa somente a feia!”. 22    

                                                 
20 Ibidem. 17-03-1875 - PÁGINA 3 - EDIÇÃO NACIONAL. 
21

 Ibidem. 20-04-1876 - PÁGINA 2 - EDIÇÃO NACIONAL. 
22

 Ibidem. 22-04-1876 - PÁGINA 3 - EDIÇÃO NACIONAL.   
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FIGURA 06: Perspectiva da proposta de travessia em aterro veiculada por Jules Martin em 1879. Ao fundo vê-se o boulevard do Chá, composto por uma rua de 14 metros 

de largura, sendo os terrenos laterais distribuídos para edificação de casas, 15 por banda, tendo cada uma um quintal de 10 metros de fundo. Todo o projeto, incluindo as 

residências seriam construídas nos terrenos da família Silva. Acervo de Iconografia do Instituto Moreira Salles. 
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FIGURA 07: Planta da cidade de São Paulo levantada pela Companhia Cantareira e Esgotos, levantada em 1881 por Henry B. Joyner M.I.C.E., engenheiro em chefe da 

Companhia. Como é possível perceber, a rua Formosa quase não possuía serviço de saneamento básico oficial, sendo que as poucas construções que eram atendidas pela 

Companhia estavam concentradas às margens do logradouro. Acervo do Arquivo Histórico Municipal (AHM). 
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Além disso, dado seu loteamento tardio, a oferta de serviços oficiais era praticamente 

nula. Como é possível perceber na “Planta da cidade de São Paulo levantada pela 

Companhia Cantareira e Esgotos”, realizada em 1881 por Henry B. Joyner M.I.C.E., 

engenheiro em chefe da Companhia, a Formosa quase não possuía serviço de 

saneamento básico oficial, sendo que as poucas construções que eram atendidas pela 

Companhia estavam concentradas às margens do logradouro. Nesse aspecto, chamamos 

atenção para a centralidade do ribeirão Anhangabaú, cuja nascente possuía, até a 

fundação da empresa, papel vital no abastecimento da capital, posteriormente realizado 

pela Cantareira.  

 Para entendê-lo, recorremos a geógrafa Isabel Cristina Moroz-Caccia Gouveia, 

em seu trabalho “A cidade de São Paulo e seus rios: uma história repleta de paradoxos”, 

submetido a Revue Franco-Brésilienne de Géographie, ao pontuar que: 

 

Em 1877, foi constituída a Companhia Cantareira, sendo que dez anos depois 

cerca de 5 mil edifícios já eram servidos de água. Até então o abastecimento 

de água da cidade era feito através da captação nas nascentes do Ribeirão 

Anhangabaú, cujas águas eram aduzidas para a caixa d’água da Rua Cruz 

Preta (atual Rua Quintino Bocaiúva), e para os chafarizes do Largo da 

Misericórdia, do Pelourinho (atual Largo 7 de Setembro), de São Gonçalo 

(atual praça Dr. João Mendes), de São Francisco e de São Bento (GOUVEIA, 

2016, p. 12).  

 

Se a nascente possuía importância, dada sua potabilidade, o mesmo não poderia 

ser dito das águas que corriam já na altura das terras da família Silva. Gouveia recorre a 

Freitas, ao qual fizemos referência anteriormente, para trazer observações relativas à 

qualidade daquele trecho, destacando a sua utilização como via de escoamento de 

dejetos 

 

Quanto à higiene pública, se já era nascida, estaria ainda na primeira infância. 

Para provar a justeza desta asserção basta dizer que o Anhangabaú, 

despenhando-se do Tanque Municipal, atravessava o Matadouro Público, 

encravado nas baixadas do Humaitá, recebendo aí todo o sangue das rezes 

abatidas de modo que os moradores do Piques, do Acu e da rua da 

Consolação, por onde fazia curso aquele ribeiro, assistiam diretamente, das 

duas horas da tarde em diante, ao deslizar de um verdadeiro riacho de 

sangue (FREITAS, 1921/1978 p. 30-31 apud GOUVEIA, 2016, p. 8). 

 

 Entretanto, a culpa pela impotabilidade do riacho não era apenas do matadouro 

municipal, mas também dos novos moradores, que, sem ainda serem servidos pelos 

serviços da Cantareira – e, portanto, não estão representados na planta da Companhia – 
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utilizavam o Anhangabaú como via de descarte de dejetos. Esse uso, inclusive, seria 

tema de uma representação pública à Câmara Municipal no ano de 1880, a saber: 

 

“De Elichalt & Compa. representando, que tendo os predios superiores da rua 

Formosa, e especialmente os arrendatarios dos predios nº 29, servidão de 

escoamento das agoas  pluviaes para o rio Anhangabaü ha mais de 50 annos pelo 

terreno de Francisco Ignacio Quartim, acaba este de interceptar a descida das agoas 

entupindo o boeiro feito por esta  Camara ha muito tempo e sempre respeitado, 

reclamando  por isso as necessarias providencias com a urgencia que o  caso requer 

nesta estação pluviosa, afim de ser tudo posto no  antigo estado. --- Ao Engenheiro 

e Fiscal do Destricto para informar com urgencia.” 23 

 

 Para nossa sorte, o detalhamento de informações presente na representação feita 

à Câmara, quando contrastado com as informações planificadas pela Companhia 

Cantareira, nos permite firmar dois pontos. O primeiro deles é que o ribeirão 

Anhangabaú, além de não ser visto com bons olhos, ainda não havia sido retificado e 

tampouco coberto até, pelo menos, 1881. Isso somente começaria a ser estudado – como 

viríamos a descobrir ao nos aprofundarmos nos relatórios apresentados pelo então 

presidente da província, o Barão de Parnaíba, à Assembleia Legislativa Provincial de 

São Paulo – apenas seis anos depois, em 1887, quando faltava pouco mais de dois anos 

para a Proclamação da República 

 

“Uma outra obra, não tanto de embellezamento como medida de hygiene pública 

também foi mandada estudar. A retificação e cobertura do leito do Anhangabaú – 

cujo orçamento elevou-se a quantia de 450 contos. [...] A retificação do leito do 

Anhangabaú, obra por certo necessária, poderá ser feita tendo por base um projecto 

mais simples, tanto mais que uma das causas de seu infeccionamento deixará de 

existir com a remoção do actual matadouro.” 24 

 

 O segundo é que loteamento da Chácara do Chá, realizado pela família Silva em 

1876, pelo menos no caso da rua Formosa, já estava sendo ocupado por construções 

antes mesmo da confecção da planta da Companhia Cantareira, em 1881. Além disso, 

como os documentos nos indicam, parte dessas construções sequer estavam conectadas 

a rede de abastecimento e saneamento oficial da municipalidade, provavelmente 

valendo-se das caixas d'água e dos chafarizes públicos – além do ribeirão Anhangabaú, 

é claro – para resolver essas questões.  

                                                 
23 Câmara Municipal de São Paulo. Atas da Camara Municipal da Cidade de São Paulo, 1880, vol. LXVI. 

São Paulo, 1880. p. 9-10. 
24 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial de São Paulo pelo presidente da provincia, 

Barão do Parnahyba, no dia 17 de janeiro de 1887. São Paulo, Typ. a Vapor de Jorge Seckler & Comp., 

1887. p. 117-118. Disponível em http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/1031/000115.html. Acessado em 

16/05/2016. 

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/1031/000115.html
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 Dessa forma, quando a requisição dos estudos para a retificação e cobertura do 

leito do ribeirão foram realizadas em 1887, a construção dos edifícios não só já existia 

como estava a pleno vapor. Essa percepção é referendada pela fotografia “Bairro do Chá 

(principiado a edificar em 1874)” de autoria de Militão Augusto de Azevedo (figura 08), 

que havia sido apresentada na introdução deste trabalho. Nela, podemos ver que a 

construção dos edifícios já se encontrava na altura do terreno fronteiriço ao futuro 

Theatro Municipal, quase alcançando a esquina com a rua Barão de Itapetininga. Mas, 

para além de nossa leitura superficial, recorremos a análise realizada por Eudes 

Campos, em seu artigo denominado “Chalés Paulistanos”, visando identificar outros 

três atores que já moravam naquele espaço. Como indicado por Campos, justamente 

naquela esquina estava localizado o imenso chalé habitado por Abílio A. S. Marques 

(figura 09), tendo ao seu lado outro chalé semelhante, contudo de proprietário não 

identificado (figura 10). Do outro lado da rua estava a sede da chácara do coronel 

Antônio Proost Rodovalho (figura 11), personagem que esmiuçaremos mais a frente, 

cuja entrada, marcada pela presença de cocheiras, dava-se pela rua Formosa. 

Especificamente sobre essa construção, Campos destacaria que 

 

a sede da chácara do coronel Proost Rodovalho, situada no morro do Chá 

com entrada pela rua Formosa, edificada em 1879 pelo mestre português 

Manuel Ferreira Leal, também mostrava evidentes particularidades rurais. 

Acompanhando formalmente a construção principal, os dois anexos que 

deitavam sobre aquela via, cocheiras decerto, apresentavam-se devidamente 

cobertos por telhados de chalé, conforme atesta foto de Militão Augusto de 

Azevedo tomada em 1887 (2008, p. 66). 

 

 Apesar de identificar com destreza a identidade dos moradores das grandes 

chácaras, Campos não nos fornece pistas sobre os habitantes das novas residências que a 

família Silva, gradualmente, edificava. Para isso, recorremos a uma massiva pesquisa 

nos jornais que, em retorno, nos fornece um espectro no mínimo curioso. Os dados 

encontrados apontam para a presença – até 1887, data de realização da fotografia por 

Militão – de comércio. Dentre os oito endereços encontrados estão marcenarias e 

carpintarias; empreendimentos educacionais, cassino e sociedade privada. Cinco 

indicam o número do imóvel e, para melhor visualização, espacializamos os dados 

obtidos a seguir (figura 12). 
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FIGURA 08: Bairro do Chá (principiado a edificar em 1874). Fotografia de Militão Augusto de Azevedo, 1887, tirada a partir do Grande Hotel, localizado na rua São 

Bento. Nela, vemos horizontalmente, a rua Formosa, cortada pela futura rua Barão de Itapetininga. Acervo do Instituto Moreira Sales (IMS). 
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FIGURA 09: Detalhe da figura 08, segundo recorte proposto por Campos, onde se destaca o chalé 

habitado Abílio A. S. Marques (CAMPOS, 2008, p. 68).  

 

 

FIGURA 10: Detalhe da figura 08, segundo recorte proposto por Campos, onde se destaca o chalé vizinho 

ao de Abílio A. S. Marques, sem que se saiba a identificação de seu proprietário (CAMPOS, 2008, p. 69). 
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FIGURA 11: Detalhe da figura 08, segundo recorte proposto por Campos, onde se destaca o chalé do 

Coronel Antônio Proost Rodovalho, cuja entrada, marcada por cocheiras, se dava pela rua Formosa 

(CAMPOS, 2008, p. 69). 

 

 Neste aspecto, abrimos um breve parêntese metodológico. Como mencionado na 

introdução deste trabalho, para permitir uma visualização mais concreta das análises que 

realizarmos de informações provenientes de dados dispersos – ou seja, que coletamos 

unitariamente nos acervos pesquisados – espacializaremos os mesmos na planta “Morro 

do Chá”, de 1917. Pertencente ao arquivo de João Baptista de Campos Aguirra – acervo 

do Museu Paulista da Universidade de São Paulo – a planta foi escolhida por ser a única 

do período a representar detalhadamente a região no nível da rua, especificamente os 

lotes das casas que estudamos. Reconhecemos, contudo, suas limitações e anacronismos 

sob diversas ordens, de modo que, para outros usos, tais imprecisões devem ser 

observadas. 

 Isto posto, retornamos ao nosso quadro. Ao seguirmos com a análise dos dados 

coletados nos jornais, percebemos que a partir de 1888, ano seguinte a fotografia de 

Militão, o padrão ocupacional encontrado até então seria marcado pelo surgimento 

gradual de um novo tipo de demanda: o de serviços domésticos destinados a casas 

particulares. Vale lembrar que o período seria marcado pela abolição da 
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FIGURA 12: Espectro ocupacional da rua Formosa entre 1876 e 1887. Destaca-se a grande presença de comércio, especificamente daqueles vinculados a profissionais 

liberais. Produção nossa.  
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FIGURA 13: Espectro ocupacional da rua Formosa entre 1887 e 1892. Destaca-se o surgimento gradual da demanda por serviços domésticos, especificamente destinados a 

casas particulares. Produção nossa. 
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escravatura e o início da República, bem como a continuação das construções no 

logradouro. Dessa forma, parece plausível para nós que essas requisições nada mais 

sejam do que o sintoma da substituição forçada de trabalhadores, até então não 

remunerados, por outros que assim o fossem. Para nós, isso indica que os moradores da 

rua Formosa possuem um padrão financeiro capaz de comportar a remuneração de 

trabalhadores livres, muitos deles imigrantes. Entre 1887 e 1894, dois anos após a 

inauguração do Viaduto do Chá, encontraríamos nos anúncios ligados a Formosa a 

requisição de seis cozinheiras, uma ama seca e uma criada, quatro delas para 

trabalharem nas casas recém-construídas pela família Silva (figura 13). Para nossa 

frustração, os anúncios pouco ou nada dizem sobre os requisitantes ou o serviço, à 

exceção de duas casas: a de número 37, cujo morador não identificado requisita uma 

“cozinheira, um pagem para crianças e uma criada para todo tipo de serviço”25; e a de 

número 33 cujo morador, mesmo que não se identifique, indica que deseja “uma 

cozinheira para casa de pequena família, prefere-se allemã ou portuguesa e que durma 

em casa dos patrões”26.  

 Para identificá-los nominalmente – ainda que não territorialmente – recorremos 

a uma segunda fonte documental, dessa vez as Listas de Eleitores do Município de São 

Paulo nos anos de 1887/1888 (figura 14), transcritas a partir da base de dados do Centro 

de Pesquisa em História Social da Cultura da Universidade Estadual de Campinas 

(CECULT/UNICAMP). Nelas, é possível identificar como moradores-eleitores a 

existência de três artistas de 40, 33 e 28 anos de idade – um casado e dois solteiros, 

respectivamente; três negociantes de 36, (não identificado) e 49 anos de idade – um 

solteiro e dois casados, respectivamente; três empregados de 48, 34 e 29 anos de idade – 

dois casados e um solteiro, respectivamente ; e três proprietários de 56, 37 e 22 anos de 

idade – dois solteiros e três casados, respectivamente. Dentre eles, um nos chama 

atenção: Mariano José de Medeiros, um proprietário solteiro de 37 anos de idade, que 

possui como filiação J. F. P. Tavaras. Sobre este morador, Campos nos conta que  

 

De acordo com os assentamentos camarários, em 1879 fora construído num 

terreno situado entre a Rua Formosa e a Rua do Paredão (atual Xavier de 

Toledo), onde hoje se ergue o Edifício Alexander Mackenzie, uma edificação 

que por meio de antigas fotografias sabemos tratar-se de um atraente chalé, 

provido de janelas com arcos apontados e telhados ornados com lambrequins. 

O nome do proprietário do imóvel na época era Mariano José de Medeiros, 

tendo sido a residência ocupada durante anos por Abílio Aurélio da Silva 

                                                 
25 O Estado de São Paulo, edição de 23 de julho de 1891, página 2. 
26 Ibidem, edição de 18 de outubro de 1891, página 3.  
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Marques (1851-1891), importante personagem da colônia portuguesa 

instalada na cidade, entre outras coisas organizador do Indicador de São 

Paulo de 1878. Com a construção do Viaduto do Chá (1889-1892) nas 

proximidades, o imóvel foi vendido, e o novo proprietário, José Estanislau do 

Amaral, filho homônimo de um riquíssimo fazendeiro de café, resolveu 

encomendar para o lote o projeto de um grande edifício, destinado a 

armazéns (estabelecimentos comerciais atacadistas e a retalho) e restaurante 

(1892), de autoria de Kleinschmidt (CAMPOS, 2009).  

 

 Mariano era, pois, um negociante dos terrenos da cidade. Logo, a requisição dos 

serviços de trabalhadores livres parece fazer jus ao padrão financeiro elevado que 

deveria possuir. Até porque, como sabemos, segundo a Constituição Política do Império 

do Brasil – de 1824 e, portanto, ainda em vigência no ano dessas listas –, somente 

homens livres, maiores de 25 anos, e com renda anual de mais de 100 mil réis podiam 

votar nas eleições primárias. Para constar em uma dessas listas, especialmente a de 

1887, ano da fotografia de Militão, essa precisaria ser obrigatoriamente a situação de 

Mariano e dos demais. O que não fica claro para nós, contudo, é o motivo pelo qual o 

ex-proprietário de um “um atraente chalé, provido de janelas com arcos apontados e 

telhados ornados com lambrequins” escolheria a Formosa – e, especificamente, uma das 

casas recém-construídas pela família Silva – como moradia. 

 O que sabemos, entretanto, é que esse padrão ocupacional, ligeiramente 

organizado e selecionado, não duraria muito tempo. A crise do encilhamento27, cujo 

apogeu ocorreria durante o governo do marechal Deodoro da Fonseca – especialmente 

em 1891, ou seja, um ano antes da inauguração do Viaduto – levaria o país a sofrer uma 

forte recessão econômica que irradiaria pelos anos seguintes, começando a ser 

controlada efetivamente somente a partir do funding loan do governo de Campos Sales 

(1898 - 1902). Esse quadro, associado a mudanças na política migratória do país e a 

necessidade de arrecadação de fundos por alguns investidores da região causariam 

modificações profundas no modus operandi dos arrendamentos da Formosa. Tal 

                                                 
27 Criado durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, o encilhamento foi uma política 

econômica empreendida por Rui Barbosa, então Ministro da Fazenda, para aumentar a oferta de moeda no 

território nacional e facilitar a criação de sociedades anônimas. Dentre suas principais medidas estava a 

de conceder a alguns bancos privados à faculdade de emitir moeda, mesmo que sem lastro. Segundo a 

análise de Boris Fausto, “não se sabe com certeza por que essa expressão foi consagrada. A explicação 

mais plausível é a de que se tomou um dos sentidos da palavra ‘encilhamento’ – local onde são dados os 

últimos retoques nos cavalos de corrida antes de disputarem os páreos. Por analogia, teria sido aplicada à 

disputa entre as ações das empresas na Bolsa do Rio de Janeiro, trazendo em si a ideia de jogatina” 

(FAUSTO, 2019, p. 217). Ainda segundo Fausto, “as iniciativas de Rui Barbosa concorreram para 

expandir o crédito e gerar a deia de que a República seria o reino dos negócios. Formaram-se muitas 

empresas, algumas reais e outras fantásticas. A especulação cresceu nas bolsas de valores e o custo de 

vida subiu fortemente” (ibidem). Sem base material de sustentação, a política veio abaixo no início de 

1891, causando uma grave crise financeira, queda no valor da moeda, derrubada no preço das ações, 

falência de estabelecimentos bancários e empresas, dentre outros.  
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assunto, contudo, será retomado somente no capítulo 2. Primeiramente, conduziremos 

nossos esforços para entender as relações políticas e de posse que já perpassavam a 

região nesse primeiro período.  
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FIGURA 14 – Rua Formosa 

Espectro de Ocupação – Lista de Eleitores 

 

Nome Idade Filiação Estado Emprego Dada da Qualificação 

      

Bernardino Felix da 
Costa 

40 Antonio P. da Costa Casado Artista 1800 

Ernesto Luis Estilegier 36 João Coltelf Solteiro Negociante 1890 

Federico 
Flachensteker 

? Leão Flachensteker Casado Negociante 1890 

? Alves Pereira 49 M. A. Pereira Casado Negociante 1890 

Mathias de Carvalho 48 L. M. de Carvalho Casado Empregado 1890 

..licio Antonio do 
Nascimento 

33 Ignorada Solteiro Artista 1888 

..io Faria Gonçalves 
Teixeira 

28 F. J. D. da Costa Solteiro Artista 1886 

Adolpho Schritzmeyer 56 J. B. das Chagas Casado Proprietário 1888 

Marianno 37 J. F. P. Tavaras Solteiro Proprietário 1887 

Bierrenback Lima 22 E. J. de Siqueira Solteiro Proprietário 1881 

..osi de João 34 A. D. G. Gomide Casado Empregado 1886 

Antonio Augusto 
Rodrigues Vasconcelos 

29 
P. A. F. B. de 
Vasconcelos 

Solteiro Empregado 1889 

 

FIGURA 14: Listas de Eleitores do Município de São Paulo nos anos de 1887/1888, transcritas a partir da base de dados do Centro de Pesquisa em História Social da 

Cultura da Universidade Estadual de Campinas (CECULT/UNICAMP). 
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