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2.2. Questões sociais e discursivas
A anuência silenciosa dos proprietários quanto ao encortiçamento de seus
imóveis reflete para nós a escolha pelo que parece ter sido a única saída encontrada para
enfrentar a crise do encilhamento e a pressão por moradia barata presente na capital,
ambos cenários responsáveis por afrouxar quaisquer preocupações morais que
pudessem existir com esse tipo de ocupação. Dessa forma, tanto arrendadores quanto
poder público – quando não o eram a mesma pessoa – faziam vista grossa a uma prática
de moradia coletiva formalmente vetada pela Câmara desde o final do século XIX.
Como nos conta Freitas Junior,

de acordo com a legislação urbana municipal de 1894, que adotou o Código
Sanitário do Estado de São Paulo como referência, cortiços eram proibidos
desde o fim do século XIX. Conforme o Código de Posturas do Município de
1886, cortiços eram conjuntos de cômodos com área mínima de 5 m², com
uma porta e uma janela, aos quais se destinavam áreas comuns (sanitários,
cozinhas e lavanderias) uniformemente distribuídas pelo pátio, no fundo das
construções principais dos lotes (FREITAS JÚNIOR, 2008, p. 204).

Logo, essa mistura ocupacional era muito mais um desdobramento situacional
do que uma movimentação planejada. Como nos recorda Borin, o aquecimento do
mercado de alugueis no final do séc. XIX teve papel decisivo nesse movimento,
apontando que

o que permitia os bairros mistos? Em geral, era a existência do mercado de
aluguéis, que assim como o mercado de terras urbanas, de loteamentos e
arruamentos, também estava em franca expansão no fim do século XIX.
Nesse segmento, não era só os setores mais abonados que investiam: setores
médios da população também operavam nas atividades urbanizadoras,
especialmente no mercado de aluguéis, dentro da mesma lógica do
direcionamento dos capitais para os bens imóveis (BORIN, 2014, p. 85).

Sem embargo, o trabalho de Borin contribui para que atribuamos aos setores
médios e empobrecidos um papel decisivo durante a crise imobiliária, tornando-os
responsáveis por permitir a reconstrução econômica das elites paulistas e o
financiamento da construção concreta e simbólica da modernidade que tanto
almejavam. Para tanto, aponta que

o crescimento urbano, que movimentou a economia de forma expressiva
naquele momento, se calcava também nos setores médios e empobrecidos,
que financiavam a construção concreta e simbólica da modernidade das elites
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paulistas urbanas. Mas não sem construir suas próprias práticas de
sobrevivência – e resistência (BORIN, 2014, p. 104).

Essas práticas de sobrevivência e resistência das camadas empobrecidas se
traduzem materialmente em uma série de questões que atravessavam o dia-a-dia, a
sociabilidade e o modo como aqueles indivíduos se relacionavam com o território.
Muitas dessas questões, contudo, eram geradoras de conflitos e contribuíam para a má
fama de determinados logradouros. Como nos lembra Marins, “‘desordem’ e ‘tumulto’
eram justamente as dimensões, muito eficientes, que grande parte das populações
urbanas brasileiras encontravam para sua sobrevivência, para seu agir social”
(MARINS, 1998, p. 133). Por outro lado, o incomodo que certas “ruas impróprias”
causava na elite local não seguiria sendo ignorado por muito tempo, e, uma vez
reestabelecidos economicamente, seu discurso hostil e combativo não tardaria a
aparecer. No caso da Formosa, para além da estética de seus imóveis, três aspectos
tidos como problemáticos merecem especial destaque: a presença de violência externa
(roubos), os episódios de desordem pública e violência interna (vizinhos), e a grande
presença de suicídios.
Para o primeiro aspecto, trazemos dois relatos. Em 08 de junho de 1905,
Adalgisa Negrini, hóspede da Pensão Elegante – que, como já vimos, estava instalada
no imóvel de nº 10 – compareceria à delegacia de polícia da Consolação para registrar
uma queixa-crime. Segundo relata, seu quarto teria sido invadido por alguém, sem que
soubesse quem fosse, que furtou do local diversas joias que lhe pertenciam e que
possuíam valor aproximado de 25:000$000. Colhido o relato, o delegado ordenaria
que fossem realizadas diligências para apurar o ocorrido e tentar encontrar o
responsável. Apesar dos esforços, contudo, as autoridades não conseguiram obter
resultado nenhum56.
Situação semelhante aconteceria em outra casa de pensão que já é de nosso
conhecimento: a Pensão Pepinon, instalada no nº 20. Em 28 de janeiro de 1906, a
conhecida artista Zazá, hóspede do local e que havia trabalhado recentemente no
Polytheama Concerto, procuraria a mesma delegacia de polícia da Consolação para
registrar uma queixa-crime referente a um roubo que teria sofrido no local. Ao que
relata, durante sua ausência no local, o prédio da pensão teria sido arrombado pelos
criminosos e alguns de seus bens pessoais teriam sido levados, sem que especificasse
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publicamente com exatidão do que se tratava. Designado para cuidar do caso, o
segundo sub-delegado, Alfredo Borba, promoveria a abertura de um inquérito e a
realização de diligências, chegando até mesmo a interrogar duas testemunhas que
residiam nos baixos do prédio arrombado. Contudo, para o azar da artista, as
testemunhas relataram que nada haviam visto, tendo ignorado o que se passara no
sobrado durante a ausência das pessoas da casa57.
No segundo aspecto, nos chama atenção três relatos específicos. Em 17 de
novembro de 1907, o sapateiro Affonso Viriolo, que ocupava os baixos do sobrado nº
18A, promoveria uma discussão com seu vizinho Luiz David, morador nos altos do
sobrado. Sem que fosse explicitado o motivo da discussão, sabe-se que Affonso,
exaltado e em atitude ameaçadora, estava armado de uma faca com a qual pretendia
ferir Luiz. Após intervenção da polícia, o oficial da ronda, alferes Rocha, procederia
com averiguações sobre o caso, mandando apresentar os implicados no posto da
Consolação, onde ficaria detido o sapateiro Affonso58. Vale lembrar que para além dos
envolvidos, o imóvel, como já vimos na documentação escolar, também era moradia
do carregador Salvador Esposa, do empresário comercial Arthur Henrichety, e do
negociante Francisco Mangine, bem como de seus filhos.
Noutro caso, o pano de fundo seria uma possível tentativa de feminicídio. Em 08
de agosto de 1910, no imóvel de nº 75 – anteriormente pertencente a Rodovalho –,
Miguel Arminante atiraria contra a própria esposa, Elvira Costabile, em plena luz do
dia. Visivelmente perturbado, Arminante sairia à porta da rua e pediria socorro ao
soldado Theodoro, que ali realizava ronda, solicitando que este chamasse o sr. Rondon
para socorrer sua esposa. Uma vez dentro da casa, as autoridades dariam voz de prisão
a Arminante, que alegava ter ocorrido um acidente enquanto limpava sua arma na sala
de jantar, tendo sido, pois, um disparo inesperado. Contudo, após receber atendimento
e prestar depoimento a polícia, Elvira acabaria revelando que o marido sofria de
perturbações mentais, cujas manifestações se acentuaram poderosamente por ocasião
do conflito em que o mesmo se envolveu, em julho do ano passado, com pessoas da
família de sua mulher. Ao fim do relato, descobrimos que Arminante seguiria preso
para o desenrolar do processo, enquanto Elvira – na companhia de seu pai, o
negociante Vicente Costabile, e de outros parentes – seria transferida para o Instituto
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Paulista, pois possuía uma bala alojada na coluna, o que despertava nos médicos
suspeitas de uma provável paraplegia59.
Um mês após este relato, outro nos chamaria atenção. Em 21 de setembro de
1910, a costureira Alda Campione, de 18 anos de idade, moradora do imóvel nº 45
junto de sua mãe, a viúva Luisa Campione, agrediria no meio da rua formosa, a golpes
de canivete, Maria Zeu, de 62 anos, moradora da rua Major Quedinho nº45. Ao que
nos conta o relato, Alda havia preterido o filho de Maria em uma proposta de
casamento, o que a teria feito espalhar por toda a cidade fofocas caluniosas contra
Alda. Não contente, Maria começaria a transitar pela Formosa e, ao passar pela casa
de Alda, escarrar em sua porta como forma de humilhá-la publicamente. Certo dia,
tendo perdido a paciência, Alda avançou sobre Maria, lhe desferindo diversos cortes.
Ao fim, Alda acabaria respondendo inquérito policial em liberdade60.
Já no terceiro aspecto, dois relatos nos chamariam atenção. Em 29 de dezembro
de 1904, Ciro Luenchi, porteiro da Pensão Elegante, localizada no nº 10, tentaria
cometer suicídio na rua Anhaia, desfechando um tiro contra o lado esquerdo do
próprio peito. Socorrido, Ciro seria transportado para a polícia e dali para o Hospital
de Misericórdia, depois de receber um curativo provisório aplicado pelo Sr. Dr. Xavier
de Barros61. Ainda no nº 10, porém em 17 de dezembro de 1908, Ida Barsati, corista
da Companhia de Operetas Ernesto Lahoz – que no momento trabalhava no
Polytheama – tentaria suicídio em seu quarto, na Pensão Encarnacion. Ao anoitecer,
teria se despedido de suas companheiras dizendo que iria se suicidar, fato inicialmente
levado como brincadeira, mas posteriormente considerado possivelmente verídico
pelos outros hóspedes, visto que Barsati reclamava repetidas vezes de estar atacada de
tuberculose. Ao ter seu quarto arrombado pelos empregados da pensão, Barsati seria
encontrada estendida e descabelada, retorcendo-se de dor. Após insistentes pedidos,
declararia que teria tomado seis gramas de um forte remédio, tentando tirar a própria
vida. Após atendimento do Dr. Desidério Stapier, contudo, seria posta fora de perigo62.
Os suicídios ocorridos nos imóveis da rua ou perpetrados por seus moradores,
contudo, não seriam os únicos. Inúmeros poderiam ser contabilizados tendo como
ponto-chave o Viaduto do Chá, sendo cometidos por transeuntes aleatórios que não
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possuíam relação com o logradouro. Esse fato, inclusive, seria tema de reclamação no
A Província, onde o editorialista, já em 1903, relataria que

a propósito dos constantes suicídios no Viaducto do Chá, um leitor desta
folha escreve-nos, dizendo que aquelle passeio municipal adquiriu a triste
celebridade de um dos mais expeditos meios de passagem para a eternidade.
A repetição contínua de suicídios tornou-se uma doença endêmica. Na
opinião do epistolographo, a grade actual do Viaducto deve ser substituída
por outra com hastes de dois metros, no mínimo, e dispostas a pique. Dessa
maneira, diz-nos ter-se-á eliminado um meio de morte violenta63.

A despeito da reclamação no jornal, a prática de suicídio no Viaduto estaria
longe de terminar. No mesmo dia, o tipógrafo espanhol José Rondovia, de 33 anos de
idade, casado com Dolores Gil, cometeria suicídio se precipitando do Viaduto do Chá
para a rua Formosa. Segundo o relato, o desesperado, pouco antes de praticar este ato
de loucura, dispararia um tiro de revolver para o ar e em seguida se atiraria do alto da
ponte. Apesar do ato, Rondovia foi encontrado com vida e removido para o Hospital
da Misericórdia, onde foi colhido seu depoimento. Segundo conta, estava bastante
desesperado e não demonstrava arrependimento. Morador da rua da Consolação, 385,
o indivíduo possuía três filhos – um de sete anos, um de quatro e outro de dois anos –
e a tempos não possuía recurso para o sustento da família, achando-se desempregado
há cerca de três meses. Por isso teria cometido suicídio. Ainda segundo o relato, uma
hora depois de dar entrada no hospital, Rondovia faleceria64.
Não obstante, em 20 de abril de 1904, o transeunte Francisco de Jesus, descrito
como um adorador de Baccho, foi preso por pretender se atirar do viaduto em um
momento de entusiasmo, enquanto trepava na grade do mesmo, visivelmente
alcoolizado65. Além de Rondovia e Jesus, uma série de outros transeuntes se jogariam
do Viaduto nos anos seguintes como forma desesperada de se livrar de problemas
diversos, especialmente os financeiros.
Esses acontecimentos cotidianos nada mais eram do que o retrato de uma
sociedade que se diversificava, em grande parte pela entrada maciça de imigrantes que
ela própria havia promovido sem que tivesse realizado semelhante investimento para
apaziguar os contrastes sociais que poderiam surgir. Ainda em Marins, notamos que
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o crescimento populacional, estimulado pela entrada maciça de imigrantes,
não foi, como, aliás, não seria ao longo do século XX, acompanhado de
experiências eficazes de planejamento urbano, nem mesmo de instrumentos
capazes de suavizar os grandes contrastes sociais vividos pela capital
paulista. O formidável encontro de etnias e referências culturais que passou a
marcar a cidade desde fins da década de 1860, uma experiência cosmopolita
como poucas em todo o planeta, conviveria, portanto, com a violência
urbana, as péssimas condições de moradia e de saúde pública, a exploração
do trabalho, tudo mesclado com a implementação de instrumentos de
exclusão espacial e de coerção pública” (MARINS, 2004, p. 62).

Nesse último aspecto, Zuleika Alvim destaca ainda como a pluralidade cultural
que tomaria São Paulo nesse período seria um fator complicador da ordem, visto que
da noite para o dia indivíduos com criações sociais por vezes bastante díspares
precisavam conviver sob um regimento estrangeiro que nem eles mesmos conheciam
com perfeição. A autora aponta que

europeus, africanos e asiáticos, portadores de culturas e hábitos tão díspares,
passaram a conviver entre si, obedecendo a regras controladas não mais pelas
comunidades a que pertenciam e onde todo mundo se conhecia, mas por
autoridades impalpáveis e invisíveis como as do Estado, da burguesia naval
que os transportava de um lado a outro do mundo, de novos donos de terras
ou indústrias, seus novos patrões nas terras de adoção (ALVIM, 1998, p.
216).

Sem embargo, consideradas entraves à promoção de uma modernidade – física e
imagética – da capital, essas questões sociais passariam a ser publicamente criticadas a
partir do estopim de um elemento bastante contundente: a construção do Theatro
Municipal. As discussões para edificar uma casa de espetáculos a altura das riquezas
proporcionadas pelos cafeicultores paulistas remontam o ano de 1895. Contudo, seria
apenas em 1903 que o prefeito Antônio Prado comunicaria oficialmente a Câmara
Municipal a cessão dos terrenos para construção do Theatro, justamente entre as ruas
Barão de Itapetininga, Formosa, Conselheiro Crispiniano e 24 de Maio; ou seja, ao
redor dos terrenos da família Silva e através da desapropriação de terras como as de
Rodovalho.
Conquanto, a despeito do início dos trabalhos de fundação do Theatro terem se
iniciado em 24 de junho daquele ano, vimos por meio da fotografia de Frédéric Manuel,
de 1906 (figura 34), que nada – ou praticamente nada – havia sido realizado naqueles
terrenos tendo se passado mais de três anos do início das obras. Os discursos sobre a
modificação da Formosa, contudo, não tardariam chegar. Como nos conta Maria Luiza
Ferreira de Oliveira, a título de exemplo, o engenheiro “Augusto Carlos da Silva
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Telles66 expressa a preocupação com a uniformidade do aspecto visual do vale, com a
paisagem que precisava ser aprimorada, e para isso havia de se descartar de poluentes
visuais, o ‘pobre’” (OLIVEIRA, 2005, p. 79-80). Esse pensamento ficaria explícito no
folheto que editaria, em 1907, denominado “Melhoramentos de São Paulo”, onde
defenderia que a construção de um parque no Vale do Anhangabaú

seria o complemento indispensável ao belo e imponente Teatro Municipal,
que mal se compreende tenha como panorama da cidade essa fila repugnante
de fundos de velhas e primitivas habitações. Oportunamente deverá ser
empreendida desapropriação das casas, face ímpar da rua Formosa. Evitar-seá assim que apresente o Teatro Municipal para quem a ele se dirige, indo da
cidade pelo viaduto, como primeiro plano da perspectiva fundos de velhas
casinholas da rua Formosa. Só assim conseguirá esta justificar o nome com
que se orna (TOLEDO, 1996, p. 83 apud OLIVEIRA, 2005, p. 80)

Ao fazê-lo, Telles comungava do discurso que rondava a capital naquele
momento, promotor da ideia de finalmente materializar o progresso que a tanto tempo
era almejado pela elite. Como nos conta Hereñu, essa materialização finalmente
ocorreria – após muitas discordâncias – com a elaboração e implementação, em 1911,
do Plano Bouvard, uma série de intervenções urbanísticas na capital que “podem ser
divididas em quatro temas fundamentais: o parque no Anhangabaú, o parque na várzea
do Carmo, o novo Centro Cívico e um conjunto de intervenções viárias” (HEREÑU,
2007, p. 101). Até que isso ocorresse, contudo, discursos como o de Telles eram
constantes, e não se limitavam a difusão verbal, mas também se expandiam para uma
comunicação visual pelos logradouros. No meio das demolições e dos imensos canteiros
de obras que começaram a ser abertos por todo o espaço urbano, era possível ver
sucessivas propagandas que alardeavam as melhorias pelas quais a cidade atravessava e
deveria seguir atravessando. Dentre eles, destaca-se o retratado, em 1906, pela
fotografia “Largo do ouvidor e a rua Quintino Bocaiuva em direção à rua Direita”, do
italiano Aurélio Becherini: uma imensa faixa pendurada no prédio vizinho a Livraria do
Globo em que se lê “São Paulo Progride” (figura 46).
Três anos depois, em 1910, seria a vez do A Província se juntar à Telles no
clamor pela modernidade, convidando seus leitores, inclusive, a fecharem os olhos e
sonharem com o futuro
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“A capital paulista. Do passado ao presente - quadros do futuro - esboço
de um plano de reformas. Fechemos os olhos por um momento. Sonhemos.
O sonho é o inspirador dos grandes emprehendimentos humanos. O sonho é a
véspera da realidade para os povos que sabem querer. Imaginemos o que
será, ou o que desejamos que seja em breve futuro a metrópole paulista, se o
nosso amor e orgulho lhe traçarem um plano de melhoramentos bem
combinado, de conjunto, que tem faltado até o presente
[...]
Continuando pela rua Barão de Itapetininga, ladeada de cafés, armazéns de
modas e outras casas comerciais, attinge-se o viaducto do Chá. Embaixo,
desapparecido o trecho da rua Formosa, estende-se um original jardim no
valle, desde a rampa do Theatro Municipal até á da rua Libero Badaró, que
dessa banda tem apenas uma balaustrada artística” 67.

Em 1911, o assunto também seria abordado no relatório apresentado pelo
prefeito Raimundo Duprat à Câmara Municipal. Nele, Duprat indicaria que
“É incontestável que a rua Libero Badaró, com a adopção deste plano, teria
immediatamente grande desenvolvimento commercial, não só pela sua
situação ao longo de um vasto e aprazivel jardim, como pelas suas
comunicações, fáceis, numerosas e de nível, com as ruas de São Bento e
Quinze de Novembro [...] desapparecendo as ladeiras, as diferenças de nível
e as soluções de continuidade, desapparecerão também as difficuldades de
expansão, bem como a congestão e attrito e os incommodos que se notam no
movimento da zona mais activa da capital. [...] Teremos no ajardinamento do
Anhangabahú um elemento de embellezamento e de harmonia que não deve
ser desprezado”. 68

As casas da Formosa, contudo, não sumiriam tão rapidamente quanto os
discursos desejavam, e seria nesse cenário encortiçado de misturas, precariedades,
roubos, brigas, discussões e suicidas que se inauguraria o Theatro Municipal, em 1911.
É justamente nele que se insere o comentário de Antonietta Penteado da Silva Prado, em
carta a Ana Paulina de Lacerda Franco, mãe e avó do historiador Caio Prado Jr. –
presente no artigo do geógrafo Jaime Tadeu Oliva, que abordamos na introdução deste
trabalho – sobre os casebres que ela havia observado na noite de 12 de setembro de
1911, durante a inauguração do Theatro, a se relembrar:

Hoje inaugura-se o Theatro Municipal. Há grande enthusiasmo. O Theatro
está lindo e contrasta com os casebres que o rodeiam (OLIVA, 2016, p. 255)
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FIGURA 46: Fotografia de Aurélio Becherini Largo do ouvidor e a rua Quintino Bocaiuva em direção à rua Direita, de 1906, onde é possível observar uma faixa
pendurada no prédio vizinho a Livraria do Globo em que se lê “São Paulo Progride”. Acervo desconhecido.
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FIGURA 47: Rua Formosa em 1911, após a inauguração do Theatro Municipal. Aurélio Becherini. Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo.
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FIGURA 48: A mesma rua vista de outro ângulo, em 1911. Aurélio Becherini. Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo.
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Essa discrepância ficaria explicita em duas fotografias da Formosa realizadas no
ano de inauguração do Theatro por Aurélio Becherini, e que hoje pertencem ao Acervo
Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo (figura 47 e 48). Posicionado do jardim
do Theatro, o fotografo captaria, em dois ângulos diferentes, a fachada das velhas casas
da Formosa, que realmente nada tinham a ver com sua mais nova vizinha e que por isso
causavam tanto estranhamento aos espectadores do Theatro.
O comentário de Antonietta Prato nos faz retornar, pois, a questão inicial deste
trabalho. Revisitamos as “perspectivas em voo de pássaro” que Oliva e outros autores
consagrados – como José Geraldo Simões Junior e Candido Malta Campos – possuíam
da região e, ao fazê-lo, constatamos como as inconsistências interpretativas são
diversas. A crítica de Oliva à definição dos imóveis da Formosa como “os casebres” de
fato possui sentido, contudo estes também estavam longe de serem, como o autor faz
parecer, um “conjunto de casas muito bem construídas, que se afastam radicalmente da
visão e do significado de casebre em nossos dias” (OLIVA, 2016, p. 257).
Ao mesmo tempo, a definição de Simões Junior de que “eram cerca de quinze
casas de aluguel transformadas em cortiços e prostíbulos” (SIMÕES JUNIOR, 2004, p.
139) possui consistência, mas apenas para um segundo momento ocupacional da rua.
Logo, desconsidera não apenas a real quantidade de imóveis como também a dimensão
do encortiçamento como um processo gradual do logradouro, e não como algo dado.
Além disso, silencia seus traços comerciais, culturais e educacionais, reduzindo-a a uma
simples rua de pobreza e prostituição, quando na realidade não o era.
Campos, ao definir a região como de “aspecto quase rural: por trás dos fundos
descuidados do casario baixo das ruas Líbero Badaró e Formosa, hortas e capoeiras
ocupavam as margens do canal aberto que continham o córrego Anhangabaú”
(CAMPOS, 2002, p. 110) traça com perfeição o espectro pré-encilhamento, mas acaba
por não contemplar a evolução da rua ao longo dos anos.
Para contribuir com esse retalho de definições, trazemos a descrição que Marins
realizaria da capital paulista na transição do século XIX para o XX, e que, a nosso ver,
parece ser o retrato perfeito da Formosa pré-elitização:

esta paradoxal mistura de luxo e pobreza, trabalhos formais e informais,
legalidade e marginalidade, ordem e desvio, racionalidade e loucura,
instituições e improvisações que despontava agudamente em São Paulo nos
fins do século XIX está, entretanto, longe de ser característica de um passado
distante. As enormes contradições enfrentadas pela cidade no presente século
estão ligadas de modo intenso àquela pretensa aurora de progresso
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tecnológico e econômico despertada com a chegada da ferrovia em 1867. A
metrópole que nascia em fins do Império atravessaria a República sem
conseguir atenuar seus enormes contrastes sociais, que permanecem, ainda
hoje, como principal legado e desafio para a construção de uma cidadania
efetiva e justa (MARINS, 2004, p. 69).

Ainda sobre esse quadro, Marins complementaria ao pontuar que:

a violência urbana, as péssimas condições de moradia e de saúde pública, a
exploração do trabalho, tudo mesclado com a implementação de instrumentos
de exclusão espacial e de coerção pública (...) A imagem da metrópole
triunfante e enriquecida afinava-se às novidades européias não apenas nas
expressões arquitetônicas, na moda, nas formas de lazer, mas,
paradoxalmente, nas discrepâncias sociais e na pobreza que também
caracterizavam todas as grandes cidades do Ocidente no século XIX (...) de
um lado o luxo, de outro a pobreza (MARINS, 2004, p.62).

A discrepância existente entre rua e Theatro, contudo, não duraria muito tempo.
Como nos adiantaria Hereñú, “das ações previstas no plano de Bouvard, a prefeitura
elegeu como prioritários os melhoramentos na região do Anhangabaú, cujas obras se
iniciariam naquele mesmo ano, durante a gestão de Raimundo Duprat, e seriam
parcialmente concluídas apenas em 1917” (2007, p. 105). Esse movimento seria captado
pelo próprio autor que, em astuto movimento, compararia uma das fotografias de 1911
com outra, de 1918, também realizada por Becherini (figura 49). Do mesmo ângulo,
Becherini nos mostra o antes e o depois da demolição das casas do lado ímpar. Como
descreve Hereñu:

Duas fotografias tiradas do mesmo ponto, a partir do Viaduto do Chá,
mostram as transformações decorrentes da construção do Parque
Anhangabaú. A primeira, de 1911, mostra a Rua Formosa, ao lado da Praça
Ramos de Azevedo, e uma grande quantidade de construções com fundo para
o vale. Na segunda imagem, de 1918, todas essas construções já haviam sido
demolidas e a movimentação de terra para implantação do parque
encontrava-se em fase adiantada de execução. Notar a significativa elevação
do nível do fundo do vale tomando como referência o edifício à direita. O
primeiro pavimento encontra-se quase encoberto (2007, p. 106).

É justamente sobre este movimento que trataremos em nosso último capítulo.
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FIGURA 49: Rua Formosa em 1911 e em 1918, onde é possível comparar a região antes e depois a demolição das casas do lado ímpar. Aurélio Becherini. (HEREÑÚ,
2007, p. 106)

