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No decorrer do século XX, as administrações públicas realizaram algumas intervenções 

sobre a cidade do Rio de Janeiro, que a valorizaram. Por exemplo, as obras do prefeito Pereira 

Passos (1902-06); o aterro do Flamengo ― administração Carlos Lacerda (1960-65), quando o 

município era o Estado da Guanabara ―, transformado no belo parque, contrariando os 

interesses dos especuladores imobiliários, que desejavam transformar a área nova em um novo 

bairro da cidade; a opção de realizar o crescimento da cidade para a Barra da Tijuca, apesar dos 

sérios problemas do projeto elitista do arquiteto Lucio Costa.  

Naquele século, lamentavelmente, tivemos muitas intervenções maléficas para a cidade e 

sua população, com destaque para os mais pobres, que tiveram de se aglomerar em favelas, 

loteamentos irregulares, cortiços e áreas de risco, pela ausência de política habitacional para a 

nossa sociedade. Com relação ao Patrimônio Ambiental, alguns de nossos governantes foram 

irresponsáveis e destruidores: com a poluição de rios, lagoas, da baía de Guanabara e outros 

mananciais aquáticos e com a nossa cobertura verde e da belíssima paisagem que era o 

elemento que dava encanto especial e marcante à cidade do Rio de Janeiro.  

                                                           

 

1 Este texto foi escrito para atender à médica veterinária e tenente (R2) Ana Stela Fonseca, que me encaminhou 
carta, denunciando a proposta do governo municipal de derrubar e instalar um grande estacionamento, para o 
estádio do Maracanã (Copa de 2014), em áreas pertencentes à Quinta da Boa Vista. Demolição de todo o complexo 
ocupado pelo atual Centro Hípico do Rio de Janeiro, antes Centro Hípico do Exército e, no governo joanino, a área 
era maior, as suas Reais Cavalariças. Além desse complexo histórico, quer derrubar o belíssimo prédio construído 
após a Proclamação da República, para abrigar o “Quartel Tipo de Cavalaria”, depois transformado no 21o Grupo de 
Artilharia de Campanha, unidade que se destacou na participação das Forças Expedicionárias Brasileiras, na 
Segunda Guerra Mundial. Essa Unidade foi transferida para Niterói, deixando esse complexo arquitetônico militar 
sem uso. 

Os objetivos de minha participação restringem-se ao meu compromisso intelectual e ético em defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Ambiental brasileiro. 
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Com relação à destruição do nosso patrimônio histórico, arquitetônico e urbanístico, 

podemos destacar alguns exemplos lamentáveis, que simbolizam o comprometimento desses 

governantes e de seus técnicos com os interesses mesquinhos de grupos econômicos, políticos e 

elitistas. 

 

MORRO DO CASTELO 

O arrasamento do conjunto histórico do Morro do Castelo, berço da criação da cidade, 

para, contraditoriamente, festejar o Centenário da Independência, foi a festa dos arrogantes, dos 

donos da verdade, dos que sabem o melhor para a cidade e para sua população. Comemoração 

ao assassinato da referência histórica mais importante dos cariocas.  

Empenho de um importante engenheiro, professor da antiga Politécnica de Engenharia, 

Carlos Sampaio, associado aos interesses de grupos sequiosos de negócios imobiliários. Ele 

havia obtido uma concessão do governo da União, em 1890, para a demolição do morro do 

Castelo, por conta própria. Em troca, ficaria com os terrenos da explanada para vendê-los e obter 

os lucros do investimento realizado. Para concretizar o empreendimento, criou a “Empresa de 

Arrasamento do morro do Castelo” (1891), com a participação de outros engenheiros importantes 

da época: Vieira Souto, Paulo de Frontin etc. O grupo não conseguiu o capital para realizar a obra 

e a proposta morreu, em 1903. 

Carlos Sampaio chegou ao poder como prefeito nomeado (1920-22) e pôde realizar seu 

sonho de arrasamento do núcleo criado por Mem de Sá, em 1o de março de 1567.  

Os argumentos apresentados para instalação da Feira na esplanada originada do arrasamento do 

sítio histórico e não em outra área da cidade, que não provocaria esse dano, foram pueris e 

insustentáveis.  

O argumento de que o morro do Castelo barrava a circulação da brisa marinha, necessária 

para higienização da cidade, já havia sido desqualificado pelo físico-mor do Reino, Dr. Manoel 

Vieira da Silva, sobre proposta semelhante feita pela Câmara de Vereadores, no final do século 

XVIII, e encaminhada ao príncipe regente D. João, estando no Rio de Janeiro. 

Escreveu o físico-mor: Temos demonstrado, que a atmosfera própria desta cidade, e o 

morro do Castelo, considerados isoladamente são por si muito débeis obstáculos à Saúde Pública 

(...). Graças ao parecer desse cientista, foi salvo o sítio histórico, derrubado na gestão de Carlos 

Sampaio. 

O segundo argumento propalado pelo prefeito foi: “O morro do Castelo é como um dente 

cariado na boca de uma mulher bonita”! Nesse caso, os dentistas restauram o dente, preservam o 



paciente com vida e tornam o seu sorriso bonito. Ao contrário, Carlos Sampaio optou pela degola 

do morro.3 (Ver Anexo 1) 

 

ESCOLA DE BELAS ARTES: PROJETO DE GRANDJEAN DE MONT IGNY 

A obra arquitetônica mais importante do governo de D. João VI (1808-1821) foi a 

construção do prédio para abrigar a Academia Real de Belas Artes, projetada pelo famoso 

arquiteto Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny e inaugurado em 1826. Este majestoso 

prédio era colado a um outro construído pelo vice-rei D. Luís de Vasconcelos e Sousa (1779-

1790), para abrigar o Museu de História Natural, conhecido como a Casa dos Pássaros.  

Com a instalação da Corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, dependências da 

Fazenda Real e a Casa da Moeda, que funcionava no Paço Real (Praça Quinze), foram 

transferidas para o citado museu, em 1808, e todas as suas coleções encaixotadas. 

Permaneceram como tal por dez anos! Com esse despejo perdemos grande parte desse acervo, 

iniciado no século XVIII.  

Ficavam esses dois prédios na quadra entre os atuais logradouros: Avenida Passos; 

Travessa das Belas Artes (referência À Escola); Rua Gonçalves Ledo e Beco do Tesouro 

(referência À Casa da Moeda e a Fazenda Real). Hoje é um terreno vazio usado como 

estacionamento particular !  

Este crime ao patrimônio arquitetônico e histórico da cidade se deu pela simples decisão 

do ministro da Fazenda, Artur de Souza Costa, que resolveu construir a sede do ministério nesse 

local e mandou demolir as edificações. Opção que teve a conivência ou omissão das entidades 

de classe dos engenheiros e arquitetos (CREA, Clube de Engenharia, IAB etc.), da Câmara de 

Vereadores e outras instâncias políticas. Foi aberto concurso público de arquitetura para o novo 

prédio, sendo vencedora, em 18 de dezembro de 1936, a dupla de arquitetos Vladimir Alves de 

Souza e Enéas da Silva, com projeto em linguagem modernista. 

Como o ministro Artur de Souza Costa não gostava de arquitetura modernista, não realizou 

o projeto vencedor: mudou de terreno para a atual Avenida Presidente Antônio Carlos e construiu 

ao seu gosto prédio monumental em estilo eclético, com elementos neoclássicos. Esse prédio foi 

inaugurado em 10 de novembro de 1943. 

                                                           
3
 Recomendo a leitura de dois livros que tratam, com profundidade, do arrasamento do morro do Castelo: a) 

KESSEL,Carlos. A vitrine e o espelho: o Rio de Janeiro de Carlos Sampaio. Rio de Janeiro: Secretaria das Culturas, 
Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2001; b) 
NONATO, José Antonio, SANTOS, Nubia Melhem. Era uma vez o Morro do Castelo. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000. 



A opção estética de um ministro foi o bastante para perpetuar-se essa agressão à história 

e à arquitetura da cidade do Rio de Janeiro. 

Como o terreno continua vazio e o pórtico do edifício projetado por Grandjean de Montigny 

encontra-se no Jardim Botânico, é obrigação do atual Ministério da Fazenda, reconstruir o 

conjunto, tal e qual. Dirão alguns especialistas em Restauro que isso “é Falso Histórico” e que 

não devemos fazer tal reconstrução.  

Considero acertada a opção dos luteranos alemães e do governo da cidade de Dresden, 

de reconstruírem o seu belo e famoso templo “Frauenkirche”, destruído pela Força Aérea inglesa, 

em 1945. 

Disse o presidente alemão quando da inauguração, em 2006: "É um símbolo de 

reconciliação e um sinal de que nunca mais deverá haver guerra".  

Esperamos que no dia de inauguração dos prédios reconstruídos, as autoridades 

brasileiras presentes possam ofertar à cidade do Rio de Janeiro a bela obra concebida por 

Grandjean de Montigny, assim como reconhecer a importância histórica da iniciativa do rei D. 

João VI.4 (Ver Anexo 2) 

 

O PALÁCIO MONROE: VÍTIMA DE “FORÇAS OCULTAS” 

O Palácio Monroe foi projetado pelo engenheiro-arquiteto coronel Francisco Marcelino de 

Souza Aguiar, autor de outros prédios marcantes da cidade do Rio de Janeiro, como o da 

Biblioteca Nacional, na Avenida Rio Branco, e do Quartel Central do Corpo de Bombeiros, no 

Campo de Santana. Foi prefeito da cidade, no período de 1906 a 1909. 
                                                           
4
 Ler: a) BANDEIRA, Julio, XEXÉO, Pedro Martins Caldas, CONDURU, Roberto. A Missão Francesa. Introdução do 

embaixador Marcos Azambuja. Rio de Janeiro: Sextante, 2003; b) BRASIL – MUSEU DA FAZENDA FEDERAL. A 

arte no Palácio da Fazenda. Rio de Janeiro: Ministério da Fazenda, 1983; c) CAVALCANTI, Nireu Oliveira. O Rio de 

Janeiro setecentista: a vida e a construção da cidade da invasão francesa até a chegada da Corte. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2004; d) CAVALCANTI, Nireu Oliveira. Rio de Janeiro centro histórico 1808-1998: marcos da colônia. 

Rio de Janeiro: ANIMA, 1998; e) CAVALCANTI, Nireu Oliveira. A reordenação urbanística da nova sede da Corte. In: 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a. 168, n. 436, p. 149-199. Rio de Janeiro: IHGB, 2007; f) 

CAVALCANTI, Nireu Oliveira. Veredas da Arquitetura Modernista no Rio de Janeiro. In: Documento técnico resultante 

dos estudos para a criação do Centro de Memórias da Educação e da Cultura, no Palácio Gustavo Capanema – Do 

Palácio Capanema ao Palácio Brasil: uma proposta, p. 15-43 Rio de Janeiro: Acordo Brasil/UNESCO, projeto 

911BRA1123, 2009. 

 

 



O prédio projetado por Souza Aguiar foi construído como pavilhão do Brasil na Exposição 

Internacional de Saint Louis (5/5/1904 a 1/12/1904). O jornal The Censor, anunciando o início da 

feira, registrou: 

Está aberta a grande Exposição da compra da Louisana e certamente ela oferece 

um dos mais grandiosos espetáculos jamais contemplados pelos olhos humanos. 

Existe uma multidão de belezas, entre as quais o edifício do Brasil, que deve ser 

considerado a mais nobre concepção que até hoje tenha aformoseado qualquer feira 

mundial. 

Grande, belo, estupendo, tudo ali se apresenta em tal grau, nunca ultrapassado 

pelo sentimento em outras exposições. 

O jornal The Louis Post Dispach assegurou:  

O edifício do Brasil que vai ser inaugurado é um dos mais belos da Exposição e 

também do mundo. Bastaria que as mesmas idéias seguidas no projeto e na construção, 

quanto a ordem, proporções, harmonia e, sobretudo, apropriações, fossem tomadas 

como norma na vida de qualquer país para desenvolvê-lo, torná-lo grandioso em tudo 

quanto o espírito de seu povo possa conceber e as mãos humanas executar. 

O pavilhão premiado foi reconstruído na cidade do Rio de Janeiro e inaugurado em 1906, 

recebendo o nome de Monroe em homenagem ao presidente dos Estados Unidos da América, 

James Monroe. Durante o período de sua existência, como marco da Avenida Central, hoje Rio 

Branco, abrigou várias funções quando o Rio de Janeiro era capital do Brasil: pavilhão de 

exposição, sede da Câmara de Deputados, em seguida do Senado Federal e Tribunal Superior 

Eleitoral. A partir de 1960, Brasília capital, abrigou a representação do Senado Federal e sede do 

Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA). 

No governo do presidente Ernesto Geisel (1974-1979) e gestão do ministro da Educação e 

Cultura Ney Braga (1974-1978), foi iniciada a campanha para demolição do importante prédio. 

Alegavam os defensores dessa violência contra a cidade que a construção do Metrô iria afetá-lo, 

sendo desmentida a versão, pois a companhia fizera desvio do túnel para não prejudicá-lo.  

Surgiu então a mais sórdida, pretensamente técnica: o Palácio Monroe não tinha qualidade 

arquitetônica que justificasse a sua preservação. Isso abalizado pelo próprio IPHAN e seu diretor 

Renato Soeiro, pelo Conselho de Planejamento Urbano da cidade; por arquitetos modernistas 

famosos como Lucio Costa, Vladimir Alves de Souza, Mauricio Roberto, políticos, historiador da 

envergadura de José Honório Rodrigues e outros, apoiados pelo jornal O Globo. 



Posicionou-se contra a demolição, com embasamento técnico e firmeza, o Clube de 

Engenharia, que exarou brilhante parecer do seu conselheiro, engenheiro Durval Lobo, em 16 de 

janeiro de 1975. 

A movimentação dos defensores do Palácio Monroe foi grande, com manifestações, 

abaixo-assinado e delegações junto ao ministro Ney Braga. Este chegou a declarar à imprensa 

que o prédio não seria demolido. Opinião que se desdisse, sob pressão do próprio presidente 

Geisel, favorável à sua demolição. 

As “Forças Ocultas” foram vencedoras, para tristeza e revolta daqueles que amam a 

cidade do Rio de Janeiro. No terreno do antigo Monroe foi construída uma gara gem 

subterrânea  ― como sempre, o carro particular é o protegido dos nossos governantes ― e sobre 

a laje colocado o belo chafariz trasladado da Praça da Bandeira. (Ver Anexo 3) 

Certidão de batismo do condenado a morte e ao esquartejamento ― Palácio Monroe: 

 

Ata do lançamento da Pedra Fundamental do edifício do Pavilhão de São Luiz no Rio de Janeiro 

Aos quinze dias do mês de Novembro de mil novecentos e cinco, presentes S. Exa o Sr. 
Presidente da República Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, o Sr. Ministro da Indústria, 
Viação e Obras Públicas, Dr. Lauro Severiano Muller, altas autoridades, membros do Congresso 
Nacional, e outros convidados, procedeu-se à cerimônia do lançamento da pedra fundamental do 
Pavilhão da Exposição de São Luiz, que o Governo da República fará construir na Avenida 
Central, segundo o projeto organizado pelo Sr. General Francisco Marcelino de Souza Aguiar, 
incumbido da construção. 

Para registrar o acontecimento mandou o Sr. Ministro da Indústria, Viação e Obras 
Públicas lavrar a presente ata, em duas vias, uma que se destina a ser conservada na Seção de 
Manuscrito da Biblioteca Nacional, e outra que juntamente com os jornais do dia e moedas 
correntes, será encerrada na cavidade da pedra fundamental. 

Seguem 73 assinaturas. (FBN: II-34, 32, 5) 

 

Após tantos anos da ocorrência desses crimes contra a cidade e seu patrimônio e, 

principalmente, para sua população, perguntamos ― que benefícios trouxeram?  

 

SÉCULO XXI: O TSUNAMI AMEAÇADOR 

Grupos econômicos e políticos transnacionais se encastelaram em duas “empresas” 

poderosíssimas denominadas FIFA e COI ― Comitê Olímpico Internacional. Estão a vender 

eventos esportivos caríssimos, segundo as regras estabelecidas unilateralmente por elas, ditando 

modelos espaciais e o tipo de usuários adequados aos seus padrões. Alcançar esse mundo 

galáctico é o exigido às cidades, mesmo que destruam seu patrimônio cultural, urbanístico, 



arquitetônico e histórico. O objeto vendido por esses empresários é apresentado como ideal de 

modernidade. Cabe aos governos que compraram esses eventos mudar suas prioridades e se 

endividar para realizar as obras maquiadoras e supérfluas do mundo midiático da FIFA e do COI. 

A crise que assola todos os países, com desemprego, recessão e convulsão social, 

podendo chegar a níveis alarmantes, é totalmente desconhecida pela FIFA e o COI. Enquanto os 

governos desses países em crise retiram benefícios sociais, exigem esforços de sua população, 

mudança de prioridades em seus investimentos, o governo brasileiro em seus três níveis ― para 

as cidades que sediarão esses eventos ― está jogando dinheiro pelo ralo e abandonando as 

obras sociais. 

A cidade do Rio de Janeiro conta com uma população de 6.323.037, sendo que 1,3 milhão 

vive em favelas. Tem precário sistema de transporte coletivo, com dominância do transporte em 

ônibus. O Metrô, hoje, tem apenas 48 km de extensão, muito abaixo do de São Paulo (74,3 km) e 

de Madri, com 243 km para uma população de pouco mais de 3 milhões de habitantes. 

O sistema público de saúde está caótico, ao ponto de um rapaz acidentado e uma senhora 

percorrerem vários hospitais e terminar morrendo pelo atraso no atendimento e uma senhora ser 

dada como morta e enviada para a necrópole e a filha constatar que ela estava viva!  

Aumentou o número de tuberculosos e estamos expostos à epidemia de dengue. 

A rede pública de ensino é considerada de baixa qualidade e insuficiente. Os pais, se 

possuírem recursos, preferem colocar seus filhos em escolas particulares. 

A rede de esgoto não atende à demanda e o mesmo acontece com a coleta de lixo 

domiciliar, provocando a poluição do território e dos recursos hídricos. O ar da cidade está 

poluído em níveis acima dos de São Paulo. 

A violência urbana tomou conta de toda a cidade e, provavelmente, não haverá família de 

classe média e pobre que tenha saído ilesa dessa violência. 

Apesar de todas essas tristes mazelas, a palavra de ordem dos governantes é realizar 

obras para os eventos da Copa de Futebol (2014) e para os Jogos Olímpicos (2016). Já estamos 

assistindo a essa opção perversa: a destruição do Maracanã, ícone mundial e que abrigou, 

perfeitamente, a Copa de 1950. Havia passado, recentemente, por grande reforma, mas os 

vendedores da FIFA exigiram nova reforma que o destruiu, a um valor que ultrapassa um milhão 

de reais. Dinheiro que daria para construir outro novo e fazer melhorias no Maracanã. 

A Prefeitura anunciou a construção de um túnel na região do porto e, após sua conclusão, 

demolir a Perimetral! Ao custo de dois milhões de reais. Duas obras supérfluas que dariam para 

construir, no mínimo, 30 mil unidades de habitações populares! 



Anunciou, também, que irá destruir todo o complexo de construções na Quinta da Boa 

Vista ocupadas pelo atual Centro Hípico do Rio de Janeiro, antes Centro Hípico do Exército e, no 

governo joanino, a partir de 1809, em área próxima, as suas Reais Cavalariças. Além desse 

complexo histórico, quer derrubar o belíssimo prédio construído, após a Proclamação da 

República, para abrigar o “Quartel Tipo de Cavalaria”, depois transformado no 21o Grupo de 

Artilharia de Campanha, unidade que se destacou na participação das Forças Expedicionárias 

Brasileiras, na Segunda Guerra Mundial. Essa Unidade se transferiu para Niterói e deixou esse 

complexo arquitetônico militar, sem uso.  

Toda essa agressão para construir um estacionamento para o estádio do Maracanã! Mais 

uma vez o poder público priorizando o carro, em detrimento da qualidade ambiental e histórica da 

cidade do Rio de Janeiro e de sua população. 

 

 

Imagem do Google. A área fica na parte inferior da foto, entre a Rua Bartolomeu de Gusmão e o leito dos trilhos da 

Central do Brasil. 

 

 



 

Foto de Sérgio Zalis, in: Rio de Janeiro visto do céu. Fotografias de Sergio Zalis, texto e pesquisa de Pedro Karp 
Vasquez. Rio de Janeiro: Editora Caras, 2005. 

 

 

CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DA QUINTA DA BOA VISTA 

Período joanino e imperial 

A expansão da França napoleônica se deu na península Ibérica com a invasão de 

Portugal, em 1807, pelas forças franco-espanholas e a consequente fuga da Família Real 

portuguesa (27/11/1807), acompanhada de pessoas qualificadas para constituir, provisoriamente, 

o governo monárquico na colônia brasileira. A esquadra aportou em Salvador, Bahia, em 22 de 

janeiro de 1808 e se instalou, como Corte, na cidade do Rio de Janeiro, a partir do seu 

desembarque, em 8 de março de 1808. 

Evidentemente, a cidade não tinha edificações compatíveis com a função de Corte de uma 

monarquia europeia. Retratava a política cerceadora do colonizador que, contraditoriamente, 

agora iria usufruí-la! Experiência inusitada: a cidade-colônia virou Corte do império luso e Lisboa 

― provisoriamente, sede do vice-rei nomeado por D. João ―, capital da conquista francesa, sob 

o governo do general Jean-Andoche Junot. 



O governo joanino (1808-1821) se instalou no antigo Paço, acrescido de outros prédios em 

volta e recebeu de presente uma chácara em São Cristóvão, do rico comerciante Elias Antônio 

Lopes, para que a Família Real tivesse um palácio de campo. O palácio rural se fez 

transformando a fazenda de Santa Cruz em propriedade nobre. 

Em 25 de março de 1808 foram iniciadas as obras de adaptação da residência doada ― 

sendo nomeado administrador das obras, o próprio Elias Antônio Lopes ― para Palácio Real da 

Quinta da Boa Vista. Para ampliar o terreno recebido, o príncipe regente D. João adquiriu outras 

propriedades vizinhas: a) a chácara de João da Costa Lima (28/08/1810); b) imóveis de herdeiros 

de Elias Antônio Lopes, a Chacrinha e o terreno da Venda (25/11/1815); c) a Quinta da Joana 

(26/03/1819) e d) o terreno de Francisco Gonçalves da Silva Campos (23/07/1820). 

A Quinta de D. João VI abrangia, além dos terrenos ocupados hoje pelo parque, o Jardim 

Zoológico, Horto, o Centro Hípico do Rio de Janeiro, e o em que estava o 21o Grupo de Artilharia 

de Campanha, o quartel do Corpo de Bombeiros, Escola municipal; os terrenos ocupados pelo 

leito da Estrada de Ferro Central do Brasil; os terrenos do lado par da antiga Rua Duque de Saxe 

― hoje dividida em dois trechos, em decorrência do leito da estrada de ferro: Rua Almirante 

Baltazar e Rua General Canabarro ― parte do campus da UERJ, área ocupada pelo estádio do 

Maracanã, o prédio abandonado onde funcionou o Museu do Índio (antigo Laboratório 

Bacteriológico) e parte do morro da Mangueira denominada Candelária.5 

D. João VI nos legou ainda as primeiras reformas e acréscimos da casa da chácara, 

instalou o primeiro portão monumental e o ajardinamento da Quinta. D. Pedro I, seu filho, e D. 

Pedro II, seu neto, ampliaram o palácio, deram-lhe a feição neoclássica e construíram todos os 

seus anexos de apoio, dentre eles o palacete para residência do mordomo em exercício, sendo o 

primeiro a ocupá-lo Francisco Gomes da Silva (o Chalaça, 1791-1852) e, o último, o barão 

Nogueira da Gama ― Nicolau Antônio Nogueira Vale da Gama (1802-1897). 

Os imperadores permitiram a construção na área de várias unidades habitacionais para os 

trabalhadores da Quinta e abriram ruas, formando um pequeno bairro dentro do parque. Também 

foram construídos: palacete para o duque de Saxe ― casado com a princesa Leopoldina, filha de 

D. Pedro II ―, a estação particular para que o trem da Estrada de Ferro D. Pedro II (atual Central 

do Brasil) parasse na Quinta, uma escola mista para os moradores da Quinta e arredores etc. 

Como não poderia faltar, foi erguida capela dedicada a Nossa Senhora Santana, em rua interna 

de mesmo nome. 
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Em destaque foi construído o complexo conjunto de cocheiras e cavalariças, com oficina 

de pintura e correeiro e de ferrador. Situava-se esse setor próximo da área onde funciona 

atualmente o Centro Hípico do Rio de Janeiro. Em 1888, trabalhavam nessas cavalariças e 

cocheiras, cerca de 85 funcionários. Portanto, esse setor da Imperial Quinta da Boa Vista foi a 

escola de veterinária, de técnicos cuidadores e treinadores de equinos, de professores de 

montaria e equitação, mostrando que a criação de cavalos de raça e dotados de beleza e 

habilidades é uma atividade antiquíssima na cidade do Rio de Janeiro. Os proprietários desses 

animais ― comerciantes, fazendeiros e pessoas de várias profissões que possuíam terrenos no 

município capazes de abrigarem o criatório de equinos ― formavam a força auxiliar de cavalaria. 

Nos dias festivos ou cerimoniosos, desfilavam orgulhosos de seus animais, ou participavam dos 

torneios de cavalhadas, jogos de argolas etc. O criatório existente no Rio de Janeiro colonial 

aperfeiçoou-se com a vinda da Família Real. Dom João VI era apaixonado pela equitação. (Ver 

Anexo 4) 

Já no governo de D. Pedro II, no ano de 1851, dois “médicos veterinários” anunciavam no 

Almanack Laemmert os seus serviços: Dr. Ignácio José Garcia, “com hospital veterinário”, no 

antigo quartel de Cavalaria, no campo da Aclamação (atual Campo de Santana) e Ruffier-

Martelet, na Rua dos Ciganos (atual Constituição). Oito anos depois, eram oito veterinários 

anunciando; entre eles, José Moutinho dos Reis, com endereço na Rua dos Ciganos, possuía 

“cocheira de receber animais, ou tratar e curá-los”. Os dois pioneiros já não aparecem no 

Almanack.  

Voltando à Quinta da Boa Vista. Espalhadas pelo terreno e longe do olhar dos visitantes e 

da própria Família Imperial, encontravam-se as senzalas, moradias dos escravos, originários, na 

maioria, da Fazenda de Santa Cruz. 

O tratamento paisagístico da área passou por longo processo de atuação de vários 

profissionais, canalizando e retificando o rio Joana, o riacho Pedregulho, formando lagoas de 

estabilização das águas para evitar o alagamento dos jardins, quando das frequentes enchentes. 

Foram realizadas grandes aleias, principalmente a dos bambus. O traçado que permanece até 

hoje em grande parte da Quinta da Boa Vista é de autoria do paisagista Auguste François-Marie 

Glaziou (1828-1906). Segundo Morales de Los Rios Filho, em 1850, o parque era dotado de 

várias fontes e a vegetação “luxuriante, aleias bem-cuidadas, muros de arrimo artisticamente 

feitos à margem dos regatos”. Elogia a intervenção de Glaziou, que realizou o traçado dos jardins 

no estilo inglês e que teve “o bom gosto de não destruir duas ou três aleias retilíneas e 



infindáveis”, como a dos bambus.6 A remodelação do jardim que ele projetou começou em 

setembro de 1870 e ainda não fora concluída quando se deu a queda do Império (15/11/1889). 

O projeto de Glaziou restringiu-se à área da Quinta onde está localizado o atual Museu 

Nacional e o limite da linha de trens da Central do Brasil.  

Dois fatos fizeram mudar o proprietário-titular da Quinta da Boa Vista: a volta de D. João VI 

para Portugal, em 26 de abril de 1821, e a Independência do Brasil (07/09/1822), no governo de 

D. Pedro I (1821-1831). A negociação para o reconhecimento do Brasil independente, pelo Reino 

de Portugal, levou o governo brasileiro a indenizar bens particulares que D. João VI deixou no Rio 

de Janeiro, entre eles a Quinta da Boa Vista, que passou ao Patrimônio da União, com usufruto 

da Família Imperial, enquanto estivesse governando o Império brasileiro. 

No governo de D. Pedro II (1831-1889), compreendendo o período regencial, iniciou-se o 

desbaste da antiga Quinta. A primeira intervenção marcante sobre o seu terreno se deu a partir 

da criação da “Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II” e aprovação de seus Estatutos, em 9 de 

maio de 1855. O leito da ferrovia ― inaugurada em 29 de março de 1858 ― passou pela Quinta, 

dividindo-a em duas grandes áreas, sem comunicação entre elas. D. Pedro II cedeu outra grande 

área para instalação do Derby Clube, terreno onde se situa o atual estádio do Maracanã; além da 

doação que ele fez de parte do morro chamado “Retiro da Gratidão” a Manoel Joaquim de Paiva 

― um de seus criados particulares ―, que nesse terreno abriu, em dezembro de 1876, as ruas 

Manoel de Paiva, do Elias e barão Nogueira da Gama. Também o terreno doado por D. Pedro II, 

com aval do Patrimônio da União, à irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária. Essa 

instituição comprometeu-se a criar no local um asilo de crianças desvalidas e escola técnica rural. 

Nada fez do prometido para o local, e sim lotear o terreno para fins imobiliários. (Ver Anexo 5) 

 

O furacão republicano 

Com a Proclamação da República (15/11/1889) e consequente expulsão da Família 

Imperial do Brasil, os vencedores resolveram apagar da memória da cidade referências ao 

período imperial e de seus personagens. Os republicanos trocaram, imediatamente, todos os 

nomes de logradouros que aludissem ao sistema político por eles derrocado. Retiraram o termo 

“Imperial” da Quinta da Boa Vista e mudaram os nomes da Praça D. Pedro I para Campo de São 

Cristóvão, da Rua do Imperador para Pedro Ivo, herói da Revolução Praieira; a Rua Duque de 

Saxe virou General Canabarro etc. Tais mudanças dificultam a pesquisa, no presente, sobre 

esses logradouros. 
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Os bens da Família Imperial expulsa do Brasil, deixados no estado do Rio de Janeiro foram 

avaliados, alguns adquiridos pela União, outros postos em leilão judicial e arrematados por 

particulares. A Quinta da Boa Vista, que já havia sido paga, foi incorporada sem ônus para o país. 

A partir da República, a diminuição da área que sobrara dessa propriedade alcançou níveis 

assustadores.  

A jurisdição sobre o complexo da Quinta da Boa Vista, no todo ou em parte, passou por 

vários ministérios: do Interior, da Fazenda, da Justiça e Negócios Interiores, da Indústria, Viação 

e Obras Públicas e do Ministério da Guerra. Finalmente o parque passou para a jurisdição da 

Prefeitura. Evidentemente que um imóvel com tantos e mutáveis responsáveis não pode ser bem 

administrado, preservado e utilizado. A Quinta passou a ser presa fácil para os depredadores, 

aproveitadores e sequiosos de lucros com a exploração desse patrimônio histórico da cidade do 

Rio de Janeiro. 

O palácio foi entregue ao Congresso Constituinte para elaboração da nova constituição 

brasileira, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Após essa importante função, passou a 

abrigar o Museu Nacional, transferido de sua antiga sede no Campo de Santana, esquina com a 

Rua da Constituição. A partir de 1892 passa a funcionar na nova sede, com carência de espaços 

para todos os seus setores. 

O complexo das cavalariças, das estrebarias, do picadeiro e construções de apoio foram 

partes demolidas e a área próxima entregue ao Ministério da Guerra, que nela instalou o Centro 

Hípico do Exército e, hoje, o Centro Hípico do Rio de Janeiro. Posteriormente, foi instituído em 

prédio próximo ao local o curso de veterinária do Exército, mantendo a tradição de centro de 

criação, tratamento e adestramento de equinos.  

Ao lado desse complexo, inicia-se a construção do Quartel Tipo de Cavalaria, depois 

denominado 21o Grupo de Artilharia de Campanha transferido, mais tarde, para o Forte Rio 

Branco, em Niterói deixando as instalações sem uso. O prédio principal é de excepcional valor 

arquitetônico, como exemplar de arquitetura militar, devendo, por isso, ser preservado. 

Também foi instalado por trás do Museu, o 9o Regimento de Cavalaria e, em outras áreas, 

a sede do Corpo de Bombeiros, a Escola Municipal, o Jardim Zoológico municipal, o estande de 

tiro do Exército, o Horto botânico do Museu, o museu da Fauna etc. O palacete dos mordomos foi 

entregue em 17 de março de 1909 ao Ministério da Guerra e, a partir de 1953, passou a se 

chamar Palacete Laguna.7 
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A área da Quinta da Boa Vista, no período imperial, era de 1.033.800 m2 e terminou no 

decorrer do período republicano com 406.680 m2. Isto é, perdeu 60,7% da área original.8 

Em setembro de 1896, o ministro da Guerra solicitou ao da Justiça e Negócios Interiores, 

Alberto Torres, uma área da Quinta, para abrir rua que desse acesso rápido e direto ao quartel de 

Cavalaria. Respondeu o ministro, justificando a sua negativa ― “sendo aquele parque já muito 

aberto, essa rua viria dificultar ainda mais a vigilância e fiscalização necessária à conservação 

deste precioso próprio nacional e daria livre trânsito pe la alameda de bambus, que só deve 

ser franqueada a pedestre ”. (grifo meu)9 Enquanto permaneceu no ministério, Alberto Torres foi 

firme em defesa do “precioso próprio nacional”.  

No início do século XX, o Exército conseguiu abrir a rua ― sob protesto do zelador dos 

Próprios Nacionais, à época ― que se chama, atualmente, Bartolomeu de Gusmão. Esta via 

separou definitivamente o parque da Quinta da Boa Vista das instalações militares. E é esse 

conjunto que está ameaçado de demolição para ser construído um estacionamento  para o 

estádio do Maracanã. 

A partir de 1909 a Prefeitura, através do setor de Arborização e Jardins, iniciou a reforma 

dos jardins da Quinta da Boa Vista e a conclusão do projeto de Glaziou. Foram demolidas as 

cerca de 150 casas existentes na área, inclusive a capela imperial de Nossa Senhora Santana. 

Dezesseis famílias desalojadas invadiram parte do morro do Telégrafo e nele construíram seus 

barracos. Denunciado pela imprensa o surgimento da favela na área, a Prefeitura realizou vistoria 

no local e seu engenheiro, constatando a existência dos barracos, propôs que fossem demolidos 

por não atenderem às normas exigidas pelo poder público municipal. Sugeriu, contudo, que 

fossem construídas casas operárias para essas famílias de valor compatível com as rendas 

municipais.  

Nada foi feito e, alguns anos depois, a imprensa denuncia o aumento do número de 

barracos, conclamando por solução. Mais uma vez é aberto processo, mantém-se a 

irresponsabilidade e a indiferença do poder público. Segundo o fiscal da área, nada podia ser feito 
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porque o prefeito mandara que ele, face ao problema, “fechasse os olhos”. Assim nasceu a favela 

de Mangueira! 

Segundo Magalhães Corrêa (artigo citado de 06/10/1935), a Quinta da Boa Vista foi 

ameaçada, pelo então ministro da Agricultura, Joaquim Francisco de Assis Brasil, ao propor a 

transformação do prédio do Museu Nacional em sede do Ministério da Agricultura e a construção, 

no parque, de prédio para a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária e o Instituto de 

Óleos. No Diário Oficial de fevereiro de 1932, Assis Brasil anunciava que as obras seriam 

concluídas em 18 meses, segundo o projeto da firma Gusmão Dourado e Baldassini, e tendo 

como consultor do Ministério o Dr. Miguel Osório de Almeida. Escreveu Magalhães Corrêa: “Em 

fim, tudo foi preparado para a destruição da nossa Quinta , quando poderiam dispor de outro 

local como o antigo Turf Club ou outro, mas não sabem construir sem destruir, é essa a noss a 

mentalidade ” (grifos meus). O papel da imprensa foi fundamental para evitar essa agressão, pois 

“levou ao ridículo o tal projeto e protestou energicamente”. Assim escapou, mais uma vez, o 

“histórico patrimônio”, registrado por Magalhães Corrêa. 

Cabe frisar que a mesma mentalidade está em voga, nas ações de nossos atuais 

governantes. 

No mandato do prefeito interventor Pedro Ernesto (1931-1935), o diretor de Arborização e 

Jardins propôs fazer no “parque, campo de futebol, de tênis, de corrida de cachorro, em fim, um 

verdadeiro mafuá” (MC). Segundo o autor, “novamente a nossa imprensa e o povo lhes deram o 

merecido castigo ridicularizando-os” (MC). 

Em 1933 teve início mais uma proposta que afetaria drasticamente a Quinta da Boa Vista: 

o projeto de construção de viaduto sobre a linha do trem e desembocando no parque, o 

conhecido Viaduto de São Cristóvão, projetado pelos engenheiros da Estrada de Ferro Central do 

Brasil. Segundo os críticos ao projeto, foi localizado naquele ponto para evitar a derrubada do 

conjunto de casas de funcionários da própria Central. 

Mobilizaram-se os que eram contrários à construção do viaduto naquele lugar, propondo 

um outro local e novo traçado que não afetasse a Quinta da Boa Vista. Apoiaram o movimento a 

imprensa e várias entidades como o Instituto Central de Arquitetos, a Sociedade Amigos de 

Alberto Torres, o Centro Carioca, a Associação Carioca e arquitetos e engenheiros de destaque 

na cidade, entre os quais Nestor de Figueiredo, Armando Godoy, Afonso Eduardo Reidy e outros. 

Apontavam esses críticos os problemas que a intervenção acarretaria à Quinta da Boa 

Vista: a) o fechamento da Rua General Canabarro; b) a destruição do belo recanto da ponte 

Glaziou sobre o rio Maracanã; c) a derrubada de árvores majestosas existentes no recanto de 



Glaziou; d) a destruição da avenida circular da Quinta e e) defeitos de projeto do viaduto, pois 

apresentava rampa de 6% de declividade e curvas reversas.  

O ministro José Américo de Almeida (Viação e Obras Públicas) e o prefeito Pedro Ernesto, 

sensibilizados com o movimento em defesa da Quinta da Boa Vista, nomearam uma comissão de 

urbanistas para analisar a questão e exarar parecer. Mesmo assim, as obras foram iniciadas, sem 

que a comissão tivesse apresentado seu laudo.  

O parecer dos urbanistas ― contrário à construção do projeto da Rede Ferroviária ― foi 

entregue com atraso, quando o ministro José Américo já deixara o cargo. O documento chegou 

às mãos do seu substituto, o Sr. Marques dos Reis, que era favorável à construção do viaduto.  

Para tristeza do movimento em defesa da Quinta ― do qual fazia parte Magalhães Corrêa 

― o viaduto foi inaugurado em 6 de maio de 1935.  

Nesse brilhante artigo, Armando de Magalhães Corrêa ― escultor, professor da Escola de 

Belas Artes, cronista na imprensa e autor de vasta obra sobre a história do Rio de Janeiro ― 

encerrou-o com essa proposta: 

 

Assim termino o rosário dos fatos reais desde a criação da Quinta da Boa Vista. E 
obrigado fui a mencionar os seus destruidores, pois recebendo a República o parque 
com a área de 1.033.800 metros quadrados, o reduziu a 405.718, quase um terço do que 
era. 

Esperamos confiantes de acordo com a Constituição vigente e código florestal, 
que os Srs. Ministros da Agricultura e o da Educação conjuntamente levem ao presidente 
Getúlio Vargas o projeto de um decreto criando a “Quinta da Boa Vista”, parque e 
palácio, “Monumento Histórico Nacional intangível ”, em comemoração ao dia da 
Pátria ― 7 de Setembro, para assim resgatar a dívida que temos com esta relíquia da 
nossa nacionalidade ”. (MC) (grifos meus) 

 

Os novos destruidores da Quinta da Boa Vista 

O tempo passou, mudou o século, mas não as hordas de destruidores de nossa tão sofrida 

Cidade Maravilhosa. Suas garras sangrentas voltam-se contra a Quinta da Boa Vista e pretendem 

arrancar mais um pedaço desse patrimônio para entregar aos donos de veículos particulares e 

aos empresários de parqueamentos. Se mantida a prática dos governantes anteriores, após os 

eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas o terreno será entregue aos especuladores 

imobiliários para nele espetarem torres moderníssimas, copiadas de Dubai! 

Esses agressores fingem desconhecer que os jardins da Quinta da Boa Vista e as 

construções do Museu Nacional, esculturas, pórticos etc. foram tombados pelo SPHAN em 11 de 

maio de 1938, certamente para responder ao clamor dos defensores da cidade do Rio de Janeiro 



e para evitar novas mutilações sobre esse bem inestimável de nossa história, da arquitetura, do 

paisagismo, das artes em geral e da boa paisagem construída. 

Ao contrário, a área ocupada pelo Centro Hípico do Rio de Janeiro e pelo antigo 21o Grupo 

de Artilharia de Campanha deve ser preservada, restauradas suas edificações e reincorporadas 

ao conjunto da Quinta da Boa Vista. Seu uso deverá ser mantido voltado ao estudo, pesquisa, 

prática e preservação do animal equino, pois essa grande área: 

a) Iniciou como as Cavalariças e Cocheiras reais e continuou durante todo o império. A 

mesma função foi assegurada pelos republicanos, instalando no local próximo, em 

1911, um dos primeiros clubes de equitação no Brasil, chamado Club Sportivo de 

Equitação e que deu origem à atual Sociedade Hípica Brasileira ― na Lagoa Rodrigo 

de Freitas. Posteriormente, o Exército nele instalou o seu Clube Hípico e um quartel de 

Cavalaria;  

b) Na área foi instituída dependência do hospital veterinário e o curso de veterinária do 

Exército, berço dos atuais cursos de medicina veterinária; 

c) O conjunto existente do picadeiro e baias são exemplares arquitetônicos de qualidade e 

representativos da história dessas instalações; 

d) O prédio principal do antigo Quartel Tipo de Cavalaria é exemplar arquitetônico de 

grande harmonia, composição de fachada e expressividade estética excepcionais; 

e) Tem a função de antepor ao parque a imagem caótica da região compreendida pela 

linha do trem e as vias de trânsito intenso. (Ver Anexo 6) 

 

Propostas 

Inclusão dessas áreas ao Tombamento da Quinta da Boa Vista e restauração das 

edificações existentes. 

A reintegração da área à Quinta ― isolada no início do século XX ― fazendo-se um túnel 

para circulação dos veículos que usam a Rua Bartolomeu de Gusmão. 

Que as instalações do antigo quartel de Cavalaria sejam utilizadas para fins sócio-

educacionais, com o objetivo da formação e integração de mão de obra especializada em 

cavalos. Se em nível universitário, em curso de medicina veterinária, por exemplo, oferecido pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, já que ela ainda não possui esse curso, assim como 

em cursos de formação técnica, capacitando ferrador, tratador, o enfermeiro veterinário, o seleiro, 



chegando-se até o picador, visto que a indústria do cavalo no Brasil ainda conta com muita 

informalidade. 

Segundo os jornalistas Ricardo Beghini e Marinella Castro, no Brasil, a equinocultura 

“chega a empregar cinco vezes mais do que as 17 montadoras do país. A CNA mostra que o 

agronegócio do cavalo emprega cerca de 650 mil trabalhadores, contra os 112 mil da indústria 

automobilista (...)”.10 

O Centro Hípico do Rio de Janeiro poderá ser a base de apoio para passeios turísticos em 

coches pelos arredores da Quinta da Boa Vista. 

Que sejam mantidas as atividades de equoterapia que ocorrem hoje no atual Centro 

Hípico, onde diversos alunos especiais, com dificuldades neurológicas, motoras, psiquiátricas e 

de integração social fazem proveito três vezes por semana.  

O ideal é que essa importante atividade de equoterapia seja ampliada e criado laboratório 

de pesquisa científica para que o Rio de Janeiro torne-se vanguarda nessa área. 
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