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Epílogo 

 

Continuidades e permanências: um retrospecto a partir dos imóveis 16, 18 e 18A 

  

 Na segunda metade do século XIX, com o aumento da importância da vertente 

oeste da cidade e o loteamento das terras do Anhangabaú pela família Silva, diversos 

membros da velha e influente elite provinciana da capital começariam a adquirir terrenos 

e imóveis localizados nas recém-abertas ruas do Morro do Chá, dentre os quais a 

Formosa. Atentos a lucrativa situação do mercado rentista, levada ao ápice com o 

encilhamento, seus objetivos com esse movimento não poderiam ser outros além da 

promoção de uma especulação imobiliária que gerasse lucro e renda a longo prazo. Seria, 

pois, justamente essa lógica que direcionaria o coronel Domingos Sertório e Luiza 

Aupetit a adquirirem, nesse período, respectivamente, os imóveis nº 16 e 18/18A. 

 Vizinhas, as edificações estavam disponíveis a todo e qualquer inquilino que 

pudesse pagar seu arrendamento, não importando se ali funcionasse moradia ou comércio. 

Além disso, ao que nos parece, o cenário geral era de uma ocupação restrita a um único 

indivíduo e sua família, que residiria no espaço como um todo. Seria nessas 

circunstâncias, portanto, que Ugo Carlochia arrendaria o imóvel nº 16 – sem que saibamos 

com exatidão o ano – das mãos de Sertório e, ao locá-lo, preenchê-lo-ia com  

 

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.109

 

Não obstante, em 1894, Domingos Sertório abriria mão da propriedade – junto das de 

número 14 e 27, que também lhe pertenciam – em favor de seu sobrinho Henrique 

Sertório que, assim como o tio, manteria o uso de seu novo patrimônio para fins rentistas. 

O crescimento desmedido permitido pelo encilhamento, contudo, não duraria muito 

tempo. Uma vez comprovado o fracasso da medida, a recessão financeira que dela 

decorreria afetaria o país em cheio, diminuindo o ritmo de prosperidade que havia tomado 

a nação anos antes, incluindo nesse bojo especialmente as empresas capitalistas que até 

                                                           
109 O ESTADO DE S. PAULO - PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 03 DE MARÇO DE 1895 - PAG. 3. 
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então especulavam através do mercado imobiliário. Além disso, no mesmo período, a 

bem-sucedida política migratória brasileira seria posta em xeque, em grande parte pelos 

rumores das más condições de estadia e remuneração dos imigrantes que já haviam 

chegado, cujos relatos de desagrado ecoavam cada vez mais na Europa. Dessa forma, São 

Paulo seria marcada no final do século, simultaneamente, por uma crise imobiliária 

atrelada a uma debandada de estrangeiros, que tanto retornariam ao velho continente 

como se mudariam para vizinhos mais prósperos, em especial a Argentina.  

 Essa seria justamente a lógica adotada por Carlochia que, em 1895, devolveria o 

imóvel a Sertório e anunciaria sua partida para Buenos Aires, leiloando, através de Chaves 

Leal, todos os seus bens a qualquer preço que lhe oferecessem. Carlochia, contudo, não 

era o único. Diversos outros imigrantes que ocupavam a Formosa no período anunciariam 

a promoção de leilões onde pretendiam se desfazer de tudo para se mudar do país. Não 

obstante, a perda de inquilinos por motivo de migração não era o único problema 

enfrentado pelos donos dos imóveis. As constantes falência fariam com que muitos 

inquilinos – e até mesmo proprietários – fossem submetidos a leilões judiciais forçados 

para o pagamento de dívidas atrasadas.  

 Dessa forma, visando driblar a inegável recessão econômica, os proprietários que 

ainda conservavam imóveis passariam a adotar uma nova tática de rentismo que 

permitisse atingir camadas sociais incapazes de assumir uma propriedade inteira: o 

aluguel de quartos e cômodos, mobiliados ou não. Para isso, poderiam tanto fazê-lo por 

conta como fechar contrato com um único indivíduo que, por sua vez, quebraria o imóvel 

em unidades menores. Essas duas possibilidades seriam exploradas por Luiza Aupetit. 

Primeiramente, em 1892, anunciaria o aluguel de “commodos unitários, mobiliados ou 

sem móveis, para pessoas de tratamento”110, no que descrevia como um sobrado. Além 

disso, como a edificação possuía função dupla (residencial-comercial), arrendaria a parte 

baixa separadamente, para que ali se instalasse uma casa de jogos111.  

 Não satisfeita, descobriríamos em 1903, em decorrência de seu falecimento, que 

para aumentar os lucros, Aupetit teria construído uma série de casinholas menores aos 

fundos de seu sobrado, como forma de ampliar o número de inquilinos. Dessa forma, 

segundo o espólio de seus bens, os imóveis 18 e 18A mediam e eram compostos de 

 

                                                           
110 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 25 DE OUTUBRO DE 1892 - PAG. 2. 
111 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 05 DE JULHO DE 1898 - PAG. 2. 
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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$000112. 
 

 Além disso, descobriríamos também que o arrendamento já não era mais feito 

diretamente por ela. Conforme nos informa o espólio, João Varami havia alugado todo o 

edifício, “a contar de 1 de maio próximo passado”, pelo prazo de três anos e “a razão de 

416$666 réis por mez”. Assim, a partir desse ponto, seria Varami que realizaria a 

exploração do comércio de cômodos.   

 Não obstante, Sertório, ao contrário de Aupetit, não teria a mesma sorte. Seu 

imóvel era composto de uma única casa térrea de seis cômodos, o que lhe permitia alugá-

la para apenas um indivíduo ou família por vez. Isso não o impedia, contudo, de ter uma 

coisa em comum com o agora ex-sobrado de Aupetit: o perfil dos inquilinos. Em 1905, o 

carregador Salvador Esposa alugaria com João Varami um dos cômodos do sobrado nº 

18 para morar com sua filha, Maria Esposa, de sete anos. O mesmo faria Salvador Copla, 

colega de profissão de Esposa e que igualmente buscava um lugar para morava com sua 

filha, Licinea Copla, de oito anos. Ao se mudarem para lá, além de compartilharem o 

mesmo endereço, Esposa e Copla se tornariam vizinhos de Antônio de Lima, um 

empregado que havia alugado junto à Henrique Sertório a pequena casa de nº 16, 

procurando igualmente morar com suas duas filhas, Sybila Ferreira de Lima, de oito anos, 

e Maria de Lourdes Lima, de cinco anos. Além do fato de serem vizinhos, todos os três 

matriculariam suas filhas na mesma instituição, a Escola Feminina do Morro do Chá, o 

que nos faz supor que Esposa, Copla, e Lima poderiam se conhecer para além do contato 

cotidiano que a vizinhança lhes proporcionava.  

 Contudo, três anos depois, em 1908, todos sumiriam das documentações e dariam 

espaço para o surgimento de outros três personagens: Arthur Henrichety, Francisco 

Mangine e Januário Buono. Henrichety era um empresário comercial que, naquele ano, 

arrendaria um cômodo no sobrado nº 18 para morar com seu filho, Quirino de Henrichety, 

de oito anos. Seguindo o mesmo padrão, Mangine era um negociante italiano que também 

havia alugado um cômodo no mesmo sobrado para viver com seu filho, Ernesto Mangine, 

                                                           
112 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 1903 - PAG. 3. 
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de nove anos. Por fim, Buono era um pedreiro que havia alugado a casa nº 16 também 

para morar com seu filho, Antônio Buono, de onze anos. Repetindo o script anterior, 

assim como Esposa, Copla e Lima; Henrichety, Mangine e Buono, além de vizinhos, 

igualmente matriculariam seus filhos na mesma instituição, a Escola Masculina da Rua 

Formosa, provavelmente mantendo algum contato próximo. 

 Durante o período em que habitaram a rua, Esposa, Copla, Lima, Henrichety, 

Mangine e Buono conviviam inerentemente com seu cotidiano, marcado por casos de 

roubo, discussões, brigas entre bêbados dos botequins que ali existiam, tentativas de 

feminicídio, atentados a faca, e constantes suicídios. Mais do que isso, todos eles também 

eram atores que construíam aquele espaço, habitavam suas moradias extremamente 

precárias e encortiçadas e contribuíam, de certa forma, para sua fama e para os usos 

inadequados que futuramente seriam utilizados como justificativa à promoção de 

modificações no Anhangabaú.  

 As relações de vizinhança entre os três seriam conservadas até o ano seguinte, 

momento em que, com a rematrícula das crianças na escola, Buono indicaria uma troca 

de emprego: não era mais um pedreiro, mas sim um operário. A partir de 1910, contudo, 

Henrichety, Mangine e Buono, assim como os moradores anteriores, sumiriam 

repentinamente da documentação. Não obstante, como já visto, a inauguração do Theatro 

Municipal no ano seguinte marcaria o início da guinada para materializar a tão sonhada 

modernidade urbana da capital, sonho este expresso em detalhes no Plano Bouvard, cuja 

primeira etapa na Formosa seria concluída em 1917. Nessa lógica, o Anhangabaú teria 

um papel crucial, e deveria contribuir para “consolidar a imagem europeizada da 

‘metrópole do café’, que perduraria na paisagem paulistana até quase o fim dos anos 

1930” (SIMÕES JUNIOR, 2003, p. 126).  

 Essa imagem, contudo, era muito mais uma ilusão discursiva do que uma realidade 

perfeita. Como sabemos, é claro, o Conde de Prates realizaria um acordo coletivo com a 

presidência da província para que fossem desapropriados os terrenos que lhe pertenciam, 

ou seja, os do centro do Vale do Anhangabaú, todas as casas ímpares da Formosa e 

algumas pares da rua Líbero Badaró. Além disso, os imóveis pares da Formosa seriam 

obrigados a alinhar suas fachadas com a nova conformação da rua São João, o que, em 

alguns casos, obrigou os proprietários a demolirem e reconstruírem parte dos imóveis, 

quando não o faziam por completo.  Apesar disso, as modificações eram mais físicas e 

visuais do que sociais. Os usos permaneciam os mesmos, e o caráter misto e nada elitizado 

seguia sendo um elemento presente nos imóveis restantes.  
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 Dessa forma, apesar do imóvel nº 16 deixar de ser relatado na documentação a 

partir da inauguração do Theatro, continuaríamos encontrando informações referentes ao 

nº 18. Através delas, descobrimos que em 12 de fevereiro de 1915, um morador dos 

fundos do sobrado – ou seja, de uma das casinholas construídas anos antes por Aupetit – 

cujos dados pessoais desconhecemos, se ofereceria nos jornais como “um oficial de 

sapateiro de senhora, hábil em qualquer sistema de trabalho fino”113. Cinco meses depois, 

era a vez do comércio localizado no andar térreo tomar as páginas policiais dos jornais.  

Em 16 de julho de 1915, Paschoal Licciardi, de 50 anos, morador à rua da Mocca, 54, se 

envolveria em uma confusão com Daureo Caetano, de 25 anos, empregado no botequim 

que havia se instalado nos baixos do sobrado, e com quem já possuía rixas antigas. 

Munido de um revólver e visivelmente embriagado, Paschoal invadiria o local e daria 

uma coronhada na cabeça de Caetano, sendo rapidamente contido por policiais antes que 

tomasse atitudes piores. Pelo ato, Paschoal seria acusado em queixa-crime, sendo liberado 

provisoriamente após pagar fiança114.  

 Após o episódio, o imóvel nº 18 sumiria dos jornais até a entrada da década de 

1920, quando subitamente passaria a ser apontado apenas em anúncios comerciais. Essa 

mudança nos faz presumir que alguma interferência física tenha sido realizada em sua 

estrutura, sem que tenhamos encontrado documentação que nos forneça informações 

concretas. A partir desse ponto, o imóvel teria ao logo dos anos inúmeros usos, tantos que 

não nos atreveríamos a traçar todos. Dois, contudo, nos chamam especial atenção, de 

modo que gostaríamos de abordá-los brevemente. 

 Em 18 de dezembro de 1926, o estrangeiro Oberto Galbusera – ou também 

“Alberto Galbusera, Oberto Galbuzera e Oberto Galbuzella, grafia que vai ao sabor do 

entendimento do nome do italiano ou espanhol” (SOUZA, 2009, p. 1) – inauguraria na 

Formosa nº 18 o restaurante “Casa Bife”, especializado em oferecer a seus clientes, "à 

preços populares, bifes, chopes Brahma, cerveja, vinhos, etc.”, além de um serviço de 

“radio telephonia com altifalante”, “revistas e jornaes” e “orchestra”115. Não obstante, 

querendo ampliar seu negócio, Galbusera arrendaria o imóvel vizinho, nº20, onde 

anteriormente havia funcionado uma loja de material de construção (SOUZA, 2009, p. 

1). Nos guiando pelo relato de Souza, depreendemos que o antigo imóvel construído no 

séc. XIX havia sido destruído, e a área, naquele momento, era formada por um grande 

                                                           
113 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1915 - PAG. 10. 
114 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 17 DE JULHO DE 1915 - PAG. 6. 
115 A Gazeta (SP) – Ano 1926\Edição 06263 (1). 
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descampado. O que Galbusera desejava construir, pois, era uma estrutura provisória, e, 

para isso, realizaria uma pequena obra sem comunicar a prefeitura. Esse movimento, 

contudo, seria notado pela mesma e resultaria na aplicação de uma parte fiscal em seu 

nome, em 27 de maio de 1927 (Ibidem).  

 Não obstante, querendo regularizar a situação, Galbusera entraria com um pedido 

formal junto à municipalidade visando conseguir uma licença de construção de um “um 

telheiro para sorveteria ao ar livre, anexo ao mesmo bar”. Como resposta, Souza nos conta 

que o comerciante foi informado de que o 

 

“projeto apresentado não acorda com as exigências estéticas do local. Mesmo 

a título precário a licença não deve ser concedida pois só serviria para retardar 

a construção de edifício definitivos verdadeiramente úteis aos interesses 

urbanos e convenientes ao local”. Entre os erros das plantas estavam as colunas 

de tijolos, inadequadas para as dimensões do barracão, devido a sua “grande 

exposição à ação do vento e ao seu destino”. A área do Anhangabaú, depois 

das reformas de embelezamento, passou a ser estreitamente vigiada, passando 

Oberto pelo crivo estético da Administração Municipal. Outro funcionário 

anotou também que faltava o título de propriedade do prédio (Ibidem). 

 

 Ainda seguindo a narrativa de Souza, descobrimos que Galbusera voltaria a 

requerer uma licença formal, porém dessa vez para conectar as casas 18 e 20. Como pré-

requisito de análise, o engenheiro responsável pela aprovação, Benjamin Botelho Egas, 

solicitaria o envio das plantas, o que nunca ocorreria. Segundo as deduções de Souza, 

Galbusera teria agido à margem da legislação, realizando a obra por conta e abrindo, em 

23 de julho de 1927, o “Kursaal Bife”. Este, contudo, ocupava mais do que apenas os 

imóveis 18 e 20, mas também se estendia para o 22 e 24.   Nesse novo empreendimento, 

anunciado como “ex-casa Bife (o proprietário é o mesmo)”116, Galbusera passaria a servir 

– ainda a preços populares – além dos já famosos bifes, almoço e jantar com opções 

variadas, sorvetes, cremes, chocolates, cafés, chopes e muitas outros pratos. Além disso, 

inovaria ao oferecer, dentro do restaurante, algo que havia virado febre no período: um 

cinema. Sobre isso, Souza nos conta que lá passavam produções como as “da Universal, 

As rivais, uma longa-metragem com Pat O’Malley; e a comédia com Arthur Lake, Amor 

atrás das grades. No dia 2 [de outubro do mesmo ano], houve uma matinê, às 14:30 horas, 

e sessões corridas das 19:30 horas em diante. O ingresso era gratuito” (Ibidem). 

 O restaurante-cinema de Galbusera, contudo, não era a única coisa que funcionava 

no imóvel. Seguindo os antigos usos, o andar superior do nº 18 era ocupado por outros 

                                                           
116 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 23 DE JULHO DE 1927 - PAG. 1. 
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inquilinos. E não apenas um, mas vários simultaneamente, visto que, conforme as fontes 

encontradas, a sobreloja era composta de diversas salas comerciais. Em 1924, antes da 

abertura do restaurante, havia funcionado ali a sede esportiva do time de futebol “Juvenil 

Riachuelo”117. Três anos depois, era a vez de ser o escritório da Fábrica Nacional de 

Cartuchos e Munições S.A., onde não apenas eram tratados assuntos administrativos, mas 

também comercializado munições “com pólvora ‘Diamond’ sem fumaça, e chumbo 

endurecido”118. No ano seguinte, a Agência Internacional de Publicidade Emília Navia, 

que oferecia não apenas publicidade em geral como também anúncios no “O Estado de 

S. Paulo”119; dentre muitos outros.  

 Retornando ao restaurante, Souza nos conta que em 14 de outubro de 1927, 

Galbusera requisitaria perante a municipalidade uma autorização para reformar o cinema 

anexo, que havia construído irregularmente. Sobre ele, o autor nos conta que  

 

“Diz Oberto Galbuzeira, estabelecido na rua Formosa nº. 20, com bar, 

intitulado ‘Casa Biffe’ e um pequeno cinema para divertimento das crianças, e 

seus fregueses, cuja entrada é gratuita, e não a título de exploração”, que no 

dia 21 de outubro um fiscal multou-o por falta de licença. Como era um 

pequeno cinema ao ar livre, gratuito, apenas para a distração dos 

consumidores, ele pedia 6 meses de funcionamento de forma a poder recuperar 

as despesas oriundas das reformas. Em 26 de novembro, novo requerimento de 

Oberto foi encaminhado, posto que havia o pedido de fechamento do barracão 

“[...] onde funciona dito cinema, apesar de estar construído com todos os 

requisitos de higiene e segurança pessoal ao público, onde foram, gastos 

algumas dezenas de contos de réis, apesar de dizer o fiscal, estar uma das 

paredes construídas de madeira, em vez de tijolos [...]”. Na 8ª Seção da 

Diretoria de Obras, nesta época encarregada das edificações cinematográficas, 

Regino Aragão foi de opinião que o requerimento deveria ser indeferido, em 

vista de Oberto “abusivamente” manter em funcionamento o estabelecimento, 

“sem a devida licença”. O prefeito Pires do Rio indeferiu o pedido, 

encaminhando-se o processo de fechamento do cinema no final de dezembro, 

dando-se 48 horas para o procedimento (Ibidem). 

 

 Em janeiro do ano seguinte, um fiscal relataria no mesmo processo que Galbusera 

teria desistido do cinema. Apesar disso, em 18 de abril seria aberta uma nova parte fiscal 

contra ele por ter ilegalmente construído o anexo. Em seguida, menos de dois meses 

depois, a estrutura que havia sido edificada seria levada ao chão, sem que houvesse 

qualquer ressarcimento. Dessa forma, a despeito dos esforços empregados por Galbusera 

em erigir e consolidar uma atividade comercial próximo ao novo Vale, centro pulsante da 

capital, o recém-aberto Kursaal Bife seria obrigado a fechar suas portas em definitivo.  

                                                           
117 A Gazeta (SP) – Ano 1924\Edição 05462 (1). 
118 O ESTADO DE S. PAULO_PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 18 DE AGOSTO DE 1927 - PAG. 1. 
119 O ESTADO DE S. PAULO_PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 02 DE MAIO DE 1928 - PAG. 9. 
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 Após a falência de Galbusera, o imóvel de nº 18 apareceria cada vez menos na 

documentação pesquisada, sumindo definitivamente dos jornais na virada dos anos 1930-

1940, justamente durante a Ditadura do Estado Novo. Esse fato, como viríamos a 

descobrir, não teria relação com questões políticas, mas sim urbanísticas. Era o momento 

em que São Paulo passava a ganhar altura e, consequentemente, os antigos imóveis 

estavam sendo gradativamente demolidos para dar espaço a novos – e altos – prédios. 

Logo, o sumiço do nº 18 dar-se-ia por mudança de numeração do logradouro, que não 

mais obedeceria a lógica imperial. Não encontramos, contudo, documentação ou 

legislação que pormenorize como ocorreu a paridade de números, de modo que 

recorremos ao georreferenciamento para estimar o que teria ocupado o espaço das casas 

16, 18 e 18A. Para nossa surpresa, descobrimos que o lote do nº 16, atrelado a parte do nº 

18/18A, daria origem ao número 401. E que ali, em 1952, seria inaugurado o Cine Cairo 

(figura 68).  

 Empresário de longa data do ramo cinematográfico, Jairé Viana – dono das 

Empresas de Cinemas Jairé Viana, compostas, dentre outras coisas, pelo cinema do 

antigo Palacete Santa Helena –, anunciaria em agosto de 1951 que inauguraria em 

setembro a sua “nova casa de espetáculos – o Cine ‘Cairo’, com renda [voltada] para a 

futura Colônia de Férias dos Empregados Cinematográficos”120, localizada em Praia 

Grande (SP). Instalado na rua Formosa, 401, o empreendimento, contudo, abriria suas 

portas apenas em 13 de fevereiro do ano seguinte121, com uma sessão do filme Assim 

quero viver, protagonizado pelo tenor italiano Ferrucio Tagliavini122. 

 Nos anos seguintes, o cinema viveria seu auge, participando do circuito de 

conceituadas salas de projeção do período como o Art Palácio e o Marrocos. Não sem, 

claro, algumas polêmicas, como figurar nos cadernos policiais por ter expulsado, três anos 

após sua inauguração, expectadores que promoviam “algazarra e atos pouco 

recomendáveis aos bons costumes”123; ou quase fechar as portas, no ano seguinte, em 

decorrência do não cumprimento da lei de auxílio à produção nacional, que a obrigava 

exibir “uma fita nacional para cada oito estrangeiras”124. 

 

 

                                                           
120 Jornal de Noticias (SP) – Ano 1951\Edição 01624 (1).  
121 Diário da Noite (SP) – Ano 1952\Edição 08320A (1) 
122 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1952 - PAG. 6. 
123 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 28 DE OUTUBRO DE 1955 - PAG. 11. 
124 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 31 DE JULHO DE 1956 - PAG. 11. 
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FIGURA 68: Propaganda de inauguração do Cine Cairo, em 1952. Acervo Desconhecido. 
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 O auge do Cairo, contudo, não duraria muito tempo. A saída da elite dos bairros 

centrais da cidade, atrelada a aprovação da Lei de Zoneamento de 1972, iniciaria o 

gradativo – e ainda atual – processo de degradação do centro. Como nos conta Caldana, 

"a Lei de Zoneamento de 1972 desenhou uma cidade onde o centro não se encaixava [...] 

ela descuidou do centro pois tornou outros bairros mais atraentes, não só para o mercado 

imobiliário”125. Ainda segundo sua análise, 

 

ninguém mais discute que o que se tem hoje em São Paulo é a resultante de um 

modelo de desenvolvimento e urbanização minuciosamente planejado, mas 

que entrou em colapso. Modelo este que se implanta a partir da segunda década 

do século passado, é confirmado nos anos 1940/50 e recebe sua legitimação 

jurídica e bases legais na década de 1970 do século passado, através da Lei de 

Zoneamento de 1972. Este modelo, que só consegue enxergar a cidade lote a 

lote pois os entende como célula mater da cidade e sua unidade básica de valor, 

está ultrapassado e seus resultados são distorcidos. No século XXI o valor não 

está mais no lote, ele está na própria cidade, no conjunto. Está muito mais no 

“onde” e no “como” do que no “o quê”. Neste século XXI a sociedade passou, 

definitivamente, a morar nas cidades, não mais apenas em suas casas, cujo 

papel mudou completamente nos últimos 30 anos (CALDANA JUNIOR, 

2016, p. 96).  

 

 Dessa forma, o Cairo passaria a conviver com o fechamento progressivo de outras 

salas vizinhas, como o Cine Dom Pedro II, em 1963. Os que sobraram, como o Marrocos 

e o Art Palácio, se juntariam ao Cairo no processo de deterioração e perda de público, e 

passariam a fazer parte da chamada “Boca do Lixo”, apelando para programações repletas 

de violência gratuita, pornochanchadas e, posteriormente, filmes eróticos explícitos. 

Nesse período, surgiriam conversas sobre a possibilidade de se desapropriar os cinemas, 

dentre eles o Cairo126, sem que nenhuma tenha ganhado força (figura 69).  

 Não obstante, no final dos anos 1970, a degradação do Cairo seria parte do 

romance A faca no ventre, do jornalista Álvaro Alves de Faria que, após seis meses 

percorrendo a região da Boca, dirigiria uma história sobre “a desagregação do homem 

diante da crueldade e violência, não apenas psicológica, mas também física”127.  Como 

pano de fundo, tinha 

                                                           
125 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43967305#:~:text=O%20abandono%20do%20 

centro%20%C3%A9,se%20encaixava%22%2C%20explica%20ele. Acessado em 26/01/2020. 
126 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 13 DE JULHO DE 1977 - PAG. 36. 
127 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 1979 - PAG. 24. 
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FIGURA 69: Fachada do Cine Cairo em 19 de julho de 1977, quando já se encontrava em declínio. Acervo Estadão. 
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as ruas do centro da cidade, nas quais coabitam a prostituição, tóxicos, policiais 

corruptos, homossexualidade, a vida operária, os inferninhos e matines no cine 

Cairo. Seus personagens são os mais característicos deste meio, como rufiões, 

criminosos, prostitutas, ex-presidiários e favelados. Gente que chegou a São 

Paulo em busca de esperança e felicidade e que “foi engolida por uma estrutura 

desumana e violenta”128. 

 

 Nesse decurso, quase como a retomar seus antigos usos, a Formosa passaria a ser 

novamente habitada pelos “indesejáveis”, em especial prostitutas que trabalhavam no 

logradouro. Com a depreciação, outro elemento também voltaria a aparecer: as 

ocorrências policiais. As abordagens marcadas por excessos e violência descomedida, 

muitas delas à porta do Cairo, marcariam o período e passariam a integrar as colunas dos 

jornais129. No meio deste caldo, o cinema manteria as portas abertas até a virada dos anos 

1980-1990 quando, discretamente, encerraria suas atividades130.   

 Em 2007, durante a prefeitura de Gilberto Kassab (DEM) e dentro de um dos 

muitos processos de elitização pelo qual passaria o Anhangabaú – porém dessa vez 

visando construir a atual Praça das Artes, órgão vinculado ao Theatro Municipal –, as 

conversas sobre uma possível desapropriação do Cairo voltariam a acontecer, inclusive 

com o depósito em juízo de R$ 3 milhões para custear o processo131. Ao contrário dos 

anos anteriores, o movimento de fato iria se concretizar, com a inauguração do novo 

espaço em 2012132. Mas do Cairo, contudo, só restaria a fachada (figura 70). 

 Todavia, seu edifício é um dos poucos do Anhangabaú – atualmente protagonista 

de um novo processo de elitização – que ainda mantém os traços originais de quando fora 

projetado, o que nos permitiu reconstruir não apenas seu histórico, mas também de todo 

o terreno desde que a primeira construção fora erigida ali no final do século XIX. O Cairo 

é hoje, pois, o retrato do que o sobrado de Aupetit e a casa de Sertório haviam sido no 

início do século passado: expectadores – e ao mesmo tempo vítimas – de um eterno 

processo de quebrar e reconstruir, onde é dado às formas urbanas prioridade sobre os usos 

sociais. Não no espanta, pois, os sucessivos fracassos que os processos e mais processos 

de elitização acumulam ao buscar imprimir no Anhangabaú um uso artificial. 

                                                           
128 Ibidem. 
129 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1987 - PAG. 27. 
130 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 1992 - PAG. 55. 
131 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 09 DE MAIO DE 2007 - PAG. 41. 
132 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012 - PAG. 68. 
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 Como defendido na introdução deste trabalho, não se pode raspar do tecido 

urbano, com efetividade, um grupo social. Os resquícios permanecem. Dessa forma, 

assim como na tentativa inicial, no século XIX, qualquer esforço de homogeneização que 

possa incorrer no projeto do novo Anhangabaú estará fadado ao revés da mistura, e a um 

sucesso muito mais discursivo do que material. Os usos urbanos são definidos pelo fazer 

e pelos laços sociais que os indivíduos criam com o espaço. Logo, se quisermos 

efetivamente entendê-los, precisamos redirecionar nossa lente de análise para o campo 

das ações individuais. É ali que estará, pois, a resposta.  
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FIGURA 70: Fachada do Cine Cairo em 2012, quando da inauguração da Praça das Artes. Pedro Vannucchi/Folhapress 
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Conclusão 

 

 Para encerrar nossa exposição, retomamos os questionamentos iniciais. Essa 

pesquisa nasceu pela inquietação com a ausência de precisão dos estudos urbanísticos que 

se propuseram entender as modificações físicas realizadas no Anhangabaú entre os 

séculos XIX e XX. As alterações desse período criaram a base do que hoje é conhecido 

como Vale do Anhangabaú, e encadearam a proposição de inúmeros outros projetos de 

alteração espacial e ocupacional desta zona, ainda hoje marcada por tensões e 

discordâncias. Não obstante, à revelia de sua importância, os trabalhos desenvolvidos até 

então se focaram exclusivamente nos eixos urbano-arquitetônicos, preterindo, assim, o 

peso e a influência do fator humano neste processo.  

 A principal contribuição desta investigação, pois, foi revisitar o mesmo 

acontecimento porém no nível da rua, nominando a multidão de paulistanos que 

dificilmente permaneceram nominados na posteridade, [e que habitavam] residências 

comuns, cujos moradores são de difícil identificação dado o caráter móvel, quase 

nômade dos domicílios das camadas populares (MARINS, 1999, p. 191-192). Ao fazê-

lo, nosso desejo era jogar luz sobre os usos que esses grupos imprimiam naquele espaço, 

entendendo qual foi o real impacto que a modificação espacial causou nos moradores e 

nas suas práticas de sociabilidade.  

 Assim, nos unimos aos esforços de outros pesquisadores, como Beatriz Bueno, de 

abdicar de uma “perspectiva em voo de pássaro” (BUENO, 2016, p. 100) para comungar 

de uma “arqueologia da paisagem”, metodologia próxima a utilizada pelos historiadores 

da cultura material (2016, p. 101) visando analisar os processos pela “lente das ações 

individuais, atentando para o papel da arquitetura comum na composição da tessitura 

urbana” (p.100). No nosso caso, contudo, o enfoque está no lado humano, visto que 

partilhamos da visão de Lepetit de que “as mudanças sociais de uso determinam as 

modalidades de resistência e a duração de vida do construído, muito mais do que o 

inverso” (2016, p. 177). 

 Para tanto, escolhemos como campo de análise a rua Formosa, localizada no 

coração do Vale e parcialmente apagada do mapa após a finalização do Plano Bouvard. 

A partir dela, traçamos três recortes temporais norteadores: a fase inicial de ocupação, 

concentrada entre a idealização do Viaduto do Chá, em 1877, e sua inauguração, em 1892; 

a fase de maior complexidade ocupacional, concentrada entre a inauguração do Viaduto 

do Chá, em 1892, e a inauguração do Theatro Municipal, em 1911; e a fase de 
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“desocupação”, período compreendido entre a inauguração do Theatro Municipal, em 

1911, e a conclusão da primeira parte das modificações do Plano Bouvard, em 1917. 

 Na primeira fase, mostramos como o loteamento do Chá e a ocupação da Formosa 

ocorreram em resposta ao redirecionamento do olhar para a região como “entrada nobre” 

da cidade, marcando a tônica do período de utilizar o mercado imobiliário como 

investimento. Nessa linha, apresentamos as relações familiares dos Silva que os 

permitiram ter posse sobre a região, e esmiuçamos um pouco as discussões que tratam 

sobre os agentes do processo de expansão geográfica em São Paulo, defendendo, através 

de Brito, a ideia de que existia uma organização empresarial bastante clara, planejada e 

articulada nos movimentos de expansão e ocupação da cidade, com agentes que muitas 

vezes participavam direta ou indiretamente da administração pública. No quesito 

ocupacional, defendemos a presença inicial de um espectro mais restrito, marcado por 

moradores que possuíam condição financeira intermediária, suficiente para desfrutarem 

de empregados e figurarem nas listas de eleitores.  

 Na segunda fase, nos desdobramos sobre o impacto do encilhamento na Formosa, 

mostrando como o período compreendido entre a inauguração do primeiro Viaduto do 

Chá e a inauguração do Theatro Municipal foi marcado por uma ocupação pobre, 

encortiçada e mista, com moradia e comercio coabitando simultaneamente. Além disso, 

pudemos, pela primeira vez, dar nome, endereço, nacionalidade e muitas outras 

características a esses moradores, inclusive entendendo como era a conformação de suas 

casas, quais eram seus empregos, seus elos com o espaço e seus cotidianos no logradouro. 

Apontamos ainda seus conflitos diários, suas desordens e tumultos como expressão de 

agir social, e a presença da escolarização como um elo possível, confirmando o novo 

posicionamento do Estado, mais ostensivo, frente aos assuntos referentes a instrução 

pública. 

 Na terceira fase, nos debruçamos sobre o período de implantação do Plano 

Bouvard. Aqui, demonstramos que a construção do Parque Anhangabaú não era a 

primeira opção do Conde de Prates, que apenas concordou com a desapropriação de suas 

terras para não criar empecilhos ao Projeto Melhoramentos. Além disso, apontamos que 

apenas metade da Formosa seria definitivamente demolida, que o Conde de Prates não 

era o único dono dos terrenos e que, onde não o era – como na Líbero Badaró –, existiu 

uma resistência explícita de arrendatários e inquilinos às desapropriações, ocasionada 

pelo encarecimento da região, o que os impediria de permanecer morando ali. Essa 

resistência, inclusive, desembocaria em despejos judiciais. 



242 
 

 Simultaneamente, nos imóveis restantes, o espectro ocupacional se manteve, 

mostrando que a Formosa do pré e do pós Bouvard possuíam muito mais semelhanças do 

que diferenças. Logo, se em alguns trabalhos a região central é descrita nesse período 

como ocupada por “importadoras, casas de moda, de vinhos, de materiais de construção, 

e dos hotéis de porte, a isso correspondendo novas conformações arquitetônicas e 

urbanísticas” (BARBUY, 2006, p.28), defendemos, em contraposição, que na verdade a 

modernização era muito mais discursiva do que prática, muito mais pontual do que geral, 

muito mais ilusória do que real.   

 Por fim, no epílogo, realizamos um retrospecto da pesquisa tendo como pano de 

fundo os imóveis 16, 18 e 18A. Nele, ultrapassamos o recorte temporal proposto e 

traçamos as continuidades e permanências, indicando, inclusive,  nossa percepção de que 

os sucessivos fracassos acumulados pelos processos e mais processos de elitização da 

região estão ligados a prioridade que as formas urbanas gozam sobre os usos sociais, o 

que imprime no espaço um sentido artificial. 

 Para tanto, este foi um trabalho sobretudo de fontes, de busca documental e de 

sugestão dos caminhos que podem ser traçados nos estudos de história urbana onde se 

pretende encontrar indivíduos comuns. Todavia, não nos furtamos, é claro, de reconhecer 

as inúmeras brechas presentes nessa investigação, sobretudo nas questões discursivas. O 

trato das fontes é um ofício que requer demasiado tempo, o que, inevitavelmente, 

contribuiu para que não tivéssemos o fôlego esperado para discutir, de forma 

aprofundada, bibliograficamente, as relações do que encontramos com outros estudos que 

abordam distintas faces da cidade nesse mesmo período. Esperamos desdobrar essas 

reflexões em trabalhos futuros, mas, no momento, dado o caráter das investigações 

desenvolvidas até então, a busca e discussão das fontes nos pareceu uma prioridade.

 Sem embargo, chamamos atenção à importância de novos historiadores – 

vinculados as faculdades de história das universidades brasileiras – adentrarem o campo 

de estudo da história urbana, ainda bastante dominado por arquitetos e urbanistas, 

cerrados em suas próprias questões. Reconhecemos, é claro, a existência de historiadores 

nas faculdades de arquitetura e urbanismo, autores de importantíssimos trabalhos, muitos 

dos quais utilizamos nessa pesquisa. Contudo, nos parece que frente a necessidade de 

escolher um olhar metodológico – historiográfico ou urbano-arquitetônico –, esses 

mesmos historiadores recorrem inconscientemente ao que defende o princípio jurídico da 

concordância prática: para evitar que a aplicação de um implique na exclusão do outro, 

busca-se uma harmonização que permita ser, ao mesmo tempo, um e outro. Não obstante, 
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por estarem imersos naquele espaço, sentimos que esses historiadores sempre tendem a 

ser mais um do que outro. Não nos surpreende, contudo, a predileção dos historiadores 

pelas faculdades de arquitetura e urbanismo, dada a ausência – ao menos a partir do nosso 

campo de visão – de linhas de pesquisa específicas desse assunto dentro das faculdades 

de história. Logo, também defendemos aqui que essas unidades, institucionalmente, 

façam dos estudos urbanos uma questão sua, desenvolvendo caminhos analíticos próprios 

que não concorram, mas complementem, os já existentes.   

 Ao mesmo tempo, apelamos para a necessidade de se investir na procura de novos 

corpos documentais, possíveis de serem encontrados apenas com longas sondagens em 

arquivos e outras instituições de memória. Destacamos o fato de que muitos trabalhos 

recentes tendem a se fechar excessivamente nas discussões bibliográficas, sem colocar 

em pauta se as afirmações perpetradas por autores e citações de fato possuem base 

documental sólida. Logo, apesar de arriscado e cansativo, julgamos que o movimento de 

análise massiva de fontes é necessário e também pode ser muito recompensador.  

 Nesse ponto, salientamos ainda a importância dos historiadores se apropriarem de 

novas ferramentas de análise e espacialização de dados, como os softwares de 

georreferenciamento. Conforme defendido por Rosin, com quem muito concordamos, as 

“geotecnologias vêm justamente na perspectiva de [manter] unida a relação estabelecida 

entre o tempo e o espaço em que os fenômenos históricos se colocam. [Elas representam, 

pois,] um novo paradigma no modo de fazer história” (2014, p. 90). Assim, pontuamos 

que a história urbana precisa ser, primeiramente, visual: em mapas, em plantas, em 

fotografias e em todo outro suporte possível de materializar dados. 

 Esperamos, pois, que essa pesquisa contribua para ampliar os estudos dos 

processos urbanísticos como um todo, trazendo para a alçada da história social necessárias 

investigações documentais sobre os indivíduos comuns que compõem a cidade e que a 

transformam com o passar do tempo.  
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