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Capítulo 1 
Dos quadros: a história como galeria 

 
Myriam Bahia Lopes 



Capítulo 1 

Dos quadros: 



O MALHO 

França: Não posso deixar de querer bem ao Brasil: Thurot, Daumer e o Kaiser abriram-me os 
olhos... Itália:- O mesmo digo eu: a Embaixada de Ouro e o Rodrigo Alves desfizeram as nuvens 
que toldavam os horizontes imigratórios... Alemanha: Ya! Quero o Brasil representado nas mano
bras do meu poder... Inglaterrra:--Very well ! Contanto que o cabloco lhe venda os seus 
Dreadnoughts... Estados Unidos: Oh! Não! Não tenha receio enquanto o Brasil tiver juízo. De
mais... A América é para os americanos... Penna: Como é fácil mudar a face do Brasil aos olhos do 
mundo, hein? seu Barão. Rio Branco: Facílimo! Basta apresentar estes novos quadros sobre a 
crosta da nossa rotina para ficarmos em foco e na ordem do dia. Assim é! Zé Povo: É mesmo! Mas 
falta acrescentar duas placas: a dos que saem daqui vendendo azeite as canadas, por falta de 
hotéis, e o meu caraz pipocado com os sinais da... época!... 

(Fonte: Cruz, MCOC) 

O espaço deveria, pois, ser transformado, para facilitar o 

desenvolvimento das atividades comerciais financeiras e políti

cas da capital do país. Era preciso, também, criar uma nova Ca

pital, um organismo que simbolizasse concretamente a impor

tância do país como o principal produtor de café do mundo, que 

expressasse os valores e os modi-vivendi cosmopolitas e modernos 

das elites econômicas epolíticas nacionais. Nesse sentido, o rápido 

crescimento da cidade em direção à zona sul, o aparecimento de 

um novo e elitista meio de transporte (o automóvel), a sofistica

ção tecnológica do transporte de massa que servia às áreas urba

nas (o bonde elétrico) e a importância cada vez maior da cidade, 

no contexto internacional, não condiziam com a existência de 

uma área central (onde se localizava a sede do poder político) 

ainda com características coloniais com ruas estreitas e sombrias, 

e onde se misturavam edifícios públicos e empresariais importantes 

com cortiços. Não condiziam, também, com a ausência de obras 

suntuosas que proporcionassem status às áreas onde as classes abas

tadas residiam e/ou mantinham atividades econômicas e, por con

seguinte, com o exemplo máximo do Brasil urbano, que era a sua 

capital. Era preciso acabar com a noção de que o Rio era sinônimo 

de febre amarela e de condições anti-higiênicas e transformá-lo 

num verdadeiro símbolo do novo Brasil. 

(Bronstein & Abreu, 1983:3) 



A partir de charges (vide pág 20 e 22), recortes de periódicos do início do século e trechos de trabalhos da recente historiografia, como um bricoleur, 

montamos um quadro, esquema-cópia que ilustra a força de persuasão e a incidência de duas representações da cidade do Rio de Janeiro. A primeira, da 

cidade colonial, observável pelas marcas físicas persistentes no cenário urbano, que devem ser apagadas por atestar a doença e o atraso do Brasil em relação 

aos países europeus. Em oposição, a segunda, a do Rio de Janeiro civilizado e saneado. Uma existe em deconência da outra e ambas se apoiam na 

concepção de um tempo linear, que mantém uma relação de exterioridade e independência com o espaço. Enfoca-se o último, imprime-se uma cadência 

acelerada que eclipsa continuidades ao se promover em dois cenários distintos e acabados, que se excluem no avanço do 'tempo progresso'. 

Destruição/construção da cidade que prefigura a história da remodelação urbana na cidade do Rio de Janeiro nas versões em que é apresentada. 

Neste primeiro capítulo, moveu-nos a preocupação de polemizar com as sínteses constitutivas das imagens sobre a cidade do Rio de Janeiro 

no início do século XX: imagens-estandarte das campanhas sanitárias e da remodelação da capital do Brasil - incorporadas sem críticas pela 

recente historiografia. A presença destas duas representações, tanto na vasta e recente bibliografia sobre a 'era do prefeito Pereira Passos', como 

nas fontes consultadas, delineou nosso ponto de partida. 

As representações da memória pressupõem um passado encerrado entre dois presentes: aquilo que ele foi e aquilo em relação ao qual é 

passado. O atual presente comporta uma dimensão na qual ele representa o antigo e no qual ele representa a si próprio. Ele se reflete ao mesmo 

tempo em que forma a lembrança do antigo. "O passado encontra-se suposto em toda representação" (Deleuze, s. d.). O passado insiste, persiste e 

cabe ao historiador escolher como visá-lo. 

O sentido evolutivo imprimido à história da remodelação urbana e das campanhas sanitárias do período revela uma observação não-crítica 

da sociedade carioca. A recente historiografia referenda o recorte contemporâneo ao caracterizar o início do século XX como momento de 

substituição do passado colonial agrário pelo presente urbano; época de afirmação da Modernidade brasileira. Versão em que o processo histórico 

surge como decorrente da sucessão de dois tipos. 

Por um lado, temos os tipos estáticos oriundos do campo, onde a apropriação da natureza pelo homem ocorre com a utilização limitada da 

técnica. O trabalho, neste caso, se pauta pelo ritmo do tempo cíclico e orgânico da natureza. Por outro, temos os tipos dinâmicos, com a economia 

capitalista, na qual a sua própria natureza, tal como é descrita, pressupõe a expansão e o dinamismo. Nesta, a relação do homem com a natureza 

é mediatizada pela técnica, que abre a possibilidade de instauração de um tempo linear e divisível, o tempo do progresso.2 A artificialidade do 

contexto urbano surge como cenário no qual os tipos dinâmicos circulam. 

Sociedade colonial e escravista versus sociedade moderna, urbana e industrial. 

2 Produção 

historiográfica 

pautada por uma 

leitura específica 

da Revolução 

Industrial. 

Sobre a utilização 

dos conceitos 

indústria e técnica, 

consultar THOMPSON 

(1979a). 



Rosa (1904) descreve as transformações: 

Ruas estreitas, mas sinuosas, mas mal ediflcadas, mal iluminadas. População cosmopolita, dormindo na 

alcovas dos sobrados, trabalhando nas estufas das lojas. Muito negócio, negócio até u/tramar, por meio de 

veículos que flutuam no porto. 

Assim foi o Rio de Janeiro durante trezentos anos (...) Vieram o gás, o paralelepípedo, a canalização 

subterrânea dos esgotos, quase simultaneamente; e a casaria não abriu alas para receber o batismo da 

civilização. 

E, mencionando a recente abertura da Avenida Central, prossegue: 
... Ei-la aí está, rehabilitando a Cidade tantos anos vi/ipendiada pelo mau gosto epela má fama ... Ei-la aí está. 

mil e oitoccmtos metros em linha reta, ladeada de edifícios em que o gênio do Arquiteto praticou marai ilhas. (Idem, 

1904) 

Toda a multidão é empurrada para as fímbrias da cidade, as zonas mais estreitas, de aspecto rui η uso e 
estagnado; resíduo sombrio do período colonial. ÍSevcenko, 1983:56) 

A higiene vai limpar o Morro da Favela do lado da 

Estrada de Ferro cia Central. Para isso, intimou os mo

radores a se mudarem e m dez dias. 

O s w a l d o Cruz: Apre! ... C o m q u e parasitas se c o c a 

va a polícia!...Qual! Nestas alturas só m e s m o a gente 

da higiene.. . 

M o r r o d a Fave la : - O r a , graças q u e m e livro desta 

praga! Dê-lhe para baixo, mestre Oswaldo! 

M o r r o d o L i v r a m e n t o : —Chi!!... Q u e rodada! Mas... 

o n d e botar tanta gente e tanto cisco? 

M o r r o d o Va longo: -P rov i sor iamente , n o m e i o da 

rua... Depois, na sucursal da Sapucaia: atrás da Câmara 

dos Deputados. . . 

No Senado. (Fonte : M C O C ) 



Tanto a literatura como a recente historiografia se inspiram nas técnicas teatrais para construir a memória histórica da cidade do Rio de 

Janeiro: "De uma hora para outra, a antiga cidade (do Rio de Janeiro) desapareceu e outra surgiu como se fosse obtida por uma mutação de teatro. 

Havia mesmo na cousa muito de cenografia." (Barreto apud Sevcenko, 1984:25; epígrafe do cap. 1) 

O entreato é descrito como a "passagem de relações do tipo 'senhorial' para relações do tipo burguês (Sevcenko, 1983:35). O roteiro do 

teatro garante a sucessão de eventos estudados pelo autor citado. A necessidade entendida como falta opera a mudança dos cenários: 

Era preciso pois findar com a imagem da cidade insalubre e insegura, com uma enorme população de gente rude plantada bem no seu 

âmago, vivendo no maior desconforto, imundície e promiscuidade e pronta para transformar em barricadas as vielas estreitas do centro 

ao som do primeiro grito do motim. (Sevcenko, 1983:29) 

O móvel da ação não se encontra, porém, nas relações estabelecidas entre os personagens, está situado extracena, no espaço reservado ao 

movimento do capital. A comparação com o teatro de marionetes é contundente: os personagens são movidos pelo manipulador de bonecos 

situado fora do alcance dos olhares da platéia, geralmente acima do cenário: "Um foco de vigorosas mudanças e uma atividade econômica 

febril (...) A fonte desse processo de germinação simultânea de energias deve-se encontrar alhures, num núcleo de força que transmita... 

os seus impulsos por toda a parte." (Sevcenko, 1983:42) 

Em outros trabalhos acadêmicos, o intervalo para a troca do cenário e dos personagens é denominado transição do capitalismo mercantil ao capitalismo 

industrial. Suspensão do tempo histórico, momento atípico, instante único em que o conflito entra em cena (o conflito é matizado ao surgir como ponto de 

inflexão do desenvolvimento do enredo). Suspensão da dinâmica do processo histórico que designa a 'crise da habitação popular' como momento exemplar 

da luta de classes no processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro. A remodelação urbana aparece como uma farsa encenada pela classe 

dominante: "Caberá à cidade, a partir de agora, somente a função de palco, de cenário móvel para as representações do Poder" (Brenna, 1985:10). 

Observamos o discurso historiográfico preso a um modelo teórico e conceituai rígido que dificulta a análise do rico material recolhido pelos 

estudos recentes. Ritmo da história pautado por um tempo cronológico no qual o momento de afirmação da Modernidade, no Brasil, aparece 

como descompassado, pois atrasado e cópia vulgar da Modernidade européia. 

A história brasileira passada nesta versão é a narrativa das tentativas frustradas de seguir o percurso trilhado pelo avanço das forças 

produtivas nos países centrais do capitalismo. 



Nosso interesse aqui não é o de tecer uma crítica teórico-conceitual ao solo no qual se movimenta a recente historiografia do período em 

estudo. Este tema, para ser tratado com a atenção merecida, constituir-se-ia, por si só, objeto de um livro. Nossa opção de trabalho foi a de ensaiar 

uma aproximação diferenciada da história do período. Desafio/proposta de percorrermos as mas sem sinalização, atentos ao movimento 

incessante da grafia urbana. 

Ao realizarmos uma leitura crítica do sentido dominante, assinalamos outros sentidos possíveis, que foram apagados na construção da 

memória histórica.3 

Durante a remodelação da cidade, os adjetivos 'rural' e 'colonial' designam tudo aquilo (morros, cortiços e ocupações) que se visa a eliminar. 

Adjetivos que se atraem e compõem um mesmo quadro, rural e colonial figuram como atributos de um estado estático contrapostos à 

dinâmica da cidade moderna; eles designam elementos identificados como incompatíveis com a ordem capitalista, como resquícios do passado 

e obstáculo ã marcha do progresso. Os discursos que se enunciam no período como portadores de uma nova racionalidade demarcam, no tempo e 

no espaço, o limite da ordem urbana que se visa a instaurar e a historiografia repete este recorte, décadas depois. No contraste entre o novo e o 

antigo, o historiador sublinha o que deveria ser eliminado pela reforma urbana: "A rua colonial era um local reservado a homens vagabundos, 

capoeiras, ladrões, negros quadrilheiros, prostitutas, mendigos ou penitentes" (Benchimol, 1982:224). 

As atividades identificadas como rurais, expressão do avesso da trama urbana, são redefinidas e reorganizadas, durante o processo de 

remodelação da cidade do Rio de Janeiro. A noite e os subúrbios se configuram como tempo e espaço da afirmação do que é enquadrado como 

negativo da lógica urbana. Neste sentido, é permitido o trânsito de muares somente à noite e é proibida a existência de hortas e capinzais no 

perímetro urbano. O matadouro de Santa Cruz, estabelecido em 1904, a criação de suínos, os novos cemitérios e hospitais devem estar localizados 

na periferia da cidade (Cod. Sanit. DE, Dec. 37, 05/04/1893). 

Recortes: a cidade moderna 

A utopia da cidade-jardim prescreve a expulsão da cidade de toda manifestação 'selvagem' da natureza, de tudo o que não passa pelo crivo da 

racionalidade tecnicista. Observamos, na implementação e circunscrição dos elementos alusivos ao campo fora do perímetro da cidade, a 

formação de uma estética urbana. 

3 Sobre a crítica cias 

idéias fora do lugar, 

ver FRASCO (1978). 



(Fonte: Debret) 

Não quero vacas de leite 

nas ruas a passear 

pra cidade sanear 

Quando o leite em ribeiro era dominante 

Na terra do velho Mem 

Ε não causava males a ninguém 

Mas veio o Passos, que tremendo avanço! 

Que medonha e fatal revolução 

Ε nos pôs em cadeiras de balanço 

Até que o queijo vire requeijão. 

(Carnaval, O Paiz, 1903 apud 1985:35) 

O mais vergonhoso de todos esses ambulantes do 
começo do século, porém, é o leiteiro, com a 
esquelética vaca, que hoje, felizmente, esconde a 
sua tuberculose no fundo dos estábulos, que 
recuaram para bairros distantes. O vendedor de 
leite, que usa barba passa-piolhos e tamancas, é 
dos primeiros ambulantes a surgir na rua mal-
desperta, puxando por uma cordinha curta o ru
minante de seu comércio, magro e pachorrento, 
duas ou três chocalhantes campainhas dependu¬ 
radas ao pescoço bambo e pelancudo. Ε logo o 
homem da ajudância no serviço, atrás, 
ordenhador astuto da alimária, mágico avisado, 
capaz de transformar, à vista do freguês, sem que 
esse perceba, a água que está dentro de múltiplas 
vasilhas, em leite, e do melhor! (Edmundo, 
1957:58) 

Artigo 750 - Fica prohibido aos mercadores 
ambulantes de leite conduzir as vacas pelas ruas 
para venda deste gênero. (Decreto com força de 
lei 370 de 09/01/1903) 



Jardim Botânico, 1890. Fonte: Ferrez (1984 :134 ) 



O major Manuel Gomes de Ascher se empenhou, no século ΧIΧ, em 

limpar as nascentes, regularizar o curso das águas e sistematizar a arborização

No Jardim Botânico, os nomes científicos, dispostos em placas, 

direcionam pedagogicamente a aproximação dos visitantes. Durante a 

gestão do prefeito Pereira Passos, temos a criação de praças, do aquá

rio municipal e de avenidas arborizadas; exemplares de pau-brasil são 

plantados no meio da Avenida Central. Os jardineiros e paisagistas, 

por meio da utilização de artifícios, promovem a reprodução seletiva 

e controlada de componentes da flora e da fauna. Estética pautada 

pela engenhosidade das artes e ofícios produtores do espaço urbano. 

O estudo das posturas municipais e teses médicas, elaboradas a 

partir da segunda metade do século ΧΓΧ, nos revela a preocupação 

com a demarcação das atividades noturnas e diurnas. A limpeza pú

blica, o despejo de detritos orgânicos no mar (realizado pelos 'tigrões') 

deve ter lugar à noite, o mais distante possível do olhar e do olfato dos 

habitantes da cidade. A introdução da iluminação a gás nas ruas e nas 

casas, a partir da última década do século passado, coloca novamente 

em questão o recorte temporal do dia e da noite cariocas. 

Mitos da noite e do dia 

La forêt-nuit versus la ville-jour, la forêt sorcière versus la utile 
áes arts et des sciences. Le dariger versus la certitude. La p a u ¬ 
vrauté versus la richesse. La forêt menaçante pourrait toujours 
envahir la ville, la nuit prendre le dessus sur le soleil dujour. on 
craint les paysans, les jacqueries, les loups. Crainte inutile, la 
ville assure sa maítrise jusqu 'à la folie, son pouvoir croít, le dan
ger extérieur disparait. ... Elle a devore son contraire, la forêt 
surnoise, j u s q u ' a en porter les marques: danger, labyrinthe, 
maléfices, immensité; la nuit-forêt est devenue lejour urbain. 

(Cauquelin, 1977:8-9) 

Charge de Juliâo Machado - Careta (Fonte: Lima, 1963) 



Luz nos prédios de corredor: Art. 688. "Todos os que residirem em casa de corredor, que não tiver luz à noite, estando aberto pagarão multa 

de 4$." (Legislação Municipal, 1906:160) 

A luz artificial é a implementação de um novo código, que amplia o movimento da grafia urbana e altera a gestão do espaço público e 

privado. A iluminação interna das habitações, controlada por seus moradores, faz parte do processo de constituição da intimidade do lar. 

Temporalidade marcada pela progressiva autonomia ante a iluminação natural, proveniente do exterior. Possibilidade de um triplo fechamento: 

das portas, das cortinas e do lugar da família, envolvido no clima de intimidade que se produz. 

A charge A alma do Rei Carvão, na página anterior, ilustra bem o conceito de 'maquinaria do conforto'. O gás é apresentado como a técnica 

que 'vence' o carvão como fonte de energia utilizada nas habitações. Os benefícios atribuídos ao gás são apontados na propaganda: a economia 

de tempo, dinheiro e saúde e o prazer estético, obtido pela substituição do cano do fogão e pela eliminação da fumaça e da tina. 

Atributos figurativos da suave alteração dos hábitos de gestão da casa que seduzem os seus possíveis consumidores e compõem o quadro 

publicitário. É interessante notar a imagem veiculada da mulher moderna adepta do gás, cuja elegância observável nos trajes e na postura se opõe 

à matrona curvada diante do peso das tarefas domésticas no ambiente infernal e esfumaçado onde 'impera' o carvão. 

Inovação técnica e política que permite o fechamento da cozinha, antes impossível. A mulher não mais precisa deixar a porta e as janelas abertas 

para eliminar a fumaça. 

O gás produz a iluminação e a privatização da casa. As maquinarias do conforto' criam um campo sem fronteiras de introdução de novas necessidades 

e hábitos no cotidiano da população. Alterações avalizadas pelo discurso científico e propagandeadas nos meios de comunicação de massa. 

Outra preocupação notada no período é a de desqualificar o trabalho realizado pelo mestre-de-obras. Momento do processo de constituição 

da engenharia urbana, no qual se imputa a este trabalhador a responsabilidade pelos disparates estéticos e funcionais apontados nas edificações 

urbanas do Rio de Janeiro. Os engenheiros-arquitetos, na luta pelo predomínio do esquadro, do cálculo e da racionalização das construções, 

rotulam de 'atrasado' e 'colonial' o saber-fazer do mestre-de-obras. 

Com a chegada de D. João VI, houve no Rio de Janeiro um começo de 'culto arquitetônico' que sucumbiu com a morte de Grandjean de 

Montigny, em 1850. Ε daí por diante, a arte arquitetônica ficou entregue à incapacidade dos mestres-de-obras, que se esmeraram em conceber 

e criar verdadeiras monstruosidades. 



Graças sejam dadas a todos os deuses! O governo interveio nesse descalabro, e os chalés, as platibandas com compoteiras, a casa com alcovas, 

os sotãozinhos em cocuruto, os telhados em bico, as vidraças de guilhotina, as escadinhas empinadas, os beliquetes escuros, os quintais 

imundos, os porões baixos, tudo isso recebeu um golpe de morte. (Aleixo, 1904) 

Era um grande paralelepípedo de tijolo, cimalha, janela com sacadas de grade de ferro, puro estilo mestre-de-obras. Compungia essa pobreza 

de gosto a quem se lembrasse dos edifícios da mesma natureza das pequenas comunas francesas e belgas da Idade Média. (Barreto, 1978:110) 

Leituras: a cidade-laboratório 

Os cheiros e a luminosidade são marcas diferenciais dos habitantes e dos locais por onde circulam. A luz ressalta os monumentos, as lojas, 

os edifícios públicos e as vias de circulação e promove o espetáculo urbano da aurora do século. A sombra envolve os espaços onde se concentra 

a pobreza. O contraste do claro e do escuro delineia a representação da cidade. "A invenção da questão urbana e o triunfo da concepção funcional 

da 'cidade máquina' promovem uma toalete topográfica, indissociável da toalete social, que realiza a limpeza das ruas e a arrumação dos locais de 

lazer." (Corbin, 1987) 

Essências variadas como a canela-batalha, a canela-limão, o eucalipto, dentre outras compõem o reflorestamento da Tijuca. 

O olfato também é mobilizado e realiza uma leitura diagonal do espaço e dos corpos. Os cheiros fortes, lembranças inoportunas da vida 

animal, são rechaçados. O homo sapiens tenta suavizar as implicações decorrentes do seu lugar no jardim das espécies. A desodorização do 

espaço e dos corpos produz o esquecimento das marcas da temporalidade cíclica da natureza e do devir da morte. 

A grafia urbana opera um duplo movimento: escreve com o alfabeto da Modernidade e pulveriza a incidência de expressões que identifica 

como desprovidas de lógica e deslocadas no tempo. O nome das ruas próximas ao porto é alterado. Apaga-se da nomenclatura topográfica da 

cidade toda referência ao passado escravista. Passado negro, expurgado nos projetos de remodelação da cidade e dinamização da sociedade 

contratual. 



Percurso: enquadrando o processo histórico 

Na França, Napoleão III consegue que seja votada uma lei para o registro fotográfico de todas as mas de Paris, antes, durante e depois de 

sua destruição. No Rio, Malta é contratado como fotógrafo oficial da Prefeitura, na gestão do prefeito Pereira Passos. Em Paris, Eugène Atget 

(1857-1927) registra, em suas fotos, tudo aquilo que irá desaparecer: de ocupações a edificações. As prostitutas, a zona, os quiosques, 'la Bièvre', 

o parque de Saint Claude, e ainda lojas e vitrines que considera interessantes, são fotografadas (Nori, 1978). "A comparação do passado com o 

presente constitui um soberbo divertimento, e muito instrutivo, muito proveitoso. (...)" 

Por isso folgamos de ver que no Arquivo Municipal, daqui a alguns anos, quem nos suceder e tiver curiosidade poderá encontrar 'os 

elementos que habilitam a recordar o passado do Rio de Janeiro em suas ruas e suas edificações'. 

Estimaríamos que o fotógrafo municipal dispusesse de tempo, ou de recursos para também andar surpreendendo os nossos maus 

costumes: indivíduos deitados pelo chão, caídos, bêbados, meretrizes indolentes debruçadas, à mostra, às portas e janelas de suas 

casas. O barracão da Lapa; o mictório do Largo do mesmo nome; e as ruínas do Mercado da Glória; um frade e tantas outras coisas 

ridículas que infestam esta capital e que o tempo e a energia do Prefeito se incumbiram de destruir para dar lugar à civilização em 

todas as suas maneiras de melhorar e aperfeiçoar. (Fotografia Municipal. O Comentário Mineiro, jan. 1904:37-38 cit. Brenna, 1985) 

Ao fotógrafo impõe-se a tarefa de registrar a crise arquitetônica e moral por que passou a cidade. Memória histórica que congela em imagens 

o antes e o depois da remodelação urbana. As fotos de Malta são expressões desta intenção. O fotógrafo fixa três instantes: os resquícios coloniais 

(mas estreitas e os prédios que não respeitam as normas sanitárias e arquitetônicas), a demolição e a construção das ruas e edifícios segundo os 

novos padrões de habitabilidade. 

No Rio de Janeiro, Marc Ferrez4 desenvolve uma máquina para fotos panorâmicas, cuja descrição transcrevemos a seguir. 

O grande aparelho panorâmico de Brandon, aperfeiçoado pelo artista dono deste estabelecimento, foi mandado construir expressamente 

para obterem-se vistas do Rio de Janeiro que fossem tão importantes e belas como esplêndidas paisagens que se ostentam nesta luxuriante 

e r i s o n h a natureza. 

Seja-nos permitido aqui uma ligeira descrição deste aparelho de cuja perfeição e extraordinário tamanho a todos é dado julgar pelo 

panorama em exposição. 

Alcança este aparelho como extensão no mínimo 120°, no máximo 190°. É perfeitamene automático, e funciona por meio de um 

movimento de relógio. Sua rotação completa pode efetuar-se tanto em 3 minutos como em 20, conforme a luz, e os objetos que tem a 

reproduzir. Pesa 110 quilogramas e emprega chapas de cristal de 1.10 χ 0.40 m de 8 quilos cada uma, dando imagens panorâmicas de 

um metro e dez centímetros de extensão. 

4 MARC FERREZ 

nasceu no Rio 

de Janeiro em 7 de 

dezembro de 1843-
Era filho de um 
escultor e gravador 
da Missão Francesa 
fundadora da 
Academia Imperial 
de Belas Artes. Foi 

fotógrafo da 
Marinha Imperial. 
No início deste 
século, a Casa 
Ferrez produziu e 
exibiu filmes, além 
de promover a 
atividade de 
cinematógrafos 
ambulantes que 
percorriam cidades 
difundindo o 
cinema. 



Este aparelho que o artista, seu proprietário e aperfeiçoados levou 3 anos a estudar e a melhorar, é sem contestação o primeiro do mundo, 

pois que até hoje não se fizeram vistas fotográficas iguais a que ele produz. (Ferrez, 1984:17) 

Ferrez realiza um álbum sob encomenda no qual registra o percurso que vai do concurso de fachadas de prédios e das plantas à inauguração 

da Avenida Central. 

Ferrez passeia pelas mas do Rio de Janeiro e leva consigo um pano branco de fundo, na frente do qual retrata figuras características do 

comércio ambulante do centro do Rio de Janeiro, entre as quais, a baiana quitandeira, o vendedor de aves e o mascate. Personagens que são alvo 

de uma rígida perseguição por parte daqueles que instauram normas sanitárias de circulação de fluxos, de fluidos e de mercadorias. Corpos e 

objetos que não devem escapar à grande toalete topográfica promovida na campanha de civilização do Rio de Janeiro. 

A fotografia do tipo nomeia um personagem e subtrai a cena, pondo em seu lugar um pano branco, congelando uma posição do retratado. 

O estúdio levado às ruas realiza o recorte do espaço e do tempo, elementos indissociáveis e constitutivos da existência desses indivíduos 

no espaço urbano. Se vista como um tipo, ela pertencerá a uma série. A imagem se complementa no texto que a acompanha produzindo 

uma mise-en-scène do personagem. 

A caricatura, a fotografia e o cinema mobilizam diferenciadas técnicas na produção de uma representação da cidade do Rio de Janeiro e de 

seus habitantes. As diferentes linguagens visuais se interceptam nos temas eleitos e são elementos importantes na construção da imagem do 

progresso da capital brasileira. As poses da fotografia favorecem a urdidura de uma tipologia. A fixação de tipos é um instrumento auxiliar na 

construção do sentido da história dominante produzido no período. A legenda da caricatura Tipos de Outr'ora, reproduzida a seguir, reforça a 

intenção, presente no projeto de saneamento e urbanização, de expulsá-los da 'cidade moderna'. 



O R i o e m Μ o r i m e n t o 

'O fotógrafo é o ser contemporâneo por excelência; por meio dos seus 

olhos, o presente se torna passado." ( B e r e n i c e Abo t t ) 

Raul. Cenas da Vida Carioca. Primeiro Álbum. (F o n t e : Lima, 1963:432) 

TIPOS DE OUTR'ORA 



Nos primórdios da produção filmográfica brasileira encontramos a série de filmes Tipos e Coisas Curiosas. O primeiro filme deste conjunto 

é intitulado Aspectos da Avenida - o padre vendedor de fósforos? As diferentes linguagens visuais imputam um sentido à abordagem da cidade. 

Registro onde são cristalizados os movimentos do conflito econômico e cultural entre os vendedores ambulantes e os reformadores. A leitura 

crítica do material iconográfico do período possibilita trilharmos outros sentidos possíveis da remodelação urbana. 

Por que encontramos hoje, na cidade do Rio de Janeiro, alguns destes personagens, enquanto outros sucumbiram? A atual discussão sobre 

os 'camelôs' cariocas nos dá a chave para a leitura do processo de 'civilização' da cidade no início do século XX. As Posturas Municipais e a 

imprensa nos mostram o ataque desferido contra esse comércio, responsabilizado pela não obediência às regras de higiene e urbanidade e por 

não engrossar a receita gerada pelos impostos sobre a circulação de mercadorias.6 

Alguns ambulantes sucumbem, outros sobrevivem à toalete topográfica e social da cidade. Desde o fim do século XIX, a legislação busca 

regulamentar as atividades dos ambulantes. As baianas persistem, talvez pelo fato de serem caracterizadas pela limpeza e por contarem com o 

apoio dos letrados. 

Em junho de 1889, estudantes universitários, liderados por Carlos Seidl, então quartanista de medicina, marcharam com laranjas espetadas 

em bengalas. Discursos inflamados foram pronunciados denunciando o abuso da autoridade policial em proibir a permanência da Sabina II, no 

Largo de São Francisco. O movimento saiu vitorioso e garantiu à baiana o exercício do comércio de frutas. O evento entrou tanto para a história 

da polícia carioca como para a discografia brasileira. A música Laranjas da Sabina, de Arthur de Azevedo, teve duas gravações. A primeira foi 

interpretada por Bahiano e a segunda por Pepa Delgado, numa produção de Zon-O-Phone para a Casa Edison. 

Na luta pela sobrevivência do seu trabalho, os ambulantes incorporam algumas normas e contribuem para a transformação de outras que 

lhes são endereçadas. Os registros visuais do período limpam as marcas impressas na vida urbana pelos ambulantes; os incômodos sentidos pelas 

classes abastadas diante da presença dos mesmos são apaziguados. A fotografia de tipos é exposta e consumida em cartões-postais com o selo 

do exótico. 

Visibilidade: suave imagem que nos seduz 

Além das fotos de tipos, Ferrez realiza uma série de panoramas e cartões-postais. Nestes, podemos notar, pela observação do ângulo 

privilegiado e pela posição escolhida pelo artista (situado no alto dos morros), a intenção de captar a totalidade do urbano. A chapa desliza por 

5 O filme, 

produzido por volta 

de 1908, em 35mm, 

provavelmente pela 

Foto-Cinernatográjica 

Brasileira, mostra a 

trajetória de um 

ex-padre 

proveniente de 

Diamantina, Minas 

Gerais, que se 

instala na capital e 

vive da venda de 

fósforos baratos na 

Avenida Central. 

6 Ver Anexo 1. no 

final deste livro. 



Prainha e Saúde durante a Revolta da Armada ( 1 8 9 3 ) 

detrás da lente ao mesmo tempo que a câmara gira. Movimentos que possibilitam uma impressão uniforme dos cristais que são sensibilizados 

pela luz e resultam na imagem que reúne os morros, os prédios e o mar. Fotos suaves, que ultrapassam em extensão o alcance do ângulo de visão 

humano. Os panoramas são o resultado de uma percepção que se apresenta como total e contínua. Seriam ainda uma reação à vivência 

fragmentada, dispersa e repetitiva da vida nos grandes centros? A suavidade dos panoramas promove e veicula a utopia da cidade-jardim. Fixar 

um instante, aparar um choque e cristalizar uma imagem, movimentos que elegem objetos e, na memória dos habitantes do Rio de Janeiro, forjam 

fatos numa seqüência lógico-temporal. 

A redefinição da experiência da vida urbana e de seu caráter fragmentário são correlatas à produção de imagens inteiras e sem ligação entre 

si. "O efeito de choque das fotos paralisa o mecanismo associativo do espectador" (Benjamin, 1985). A legenda nomeia e dirige a leitura da foto 



da página anterior. Nos fornece uma informação que pela leitu

ra imagética não nos seria possível obter. Promove a foto ao 

estatuto de documento visual de um fato histórico produzido no 

período: a Revolta da Armada. O sol da tarde incide sobre as 

paredes frontais das edificações. O jogo de luz e sombra ressal

ta os ângulos da paisagem retratada. 

A partir da metade do século XIX, podemos observar, na 

cidade do Rio de Janeiro, uma série de alterações no cotidiano da 

população, graças a uma progressiva entrada em cena das ma

quinarias do conforto (iluminação, bondes, trem, esgoto). Estes 

equipamentos coletivos são a materializaçào de duas tendências: 

fixar os indivíduos pelo lar, promovendo a família, e, ao mesmo 

tempo, fazê-los circular por uma rede de trajetórias previstas e de 

instituições normativas, tais como as mas, as praças, a casa de 

comércio, a escola, a fábrica e a moradia. O processo de passa

gem de uma polícia sanitária a uma tecnologia das multidões se 

dá num contexto segundo o qual a cidade, pensada como meio 

formador do indivíduo é promovida a espaço de experimentação 

do saber médico, higienista e arquitetônico. "Nada do que é ur

bano lhe é estranho" (Machado et al., 1978). A imagem da cidade 

enferma, tão clara nos momentos de epidemia, quando as frontei

ras geográficas e sociais da disposição dos bairros se apagam, é 

cristalizada. Achamos significativo o fato de a remodelação, ocor

rida no início de século, ser solidária à campanha contra a febre 



O Novo Flage lo 

Incautos e, passeio na Avenida e ... 

... a aparição do espectro, ou mais vulgarmente, a passagem 

de um automóvel oficial. KLixto - Fon! Fon! 

amarela e à nova lei de obrigatoriedade da vacina. Por que só na primeira década temos a materialização de medidas que, ou eram apontadas em 

planos, ou vinham sendo praticadas de forma pontual já no século XIX? 

A legislação municipal desse período impõe uma série de multas e proibições a toda atividade ou forma de gestão do espaço que obstrua 

a circulação de água, esgoto, luz, veículos, corpos e mercadorias pelas vias que lhes são destinadas. O incentivo à circulação como fator de 

produção de saúde é correlato às formulações da teoria miasmática. Esta identifica os pântanos, os aglomerados de pessoas, onde prevalece a 

estagnação das águas e a ausência de ventilação, a pontos de irradiação da doença. As descobertas de Harvey sobre a circulação sangüínea, 

embora distantes cronologicamente do período em estudo (1628), inspiram formas de organização do espaço urbano, como o calçamento das 

mas e a drenagem dos fluidos. 

Correlata a esta percepção fragmentada, surgem as fisiologias na literatura, os retratos e os panoramas na fotografia. A condição de cidadão, 

corpo imerso nessa rede de fluxos que circulam incessantemente, apresenta, como sua contrapartida nas novas formas de expressão artística, uma 

intenção simultânea de cristalizar o tempo e sobrevoar esse espaço multifacetado. 

Para a inauguração do eixo da Avenida Central, no dia 7 de setembro de 1904, foi construído um palanque, de onde as autoridades 

contemplaram a avenida em toda sua extensão. 



A modificação física da capital do Brasil é incorporada por meio da criação de novas soluções estéticas de representação da cidade. Na 

primeira década do século XX, é produzido o filme A Avenida Central Apanhada de um Automóvel. Os recursos técnicos empregados produzem 

uma imagem-movimento do símbolo da modernidade carioca: a Avenida Central. 

Tanto o flaneur quanto o fotógrafo experimentam dois impulsos: o de escorrer pela multidão e o de fixar determinados 'instantes' e figuras. 

A máquina confere ao instante uma espécie de choque póstumo (Benjamin, 1971:251; Barthes, 1981). A fotografia expressa bem a indissociabi¬ 

lidade dessas experiências. A pretensa objetividade e fidelidade das imagens é um forte argumento, usado, em seus primórdios, a favor do seu 

reconhecimento como uma técnica que produz arte. 

A idéia de uma reprodução fiel como resultado da precisão e regularidade do maquinismo, da possibilidade de reprodução e difusão, são 

explicações que ficaram para justificar seu triunfo. A fotografia se afirma simultaneamente aos saberes, como a higiene, que se apresentam 

enquanto positividade e progressivo acesso a verdades demonstráveis. 

A fotografia, em seus primórdios, é herdeira de uma tradição pictórica. A captação das formas, o hiper-realismo dos contornos, são alguns 

aspectos da fotografia que nos fazem lembrar as próteses imaginadas por Dürer. Procedimento de ortopedia da percepção, capaz de garantir uma 

clareza de formas diferentes das obtidas por via da percepção não-instrumentalizada. Processo de elaboração da imagem e bloqueamento de toda 

fluidez. Limpeza da representação correlata à limpeza da cidade. 

Podemos observar dois movimentos constituintes da nova percepção urbana: um, expresso nas minuciosas descrições e classificações dos 

corpos que habitam as metrópoles e transitam por elas. Os detalhes são minuciosamente inventariados e assinaladas as diferenças e semelhanças 

dos corpos e a materialidade das edificações por meio de relatórios, enquetes ou mesmo da literatura, que organiza verdadeiros arranjos em série 

de tudo que nomeiam manifesto e constitutivo da cidade; empreendimento este que se faz a partir de outro movimento: o da experiência de 

estranhamento do homem que vivência a dinâmica da cidade. A percepção sensorial orienta o movimento de remodelação urbana, ao assinalar, 

no espaço, pontos virtuais de contágio. O saneamento da cidade é também uma recodificação desse espaço. As redes de água e esgoto passam 

subterrâneas às vias de circulação dos corpos, segundo uma nova racionalidade de gestão dos fluxos e fluidos. 

A promoção da circulação é, ao mesmo tempo, apontada como condição de salubrídade e pré-requisito ao funcionamento urbano e também 

como sentimento de inquietação e desconforto, expressão do desenraizamento do seu habitante. A ampliação da rede de transportes, com o 

bonde, o trem, a luz elétrica e a concentração de pessoas fazem, do cotidiano na metrópole, uma repetição de movimentos rápidos e bruscos. 

Procura-se, ao mesmo tempo, promover a circulação rápida e eliminar o risco de ver bloqueado o fluxo de água, esgoto ou, até mesmo, 

de trigo. No início do século XX. é criado, no Rio de Janeiro, um tubo subterrâneo ligando o Moinho Inglês ao armazém da companhia situado 

no cais. Rapidez e segurança no transporte de mercadoria que dificulta o roubo e o extravio desse produto. 

A partir das últimas décadas do século XIX, a produção gráfica ganha novo perfil, com a crescente utilização das ilustrações. 

É lançado o fotojornalismo de Augusto Malta e o trabalho dos cartunistas KLixto, Raul (1874-1953) e Jota Carlos (1884-1950). As charges se 

afirmam como recurso fundamental da composição dos jornais e revistas na primeira década do século XX. Entre os periódicos de grande 

divulgação temos o Jornal do Brasil o Correio da Manhã, a Gazeta de Notícias, a Revista da Semana, o Malho, o Fon! Fon! e a Careta. 



Além de caricaturista, Raul Paranhos Pederneiras foi professor de direito, escultor, poeta e autor teatral. 

v e n t i a d a s j a n e l a s 

Cenas da Vida Carioca. Primeiro Álbum. 
(Fonte: Lima, 1963) (zincografia) 



ASSIGNA-SE RUA D' O U V I D O R Nº 1.53 Ε DO ROZARIO Nº 4 3 1 o andar 

A COMÉDIA SOCIAL 

A galante cortezia dos nossos irmãos do Rio da Prata inspira-lhes quando visitam esta capital repetidas exclamações admirativas 

do explendor da nossa pujante natureza, quase de nada mais falam nem cuidam. 

Pesa-nos este exclusivismo. Por mais incomparavelmente belo que seja o cenário de alcantilados montes e frondosas matas 

que nos cercam, desejamos ganhar um pouco de admiração dos touristes para as nossas criações próprias, para as ruas, os jardins 

e as casas. Embalde tudo quanto temos feito é mesquinho em relação ao imponente quadro que moldura a cidade. A colocação de 

alguns edifícios como a Igreja da Glória ... Passeio Público, Jardim Botânico, do Parque da Praça da República, é pouco, mas 

representa o esforço de muitas gerações para aprimorar e desenvolver as belezas naturais da terra carioca. Desta opressiva situação, 

porém vem nos libertar a execução dos melhoramentos da cidade. 

(Souza Rangel - Melhoramentos do Rio. Renascença, dezembro de 1904) 

O pintor Pedro Américo e o desenhista Aurélio de Figueiredo publicam A Comédia Social (78 números, de 3 fevereiro de 1870 a 27 

julho de 1871). Colabora também neste periódico Décio Villares, católico e positivista, pintor da IAPB. 



Obras da Avenida Central, entre as ruas General Câmara 

e Prainha. (Fonte: Revista Kosmos, setembro de 1904) 

Pedro Américo de Figueiredo e Mello é originário de Areia, 

Paraíba, e morre em Florença, Itália, em 1905. Aos dez anos, ele 

acompanha o naturalista Louis Jacques Brunet. Doutor em ciências 

físicas pela Universidade de Bruxelas, cursa filosofia e literatura em 

Paris, onde passa uma temporada. Ingres, Flandrin e Horace Vernet 

são alguns dos pintores que aprecia. Ele escreve um livro intitulado 

Refutação à Vida de Jesus de Renan. Entre os seus quadros, encon

tramos: A Batalha de Avaí, O Grito do Ipiranga Judite e Holofernes, 

O Músico Árabe; seu retrato encontra-se na Galeria Uffizzi, em Flo

rença. De volta ao Brasil, se torna professor da Academia Imperial 

de Belas Artes, responsável pelo curso de desenho e depois de 

história da arte, estética e arqueologia. 

O fotógrafo Ferrez, ao enquadrar e fixar tipos claramente visí

veis, subtrai da representação toda referência que incida na ima

gem dos personagens retratados e que pertence ao contexto urba

no. Os tipos isolados são desconectados da realidade da qual fa

zem parte. Clareza da identificação pela imagem que a destitui dos 

elementos que nos permitiriam datar e ligar estes personagens à 

topografia da cidade. 

As fotografias das construções e demolições nas proximida

des da Avenida Central, tomadas por Ferrez, são exemplos da limpeza realizada no reconhecimento fotográfico da cidade. Ao observá-las, 

imaginamos como o local de construção é denominado de canteiro de obras. Na imagem reproduzida aqui, os materiais usados estão 

cuidadosamente dispostos em séries, empilhados, arrumados; são o oposto das descrições presentes nas reclamações da população ao 

incômodo decorrente da remodelação urbana. 



A linguagem da caricatura se presta de forma exemplar a captar a incômoda reforma urbana. Diferentemente dos cânones da fotografia e da 

pintura, a representação do feio ganha uma expressão positiva na caricatura. É pelo ponto de passagem onde o belo se torna feio que o traço do 

caricaturista fixa a identidade do representado. 

Em Paris, Honoré Daumier faz humor da macadamizaçào. Ele retrata os parisienses se deslocando sob pernas de pau para se protegerem das 

obras nas ruas. (Fonte: BN: CE) 

No Rio de Janeiro, a imprensa escrita e as charges denunciam o pó, o barro, o barulho, do qual são vítimas aqueles que habitam uma cidade 

desfeita/feita. Diferentemente, as fotos anestesiam a percepção dos cariocas. O registro mnemônico dos incômodos causados pelas obras públicas 

é arquivado. Domínio político das formas, que desqualifica a percepção descontínua e imprecisa do homem na cidade. Como contraponto, a 

fotografia se apresenta como uma imagem que traduz o ideal de controle racional do espaço. Forma de olhar com os olhos da razão e da técnica, 

que cria uma fantasmagoria do real absoluto. A veracidade do visível - onde há uma aposta irrestrita no avanço da ciência e da técnica -

pressupõe uma correção estética da imagem que ultrapasse os enganos dos sentidos. No processo de desqualificação da vivência urbana, a 

suavidade dos panoramas promove e veicula a utopia da cidade-estufa. 

As Obras da City 

Valha-nos Deus! as nossas pobres ventas 

já não podem sofrer o imundo cheiro 

Das tais obras da City, pestilent as, 

Que estão infecionando um bairro inteiro. 

Se tu, leitor, passar acaso tentas 

Pelo largo da Glória, vai primeiro 

Desinfeções fazer, as mais violentas, 

Que aquilo é de micróbios um viveiro. 

Os mexe-canos, desde que amanhece 

Até que o sol vai se afundar no ocaso, 

cultivam de micróbios farta messe. 

Não escuta a Higiene os nossos gritos 

Nem menor importância liga ao caso. 

Ocupada na guerra com os mosquitos. 

(Xiquote, 1905) 7 

7 Coletânea cie 

artigos pit hi içados 

na grande imprensa 

em 1904. 



Foco: uma geografia do poder 

Na virada do século XIX, num debate sobre o saneamento da cidade do Rio de Janeiro, realizado no Clube de Engenharia,8 encontramos um 

exemplo de dois pontos básicos em torno dos quais se constrói o discurso dos preconizadores da remodelação urbana: 

O povo que debelou o inimigo externo, que abalou as rebeliões, que dominou os desertos, que talhou as pontes e viadutos, não resolveu 

ainda o problema elementar da vida em sua Capital e tem adiado indefinidamente aquilo mesmo que declara inadiável e curva-se 

abatido diante do inimigo que sabe que o vai devorar. (Barboza, 1899:1) 

O perigo interno: a doença e a possibilidade de preveni-la, com a intervenção técnica sobre o meio. 

Por um lado, temos os médicos enunciando os desequilíbrios na relação do meio e do organismo responsável pela doença. Por outro, os 

engenheiros desenvolvem estratégias urbanísticas que visam corrigir estes desequilíbrios. Os numerosos e detalhados estudos e registros sobre a 

cidade e os modos de vida de seus habitantes viabilizam um investimento político de gestão dos corpos e dos fluxos de fluidos, em que se busca 

atacar as virtualidades. Formulação de uma tecnologia das multidões e da idéia de prevenção. A afirmação das normas de gestão da cidade passa pela 

delimitação dos elementos considerados como expressão do processo de degenerescência por que passa o homem nos grandes centros: "Um solo 

ofegante de elementos patogênicos! Casas em que o ar nunca penetra, para dar ao mísero habitador a sua tara fisiológica e onde 

conseguintemente o organismo não funciona normalmente! A restrição da vida é o início da morte!" (Barboza, 1899:1) 

Uma geografia do poder é fundada com base no estabelecimento da relação entre a doença, a pobreza, a falta de higiene e o desconforto 

e formas várias de ilegalidade e imoralidade. 

O dr. Oliveira Bulhões, médico-demógrafo, ao participar da referida discussão no Clube de Engenharia, comenta: "O primeiro passo a dar 

no saneamento da cidade é o saneamento da habitação". Ε pergunta: 

Não faltam leis e regulamentos para esse fim; por que não se cumprem? por que razão está a cidade continuando a ser infecionada por 

cortiços imundos? por que razão grandes casas no interior da cidade são subdivididas em cubículos indecentes para acomodar centenas 

de indivíduos de uma promiscuidade indecente e imoral? (Bulhões, 1899:1) 

As causas assinaladas da doença recaem sobre fatores biológicos, ecológicos e morais. 

O tema da morte é mobilizado como ponto de partida dos discursos dos médicos e engenheiros sobre o saneamento da cidade. O medo e 

o pânico são suscitados pelas imagens veiculadas no período. A cidade é comparada a um barril de pólvora pronto a explodir; a ausência de 

condições sanitárias e a entrada dos imigrantes são apontadas como elementos que, ao se associarem, reagem e ceifam milhares de vidas. 

Radiografia da cidade enferma contrastada à imagem do Rio de Janeiro cartão-postal do Brasil: "A capital da República não pode ser um 

cemitério e os Governos da União e Municipal uma companhia de coveiros" (Frontin, 1899:1). 
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A morte aparece como uma imagem-impacto nos textos dos engenheiros e médicos. Sentimento de desconforto suscitado na campanha a 

favor da intervenção sobre o meio urbano corrompido. Os pronunciamentos indicam um equacionamento do espaço da pobreza graças à 

possibilidade aberta de uma gestão científica do espaço público e privado. As analogias estabelecidas entre o corpo e a cidade vão permitir uma 

série de conivências que estão na base das soluções urbanísticas (Cauquelin, 1982). 

A analogia à circulação sanguínea remete à justificativa da implementação das redes de água e esgoto e do cuidado com a ventilação. A 

renovação incessante do ar, da água e o escoamento dos esgotos são postulados como condição para purificar o meio urbano e fazer funcionar a 

moradia. 

Conivência com a idéia de sistemas semi-abertos ou fechados em estreita comunicação com o ecossistema. O dr. Barbosa demarca a 

necessidade de uma segregação espacial dos trabalhadores, solução apontada por esse autor para circunscrever as epidemias aos núcleos onde 

se concentra a população degenerada pelas péssimas condições de vida. Neste enunciado, a remodelação urbana surge como instrumento da 

solução científica para transformar o: "Limo vil em centros populacionais: um dos recursos eficazes para, ao menos, minorar os males devastado

res que assolão as capitães é separar por grandes parques os bairros populosos para impedir sua junção." (Barboza, 1899:3) 

A analogia ao metabolismo do espaço urbano. Os parques e a expulsão da população de baixa renda do centro e a localização das fábricas 

próximas a áreas verdes atendem a dois preceitos: o processo de valorização do solo urbano, que tem o seu ápice nas áreas centrais e as teses 

médicas sobre o poder oxigenador das plantas. Desenvolvimento teórico da possibilidade de os vegetais purificarem o ar viciado pela concentra

ção dos homens nas metrópoles. As florestas são descritas por Paulo de Frontin9 como oficinas de saneamento. A destruição dos morros no centro 

da cidade e o alargamento das mas são justificados pela necessidade de aeração do espaço urbano. 

A analogia ao metabolismo urbano está presente também na preocupação com o escoamento e assimilação dos detritos orgânicos e com a 

limpeza pública e privada. A construção e manutenção das redes de esgoto e dos aterros colocam na ordem do dia a reflexão sobre o solo urbano. 

A drenagem dos terrenos alagadiços, somada à ampliação da rede de transportes, possibilita a ocupação, no século XIX, da região que será 

denominada Cidade Nova (a cidade se expande em direção a São Cristóvão, seguindo as linhas férreas que foram sendo construídas). A 

preocupação com o contágio e a contaminação da água, do solo e do ar orientam a reorganização dos cemitérios, a drenagem dos solos, a 

impermeabilização das edificações. A física subterrânea se ocupa com o cálculo do dispêndio de energia no percurso dos fluxos e a projeção de 

redes independentes de circulação dos fluidos. 

As fórmulas dos engenheiro-sanitaristas são encontradas em tratados técnicos de intervenção sobre o meio ambiente. Todavia, o seu 

enunciado é pontilhado de imagens de impacto como a da ameaça da morte. Os médicos, com o apoio da estatística, reforçam o aspecto 

quantitativo e buscam conferir às suas teorias a legitimidade da ciência. Poder das imagens que se associa aos gráficos e estatísticas, estratégias 

de enunciação destes saberes, que se apresentam como verdades demonstráveis. Verdades empíricas passíveis de uma leitura crítica. 

No primeiro semestre de 1904, nas atas da Academia Nacional de Medicina, órgão que apoia a campanha sanitária chefiada por Oswaldo 

Cruz, encontramos uma discussão sobre as estatísticas oficiais. O médico Felício dos Santos suscita a questão da necessidade de um levantamento 
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preciso da população carioca, como instrumento de uma topografia médica. Alguns acadêmicos se preocupam com as implicações nefastas à 

unidade da corporação, decorrentes desses pronunciamentos. A divergência com o projeto médico oficial é negada. Não era preciso fazer 

censuras ao regime atual, pondera o dr. Costa Ferraz. Mesmo assim, os acadêmicos que se atribuem o papel de conselheiros dos poderes públicos 

e da população leiga assinalam a imprecisão das estatísticas: 

Nenhuma conclusão positiva pode ser tirada para aquilatar das condições de salubridade desta capital, desde que não é conhecida a 

sua população ... trata-se apenas de conjecturas, não tendo valor algum as estatísticas apresentadas até agora, porquanto não foi jeito 

um recenseamento que exprima o número exato de habitantes do Rio de Janeiro. (Santos, 1904:307-311) 

A Academia decide, por unanimidade, solicitar junto à Directoria Geral de Saúde Pública o recenseamento da população. Teremos um novo 

recenseamento geral da cidade somente em 1906. O relato anterior vem reforçar a necessidade de estarmos atentos à dinâmica do embate de 

propostas sobre o saneamento da cidade do Rio de Janeiro; a discussão relatada não exclui o fato seguinte: Carlos Seidl, orador da Academia, 

recolhe junto a funcionários da administração pública hospitalar dados que reforçam sua argumentação em defesa da vacina. Embora ele tenha 

afirmado, numa sessão, ter recorrido a pessoas idôneas a fim de obter os dados, vai retificá-los numa sessão futura. Este fato exemplifica a 

dificuldade de se estipular um controle da incidência de fenômenos mórbidos expressos numericamente (ANM, 28/07/1904:133). O 

procedimento desse acadêmico reflete um acordo com a exigência do saber médico contemporâneo, em que a previsão é realizada por 

meio do cálculo numérico. 1 0 

As primeiras estatísticas usadas pelo saber médico no fim do século XVIII foram empregadas na comprovação da eficácia da vacina 

antivariólica. 

Observamos, no contato com as fontes, como se operam os recortes temáticos do período. O suporte teórico-conceitual usado por alguns 

historiadores faz com que posições-sínteses construídas na época sejam referendadas. Perde-se de vista uma leitura pluralizada na qual os 

diversos enunciados contemporâneos corresponderiam a pontos distintos de uma trajetória cujos rumos não estão dados a prion. Pontos móveis, 

formadores de campos de força, que, ora se distanciam, ora se aproximam, durante o processo em estudo. A demarcação das diferenças faz parte 

da estratégia de luta entre os formuladores da remodelação urbana. Os conceitos não são meras abstrações, compartimentos ou etiqueta 

imputados ao real. Entendemos que eles circulam e ligam as linguagens das fontes, da teoria e da narrativa histórica. 
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