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A cidade de São
Paulo (SP), até a

metade do séc.
XIX, restringia-se

ao chamado
“centro velho”.
As construções

eram feitas lado
a lado, com uma

única parede
separando-as.

Não havia
jardins nas
frentes das

casas, e as pare-
des, em geral

brancas, faziam
a separação do
lote com a rua
(“A cidade de

São Paulo vista
dos Piques”,

1862, Militão
Augusto de

Azevedo).

1. A cidade na
fotografia

Afo to gra fia é um im por tan te do cu -

men to his tó ri co. Por meio dela

po de mos re cons truir de ta lhes his tó ri -

cos, com os há bi tos das pes soas, seus

ob je tos e lu ga res. Olhan do para a fo -

to gra fia des ta pá gi na, o que po de mos

de du zir?

Se re pa rar mos na cor, em pre to e

bran co, no ta re mos um as pec to an ti go na

ima gem. Algo de fins do sé cu lo XIX e

iní cio do XX? Não ne ces sa ria men te.

Ain da hoje ve mos fo tó gra fos rea li zan do

seus tra ba lhos em pre to e bran co. As sim,

a cor iso la da men te não in di ca a an ti gui -

da de de uma fo to gra fia.

A ima gem apre sen ta um cer to tipo de

casa que não é mui to co mum nas ci da des

atuais. Casas gru da das umas às ou tras,

to das no ali nha men to de ruas tor tuo sas,

pa re ce uma ci da de que exis ti u há tal vez

du zen tos ou tre zen tos anos. Mas a que

tem po per ten ce rão? 

O tipo das ca sas nos dá ape nas uma

ideia da sua épo ca, mas não com cer te za.

Veja, por exem plo, a fo to gra fia seguinte.

Ela é re cen te e, no en tan to, apre sen ta es -

sas ca sas que pa re cem an ti gas.

Para uma aná li se mais pre ci sa de

uma fo to gra fia como do cu men to his tó -

ri co, de ve mos pro cu rar re fe rên cias em

ou tras fon tes, bem como em li vros e re -

vis tas. A com pa ra ção des sas ima gens

com a si tua ção atual des ses lu ga res é

tam bém um re cur so.

Bus can do o lu gar re tra ta do pela primeira

fotografia, não en con tra re mos qua se nada

do que lá exis tiu. Com a che ga da de tra ba -

lha do res imi gran tes no fi nal do sé cu lo
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XIX e o de se jo das gran des ci da des bra si -

lei ras em se guir os mo de los eu ro peus de

ar qui te tu ra, mui tas obras dos sé cu los an -

te rio res fo ram to tal men te de mo li das. As

fo to gra fias e os tex tos an ti gos são os úni -

cos meios de re lem brar como eram es ses

lu ga res.

No en tan to, se pro cu rar mos bem, en -

con tra re mos, mes mo nas gran des ci da -

des, al gu mas cons tru ções e ob je tos que

nos po dem dizer algo dos tem pos pas sa -

dos. Des co bri re mos tam bém que, em al -

gu mas ci da des es pa lha das pelo Bra sil,

mui tas cons tru ções an ti gas, ruas, há bi tos

etc. fo ram pre ser va dos.

O con jun to de coi sas que res ta ram

de ou tros tem pos, como cons tru ções,

mo nu men tos, pe ças de mu seus, li vros,

len das e sa be res, de no mi na mos “pa tri -

mô nio his tó ri co”, que per mi te às pes -

soas co nhe cer sua his tó ria e ter cons -

ciên cia da so cie da de em que vi vem.

Con tém in for ma ções dos que vi ve ram

nos vá rios mo men tos da his tó ria, não

ape nas de uma clas se so cial ou de um

in di ví duo. O pa tri mô nio lem bra tan to a

cul tu ra dos po vos es cra vi za dos como a

dos se nho res, dos mi se rá veis e das fa -

mí lias abas ta das. As sim, des de um pe -

que no pote de bar ro uti li za do pe los ín -

dios para car re gar água até uma gran de

ci da de re ple ta de edi fí cios de vem ser

con si de ra dos pa tri mô nio de nos sa his -

tó ria.

A par tir do pa tri mô nio po de mos des -

per tar nos sos olhos de pes qui sa do res,

“con ver sar” com os ob je tos an ti gos e

pen sar so bre a his tó ria, a eco no mia, a re -

li gião, os cos tu mes, en tre ou tros as pec tos

de nos sa so cie da de. Ele exis te em todo o

ter ri tó rio bra si lei ro, ape sar de mui tas ve -

zes es que ci do. Nes te li vro, es tu da re mos

o pa tri mô nio re    ma nes cen te dos ar raiais e

vi las que nas ce ram com a ex plo ra ção de

mi né rios na Amé ri ca por tu gue sa a par tir

do fi nal do sé cu lo XVII.

Em Prados, a
poucos 
quilômetros de
São João del-Rei
(MG), as lentas
mudanças
econômicas 
fizeram com que
boa parte das
construções 
mantivesse o
aspecto dos 
séculos 
passados.
Podemos ver,
porém, 
modificações
impostas pelo
século XX. Veja,
por exemplo, o
poste de 
iluminação 
pública. Existem
outras? Observe.
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