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Capítulo 2 – A Formosa do pós-encilhamento (1892-1911)

2.1. Estagnação imobiliária e novas estratigrafias ocupacionais

Foi ali que passei parte da minha infância
Num vasto sobradão tendo no alto um terraço
De onde eu via surgir minha cidade, na ânsia
De crescer, de subir e demandar o espaço
Rua Formosa... O nome era uma extravagância!
Feia, tortuosa, hostil, sob o arcabouço de aço
Do Viaduto do Chá, perdia-se à distância
Com velhos botequins surgindo a cada passo
Velhas casas sem luz, de merencório aspecto,
Sob os lampiões de gás, de enegrecido teto
E escadinhas sem fim que o tempo desgastou.
Sem teus amplos jardins, sem o vale de agora,
Como havias de rir, minha rua de outrora,
Da ironia de quem “formosa” te chamou!
(“Rua Formosa”, SERPA E PAIVA, 1954, p. 48)

Os esforços realizados pela Intendência de Obras para conceber uma planta
cadastral da cidade em 1897, durante a presidência de Rodovalho na Câmara, não seria
a primeira tentativa de resolver a questão do desconhecimento dos terrenos
municipais. Dez anos antes, em 1887, o sócio de Rodovalho na Companhia Cantareira,
Domingos Sertório, na condição de vice-presidente da Câmara, representaria a mesma
na contratação dos engenheiros Dr. Antônio Manoel Bueno de Andrade e João Borges
Ferraz também para a construção de uma planta cadastral. Como no caso da
Intendência, o objetivo desse projeto era não apenas “comprehender, além da área do
rocio [terras de posse da câmara para aforamento], mais a dos terrenos municipaes
existentes entre o mesmo rocio e os denominados devolutos pertencentes a nação”,
como também produzir “uma lista de todas os proprietários de terrenos, edificados ou
não, comprehendidos na planta, com declaração da extensão superficial pertencente a
cada um deles, sua origem e data da última acquisição, extensão cultivada e natureza
da cultura”39.

39

Parecer do Presidente da Câmara Dr. Pedro Vicente de Azevedo, de 01 de outubro de 1894. Actas das
sessões da Câmara Municipal de São Paulo, 1894, p. 160 (KUVASNEY, 2017, p. 122).
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A empreitada não representava uma novidade para Sertório, visto que a
Companhia a qual possuía ações havia realizado uma planta cadastral de clientes seis
anos antes, em 1881. Conseguir amplificar esse exercício cartográfico para toda a
cidade, claro, representava um esforço muito mais complexo, mas que seria assumido
prontamente por Antônio Manoel Bueno de Andrade e João Borges Ferraz. Ao preço
de 55 mil contos de réis, pagos em algumas prestações durante os dois anos de
contrato, o projeto proposto por Andrade e Ferraz seria composto por 28 folhas
cartográficas das diferentes regiões da cidade, que juntas formariam o mapa cadastral.
Contudo, apesar do valor ter sido integralmente quitado e até mesmo acrescido
de indenização pela Câmara, o trabalho nunca chegaria ao fim. Treze anos depois, em
1894, das 28 folhas alardeadas pelos contratados, apenas três haviam sido entregues à
municipalidade. Conforme nos conta a geógrafa Eliane Kuvasney,

após o pagamento, nada mais é dito sobre a planta cadastral ou os
engenheiros envolvidos na sua confecção. Nenhuma palavra sobre a planta
ou os engenheiros foi localizada nas atas da Câmara de 1895. Assim, a planta
cadastral iniciada em 1887 não fôra terminada pelos seus contratantes, que
foram pagos integralmente, mais indenização, sem nenhuma garantia que o
serviço fosse terminado (2017, p. 124).

Apesar do lapso documental, Kuvasney traça algumas possibilidades de caminho
tendo em conta a biografia dos contratados. Antônio Manoel Bueno de Andrade era
um político descendente da família Andrada, cujo antepassado mais famoso era o
patrono da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva. João Borges Ferraz, por
outro lado, era um engenheiro da Inspetoria Geral de Estradas de Ferro que havia feito
carreira na empresa, tendo trabalhado em obras de diversas províncias até iniciar a
sociedade com Andrade (2017, p. 126). Logo, nessa linha, a autora aponta como
provável que, a partir de 1895, Andrade tenha se mudado para o Rio de Janeiro por ter
sido eleito deputado federal e Ferraz se deslocado para fora do estado, visando assumir
outra obra (p.125-1226).
Não obstante, o fato é que a Câmara terminaria, por fim, com apenas três folhas
cartográficas, todas justamente da região central. Uma delas, a folha da Sé, datada de
17 de maio de 1893, seria copiada na fonte por Vicente Huet de Bacellar, engenheiro
da Superintendencia de Obras Públicas do Estado de São Paulo e cunhado de Andrade.
Nela, é possível encontrar a representação da região do Anhangabaú, com a indicação
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FIGURA 25: Planta da Cidade de São Paulo, assinada pelo Engenheiro Antônio Manoel Bueno de Andrade em 17 de maio de 1893 e copiada pelo Engenheiro Vicente
Huet de Bacellar. Nela, é possível encontrar a representação da região do Anhangabaú, com a indicação de que todas as casas da rua Formosa já haviam sido, finalmente,
construídas pela família Silva. Acervo pessoal de Benedito Lima de Toledo.
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de que todas as casas da rua Formosa (lado ímpar) já haviam sido finalmente
construídas pela família Silva.
A folha copiada por Bacellar, datada de 1893, representa a região já com a
presença do Viaduto do Chá, inaugurado um ano antes. O Viaduto deveria representar
justamente a transposição do Vale de barreira para lugar, ampliando as possibilidades
de ocupação daquele espaço, tal qual proposto por Hereñú (2007, p. 63). Contudo, se
concordamos com Hereñú de que o Vale se tornaria lugar, pontuamos que não o seria
agora. Como já vimos, a crise do encilhamento estagnaria o mercado imobiliário entre
1893 e 1907 (BRITO, 2000, p. 107 apud BORIN, 2014, p. 29-30), substituindo o
fervor de crescimento por uma falência generalizada. Mesmo após 1907, o que
encontramos é uma retomada tímida, sem grandes saltos. A nosso ver, mudanças
substanciais seriam sentidas somente a partir de 1911, com a inauguração do Theatro
Municipal. Esse será o pano de fundo de nosso terceiro capítulo. Por ora, nos
concentraremos nos anos de crise que antecedem esse momento.
O novo cenário econômico – de contração do mercado e falências generalizadas
– atingiria a Formosa em cheio. Tal mudança fica claro para nós quando tentamos
construir uma nova estratigrafia da rua, recorrendo outra vez a uma pesquisa massiva
nos jornais. Se entre 1887 e 1892, ano de 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 – como vimos no capítulo 1 –, em 1894 essas solicitações cessariam
completamente. Em substituição, surgiria e cresceria veementemente os anúncios de
leilão.
O leilão, prática comercial de levantamento de recursos por desfazimento de
bens, desponta no período como uma requisição comum da cidade moderna. Com
solicitações cada vez mais frequentes, inerentemente surge na capital uma nova
profissão para atendê-las: a do leiloeiro. Diversas famílias fariam nome no ramo,
dentre as quais destacamos as de Souza Breves, Moreira Campos e C. Pereira. Uma
em especial, contudo, nos chama atenção: a família Leal, nas figuras de Joaquim
Antônio Leal, Severiano Leal e Antonio Quirino Chaves Leal. Joaquim, tenente e
reconhecido comerciante da capital40, era pai de Severiano e Antônio, que herdaram a

Disponível no jornal “A província de São Paulo”, e dição de 24 de janeiro de 1875 - pag. 3. Acervo
Estadão.
40
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profissão do genitor41. Acionista da Companhia Cantareira42 juntamente de Manoel
Ferreira Leal – cujo elo familiar não conseguimos identificar –, Joaquim também
tentaria emplacar uma vida política, concorrendo ao cargo de vereador em 1877, sem
sucesso.
Seu filho Antônio, além de leiloeiro amplamente conhecido na cidade, era
presidente do Grêmio do Commercio de São Paulo, tendo sido reconhecido
publicamente no jornal “O Arauto”, periódico pertencente a mesma entidade, pelos
serviços que prestava na capital (figura 26). Casado com D. Maria Elisa Guerra43, o
leiloeiro era neto do major Manuel Candido Quirino Chaves, outra importante figura
paulistana, contador e distribuidor da companhia de seguros “Mutualidade”
(MARQUES, 1983).
Todos esses elos fariam dos Leal um dos principais atores do gênero em São
Paulo, participando de um número elevado de leilões, inclusive na Formosa. Entre
1894 e 1911 computamos 22 requerimentos no logradouro (figura 27), dentre os quais
Joaquim realizaria 2, Severiano igualmente 2 e Antônio 5. Não obstante, analisando a
totalidade dos dados coletados, é possível agrupar as solicitações em dois tipos de
requisição: as provenientes de iniciativa própria e as provenientes de iniciativa legal.
No primeiro grupo, localizam-se aquelas realizadas por vontade do morador,
normalmente decorrente de mudança. Seria o caso, por exemplo, do leilão realizado,
em 1894, por Antônio Quirino Chaves Leal para D. Zaira Pieri Tiozzi, artista da
Companhia Moderna e moradora da casa nº 10A. De partida da capital, Tiozzi leiloava
uma série de objetos “de aprimorado gosto e valor”, dentre os quais destacava

Ricos estojos e porta-joias dourados; finos álbuns encrustados de madreperola; lindos étagéres com espelhos bisoutados; finíssimos leques de
tartaruga e marfim; jogos de castiçaes com reflectores; ricos porta-flores e
passe partouts; finos jarrões de bronze artístico; elegantes estojos e portajoias. Escolhidos pares de vasos japoneses; ricas [ininteligível] de prata com
lavores; quadros artísticos com retratos; columnas de bronze artístico com
florinos; lindos relógios e despertadores a fantasia; primorosa coleção de
enfeites, cortinas, álbuns, pastas, porta-charutos; lindos licoeiros, tête-a-tête,
porta-cartões, jarras com ornamentos, serviços para escrivaninha, etc. 44

41

Genealogia
disponível
em
https://www.genealogieonline.nl/petroucic-genealogy/I374997.php.
Acessado em 06/08/2019.
42
O ESTADO DE S. PAULO - PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 18 DE JULHO DE 1878 - PAG. 2.
43
Filha de José Cesário de Miranda Guerra, importante negociante da capital que possuía uma chácara
nos terrenos do Chá em divisa com as propriedades do coronel Rodovalho. A mesma, contudo, seria
hipotecada em 23 de outubro de 1879.
44
O ESTADO DE S. PAULO - PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 27 DE JULHO DE 1894 - PAG. 2.
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FIGURA 26: Capa do jornal “O Arauto”, publicação do Grêmio do Comercio de São Paulo, datada de
08 de outubro de 1896, onde é possível ver estampada uma homenagem a seu então presidente, Antonio
Quirino Chaves Leal. Acervo da Hemeroteca Digital/Biblioteca Nacional (BN).
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FIGURA 27: Espectro ocupacional da rua Formosa entre 1894 e 1911. Destaca-se a grande presença de leilões, que poderiam ocorrer tanto por iniciativa do proprietário
como por iniciativa legal. Produção nossa.
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No ano seguinte, dessa vez na casa nº 10, Antonio Leal faria um novo leilão, porém
para a “conhecida artista de canto” D. Rita Anselmi. Planejando um retorno a Itália,
Anselmi leiloaria

elegante guarnição para alcova, composta de: magníficos leitos com finos
lavores, tendo enchergão de meias, excelentes guarda-vestidos, de desarmar,
de porta com espesso espelho de Crystal, optimos toilettes com mármore
duplo, e uma linda mesinha de cabeceira; Soberba guarnição para sala de
jantar, contendo: solida mesa elástica, esplendidos guarda-pratas de
desarmar, rico étagére com pedra mármore e elegantíssimas cadeiras com
assento e espaldar de couro, alta fantasia. Diversos moveis avulsos, todos
bons, crystaes, porcelanas, louças, bibelots, enfeites, miudezas diversas e
bateria de cozinha.45

O mesmo ocorreria na casa 16 quando, ainda em 1895, de partida para Buenos
Aires, Ugo Carlochia solicitaria que Chaves Leal realizasse um leilão em seu nome,
onde seriam oferecidos a todo e qualquer preço

uma boa mobília completa para sala de visitas, ornatos diversos, tapetes,
quadros, espelhos e etc. Leitos francezes para casados, ditos para solteiros,
creados mudos, guarda-vestidos, lavatórios e caminha com colchão para
creança. Mesa para jantar, guarda-louças, 1 excellente guarda-pratos em 2
corpos, guarda-comidas, com 7 gavetas, a fantasia, um dito-singelo, uma boa
cadeira de balanço, regulador de parede, cadeiras, louças e diversas peças de
cozinha.46

Recordamos aqui, pois, o que havia sido apresentado na introdução deste
trabalho. Dada a forte recessão econômica vivida pelo país, inúmeros imigrantes com
melhores condições financeiras, sobretudo italianos que não conseguiam mais se fixar,
reemigrariam para a Argentina ou regressariam à Europa. Junto a essa debandada rumo
ao país platino se somaria o Decreto de Prinetti, aprovado pelo Comissariado Geral da
Emigração na Itália, em 26 de março de 1902, e que tinha como objetivo vetar a
emigração de seus cidadãos a partir das políticas de subsídio oferecidas pelo governo
brasileiro, dadas as péssimas condições vivenciadas por essas populações nas fazendas
de café.
Além disso, trazemos novamente o trabalho de Lanza e Lamounier ao
analisarem os Relatórios da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do
Estado de São Paulo (RSASP), nos contando que, entre 1898 e 1899, seria mapeado
uma queda imigratória causada, dentre outras coisas, pelos “embaraços criados na
45
46

O ESTADO DE S. PAULO - PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 27 DE FEVEREIRO DE 1895 - PAG. 3.
O ESTADO DE S. PAULO - PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 03 DE MARÇO DE 1895 - PAG. 3.
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Áustria, e na Espanha para a saída de imigrantes e as condições da economia brasileira
(RSASP, 1898, p. 45)” (LANZA; LAMOUNIER, 2015, p. 98). Ainda segundo os
autores,

nota-se que, nos períodos em que a economia argentina ou a brasileira
entravam em crise, o fluxo migratório tendia a se direcionar para um ou para
o outro país. Quando a Argentina entrou em crise na década de 1890, a
imigração para o Brasil ganhou forças, impulsionada pelo fim da imigração e
pelo crescimento da produção cafeeira em São Paulo. Na primeira década do
século XX, a crise na agricultura, a proibição na Itália da imigração
subsidiada para São Paulo e, na Argentina, a recuperação econômica,
desenvolvimento industrial e contínua expansão da fronteira agrícola
impulsionaram e condicionaram a imigração para o país platino (p. 105).

Essa percepção é comungada por Rocha, que, ao estudar a imigração
internacional em São Paulo, especificamente os movimentos de retorno e reemigração
entre 1890 e 1920, aponta que

a reemigração à Argentina e aos Estados Unidos foi, principalmente, uma
opção econômica e resultou na participação do Brasil em um movimento
imigratório maior e mais dinâmico. A Argentina, em especial, além de
segundo destino no movimento de refluxo, era composto por um variado
leque de nacionalidades: principalmente italianos e espanhóis, mas também
portugueses, alemães, russos, entre outros. Correspondeu a aproximadamente
1/3 dos imigrantes em refluxo e à maioria dos reemigados. [...] O destino à
Itália, o maior do refluxo, e a Portugal, foram majoritariamente de retorno.
Mas também está ligado a questões econômicas, pois os meses de maior
destino à Itália foram os meses de fim de safra do café no Brasil (ROCHA,
2007, p. 162).

Ainda nesse aspecto, Rocha complementa dizendo que

outro ponto importante, ligado à questão de fracasso refere-se à visão de
miserabilidade dos retornados e reemigrados. Percebeu-se que apenas 3,4%
dos imigrantes em refluxo receberam o auxílio público, prática decorrente do
movimento imigratório, com o pagamento das passagens, mas estava sujeito
a certos critérios, como viuvez, indigência e orfandade. Eram principalmente
para italianos em retorno, como indicado nas listas. A maioria dos imigrantes
em refluxo custeou as suas viagens aproveitando, muitas vezes, do final da
safra, demonstrando que apresentavam condições de se envolverem em um
novo deslocamento. Além disso, a pequena participação de imigrantes
viajando em 1ª e 2ª classes, em torno de 2%, demonstrou o envolvimento de
imigrantes em retorno e reemigração com características de bem-sucedidos
(ROCHA, 2007, p.163).

As solicitações do segundo grupo, por outro lado, congregam aquelas realizadas
em decorrência de pendências judiciais, como falecimentos ou pagamentos de dívidas.
Este seria o caso, por exemplo, do leilão realizado nas casas 12 A e B, em 1899, por
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Severiano Leal. Para conseguir os valores que lhe eram devidos, H. Backsinsky recorre
ao juiz de direito da 1ª vara comercial, Dr. João Thomas de Mello Alves, solicitando
execução de penhor mercantil contra Wenceslau Pacta. Autorizado por Mello Alves,
Severiano Leal seria escolhido como o leiloeiro responsável por encontrar um
comprador a uma

fábrica de aguas gazozas, machinas a vapor, bombas, prensas, tiradores,
caldeiras de cobre, alambique, mesas, machinas para lavar garrafas, essências
diversas, prateleiras, altres, 3.000 garrafas, syphões, soccos, etc. etc. Carros
para condução de bebidas, animaes muares, arreios e utensílios de uma
fábrica47

Situação semelhante ocorreria novamente na casa 10, em 1906, que não mais era
ocupada por artistas estrangeiras, mas sim pelo inglês William Fowles. Comerciante
em ascensão socioeconômica e proprietário de açougue na região do Piques (SILVA,
2018, p. 230), Fowles seria réu em uma ação de penhor movida por José Jacobsen.
Para obter os valores devidos, Jacobsen apresenta requisição ao juiz de direito da
segunda vara comercial, que autoriza Quirino do canto, auxiliado pelo antigo preposto
Pedro E. de Oliveira, a realizar o leilão judicial dos bens de Fowles, compostos de

Em machinismos: importante machina de fabricar gelo, systema carbônico,
comtodos os pertences e câmara frigorifica. Uma dita para picar carne verde.
Uma dita para misturar carne. Um esplêndido e grande motor a gaz. Uma
machina para preparar carne, systema vertical. Duas ditas, systema oriental.
Uma dita para picar carne. Duas grandes caldeiras de ferro. Uma dita a vapor.
Uma prensa para banho. Uma bomba para salgar presuntos. Uma machina
para picar carne, a mão. Um ventilador elétrico e um dito a água. Vinte e
nove gamelas de ferro.
Em moveis e utensílios: uma carrocinha de mão, uma mesa com dois forros,
uma mesa com pia para lavar, três mesas para trabalho de carne, um rebolo
com manivela, seis balanças com pesas de metal, uma dita romana, um
esplendido cofre de ferro a prova de fogo do fabricante inglês MILLNERS,
uma optima escrivaninha americana, duas mesas com gavetas, cadeiras
austríacas, um magnífico balcão com pedra mármore, armações e pés de
metal uma mesa grande e quatro estantes com prateleiras, uma optima preusa
para cojear, uma superior balança com conchas e fusos de bronze, uma
esplendida carrocinha de molas, um perfeito regulador de parede.
Em mercadorias: Setenta e cinco presuntos, sessenta e cinco ditos (Bacou),
cincoenta e três línguas salgadas, vinte e oito lombos de porco, seis kilos de
carne salgada, cento e dezesseis kilos de salame, kilos de mortadela, drogas
finas e mil oitocentos sacos com sal fino.48

47
48
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Não obstante, é preciso atentar ao fato de os leilões realizados envolviam
inquilinos, não proprietários. Para nomear os donos dos imóveis, recorremos a uma
segunda fonte documental: as fichas cadastrais de João Baptista de Campos Aguirra,
parte do acervo do Museu Paulista da USP. Proprietário da firma “Aguirra & Cia –
Comissários” e da empresa “Informações Aguirre – Informações sobre títulos de
propriedades imobiliárias”, Aguirra foi uma importante figura do ramo imobiliário,
responsável pela produção de rico material documental, iconográfico, cartográfico
dentre outras tipologias referentes a organização e divisão fundiária do território da
capital paulista.
Ao consultá-las, descobrimos que as casas 10 A e B, no ano das duas primeiras
requisições, eram propriedade de Otto e Carolina Fritsch. Em 29 de agosto de 1900, o
casal as venderia, por 31.000$000, à viúva Nircurza Della Paolera. Não sabemos,
contudo, se Paolera era a dona das casas quando da terceira requisição, visto que
Aguirra indicaria Vincenza Della P. e Adolph Souza como donos dos imóveis em
1910. Os dois, contudo, não permaneceriam com a posse por muito tempo.
Venderiam-o, sem que de fato saibamos se permaneciam como duas casas, em 8 de
março daquele ano à Ricardo Omid, ao preço de 80.000$000.
Ainda em Aguirra, não encontramos o imóvel de nº 12, contudo descobrimos
que Domingos Sertório era dono justamente da casa 16, ocupada por Ugo Carlochia e
informada como endereço para realização do leilão de seus objetos pessoais. Além
disso, Aguirra também nos conta que Domingos havia doado a propriedade –
juntamente das de número 14 e 27, que também lhe pertenciam – ao seu sobrinho
Henrique Sertório um ano antes do leilão promovido por Carlochia. Como o tio,
Henrique também utilizaria o patrimônio para fins rentistas.
Se os Sertório perderiam inquilinos com a crise da política de Rui Barbosa,
acaso pior ocorreria com Rodovalho. Em 1900, endividado, Rodovalho e sua esposa
sofreriam uma ação executiva hipotecária movida pelo Dr. João Alberto Salles, irmão
do agora presidente Manuel Ferraz de Campos Salles. Para honrar a dívida, o Dr.
Hippolito de Camargo, juiz de direito da 2ª vara comercial da comarca de São Paulo,
obrigaria Rodovalho a leiloar todos os oito imóveis – nº 65, 67, 69, 71, 73, 75. 77 e 79
– que havia adquirido da família Silva na rua Formosa, lado ímpar, para uso rentista
(figura 28). Na ausência de inventários que nos contem como era o interior dos
imóveis construídos pelos Silva, o processo contra Rodovalho é central para descrevê-
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los. Dado que possuíam conformações parecidas, tomamos como exemplo o de
número 65, onde descobrimos que se tratavam de um

prédio terreo, com uma porta e duas janelas de frente, medindo o
respectivo terreno 5ms. 85 de frente por 19ms. 60 de fundo com 5
comodos, inclusive cozinha, forrados e assoalhados, tendo uma
dependência para depósito de lenha, continunando de um lado com
propriedades dos executados e de outro com o barão de Tatuhy, e
pelos fundos com José Cesario de Miranda Guerra.49

Ao se desfazer de tantas propriedades simultaneamente, ainda que por força
maior, Rodovalho acabaria sinalizando o fim de seus negócios na Formosa. Pouco
tempo depois, seu único imóvel restante no logradouro, a famosa chácara fotografada
por Militão, que se localizava na esquina com a rua Barão de Itapetininga, seria
desapropriada pelo governo da província junto a outros terrenos e doado à
municipalidade, através da Lei 627/1902, para a construção do Theatro Municipal.
A saída de proprietários e moradores com melhores condições, marcada pelos
constantes leilões, ocorreria simultaneamente ao aumento gradual de duas tendências,
perceptíveis quando realizarmos uma nova estratigrafia. A primeira delas é a
intensificação de atividades comerciais, já observadas no primeiro capítulo. Como
pontuado na ocasião, trata-se de um comércio diversificado e bastante vinculado a
profissionais liberais, sem que haja uma vertente única e dominante no logradouro.
Entre 1894 e 1911, encontramos cerca de 23 publicações nesse sentido, variando entre
loteria; fábrica de calçados; informante de viagens; oficina tipográfica; médico;
dentista; marcenaria; negócio e restaurante; oficina de sapataria; vendedor de castanha
portuguesa; botequim; internato e externato; fábrica de presuntos, bacon, salames,
mortadelas e salsichas; oficina de carpintaria; professor de flauta; compra de porcos;
escritório e armazém; venda de vapor; jardineiro, dentre outros (figura 29).
A segunda é a fragmentação do uso dos imóveis, que não mais são ocupados
apenas por uma família ou com um objetivo, mas ganham caráter múltiplo. Essa
tendência, por sua vez, pode ser dividida em dois cenários. No primeiro, imóveis que
possuem dois ou mais andares se dividem entre funções comerciais e residenciais: na
parte térrea, armazéns de uso diverso; na sobreloja e nos patamares superiores, aluguel
de quartos – materializado nas pensões – e anúncios de locação de andares. No
segundo cenário estão os imóveis térreos ou mistos, que despontam com o aluguel de
49
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FIGURA 28: Espectro ocupacional da rua Formosa entre 1894 e 1911. Em destaque, as casas leiloadas por Rodovalho. Produção nossa.
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FIGURA 29: Espectro ocupacional da rua Formosa entre 1894 e 1911. Em destaque, imóveis onde foi encontrada a presença de atividades comerciais, já observadas no
primeiro capítulo e intensificadas após o encilhamento. Produção nossa.
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FIGURA 30: Espectro ocupacional da rua Formosa entre 1894 e 1911. Em destaque, alguns imóveis onde foi encontrada a presença de aluguel de quartos e cômodos,
materializadas nas pensões e nos anúncios de locação de andares. Produção nossa.
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casas térreas com poucos cômodos, cujos fundos poderiam ser utilizados para
atividades comerciais; ou casas de dois lanços com comércio térreo, aluguel de
cômodos nos andares superiores e presença de casinholas menores de fundo, seja para
moradia ou atividades comerciais. (figura 30).
O primeiro cenário – imóveis com dois ou mais andares – seria o caso, por
exemplo, do número 72. Em 1904, seu dono ofertaria o aluguel de um espaço
comercial térreo, descrito como um “espaçoso armazém por preço baratíssimo”50,
conquanto seus andares superiores já aparentavam estarem ocupados. Por outro lado, o
imóvel de nº 20, em 1906, seria anunciado como “uma casa de pensão inteiramente
mobiliada. Para tratar com o gerente da mesma, das 2 às 4 horas da tarde” 51. Como
veremos futuramente, essa casa de pensão se localizava na sobreloja do edifício. O
mesmo jornal, tempos depois, nos contaria que o imóvel seria alugado pelo Sr.
Giuseppe Carolli, que ali instalaria a Pensão Pepinon. A lógica do pensionato também
seria encontrada em um imóvel cujo histórico já é de nosso conhecimento: o nº 10.
Entre a saída de Rita Anselmi – conhecida artista de canto de mudança para a Itália – e
o anúncio de leilão do inglês William Fowles, o imóvel seria ocupado, por volta de
1905, pela Pensão Elegante52. Não obstante, em anúncio de 1908, o mesmo local seria
identificado como a Pensão Encarnación.
Parte significativa dessas pensões tinham como hóspedes frequentes integrantes
das companhias artísticas, normalmente estrangeiras, alocadas temporariamente no
Teatro Polytheama Nacional. Construído em 1892 no terreno da Companhia Antártica
Paulista – localizado entre a Formosa e a rua de São João – o Polytheama foi o terceiro
empreendimento teatral da capital, recebendo durante sua história uma sem-número de
companhias equestres, companhias de variedades, companhias de óperas e operetas,
companhias dramáticas, companhias de teatro, dentre outras; das mais diferentes
nacionalidades, como italianas, alemãs, parisienses, portuguesas e, porque não,
brasileiras. Contudo, apesar de ser um dos poucos empreendimentos do tipo na cidade,
possuía uma estrutura visivelmente precária, formada por
um barracão, amplo, de forma circular, construído em madeira e zinco, de
perfeita solidez, em arco, pegado ao Cassino Paulista [pertencente a
Companhia Antártica]. A entrada era por um portão ao qual se erguia um
comprido passadiço de tábuas, igualmente coberto de zinco, dando em um
50
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pátio revestido de cascalho miúdo. Em um dos lados, situava-se um
botequim, como então se dizia, com mesinhas de ferro, fornecidas pela
proprietária do prédio, a Companhia Antártica Paulista, com um balcão e
uma prateleira contendo garrafas. Do lado oposto, um estante de tiro, com
alvos de cartão que se moviam e um pequeno repuxo d’água, sustentando um
ovo vazio. (AMARAL, 2006, p. 325-326).

Essa imperfeição “de nascença” seria pauta de um editorial do A província
pouco tempo depois de sua fundação, datado de 07 de março de 1893, onde o
editorialista pontua que

devemos dizer com franqueza que o edifício construído para circo de
cavalinhos está longe de remediar como teatro. O seu aspecto é horroroso e a
sua forma circular impede a grande parte dos espectadores a vista completa
da cena. Além disso não foi completamente assoalhado, de modo que os
ocupantes das filas das cadeiras que ficam juntas dos camarotes são
obrigados a pousar os pés a terra, sempre úmida neste tempo de chuva. Pelas
frinchas do teto dos camarotes cai constantemente terra sobre os
espectadores, vinda da imensa arquibancada que serve de galeria. A
iluminação é insuficiente apesar do sol de gás que a empresa fez colocar no
centro do edifício que, quando era apenas circo, tinha iluminação elétrica,
que foi agora suprimida. Isto quanto ao interior; o exterior, isto é, a parte do
terreno entre a escadaria da entrada até a porta central do edifício é um vasto
lamaçal intransitável nas noites de chuva. (O Estado de S. Paulo, 7-3-1893
apud AMARAL, 2006, p. 327).

Apesar de diversas reformas que sofreria no decorrer dos anos seguintes, o
Polythema seguiria durante toda sua existência como um teatro de pouco requinte,
cujo portão de entrada – simples e desgastado – seria capturado pelas lentes de um
fotógrafo desconhecido em 1908, hoje compondo o acervo da Biblioteca Mário de
Andrade (figura 31). Não obstante, era bastante movimentado e procurado pelos
moradores da capital, de modo que não somente as pensões da Formosa como as de
outras ruas da vizinhança tinham nos artistas do Polytheama um dos seus públicos
preferenciais. Na vizinha São João, por exemplo, localizava-se a Pension pour artistes
Maison Doree, estabelecimento que ocupava apenas a sobreloja do edifício, dividindo
o espaço com armazéns de comércio e outros negócios diversos instalados no térreo
(figura 32). A lógica da pensão para artistas do Polytheama – e a má fama que
possuíam suas ocupantes – seria pano de fundo até mesmo de obras literárias, como é
o caso do romance “Madame Pommery”, escrito pelo paulista José Maria de Toledo
Malta, sob o pseudônimo de Hilário Tácito.

116
Ambientado no início do século XX, o romance narra a história de Ida
Pomerikowski, conhecida por Madame Pommery, uma artista de companhias e
prostituta europeia que, durante uma viagem ao Brasil, se estabelece em São Paulo.
Hospede do Hotel dos Estrangeiros e atuando com gommeuse cosmopolite do Theatro
Polytheama, inauguraria na praça do Paissandu o seu Paradis Retrouvé, um prostíbulo
travestido de pensão de luxo para artistas. O local, destacado dos demais por vender
certa ideia de requinte, seria frequentemente visitado pelos barões do café, políticos
importantes, capitalistas da cidade e outras figuras centrais do poder local (figura 33).

FIGURA 33: Conta do Paradis Retrouvé, pensão de luxo para artistas criado por Hilário Tácito em seu
romance “Madame Pommery”, pertencente ao Sr. Coronel João Batista Pinto Gouveia. A obra de Tácito,
ainda que ficção, retrata criticamente uma realidade possível de ser encontrada em diversas outras
pensões da cidade no período, como as da rua Formosa ou São João.
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FIGURA 31: “Duas fotografias comparativas do portão de entrada do Polytheama”, em 1908. Autor Desconhecido. Acervo da Biblioteca Mário de Andrade, seção
“Tesouros de São Paulo”.
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FIGURA 32: “Pension pour artistes Maison Doree”, localizada na rua de São João, em 1912. Autor Desconhecido. Coleção “Tesouros de São Paulo”, pertencente ao acervo
da Biblioteca Mário de Andrade.
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Já o segundo cenário – formado por imóveis térreos ou mistos – pode ser
visualizado especialmente em três propriedades: os imóveis de nº 18, 28 e 16.
Para entender a situação do primeiro, recorremos ao edital de espólio de bens de
Luiza Aupetit. Falecida em 1903, Aupetit era dona dos imóveis 18 e 18A, submetidos a
pregão de venda em 16 de setembro do mesmo ano sob supervisão do juiz de direito da
provedoria da comarca da capital, Dr. Augusto Meirelles Reis. Conforme nos conta o
edital, os mesmos poderiam ser arrematados por qualquer um que desse o maior lance
no dia 30 do mesmo mês, ao meio dia, a porta do edifício do Fórum, localizado à rua do
Quartel, nº 23. Ao descrever os imóveis, descobrimos que se tratava de
um sobrado a rua Formosa, freguesia da Consolação, desta capital, sob nº s 18
e 18-A, medindo 9 metros de frente por 53 metros de fundo, e contendo, ao
pavimento térreo, três portas de frente e quatro cômodos cimentados, um para
negócio, e nos fundos, um forno para pão, com um quarto contiguo, e, no
superior, sete commodos, inclusive cozinha: dividindo com propriedade do
coronel Domingos Sertório por um lado, com a de d. Maria Fischbacher por
outro e, pelos fundos, com a de Victor Nothmann, avaliado por 27:000$000
réis, e, finalmente, sete casas sob os nos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, de porta e janela,
edificadas no terreno do sobrado acima descripto e construídas de tijolos e
cobertos de telhas nacionaes, avaliadas a conto de réis cada uma, 7:000$000.
O sobrado está arrendado a João Varami, pelo prazo de 3 annos, a contar de 1
de maio próximo passado, conforme o contrato unido aos autos, de que se
extrae o presente edital, a razão de 416$666 réis por mez 53.

Essa descrição nos leva ao imóvel de nº 28, ao qual nos valemos da análise de
um novo documento: a fotografia “Vista parcial da cidade, vê-se o Viaduto do Chá”,
realizada em 1906 pelo italiano Frédéric Manuel (figura 34). Na imagem, capturada de
cima para baixo, é possível encontrar um panorama da região do Anhangabaú. Para
analisá-la melhor, propomos seccioná-la em três planos: baixo, intermediário e superior
(figura 35). No plano baixo, vemos o fundo das casas da Formosa, de numeração par.
No plano intermediário, a direita, a região onde cinco anos depois seria inaugurado o
Theatro Municipal e, logo abaixo, seus jardins; ao centro, a rua Formosa, tendo ao
fundo o primeiro Viaduto do Chá, ainda em ferro armado; a esquerda, as casas da rua
Nova de São José (futura Líbero Badaró), famosas por terem sido retratadas pelo
fotógrafo suíço-brasileiro Guilherme Gaensly em seu álbum “Lembrança de São Paulo
(Gaensly & Lindemannn, São Paulo)” (GAENSLY, 2011). Por fim, no plano superior,
vista para o horizonte sentido Largo da Memória.

53
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Nos deteremos aqui na análise do plano baixo. Para inferir a numeração das
casas, analisamos a fotografia nos apoiando na marcação realizada pela planta “Morro
do Chá”, de Aguirra, ao qual viemos utilizando para espacializar os dados. Ao
aproximarmos a imagem, é possível perceber que os terrenos à direita da primeira
construção são compostos por uma ampla área verde, findada apenas pelo Viaduto do
Chá. Este local comporia futuramente os jardins do Theatro Municipal. Ao lado dele
temos a primeira construção retratada, que faz divisa com um segundo imóvel,
composto por uma casa principal, de dois andares, e um conjunto de casinholas que se
estendem por todo o território até o final do terreno. Este segundo imóvel, por sua vez,
faz divisa com um terceiro que aparenta ser um imenso armazém, cujo padrão de
telhado se difere dos demais (figura 36). Ao compararmos essa conformação com a
planta de Aguirra, encontramos justamente os imóveis 30, 28 e 26 (figura 37).
Apesar de aparentar possuir uma fachada ampla, o imóvel 28 é na verdade uma
construção irregular marcada pela profusão de casinholas menores que dividem o
mesmo lote com a casa maior, possuidora de frente para a rua. As casinholas aparentam
estar extremamente malconservadas, tendo sido construídas de maneira simples, sendo
térreas de porta e janela, com pinturas descascando, e algumas sendo separadas por um
muro da casa central (figura 38).
Na casa central, nos chama atenção a presença massiva de janelas com
venezianas, visíveis tanto no primeiro como no segundo andar (figura 39). Como
pontuado por Marins, essas grades de fasquias de madeira rudimentar, inclusive rótulas,
eram consideradas por muitos indivíduos do período o retrato de uma São Paulo
atrasada, presa a uma arquitetura colonial que parecia atravancar os desejos de
modernizar a cidade. Contudo, sua permanência na arquitetura das residências, em
muitos casos, não era uma simples obra do acaso, mas sim um sinal que poderia
representar tanto resistência como a parca situação financeira de seu proprietário.
Segundo ele:

claramente resistentes às transformações por que passava a cidade de São
Paulo, os sobrados com rótulas permitem constatar um espectro amplo de
moradores alheios às normas oficiais e aos novos gostos. O padrão social da
ocupação de tais construções variava à semelhança das casas térreas, ainda
que o sobrado permanecesse acessível – mesmo aqueles mais arcaicos –
apenas aos segmentos mais abonados da população paulistana. Tal situação
econômica não implicava, contudo, em necessária estabilidade. Muitos
ocupantes de sobrados com rótulas equilibravam-se nos setores
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FIGURA 34: “Vista parcial da cidade, vê-se o Viaduto do Chá”. Fotografia de Frédéric Manuel, 1906. Acervo da Biblioteca Nacional.
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FIGURA 35: “Vista parcial da cidade, vê-se o Viaduto do Chá”, dividida em três planos de análise: baixo (verde), intermediário (vermelho) e superior (amarelo). Produção
nossa.
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FIGURA 36: Divisão territorial retratada por Manoel, onde é possível encontrar os terrenos do futuro Theatro Municipal (azul), seu jardim (roxo), bem como a presença de
três imóveis: o nº 30 (amarelo), o nº 28 (vermelho), e o nº 26 (verde). Produção nossa.
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FIGURA 37: Planta "Morro do Chá" onde, após comparação com a formação territorial retratada por Manoel, é possível identificar os imóveis como sendo os de número
30, 28 e 26. Produção nossa.
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FIGURA 38: Imóvel nº 28. Como é possível perceber, trata-se de uma construção irregular marcada pela profusão de casinholas menores (azul), que dividem o mesmo lote
com a casa maior (vermelho), possuidora de frente para a rua. Produção nossa.

134

FIGURA 39: Imóvel nº 28. Como é possível perceber, destaca-se a presença massiva de janelas com venezianas, visíveis tanto no primeiro como no segundo andar.
Produção nossa.
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intermediários, outros estavam em franca descensão financeira e social e
alguns outros, poucos, ainda permaneciam nos segmentos mais elitizados e
prósperos (MARINS, 1999, p. 207).

Já nas casinholas, destaca-se o fato de se tratarem de casas diferentes, de porta e
janela, numeradas de 2 a 6, sendo a número 1 provavelmente a casa central, com saída
para a rua (figura 40). Nas casas do outro lado do muro, atentamos ainda para a grande
quantidade de roupas postas para secar, outras roupas e entulhos espalhados pelo chão e
a frase “Orazi Pintor En...” escrito em uma das casas, provavelmente indicando a
profissão de seu morador (figura 41).
Não obstante, no caso do imóvel 16 – propriedade de Henrique Sertório e
anteriormente ocupado por Ugo Carlochia – nos valemos de outro documento para
entender sua situação: a requisição que Sertório realizaria à municipalidade, em 21 de
fevereiro de 1911, para a edificação de um barracão de fundos no terreno. Sob comando
de Manuel (ou Emmanuele) Asson, famoso construtor de residências na capital, o que
nos interessa no processo é a planta da propriedade submetida por Sertório, onde se
encontra indicada como “casa existente” uma pequena habitação de cinco cômodos
(figura 42). Em frente a ela, uma indicação de “sala que ficará sendo loja”; ao lado,
uma passagem que leva ao espaço onde seria construído o “barracão para oficina de
encanador”; e ao fundo, enfim, um quintal.
Essa metamorfose de usos e novas conformações espaciais que tomavam conta
das propriedades da Formosa encontram eco nas descrições de um bairro vizinho, o
Santa Efigênia. Seus imóveis foram foco do “Relatório da Comissão de Exame e
inspeção das habitações operárias e cortiços no Distrito de Santa Efigênia”, realizado
por uma comissão fiscalizadora formada de membros da Câmara que, não
diferentemente, utilizaram como base de apoio uma das três folhas cadastrais da cidade
copiada por Bacellar em 1893. Estudado pela socióloga Eva Alterman Blay em seu livro
Eu não tenho onde morar: vilas operárias na cidade de São Paulo, o documento nos
relata que, sobre os “prédios em sobrado convertidos em cortiço”, se constituíam de

sobrados cujos primitivos aposentos foram divididos e subdivididos e onde se
alojam numerosas famílias. São casas de dormida a que se adicionam alguns
cômodos para uso comum: uma sala com vários fogões improvisados para
gozo de todos, umas latrinas pessimamente instaladas, e compridos
corredores com iluminação insuficiente (p. 47) (BLAY, 1985, p. 69).
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FIGURA 40: Recorte da fotografia “Vista parcial da cidade, vê-se o Viaduto do Chá”, com enfoque para a numeração das casas. Produção nossa.
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FIGURA 41: Recorte da fotografia “Vista parcial da cidade, vê-se o Viaduto do Chá”, com enfoque para as casas além muro. Em destaque, escrito em uma das casas
“Orazi Pintor En...”. Produção nossa.
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FIGURA 42: Planta da casa nº 16, segundo requerimento de 21 de fevereiro de 1911, que tem como proprietário Henrique Sertório e interessado Manuel Asson. Acervo do
Arquivo Histórico Municipal.

142
Já para as “vendas com cômodos nos fundos”, onde moradia e trabalho se
confundem, o documento nos conta que
estas vendas contêm “nos cômodos do fundo aposentos para aluguel e estes,
de ordinário, nas piores condições de asseio, posição e capacidade”. [...] “nos
fundos dos depósitos de madeira e outros materiais de construção, nos
terrenos com oficina de canteiro, nas cocheiras e estábulos, os cortiços
improvisados, feitos de taboa e alguns cobertos de zinco são dos piores que
temos examinado [...]. Este último tipo de habitação corresponderia,
provavelmente, a habitações vinculadas ao trabalho, isto é, destinadas aos
empregados nas respectivas marcenarias, construtoras, padarias, cocheiras,
etc. (p. 47)”. (BLAY, 1985, p. 69).

A contribuição do Relatório da Comissão também seria destacada por Simone
Lucena Cordeiro, então Diretora do Centro de Acervo Permanente do Arquivo Público
do Estado de São Paulo quando da publicação de seu fac-símile pela mesma instituição,
através da obra “Os cortiços de Santa Ifigênia: sanitarismo e urbanização (1893)”. Nele,
Simone enfatiza sobre “a possibilidade de ponderar quais seriam os moradores das
habitações que sofreram intervenção pública, bem como as condições das moradias de
uma parte da população paulistana” (CORDEIRO, 2010, p. 13). Além disso, chama
atenção para a presença de intermediários nesses espaços, que faziam a ponte entre os
verdadeiros donos e os moradores. Como expresso no capítulo “Os cortiços no distrito
de Santa Ifigênia (1893)”, escrito pela economista Maria Alice Rosa Ribeiro e
compondo a mesma obra,

[...] nem todos os cortiços tinham um encarregado ou locatário. No cortiço de
Carlos Girardi, o encarregado era um italiano morador do próprio cortiço,
que cuidava da sua administração por ordem do proprietário e, em troca, não
pagava aluguel (ficha 49). Das 65 fichas com a descrição das habitações,
apenas em 21 aparece o nome do encarregado/locatário. Esse cargo era
preenchido, geralmente, por um morador do cortiço (RIBEIRO, 2010, p. 50).

Contudo, o relatório não refina suas informações até o nível do indivíduo e,
dessa forma, expressa um problema muito comum nos estudos de urbanização de São
Paulo: como encontrar o morador invisível a burocracia estatal? Sobre isso, Ribeiro diz
que:

A pergunta que nos vem à mente é: quem são essas pessoas? De onde vêm?
Qual a nacionalidade? São famílias ou indivíduos sem famílias, solteiros?
Quantos homens e quantas mulheres? Quantos menores? As informações
registradas nas fichas não permitem que se obtenham respostas para todas as
perguntas, mas dá pra extrair alguma ideia deste contingente que se
aglomerava nos cortiços (p. 50).
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É para responder essa pergunta, no caso da Formosa, que nos valemos de uma
documentação inédita nos estudos do tipo: livros de matrículas escolares das
instituições de ensino da região, parte do fundo da Secretaria de Educação do Arquivo
Público do Estado de São Paulo. Os livros fazem parte de uma série de quatro volumes
administrativos – livro de visitas, livro de matrícula de alunos, livro de presença de
alunos e livro de inventário de bens móveis – e são compostos por 12 campos de
preenchimento, sendo eles número de matrícula, número de ordem no ano, nomes,
idades, naturalidade, filiação, profissão do pai, residência, época das inscrições, ano do
curso, eliminação e observações.
Como especificado na introdução deste trabalho, com a Proclamação da
República o Estado adotaria um novo posicionamento, mais ostensivo, frente os
assuntos referentes a instrução pública. Com a reforma educacional produzida por
Caetano de Campos a partir de 1893, que deu origem a ideia de “Grupo Escolar” e
remodelou os métodos pedagógicos adotados pelos professores e pelas equipes das
instituições de ensino, as camadas mais baixas da sociedade puderam, pela primeira
vez, matricular seus filhos nas escolas formais. Com uma educação mais
institucionalizada numa cidade em franca expansão, grande parte das instituições de
ensino paulistanas passaram a produzir uma massiva quantidade de documentos com
informações detalhadas de seus estudantes – especialmente o local de moradia,
visando criar parâmetros para definir questões como a oferta de vagas e a área de
cobertura da escola.
Para esse estudo, utilizamos informações provenientes de quatro instituições de
ensino: a Escola Masculina da Rua Formosa, a Escola Feminina do Morro do Chá, a
Escola Pública Feminina do Nono Distrito Escolar da Capital (Consolação) e a Escola
Feminina dos Campos Elísios. Essas instituições de ensino, contudo, longe do que
poderia parecer, estavam distantes de possuírem uma estrutura realmente “escolar”,
sofrendo, por vezes, com precariedades. A cargo do professor Arlindo Lopes Chagas,
a Escola Masculina da Rua Formosa, por exemplo, ocupava em 1908 um imóvel
anteriormente pertencente a Rodovalho: o número 65. Em visita à instituição em 06 de
abril do mesmo ano, o inspetor escolar M. Carneiro formalizaria no livro de visitas da
instituição uma reclamação sobre suas péssimas instalações, dizendo que
“Visitei hoje esta escola que está sob a regência (?) do prof. Arlindo Lopes
Chagas. Encontrei a escola funcionando na casa nº 65 da r. Formosa. Está
mal instalada em sala acanhada e sem área para recreio. Convém transferir a
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escola para outra sala ainda que não seja na r. Formosa. Quando o Ilm.
professor instalar definitivamente a escola, deve communicar a Inspectoria
Geral. De 30 alumnos matriculados estão presentes 20. S. Paulo – 6 – Abril –
1908. M. Carneiro ?. Insp. Escolar”54

Seis meses após o primeiro inspetor visitar a instituição, outro funcionário
também realizaria uma visita de inspeção à instituição, que não mais se localizava no
ex-imóvel de Rodovalho, mas sim no imóvel de número 21 (figura 43). Sobre a visita,
o inspetor anotaria no livro de visitas que
“Em visita de inspecção feita nesta data a escola masculina da r. Formosa nº
21, a cargo do professor Arlindo Lopes Chagas, encontrei-a funcionando com
21 alumnos, dos 31 matriculados. A escripturação está feita em bra?. São
Paulo, 15 de Outubro de 1908. J. Carneiro da Silva. Insp. Escolar” 55

Não obstante a precariedade das instituições, dentro de nosso recorte – entre
1893 a 1911 – encontramos a matrícula de 17 crianças moradoras da Formosa (figura
44), o que nos permite traçar um perfil habitacional bastante preciso da rua nesse
período. Entre os alunos, apenas três são indicados como nascidos em países do
exterior – Itália e Portugal – ainda que seja possível identificar outros que, apesar de
nascidos em território nacional, denunciam em seu sobrenome o traço estrangeiro –
majoritariamente italiano. Na profissão de seus pais, ocupações que fazem jus ao
espectro que viemos traçando até então: negociante, empregado, carregador, pedreiro,
barbeiro, engomadeira, empresário comercial, professor e operário.
Esse seria o caso, por exemplo, de Benedicto Marcondes. Aluno de sete anos da
Escola Masculina da Rua Formosa, Benedicto era nascido em Taubaté e filho da
engomadeira Felícia Marcondes, que ao realizar a matrícula de sua criança em 1908
indica como moradia o próprio prédio da escola, na rua Formosa, 65. Além dela, outro
aluno da Escola Masculina da Rua Formosa também aponta como moradia um edifício
do grupo de prédios que anteriormente havia pertencido a Rodovalho. Aluno de seis
anos da Escola, José Garcez era nascido em São Paulo e filho do barbeiro Guilherme
Garcez, que ao realizar a matrícula de sua criança, também em 1908, indica como
moradia o imóvel da rua Formosa, 77.
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Arquivo Público do Estado. Fundo: Secretaria de Educação. Escola Masculina da Rua Formosa. Livro
de visitas. 1908.
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Arquivo Público do Estado. Fundo: Secretaria de Educação. Escola Masculina da Rua Formosa. Livro
de visitas. 1908.
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Além destes, a documentação escolar também nos fornece informação sobre
moradores de dois imóveis cujo histórico viemos acompanhando neste trabalho.
Primeiro, o imóvel de número 18A, utilizado para exemplificar o segundo cenário de
metamorfose ocupacional e que pertencia a Luiza Aupetit. Em 1905, o imóvel seria
indicado como moradia de Maria Esposa, de sete anos, aluna da Escola Feminina do
Morro do Chá. Nascida em São Paulo, Esposa era filha do carregador Salvador
Esposa, que dividia o imóvel naquele ano com outro colega de profissão, o carregador
Salvador Copla. Copla, por sua vez, tinha matriculado na mesma escola sua filha
Licinea Copla, uma aluna paulista de oito anos. Três anos depois, em 1908, os
carregadores sumiriam das matriculas escolares e o endereço de sua residência seria
utilizado por outros dois alunos. O primeiro era Quirino de Henrichety, aluno de oito
anos da Escola Masculina da Rua Formosa e filho do empresário comercial Arthur
Henrichety. Quirino dividia a moradia com um colega de escola, o italiano Ernesto
Mangine, de nove anos. Ernesto, por sua vez, era filho do negociante Francisco
Mangine.
Além do imóvel 18, a documentação também nos conta um pouco sobre os
moradores que sucederam Ugo Carlochia – que havia partido, em 1895, para Buenos
Aires – na ocupação do imóvel 16, de Henrique Sertório. Em 1905, a pequena casa
discriminada anteriormente na planta submetida à municipalidade seria ocupada pelo
empregado Antônio de Lima, que matricularia suas duas filhas, Sybila Ferreira de
Lima, de oito anos, e Maria de Lourdes Lima, de cinco anos – a primeira natural de
São Carlos e a segunda de São Paulo – na Escola Feminina do Morro do Chá. Três
anos depois, em 1908, contudo, as irmãs sumiriam da documentação, e o imóvel que
ocupavam seria utilizado como endereço por outro aluno: Antônio Buono, de onze
anos, que era nascido em São Paulo e filho do pedreiro Januário Buono. No ano
seguinte, contudo, ao rematricular seu filho, Januário indicou que não mais trabalhava
como pedreiro. Agora era operário de uma das fábricas que começava a despontar
gradualmente pela capital paulista, e que marcavam o início concreto de uma
modernidade, ao menos econômica (figura 45).
Não obstante, essas duas tendências ocupacionais que tomariam a Formosa com
a crise do encilhamento seriam postas a prova tão breve a inauguração do Theatro
Municipal ocorresse. Seria ele o marcador da guinada descrita por Hereñú, permissor
da transposição do Vale de barreira para lugar, ampliando as possibilidades de uma
ocupação elitista daquele espaço. Contudo, como defendido na introdução deste
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FIGURA 43: Espectro ocupacional da rua Formosa entre 1894 e 1911. Em destaque, os imóveis nº 65 e 21, onde funcionou a Escola Masculina da Rua Formosa.
Produção nossa.
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FIGURA 44: Espectro ocupacional da rua Formosa entre 1894 e 1911. Em destaque, os alunos matriculados nas quatro instituições escolares selecionadas para essa
pesquisa: a Escola Masculina da Rua Formosa, a Escola Feminina do Morro do Chá, a Escola Pública Feminina do Nono Distrito Escolar da Capital (Consolação) e a Escola
Feminina dos Campos Elísios. Produção nossa.
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FIGURA 45: Espectro ocupacional da rua Formosa entre 1894 e 1911. Em destaque, as casas nº 65, 77, 18 e 16, utilizadas como exemplo da ocupação escolar no decorrer
do texto. Produção nossa.
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trabalho, se camadas físicas podem ser raspadas da cidade para dar lugar a outras, o
mesmo não pode ser feito com as econômicas e sociais. Logo, resquícios desses usos
mistos permanecerão naquele espaço, ainda que de forma discreta. Esse, contudo, será
o assunto do nosso terceiro capítulo. Por ora, ainda dentro de nosso recorte, nos
concentraremos em analisar as questões sociais e discursivas que brotariam nesse
período e levariam a destruição de parte dos imóveis, bem como na remodelação de
todo aquele espaço.

