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RESUMO
A relevância dos estudos dos lugares de memória ajuda a compreender as relações
sociais existentes em determinados períodos da sociedade. A presente pesquisa
trata do levantamento histórico da Casa Godinho, mercearia do final do século XIX
que, registrada como o primeiro Bem Imaterial da cidade de São Paulo, tem dado
sua contribuição para manter vivas a cultura e a memória do paulistano. Com base
nos autores Nicolau Sevcenko, Ernani Bruno e Jorge Americano, tratou-se do
crescimento e transformações urbanas da cidade no final do século XIX e início do
século XX, bem como suas transformações sociais, urbanas e culturais, dando
ênfase à importância dessas mudanças para a criação de um novo modus vivendi
do paulistano. As questões estruturais da obra, segundo a Bélle Époque, foram
importantes para compreender a formação dos valores da elite. O resgate histórico
da Casa Godinho foi relevante no sentido de que um local de memória pode ser
elemento essencial para a salvaguarda da identidade, pois a memória se enraíza no
concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. Diante desta premissa
recorreu-se ao apoio de Pierre Nora para traçar um recorte histórico da memória da
Casa Godinho, como elemento representativo na formação cultural da elite na
sociedade paulistana. Suas paredes estão repletas de significados simbólicos que,
por sua vez, contribuem para desvendar novos fatos e permitem elaborar registros,
salvando-os do esquecimento, na esperança de preservar tradições, hábitos e
costumes ao compreender vínculos com aqueles que construíram a história, numa
forma de garantir a sobrevivência de lugares de memória. As considerações finais
confirmam a hipótese inicial de resgatar a mercearia como um comércio significativo
para a cidade, como um espaço formador da identidade, um ambiente de
materialização das relações sociais que interagem com o espaço urbano. A Casa
Godinho é um núcleo de memória, um verdadeiro museu vivo!
Palavras-chave: Casa Godinho; Patrimônio Histórico; Bem Imaterial; Lugares de
Memória.
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ABSTRACT
The relevance of studies of memory locations helps to understand the social relations
existing in certain periods of the society. This research deals with the historical
survey of Casa Godinho, grocery store from the late nineteenth century, the first
recorded as intangible goods from the city of São Paulo, that has given its
contribution to the culture and keep alive the memory of São Paulo. Based on the
authors Nicholas Sevcenko, Ernani Bruno and Jorge Americano, treated growth and
urban transformation of the city in the late nineteenth century and early twentieth
century, as well as their social, urban and cultural transformation, emphasizing the
importance of these changes for creating a new modus vivendi of people from São
Paulo. The structural issues of the work, according to the Belle Époque, were
important to understand the formation of elite values. The historical review of Casa
Godinho was relevant in the sense that a memory location can be essential for the
protection of the identity element, since the memory is rooted in the concrete, in
space, in gesture, in the image, in the object. Given this assumption was used the
support of Pierre Nora to draw a historical portrait of memory of Casa Godinho as a
representative element in the cultural elite formation in Sao Paulo society. Its walls
are filled with symbolic meanings that, in turn, contribute to unveil new facts and let
draw records, saving them from oblivion, in hopes of preserving traditions, habits and
customs to understand links with those who built the story, in a way to ensure the
survival of memory locations. The final considerations confirm the initial hypothesis to
rescue the grocery trade as a mean for the city as a space of identity forming, an
environment of materialization of social relations which interact with the urban space.
Casa Godinho is a memory core, a true living museum!
Keywords: Casa Godinho; historical heritage; intangible goods; places of memory.
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RÉSUMÉ
L’importance des études des lieux de mémoire aide à comprendre les rapports
sociaux existants dans certaines périodes de la société. Cette recherche s’occupe du
relèvement historique de la « Casa Godinho », épicerie de la fin du XIX siècle qui,
enregistrée comme le premier Bien Immatériel de la ville de São Paulo, donne sa
contribution pour maintenir vivantes la culture et la mémoire du Pauliste. Ayant pour
base les auteurs Nicolau Sevcenko, Ernani Bruno et Jorge Americano, on s’est
occupé de la croissance et des transformations urbaines de la ville de la fin du XIX
siècle et du début du XX siècle, bien comme de leurs transformations sociales,
urbaines et culturelles, mettant l’accent sur l’importance de ces changements pour la
création d’un nouveau modus vivendi du Pauliste. Les questions structurelles de
l’œuvre, selon la Belle Époque, ont été importantes pour comprendre la formation
des valeurs de l’élite. Le sauvetage historique de la « Casa Godinho » a été
important dans le sens qu’un lieu de mémoire peut être un élément essentiel pour la
sauvegarde de l’identité, puisque la mémoire s’enracine dans le concret, dans
l’espace, dans l’image, dans l’objet. Face à cette prémisse, on a recouru à l’appui de
Pierre Nora pour tracer une découpe historique de la mémoire de la «Casa
Godinho», en tant qu’élément représentatif dans la formation culturelle de l’élite dans
la société paulistaine. Ses murs sont remplis de significations symboliques qui, à leur
tour, contribuent à dévoiler de nouveaux faits et permettent d’élaborer des registres,
les sauvant de l’oubli, dans l’espoir de préserver des traditions, des habitudes et des
coutumes en comprenant les liens avec ceux qui construisirent l’histoire, de forme à
garantir la survie de lieux de mémoire. Les considérations finales confirment
l’hypothèse initiale de sauvegarder l’épicerie comme un commerce significatif pour la
ville, comme un espace formateur de l’identité, un environnement de matérialisation
des relations sociales qui interagissent avec l’espace urbain. La «Casa Godinho »
est un foyer de mémoire, un vrai musée vivant!
Mots-Clés: Maison Godinho; Patrimoine Historique; Bien immatériel; Lieux de
Mémoire.
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INTRODUÇÃO

Para sentir o espírito de um tempo que já não
existe, para fazer-se contemporâneo dos
homens de outrora (...)
Anatole France (Vie de Jeanne d´Arc – 1908)

A memória remete as pessoas ao passado por meio de lembranças, resgata
fatos, valores, tradições e costumes. Le Goff (1982, p. 57), um dos maiores
contribuidores dos assuntos da memória, refere-se à memória como o elemento
essencial do que se costuma chamar de identidade, seja ela individual ou coletiva, e
uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das atuais sociedades, em sua
angústia para salvar o passado. O historiador busca, por meio da ciência, descobrir
a mensagem que o passado fornece e tenta ultrapassar o horizonte da memória,
trazendo à tona o universo cultural esquecido.
Inserida entre inúmeros instrumentos de pesquisa capazes de recriar
contextos históricos gerais ou específicos de uma sociedade em uma determinada
época, a história dos lugares e da vida cotidiana frequentemente tem se tornado
uma das formas mais eficazes de registrar a compreensão da dinâmica social e
cultural de uma sociedade, pois, para além da tradicional rigidez documental que se
faz necessária nas pesquisas em história, a coleta e a análise de depoimentos,
imagens, narrativas e lembranças, acerca de lugares e costumes, abrem
possibilidades efetivas de melhor se compreender um fato histórico em várias
dimensões.
De acordo com esta perspectiva, as questões históricas da modernidade em
geral apontam para a importância da memória como um processo de conexão com o
passado por meio de lembranças do que ainda está vivo e sobrevive, e do que está
em permanente evolução. Para Debord (2011), as memórias estão ligadas a estes
momentos em particular, que exigem um sentimento de continuidade em virtude da
principal característica das atuais sociedades, a do Espetáculo, que é efêmera e
condena o passado ao esquecimento.
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Le Goff (1982, p.9) acrescenta que a memória é a capacidade de conservar
certas informações, um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem
pode atualizar impressões ou informações passadas, que o autor representa como
passadas. Denota-se que sem o resgate do passado não existe uma memória,
portanto, sem memória não há história.
O historiador Pierre Nora (1993, p.9) reforça que a história é uma
reconstrução problemática e incompleta do que não existe mais, mas que, por outro
lado, a memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente que
se instala na lembrança, no sagrado, e emerge de um grupo que ela une, podendo
ser coletiva, plural e individualizada. A memória se enraíza no concreto, no espaço,
no gesto, na imagem, no objeto. Conclui-se que a união faz a construção de novos
olhares.
A partir da premissa acima considera-se, por meio de levantamentos
históricos baseados na memória, como esse, que há a possibilidade de se construir
a identidade de um povo e de sua cultura a fim de se poder compreender as
relações sociais existentes em determinados períodos da sociedade e reconstruir a
memória de cidades, como neste estudo em particular da Casa Godinho, em São
Paulo. O resgate da memória leva o indivíduo a uma reflexão filosófica, trazendo-lhe
o reencontro com o princípio das raízes da sua identidade.
Seguindo o mesmo raciocínio, Barros (1998) traz um relato de Monteiro
Lobato (1882-1942), o qual faz referência à importância dos registros da memória,
elogiando a autora por sua dedicação às anotações efetuadas sobre a vida
cotidiana. As palavras de Monteiro Lobato passam a ser um grande estímulo para o
prosseguimento, não só das pesquisas nos locais de memória, mas também da vida
cotidiana e dos fatos de outrora, que reconstituem o passado, sua vida e sua cultura.
Assim Barros elucida:
O normal destino de nossa memória é ir-se desintegrando com o perpassar
do tempo, e em regra na idade da autora descai para o desarranjo a que
chamamos caduquice ou reverte à infantilidade – a “segunda infância”. Mas
há exceções, como no caso de Dona Maria. Graças a esse verdadeiro
fenômeno, temos hoje diante de nós um quadro panorâmico do que fomos
socialmente muitas décadas atrás, na reconstituição das ideias, dos
costumes, dos preconceitos, dos brinquedos, dos passeios, das diversões,
da mesa e de tudo mais que formava o modus vivendi (...) (BARROS, 1998,
Prefácio).
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Monteiro Lobato, nesse caso, considera a capacidade intelectual de registrar
os detalhes da vida cotidiana de uma determinada época como um fenômeno. E é
assim, por meio dos registros de épocas anteriores, de um olhar mais aguçado,
crítico e observador sobre o passado, que se pode voltar no tempo deleitando-se
com os ambientes de outrora e, principalmente, compreender a dinâmica social, que
é de suma importância para que o indivíduo se situe no tempo e no espaço,
desenvolvendo, assim, as noções de identidade e de seu espaço na sociedade.
Nesse sentido, Berman (2003) volta-se para as questões da memória, numa
grande investigação do espírito da sociedade e da cultura dos séculos XIX e XX
para representar o esvaecimento da memória na modernidade:
Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder,
alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em
redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o
que sabemos, tudo o que somos (...). Ser moderno é fazer parte de um
universo no qual, como disse Marx, “tudo que é sólido desmancha no ar”
(BERMAN, 2003, p.15).

Inserida nesse contexto das questões da memória na modernidade, esta
pesquisa destina-se a resgatar um recorte da memória da Casa Godinho na cidade
de São Paulo, com ênfase no período da Belle Époque, por meio da evocação de
um “lugar de memória”.
A Casa Godinho, ponto comercial que conta com 125 anos de história,
localizada na Rua Líbero Badaró, nº 340, centro da cidade de São Paulo, resistiu ao
tempo e às grandes mudanças urbanas ocorridas por décadas e continua ativa e
viva na memória e no cotidiano do paulistano.
A Casa Godinho1, como é chamada pelos clientes, é o objeto deste estudo e
foi inaugurada no final do século XIX (1888). Trata-se, ainda hoje, de um ponto
comercial de referência em São Paulo, muito valorizado não só pela variedade e
qualidade de produtos, nacionais e importados, que sempre ofereceu e continua a
oferecer, mas principalmente pelo atendimento diferenciado, característico dos
antigos empórios de secos e molhados da cidade.

Ressalta-se que, durante o texto, serão usados os termos “mercearia” e “casa”, no sentido de “Casa
Godinho”, como é conhecida pelos clientes e frequentadores, pois as lojas comerciais no período em
que foi inaugurada (1888) eram chamadas de “casa ”, no sentido de “casa comercial”, ou seja, um
estabelecimento destinado ao comércio de mercadorias.
1
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A Casa Godinho foi muito frequentada pela elite paulistana nas primeiras
décadas do século XX, período em que hábitos civilizados eram cultivados nos
modelos europeus, para a aquisição de produtos importados ali oferecidos a
personalidades da história brasileira, como o jornalista e empresário Assis
Chateaubriand; os políticos Francisco Prestes Maia, Adhemar de Barros e Jânio
Quadros, o historiador Boris Fausto, além de uma grande, popular e fiel clientela.
O período entre 1888 e 1930 trata de mudanças significativas, mas
principalmente desde o momento em que a Casa Godinho apareceu no cenário
paulistano, até o início de um novo período de mudanças, em 1930, decorrente do
final da Belle Époque, já se esvaindo após a Primeira Guerra Mundial e princípio da
Era Vargas.
Em São Paulo, esse comércio oferecedor de variedades e qualidade de
produtos “secos e molhados”, localizava-se próximo ao Triângulo 2 no centro da
cidade, local onde o comércio elitizado se fixava, posteriormente transferido para o
“Centro Novo”, localizado entre o Viaduto do Chá e a Praça da República, para onde
se locomoveu a elite após reformas urbanas.
Contando com uma história de significativa importância para São Paulo, a
Casa Godinho, inaugurada em 1888 na Praça da Sé, foi tombada em 2009 pelo
DPH – Departamento do Patrimônio Histórico e Cultural da cidade de São Paulo,
juntamente com seu prédio, o Edifício Sampaio Moreira, considerado o primeiro
“arranha-céu” da cidade, local onde a Casa Godinho está instalada desde 1926.
Recentemente, em 24/1/2013, foi oficialmente reconhecida pelo COMPRESP –
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da
Cidade de São Paulo, como o primeiro Bem Imaterial da cidade, devido ao seu
ambiente tradicional que mantém as mesmas características do período em que foi
inaugurada, no final do século XIX. Se por Bens Imateriais consideram-se as
práticas, as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas junto

2

É chamado de Triângulo Histórico o caminho das três principais Ruas: São Bento, que liga o
mosteiro de São Bento à Igreja de São Francisco; a XV de novembro, paralela à Rua Boa Vista e ao
Pátio do Colégio, para se encontrar na antiga Igreja da Sé com a Rua Direita, a caminho do Viaduto
do Chá e da Capela de Santo Antônio de Pádua. É considerado o embrião de São Paulo, pois marca
o começo do Centro Velho e está presente desde a fundação da cidade.
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com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais a eles associados3, então
deve-se reconhecer a importância de locais como a Casa Godinho para a cidade,
pois trata-se de parte integrante do Patrimônio Cultural que engloba todos esses
aspectos.
A Casa Godinho, assim, pertence ao patrimônio social e cultural da cidade de
São Paulo, tendo resistido a transformações urbanas, como tantas ocorridas nas
primeiras décadas do século XX. Dentre elas, vivenciou: a inauguração do Teatro
Municipal em 1911; os movimentos políticos e sociais, como a Greve de 1917; a
Semana de Arte Moderna de 1922; várias revoluções, como a de 1930, entre tantos
outros fatos históricos importantes para a cidade e para o Brasil. Isso instiga a
buscar sua identidade como um comércio que fez história, uma vez que pode
catalisar parte da história de São Paulo.
Ao trazer à tona a formação da elite paulistana, sabe-se que ela deriva da
vinda dos barões do café para a cidade de São Paulo, movidos por interesses
econômicos, surgidos principalmente da expansão do café para o oeste do Estado, e
do estabelecimento das Ferrovias Santos-Jundiaí, Mogiana e Sorocabana, que
facilitavam o envio da mercadoria até o Porto de Santos. Este fato contribuiu para a
formação de um comércio mais sofisticado a fim de atender a essa elite e às casas
comerciais como a Godinho, que passaram a fazer parte do universo consumidor da
nata paulistana, trazendo sua contribuição nos produtos importados e de qualidade
que eram oferecidos.
Inserida nesse ambiente histórico, a Casa Godinho não é um mero lugar da
história, é um lugar em que gerações de paulistanos, frequentadores e clientes
ligados às raízes e às tradições da cidade, têm se identificado e mantido viva uma
memória de cunho cultural, pois ela possui um sentido simbólico ao eternizar a
memória e os valores de uma sociedade, fixados e cristalizados em suas paredes.
A partir da constatação da magnitude social e cultural alcançada pela Casa
Godinho na cidade de São Paulo, algumas questões relevantes se fazem presentes.
A primeira diz respeito à real contribuição que essa empresa exerceu sobre a elite
paulistana, diante de outros estabelecimentos da mesma natureza existentes na
3

Trata-se de uma definição elaborada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco). Está de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Imaterial.
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cidade. Assim surge uma questão inicial, ou seja: A Casa Godinho exerceu alguma
representatividade na formação cultural da elite na sociedade paulistana, durante o
período de 1888-1930?
Neste

mesmo

aspecto,

ambientado

pela

Belle

Époque

paulistana,

questionam-se: Quais valores da elite paulistana desse período em específico
encontraram eco nas práticas comerciais da Casa Godinho? Qual foi a adesão,
entre as demandas sociais e culturais, à forma dos hábitos alimentares e produtos,
serviços e valores oferecidos pela Casa Godinho?
Inseridos ainda nesta problemática, outros questionamentos encontram sua
razão de existir. Por exemplo, nos âmbitos social, cultural e relativo ao poder
político, teve a Casa Godinho algum significado simbólico na nova dinâmica da
sociedade paulistana do início do século, tal qual a Confeitaria Colombo no Rio de
Janeiro? Qual a relevância da Casa Godinho nesse aspecto?
Com a finalidade de melhor direcionar a execução deste trabalho de
pesquisa, apresenta-se a seguinte questão principal do trabalho: Qual foi o papel da
Casa Godinho na formação dos valores da elite da cidade de São Paulo durante o
período da Belle Époque paulistana?
Ressalta-se a questão em virtude de os valores afrancesados e elitizados
estarem em pleno auge nas primeiras décadas do século XX, ou melhor, uma
minoria elitizada, detentora de prestígio e privilégios, impunha seus ideais e ideias
para adequar toda uma sociedade ao seu modo de viver. A apreensão histórica de
“lugares de memória”, como a Casa Godinho, imbuídos desses valores, pode
reforçar a importância dessas “minorias poderosas” na vida cotidiana e sua
influência no decorrer do tempo. Afinal, o passado está sempre presente!
De acordo com Nora (1993), os lugares de memória rompem com a lógica do
silenciamento imposta em determinado contexto, e permitem a construção de
memórias servindo como mecanismos ao promoverem e apurarem fatos que se
fizeram esquecidos. No intuito de desvendar acontecimentos e fundamentando-se
em uma vasta bibliografia, o objetivo principal do estudo tratou de resgatar o exato
sentido dos lugares de memória, aqui representado pela Casa Godinho, além de
avaliar como esse ambiente interferiu (ou não) na vida cotidiana da elite durante as
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três primeiras décadas do século XX, período reconhecido como a Belle Époque
paulistana.
Como objetivos secundários deste trabalho, derivados tanto da questão
principal quanto do objetivo essencial da pesquisa, têm-se que:
- Efetivar uma ampla revisão bibliográfica acerca do objeto da pesquisa, a
Casa Godinho e os seus contextos social e cultural correlatos;
- Estruturar e executar uma ampla pesquisa junto a fontes primárias de
evidências, ou documentos concernentes à Casa Godinho e sua representatividade
junto à elite paulistana do início do século;
- Retratar o ambiente histórico-social no período da Belle Époque, bem como
as origens do comércio na cidade de São Paulo no início do século XX;
- Buscar o sentido dos Lugares de Memória e suas representações no tempo
e espaço, realizando um estudo histórico de um ambiente que traz um repositório
sentimental e cultural, à procura de sua importância como bem imaterial.
A partir de 1970 apareceu uma forma peculiar de entender a História, a
“História Cultural”. Consiste em um olhar para o cotidiano, atribuindo valores aos
grupos particulares de locais e períodos distintos, em que diferenças culturais
passaram a assumir maior importância que os elementos políticos e econômicos, tão
analisados na história tradicional. Dentro desse contexto ressalta-se Burke (2008),
que apresenta uma visão clara de como abordar temas relacionados à memória e ao
cotidiano, enriquecedores da História Cultural:
(...) há um forte interesse popular pelas memórias históricas. Esse interesse
cada vez maior provavelmente é uma reação à aceleração das mudanças
sociais e culturais que ameaçam as identidades, ao separar o que somos
daquilo que fomos (BURKE, 2008, p.88).

A Casa Godinho é um ambiente de interesse não só de historiadores, mas de
ampla importância popular, porquanto trata-se de reconhecê-la como um resgate do
homem com seu passado e permite captar sensações desse passado, reflete
mudanças sociais e culturais, sempre associada a um local comercial de qualidade,
um lugar que vivenciou o cotidiano dos habitantes.
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As investigações efetuadas neste trabalho auxiliaram a localizá-la dentro
desse contexto social, permitindo apurar como ela se tornou um ambiente não só
perpetuador da cultura da elite, mas de toda uma sociedade, inclusive a do
imigrante.
Num ambiente globalizado das megalópoles em que tudo é fugaz, é preciso
manter viva sua história para que não seja destruída a importância e a
representatividade desses locais. Levantar, desvendar e registrar a memória de
locais representativos para a sociedade é papel de todo historiador.
Durante as pesquisas atentou-se para temas que giraram em torno de
concepções como a construção do passado, pois a constante produção do novo
desafiou a compreensão e o significado do tempo presente. A Casa Godinho é um
objeto do passado fazendo conexão com o presente, e então urge reconstruí-la.
Esse contato com sua história revive lembranças e esquecimentos do passado que
se encontram com memórias de valor simbólico.
Buscou-se aqui uma produção cultural que permitiu resgatar os valores
simbólicos em suas origens, adquirindo um sentimento de identificação com esse
passado. Benjamin (2012), em suas proposições, reporta-se aos detalhes do
passado e informa que muitos fatos chegaram até hoje sem explicação e que
existem duas formas de memória: o documento e o monumento. Pretende-se
resgatar ambos, pois o documento é o que fica como registro, seja para construí-lo,
reabri-lo, dar-lhe novo sentido, com uma interpretação que só se torna possível à luz
do presente, escrevendo assim a História. Já o monumento traz motivos simbólicos
e/ou comemorativos, é uma estrutura que possui um repositório histórico de uma
cidade ou local, traz lembranças, leva à reflexão sobre o que aquilo representa.
Partindo desse pressuposto, o que norteou este estudo foi a busca da essência
poética da Casa Godinho, saindo do senso comum.
Há que considerar Pinsky (2013) em sua assertiva: Nem sempre o senso
comum dá conta de explicar adequadamente uma situação política, um
acontecimento social ou fenômenos culturais (PINSKY, 2013, p.11). Portanto, é
preciso sair do senso comum e lançar novos olhares em diversas direções nas
pesquisas de História Cultural.
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A História Cultural trata de assuntos relevantes nesse sentido e contribui para
a elaboração do cotidiano, até mesmo para a conservação da identidade cultural de
determinados lugares e sociedades, pois dá ênfase à história do homem comum e
seu cotidiano.
Burke (2008), em sua obra O que é História Cultural? apresenta os estudos
realizados por Pierre Bordieu4 e Norbert Elias5, que contribuem com seus exames
sobre a prática cotidiana, usando termos como habitus – que faz referência ao
hábito, ao costume, à tradição –, muito importantes para a interpretação da
sociedade e informam que se vive na ilusão, na alienação, quando se é conduzido
pelo que aí já está estabelecido, preso em representações cristalizadas. Desta
maneira, é preciso direcionar novos olhares para o mesmo objeto, criando novas
compreensões da dinâmica social.
Dentre os estudos empreendidos na realização deste trabalho, analisa-se que
o conhecimento sobre a perspectiva da História Cultural contribui para uma conexão
com o mundo, com a sociedade, trazendo às pessoas a reflexão, modificando sua
forma de observar, analisar, criticar, criar e, por fim, sobre a formação de novas
construções mentais.
É por meio de estudos de lugares de memória que se percebem diferentes
modos de viver para livrar-se de padrões preestabelecidos e aceitos como regras de
vida.
O tema escolhido será usado como contribuição nos estudos de História
Cultural, e também para uma compreensão mais abrangente sobre a dialética dos
“lugares de memória”6, teoria desenvolvida a partir dos seminários orientados por
Pierre Nora entre os anos de 1978 e 1981, na École Pratique dês Hautes Études de
Paris.
Pensando na cidade de São Paulo a partir de seus lugares, seja o comércio
ou qualquer outro ambiente, e percebendo como cada lugar, com suas
4

Pierre Félix Bourdieu (1930-2002). Sociólogo francês, contribuiu significativamente para a formação
do pensamento sociológico do século XX.
5
Norbert Elias (1897-1990). Sociólogo alemão, cujas obras focaram a relação entre poder,
comportamento, emoção e conhecimento na História.
6
Lugar de memória é um conceito histórico posto em evidência pela primeira vez na França. Trata-se
de uma obra de sete tomos, sendo o primeiro Les Lieux de Mémoire, editada a partir de 1984, sob a
coordenação de Pierre Nora. Essas obras se tornaram referência para o estudo da História Cultural
na França.
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características, pode mudar ou influenciar o comportamento humano, foi escolhido o
tema. É um estudo hipotético-dedutivo que, como já sinalizado, se assentou em
reunir informações e procurou investigar a Casa Godinho como um local que
contribuiu na formação de hábitos, costumes e valores culturais. Para isto mostramse, em todo o decorrer da tese, cenas cotidianas, hábitos e outras tantas formas de
viver no período da Belle Époque, em especial na cidade de São Paulo, bem como a
formação da elite e do comércio e a contribuição da mão-de-obra imigrante.
Alguns

esclarecimentos

se

fazem

necessários

sobre

os

critérios

metodológicos que nortearam a elaboração deste trabalho. A pesquisa teve seu
início a partir de um levantamento minucioso da bibliografia sobre a cidade de São
Paulo, com referencial teórico voltado à cultura, ao cotidiano, à sociedade, ao
comércio e à gastronomia do final do século XIX e início do século XX, mas
sobretudo ao estudo relacionado aos locais de memória da cidade. Trata-se de uma
abordagem qualitativa, pois trabalham-se dados que não têm como ser medidos. A
pesquisa é descritiva na medida em que os dados foram coletados naturalmente, em
que o pesquisador é o elemento-chave e está preocupado com os significados que
são dados às pessoas e às coisas. Destaca-se que durante todo o trabalho de
pesquisa foram realizadas diversas visitas à mercearia e entrevistas com antigos e
novos clientes. Por conseguinte, a coleta de dados veio de diversas fontes, além de
entrevistas, exames de revistas, jornais, materiais de divulgação, críticas e
propagandas comerciais da época.
Buscou-se realizar uma investigação detalhada sobre fatos históricos
ocorridos, como a vinda da elite cafeeira para a cidade e a participação da mão- deobra dos imigrantes na capital, que foram notas de suma importância no
levantamento de informações preciosas para a construção do conhecimento e
elaboração da tese.
Procurou-se enfocar ainda a história e a memória do objeto de estudo por
meio de história oral e documental, fatores que contribuíram de forma efetiva para a
sobrevivência da Casa Godinho e a compreensão da dialética dos “lugares de
memória”. Locais como esse estruturam a identidade e são representações e
sentimentos que o homem desenvolve a respeito de si próprio, a partir do conjunto
de suas vivências. Tais vivências, quando transmitidas pelas gerações, formam as
memórias coletivas que permitem uma comunicação com o tempo e o espaço
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(HALBWACHS, 1990), contribuindo para a história dos lugares, como é o caso da
Casa Godinho.
Adotou-se

a

priori,

como

apoio,

uma

bibliografia

de

historiadores

comprometidos com as questões epistemológicas, com obras que tratam da história
da metrópole paulistana abordando costumes, formação da sociedade, fatos
políticos. Resgataram-se as contribuições de Jorge Americano (2004), Boris Fausto
(1997, 2003, 2006), Richard Morse (1954, 1970), Ernani S. Bruno (1954, 1967,
1981), Nicolau Sevcenko (1992,1995,1998, 1999, 2003) Caio Prado Jr. (1971),
Sérgio Buarque de Holanda (2005, 2006), entre outros que esmiuçaram a história de
São Paulo e em muito contribuíram para se elaborar um quadro da sociedade
paulistana.
A pesquisa apoiou-se em autores como Jacques Le Goff (1982, 1998); Eric
Hobsbawm (1998); Maurice Halbwachs (1990); Ecléa Bosi (1994); Walter Benjamin
(1986,1989,1995, 2012), entre outros que abordam as questões da história, da
memória e sua importância para a manutenção e representação dos lugares
históricos.
Na análise da História Cultural, contou-se com o suporte teórico dos autores:
Lynn Hunt (2006), Jorge Chartier (1988), Peter Burke (2008, 2010), Zygmunt
Bauman (2009) e Marshall Berman (2003), de igual importância. Outras obras,
clássicas ou não, que embora não tratem diretamente do assunto, mas
fundamentais para quaisquer estudos sobre História Cultural, memória e sobre a
cidade de São Paulo, também foram pesquisadas.
O presente estudo fundamenta-se na teoria de Nora (1984), base para a
compreensão do conceito de lugares de memória, que se fixa na consagração
desses lugares para que a história não se apague. Todo esse suporte teórico foi de
extrema relevância para a investigação dos aspectos culturais, sociais e históricos
abordados no texto.
Afirma-se que as informações relacionadas ao objeto desta pesquisa foram
obtidas de fontes primárias, de modo que a descrição foi fundamental para o registro
dos ambientes, dos fatos e de toda a parte histórica. Buscou-se ter sempre um olhar
mais observador sobre cada ambiente, pois havendo um exame detalhado dos
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locais existirá a possibilidade de se reafirmar a validade e a confiabilidade das
descobertas.
O material iconográfico foi retirado de diversas fontes, como dos acervos
pessoais da família Godinho e da Casa Godinho; do próprio processo de
tombamento elaborado pelo Departamento Histórico e Cultural da Cidade de São
Paulo; do Museu da Cidade de São Paulo; e de jornais e revistas do período do
acervo do IHGSP, no sentido de ilustrar e dar veracidade às pesquisas. Órgãos
representativos como o CONPRESP – Conselho Municipal do Patrimônio Histórico,
o CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico, e o IHGSP – Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São
Paulo foram importantes para a aquisição dos documentos.
Fundamental foi o resgate histórico por meio do acervo do IHGSP, pois as
fontes ali oferecidas, como os jornais: Correio Paulistano, Correio Braziliense, O
Estado de S. Paulo, Jornal do Commércio e Folha de S. Paulo acrescentaram
registros até então quase desconhecidos – como o fechamento definitivo da Casa
Godinho no Largo da Sé –, que vieram a contribuir para desvelar e cruzar
informações de questionamentos na elaboração do trabalho.
A estrutura apresenta em seu Sumário três capítulos: no primeiro verificou-se
que não se poderia falar da Casa Godinho sem analisar a sociedade paulistana e
suas transformações no período de 1888-1930. Tentou-se retratar a vida em São
Paulo, com destaque aos movimentos urbanos, abordando questões como
modernidade, a qual modificou em muito a cidade não só fisicamente, mas também
toda a sua estrutura social e as questões políticas.
O segundo capítulo trata da influência exercida por completo na vida
comercial da cidade e na gastronomia no período em que se iniciou a Belle Époque.
Procurou-se tratar dos primórdios da ferrovia, da chegada da elite cafeeira à
Pauliceia, com reflexos na estrutura cultural de São Paulo e modificando toda a
forma de ser e agir dos seus habitantes.
Na preocupação de apresentar o espaço urbano e sua infraestrutura, que foi
gradualmente se modificando, mostraram-se as reformas da cidade com o modo de
viver da nova classe média que emergia, dos imigrantes e classes subalternizadas,
todos alocados em vários espaços da urbe. Tudo isso também para analisar os
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padrões europeus copiados pela sociedade que surgia e para introduzir a nova
forma de ser e viver do paulistano. A partir daí foram traçados os destinos da cidade
e de toda e qualquer instituição existente ou que aparecia no espaço urbano.
As expressões culturais em São Paulo, bem como a vida da elite foram
retratadas em seus vários aspectos, pois indivíduos privilegiados ocupavam cargos
públicos e políticos, ditavam normas e regras para a sociedade e, acima de tudo,
desejavam seguir os modernos padrões europeus, acabando por promover um
ambiente afrancesado: era o período da Belle Époque. Tanto a sociedade paulistana
como a carioca, em finais do século XIX, estavam inseridas num processo de
assimilação do cosmopolitismo parisiense que invadia o País. O lazer, o consumo e
toda a produção cultural do período foram explicitados, buscando-se revelar os
anseios e interesses da elite dentro desse contexto.
No terceiro capítulo focalizaram-se o comércio e a história da Mercearia
Godinho, e também os produtos ali comercializados, temas importantes para a
compreensão da diversidade gastronômica da cidade e dos produtos consumidos na
época em que a casa foi aberta. Neste tópico foi feito um levantamento do comércio,
da gastronomia existente no período, assim como a participação do imigrante como
mão-de-obra no comércio, na indústria e na diversidade cultural, para que de alguma
forma se pudesse detectar, dentro da imagem da cidade, a real importância desses
tipos de lugar, visto serem locais frequentados por um público mais seleto, uma elite
mais exigente, e a Casa Godinho era um desses locais de trabalho dos imigrantes
que vinham em busca de uma vida melhor. A pesquisa de campo, neste capítulo, se
fez necessária para o levantamento do ambiente da mercearia e seu projeto
arquitetônico, seu entorno social, tudo que diz respeito aos aspectos físicos
concernentes à memória do estabelecimento.
Buscou-se também, nesta última parte do trabalho, acrescentar informações
relevantes sobre a Mercearia Godinho, sob o aspecto de ser o primeiro Bem
Imaterial da cidade de São Paulo, e também justificar a importância histórica do local
como um ambiente de valorização da memória e agente de poder perpetuador,
responsável pela sobrevivência da história e sua contribuição para os estudos em
História da Cultura. Portanto, o processo de tombamento como um Bem Material e o
registro de Bem Imaterial foram relatados de forma minuciosa, a fim de que se
pudessem fazer as considerações e análises sobre o local.
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CAPÍTULO I - A TORRE DE BABEL PAULISTANA

Eles ergueram a torre de Babel
bem na Praça Antônio Prado
O esqueleto de aço cobriu-se de carne
de cimento e as vigas e guindastes
eram braços agarrando estrelas
para industrializá-las em anúncios
comerciais. Italianos joviais,
húngaros de olhos de leopardo,
caboclos de Tietê arrastando o caipira,
bolchevistas da Ucrânia,
polacos de Wrangel,
nipões jaldes como gnomos nanicos
talhados em âmbar entre as pragas
dos contramestres,
os rangidos das tábuas do andaime,
o estridor metálico das vigas de aço e dos
martelos sonoros,
no céu libérrimo de S. Paulo,
fizeram a confusão das línguas,
sem perturbar a geometria rigorosa
do ciclópico arranha-céu!
Lá do alto, o paulista
bandeirante das nuvens,
mirou o prodígio da Cidade alucinada:
uma casa de três andares
pôs-se a crescer bruscamente
como nos romances de Wells;
outra apontou a cabeça arrepelada dos
caibrosacima do viaduto do Chá;
e começou a desabalada carreira do páreo
do azul. O formidável arranha-céu
com a cabeça nas nuvens
abrigou no seu ventre de concreto
o drama da nova civilização.
Onde estás meu seráfico Anchieta,
erguendo com o barro de Piratininga,
pelo milagre da tua persuasão,
as parede rasteiras do Colégio?
Menotti Del Picchia, Torre de Babel, 1958.
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Menotti Del Picchia7 (1892-1988) traz em sua literatura um olhar observador
sobre São Paulo em fase de modernização. Em suas crônicas pode-se encontrar
uma visão do espaço paulistano tornando-se uma grande metrópole, transformação
que é refletida em seus relatos sobre a urbanização, a arquitetura, a arte e o
cotidiano.
Coube aqui à autora o levantamento da vida social da cidade de São Paulo no
período da Belle Époque em duas representações: o imaginário e a urbanização.
Nesse sentido, trata-se de uma necessidade das Ciências Humanas e Sociais, não
bastando somente as mudanças físicas, é preciso levantar o que dá sentindo a elas
para uma melhor compreensão do imaginário e das mudanças físicas de
determinados locais (LE GOFF,1998). O autor acentua:
De modo geral, nas ciências humanas e nas ciências sociais – e é
particularmente verdadeiro quando se trata de uma cidade –, o estudo das
relações entre o centro e a periferia e de sua evolução histórica é
extremamente esclarecedor (LE GOFF, 1998, pp. 152-153).

Ou ainda:
A fim de fixar uma representação da cidade que possamos dominar
mentalmente, mobilizamos os recursos da história. A cidade contemporânea
escapa às definições tradicionais, mas queremos atá-las ao pedestal de um
patrimônio (LE GOFF, 1998, p.143).

No que se refere ao imaginário, tenta-se compreender como as pessoas ou
grupos absorvem elementos do cotidiano de outras culturas. E como a influência
europeia interfere na ideologia e influencia as práticas e condutas sociais.
Ao buscar entender e dominar os movimentos na nova Pauliceia, inicia-se
com os conceitos relacionados às questões da modernidade. A modernidade
costuma ser entendida, de acordo com Descartes (apud GONÇAL, 1993), como um
ideário ou visão de mundo, como um momento de transição teórica no século XVI,
que tem seu princípio a partir da ruptura da tradição herdada do pensamento

7

Paulo Menotti Del Picchia: poeta, jornalista, tabelião, advogado, político, romancista, cronista, pintor
e ensaísta brasileiro.
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medieval dominado pela Escolástica, e do estabelecimento da autonomia da razão,
com enormes repercussões sobre a filosofia, a cultura e as sociedades ocidentais.
No termo original a modernidade, ou seja, a modernité foi criada em
decorrência dos textos críticos de Charles Baudelaire8 (1821-1867) por volta de 1850,
de suas perambulações pelas ruas de Paris, passando a imagem do espaço
cosmopolita, multifacetado e fascinante: “A forma de uma cidade muda mais rápido –
ai de mim! que o coração de um mortal” (BAUDELAIRE, 1964, p.107).
Pretende-se aqui dar somente uma compreensão melhor do termo
modernidade, em virtude de novas redefinições de paradigmas com relação ao
tema. Observa-se abaixo uma definição de Touraine (1995), bastante atual do
termo:
A ideia de modernidade, na sua forma mais ambiciosa, foi a afirmação de
que o homem é o que ele faz, e que, portanto, deve existir uma
correspondência cada vez mais estreita entre a produção, tornada mais
eficaz pela ciência, a tecnologia ou a administração, a organização da
sociedade, regulada pela lei e a vida pessoal, animada pelo interesse, mas
também pela vontade de se liberar de todas as opressões. Sobre o que
repousa essa correspondência de uma cultura científica, de uma sociedade
ordenada e de indivíduos livres, senão sobre o triunfo da razão? Somente
ela estabelece uma correspondência entre a ação humana e a ordem do
mundo, o que já buscavam pensadores religiosos mas foram paralisados
pelo finalismo próprio às religiões monoteístas baseadas numa revelação. É
a razão que anima a ciência e suas aplicações; é ela também que comanda
a adaptação da vida social às necessidades individuais e coletivas; é ela,
finalmente, que substitui a arbitrariedade e a violência pelo estado de direito
e pelo mercado. A humanidade, agindo segundo leis, avança
simultaneamente em direção à abundância, à liberdade e à felicidade
(TOURAINE, 1995, p.9).

Registra-se, portanto, que o termo modernidade não tem um significado
unívoco; pode ser algo ainda em construção ou mesmo a superação do velho, ou
ainda a exaltação do novo?
No Brasil, o termo não guardou traços do conceito original, mas ganhou
cunho autoritário predominante, segundo Chauí (1992, p.44): “Não por acaso, os

Charles-Pierre Baudelaire – poeta e teórico da arte francesa, é considerado um dos precursores do
Simbolismo e reconhecido internacionalmente como o fundador da tradição moderna em poesia. Sua
obra teórica também influenciou profundamente as artes plásticas do século XIX.
8
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governantes sempre se afirmam modernos e correndo atrás da modernidade, uma
vez que o moderno é produzido através do Estado que o decreta.”9
No intuito de clarificar a dinâmica da metamorfose urbana ocorrida na
Pauliceia, em finais do século XIX e nas três primeiras décadas do século XX,
utiliza-se a assertiva de Sevcenko:
(...) teremos quadro revelador da nova sensibilidade que se vai definindo na
cidade que cresce em escala fenomenal. S. Paulo manifesta a natureza
especialmente forte e coesiva das experiências de ação coordenada
coletiva, envolvendo multidões de indivíduos que, embora estranhos entre
si, se submetem a um mesmo conjunto de motivações e estímulos para
ação (SEVCENKO, 1992, p. 28).

A partir de autores como Nicolau Sevcenko, Heloísa Barbuy e tantos outros, e
de fontes como jornais, depoimentos e revistas, que oferecem um conteúdo denso e
rico, é que se podem compreender as inúmeras atividades comerciais e os
movimentos que surgiram na cidade, entre eles as reformas urbanas, o
aparecimento do comércio de exportação e importação, a introdução do comércio
varejista diferenciado, o aumento considerável do fluxo de imigrantes na cidade e,
por fim, a vinda da elite de cafeicultores, que passou a residir em locais até então
afastados do centro urbano, modificando assim hábitos e costumes existentes,
provocando outra forma de se viver em São Paulo, sendo muito visível essa
transformação a partir da segunda década do século XX:
Muitos desses hábitos e práticas já existiam e estavam em vigência desde o
começo do século, pelo menos. Mas é nessa conjuntura que eles adquirem
um efeito sinérgico, que os compõem como uma rede interativa de
experiências centrais no contexto social e cultural: como fonte de uma nova
identidade e de um novo estilo de vida (SEVCENKO, 1992, pp. 33-34).

Sevcenko assegura que as mudanças de hábito aconteceram em todas as
esferas, mas se tornaram muito visíveis a partir da Primeira Guerra Mundial, em que
uma nova geração emergiu na atmosfera metropolitana da cidade, como se verá a
seguir.

9

Texto de Marilena Chauí. Política Cultural, Cultura Política e Patrimônio Histórico, in: O direito à
Memória: patrimônio Histórico e cidadania.
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Verifica-se, a partir deste ponto, que todo o enredo da pesquisa volta-se ao
cotidiano da nova metrópole. Muitas práticas de historiadores foram e ainda são
adotadas sem questionamento; o levantamento do espaço da cidade e da vida
cotidiana será fundamental para sair da superficialidade, de esquemas inculcados
pela cultura dominante e lançar novos olhares a fim de detectar representações e
práticas sociais e revelar com clareza se existe ou não a formação de estereótipos e
controle cultural da elite.
É relevante registrar que o conceito “elite” remete a uma relação com os
valores da sociedade e implica transformações culturais e históricas. A palavra
original “elite” deriva do francês “élire” ou “elite” e tem a mesma raiz de “eleger”; veio
do latim “elegere” – escolher, um termo que provoca dúvidas, gera polêmicas,
desconfianças, discussões metodológicas, filosóficas e ideológicas. Trata-se de uma
minoria que, em determinada sociedade e momento, dispõe de prestígio e privilégios
resultantes

de

qualidades

socialmente

valorizadas.

Há

elites

políticas,

organizacionais, intelectuais, artísticas, religiosas, mas acredita-se que a cultural e a
econômica são as que mais ditam as regras sociais. De acordo com Grieg (2000):
As teorias contemporâneas sobre a elite entendem a democracia como um
sistema de regras que possibilita a todos os cidadãos pensar essas
mesmas regras, mediante diversas modalidades, e elaborar decisões de
interesse geral e as mais notáveis opções coletivas. O predomínio nos
campos da economia e da cultura explica-se pelo fato de que a necessária
educação para fecundação dos ideais hegemônicos só era obtida dentro de
certos círculos das elites, ou mediante a leitura de suas sobras e discursos
(GRIEG, 2000, p.115).

Nessa perspectiva, o presente trabalho discorrerá sobre os aspectos da
vivência da elite paulistana no tocante à moradia, costumes, influências, cultura,
trabalho, educação e ideologia.
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1.1 Cenários em transformação: elite e urbanização

Novas práticas de comércio surgiram a partir do movimento de urbanização,
sendo muito importantes para delinear todo o quadro que será apresentado durante
o capítulo. Todo o movimento de transformação da cidade teve por origem uma
ideologia oligárquica, que após a Proclamação da República (1889) buscou
organizar um novo regime que satisfizesse interesses econômicos próprios para
obtenção de lucros, baseados em concepções modernas de liberdade, que atendiam
aos pressupostos políticos e básicos de organização do poder dos grandes
fazendeiros cafeicultores, que esperavam uma solução para garantir o fluxo de seus
negócios (PEREIRA, 2010).
Nesse caso, começa-se por ressaltar que no sistema ferroviário – que
contribuiu de maneira significativa para a implantação de outras práticas comerciais
e novas formas de comércio –, as mudanças decorrentes de sua articulação
acabaram culminando num novo modus vivendi. E é sobre esse novo modo de viver
que se desenvolve este capítulo, mostrando as diversas faces do cotidiano da
Pauliceia.
A Casa Godinho nasceu em meio a essa crescente urbanização e surgiu
como um comércio diferenciado que atendia perfeitamente aos interesses da nova e
crescente elite oriunda dos cafeicultores. Portanto, há a necessidade de se conhecer
todo o contexto que culminou em novos hábitos paulistanos.
Retratar a cidade nesse período não é muito difícil, uma vez que existe uma
extensa bibliografia sobre o assunto, incluindo detalhes interessantes. Até mesmo
em cartas do poeta Castro Alves pode-se ter uma visão de São Paulo do século XIX,
o qual escreveu ao cunhado e amigo Augusto Alves Guimarães, em 1868: “São
Paulo não é o Brasil, é um trapo do polo pregado a goma-arábica na fralda da
América” (PEIXOTO, 1942, p.88), referindo-se ao clima frio da cidade.
Mas não era só o clima que caracterizava a imagem da cidade do início do
século XIX; a situação urbana também impressionava pela pobreza, pelas casas
isoladas de características neoclassicistas (estilo preponderante nas residências
urbanas paulistas desse século), pelas hospedagens simples e pela falta de higiene
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das ruas. Ainda em meados do mesmo período, São Paulo era considerado um
povoado sem atrativo algum, com casas semidestruídas em todas as ruas centrais e
cortiços espalhados por toda a cidade, com um escasso transporte público, pouca
iluminação nas ruas, ainda usando lampiões públicos a óleo, e com uma precária
condição sanitária de esgotos a céu aberto, provocando, de certa forma, o perigo de
doenças e epidemias.
São Paulo manteve características dos moldes tradicionais do período
colonial até 1870: a Província de São Paulo permaneceu estacionária, não se vendo
crescerem de modo perceptível sua população, sua riqueza, nem tampouco os
melhoramentos materiais de que tanto carecia (BRUNO,1954, p.452).
Somente em 1875 houve um rompimento radical nas condições urbanísticas
da cidade. Um exemplo disso foi a imposição, nesse mesmo ano, pelo Código de
Posturas Municipal10, de larguras e alturas mínimas para edificações particulares,
bem como a proibição da construção de casas com varandas e casas com sótãos à
frente, como se pode constatar na fala de Ernani Bruno: “(...) em 1875 proibiu-se a
construção de casas de meia-água e de sótãos de cumeeira para a frente, numa
intenção de melhorias na cidade” (BRUNO, 1954, p.918).
Nos anos seguintes começou a aparecer um crescimento de fácil percepção:
houve um acréscimo da população impondo, de certa forma, que houvesse um
retalhamento das chácaras e dos matagais que dominavam a cidade até então, para
a formação de ruas, largos e edifícios, ganhando São Paulo uma feição mais
urbana.
Pelos estudos efetuados compreende-se que a cidade de São Paulo contava
com um pequeno e tímido progresso, pois já existiam por aqui locais de relativa
importância, como a Academia de Direito (1828), a Biblioteca Pública (1825), o
primeiro jornal – O Farol Paulistano (1827), a Santa Casa de Misericórdia (1840), a
Sociedade Instituto Científico (1862), o Banco de São Paulo (1887), a Caixa
Econômica (1856), a Companhia Paulista de Eletricidade (1888) (PORTA, 2004, p.

10

Código de posturas municipais: originariamente eram documentos que reuniam o conjunto das
normas municipais, em todas as áreas de atuação do poder público. Com o passar do tempo, a maior
parte das atribuições do poder local passou a ser regida por legislação específica (lei de zoneamento,
lei de parcelamento, código de obras, código tributário, etc.), ficando o Código de Posturas restrito às
demais questões de interesse local, notadamente aquelas referentes ao uso dos espaços públicos,
ao funcionamento de estabelecimentos, à higiene e ao sossego público.
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526). Essas instituições relevantes contribuíram na ampliação do processo de
construção da cidade, porque nela havia o necessário para abrigar a elite cafeeira.
Em termos paulistas, pode-se dizer que o período de 1870 a 1930
correspondeu a uma fase de crescimento da economia no Estado de São Paulo. O
avanço do café para o oeste paulista trouxe grandes benefícios, transformando a
cidade no início do século seguinte num centro cosmopolita.
As mudanças urbanísticas ocorridas a partir de 1870 e o crescimento das
lavouras de café vieram a partir da articulação do sistema ferroviário, tendo como
centro desse sistema a cidade de São Paulo. Para se ter uma ideia do crescimento
urbano, no censo de 1874, a cidade possuía uma população de apenas 23.253
habitantes; já o censo de 1900 indica uma população cinco vezes maior, de 239.820
pessoas, sendo que vinte anos depois, em 1925, o registro foi de 579.033 habitantes
(LANGENBRUCH, 1971, p.123), praticamente triplicando em 56 anos.
Muitos fatores contribuíram para a ampliação da cidade, mas a ferrovia e o
café elevaram a cidade no território nacional, tornando-se a metrópole que se
encontra nos dias atuais. Outras cidades também acabaram se expandindo com a
ampliação de ferrovias, como os casos de Campinas, Ribeirão Preto, São José do
Rio Preto, Bauru, São Carlos, Araraquara, Franca, Sorocaba, Rio Claro, entre
outras, devido às suas posições estratégicas no movimento do café.

1.2 O Café e a São Paulo Railway

A priori, o aparecimento do sistema ferroviário se deve aos graves problemas
existentes com relação aos transportes, ao envio de mercadorias provindas de
várias regiões agrícolas do Estado com difícil acesso ao seu destino. As estradas no
período monárquico são retratadas nas bibliografias como perigosas e com
péssimas condições de passagem; frequentemente eram obstruídas por numerosos
desmoronamentos, provocando pesados ônus para a produção de café e outros
produtos. Ademais, acabavam encarecendo as despesas com transportes, que eram
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por fim repassadas ao consumidor. A situação do envio de cargas em São Paulo era
desoladora, e no caso da produção de café, pior ainda, dependendo de pequenos
transportes em tropas de mulas e lombos de burros, do pagamento de frete, entre
outras complicações (GRIEG, 2000).
Devido aos aborrecimentos com o transporte e seu alto custo, os cafeicultores
interessados em dinamizar o processo de escoamento passaram a investir nas
ferrovias e obtiveram o apoio da Inglaterra, que forneceu recursos financeiros e
tecnologia.
Desde 1855 discutia-se a construção de uma estrada de ferro que ligasse o
Porto de Santos à região produtora de café (MATTOS, 1974). Em 1859, o barão de
Mauá 11 , liderando um grupo de pessoas, convenceu o governo imperial da
importância da construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Porto de
Santos. Após muitos estudos e exames do trecho compreendido entre Jundiaí e o
alto da serra do Mar, o intento não se efetivou devido ao seu custo elevado. Não
conseguindo levantar o capital para a realização da ferrovia, houve então o repasse
da concessão para os ingleses, e em 1867 foi criada a The São Paulo Railway
Company Ltd, que construiu a primeira ferrovia paulista, dando impulso às grandes
modificações (MAZZOCO & SANTOS, 2005).
A partir da construção da São Paulo Railway, muitos produtos passaram a
deslizar sobre trilhos. A lavoura do café se expandia e era preciso transportar o
produto para regiões mais distantes; sendo assim, nos anos seguintes outras
companhias apareceriam, como a Sorocabanos (1870) e a Mogiana (1875), no
objetivo de que o café chegasse mais rápido ao seu destino – o Porto de Santos.
Afinal, era ali o local onde o principal produto gerador da economia brasileira desde
meados do século XVIII, o café, era exportado:
O café, se bem que fora introduzido no Brasil desde começos do século
XVIII e se cultivasse por todas as partes para fins de consumo local,
assume importância comercial no fim desse século, quando ocorre a alta de
preços causada pela desorganização do grande produtor que era a colônia
francesa do Haiti. No primeiro decênio da Independência o café já contribuía
com 18 por cento do valor das exportações do Brasil, colocando-se em
terceiro lugar, depois do açúcar e do algodão. E nos decênios seguintes já

Irineu Evangelista de Sousa – (1813-1889). Foi industrial e político brasileiro. Pioneiro da
industrialização no Brasil, símbolo dos capitalistas empreendedores brasileiros do século XIX,
responsável por grandes obras como um estaleiro, a Companhia Fluminense de Transporte e a
primeira estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis.
11
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passa para o primeiro lugar, representando mais de quarenta por cento do
valor das exportações (FURTADO, 1982, p.113).

Por quase um século, o café foi o gerador da economia e contribuiu para
acelerar o desenvolvimento do Brasil – chegou a ser inserido nas relações
internacionais de comércio. A cultura do café ocupou vales e montanhas,
possibilitando o surgimento de cidades e a dinamização de importantes centros
urbanos por todo o interior do Estado de São Paulo. Ferrovias foram construídas
para permitir o escoamento da produção, substituindo o transporte animal e
estimulando o comércio inter-regional de outras importantes mercadorias. No
período posterior, o café trouxe grandes contingentes de imigrantes que vinham à
procura de trabalho na lavoura cafeeira. Desembarcavam no Porto de Santos, em
sua maioria originários de diversos países, sendo conduzidos à estação ferroviária e
encaminhados às hospedarias, de onde seguiam seu destino para o trabalho nas
fazendas (GRIEG, 2000, p.53).
O consumo mundial de café aumentou no final do século XIX, com um
crescimento e complexificação dos negócios cafeeiros, que trouxeram grandes
lucros. Em decorrência desse fato e do crescimento das ferrovias houve uma
mudança urbanística significativa em São Paulo, em virtude de os fazendeiros de
café se deslocarem para a capital pela facilidade em administrar seus negócios de
café na cidade.
Os fazendeiros passaram a fixar residência na capital, onde ficavam com as
famílias a maior parte do tempo. As famílias eram os centros sociais, e em todas as
camadas da sociedade era muito comum encontrar famílias numerosas. Buscou-se
relatar aqui as relações entre os aspectos da vida pública e privada, que permitem
revelar as atitudes relativas à vida familiar, às interações entre grupos e aos valores
que permeavam a estrutura social e econômica do paulistano, aspectos estes
importantes para a compreensão das relações sociais, públicas e até mesmo
comerciais, inclusive da Casa Godinho.
Com todo esse novo movimento, o crescimento do comércio e a
industrialização contribuíram na busca de opções de consumo, de compras e até
mesmo de lazer. Havia na cidade a classe média, que até então era composta de
pequenos proprietários de terra, de trabalhadores que confeccionavam produtos
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estabelecimentos públicos, entre outros que surgiam:
Além desse conjunto, há novas classes médias, constituídas pelos
trabalhadores assalariados ligados à esfera de circulação do capital e por
aqueles que contribuem para a realização da mais-valia: empregados
assalariados do comércio, dos bancos, das agências de venda, assim como
os empregados de “serviços”. Também é o caso dos funcionários do
Estado, do aparelho do Estado (serviços públicos) e dos aparelhos
ideológicos do Estado (comunicação, imprensa, educação, etc.) (FAUSTO,
2006, p.16).

No início do século XX essa classe emergente se expandiu, transformando-se
e vindo a contribuir e a participar de forma mais ativa da vida social e política.
Encontrava-se nessa classe média, ou que se pode chamar de emergente, o
proprietário da Casa Godinho, considerado um português “que se deu bem”, e
passou a ser visto como milionário. Segundo seu neto, José Maria Godinho, seu avô
era visto assim por toda a freguesia12, pois possuía um comércio bem montado que
abrigava uma clientela diferenciada, morava num local nobre da cidade, imediações
da Av. Paulista, possuía automóvel e, portanto, fazia parte da elite emergente.
Em meio a todo esse quadro, a capital da Província passou por um processo
de grande transformação urbana, fortemente acentuado nas primeiras décadas do
século seguinte, entrando numa nova fase, tornando-se objeto de novos e maiores
fluxos de população e modificações culturais significativas. A modernização se fez
necessária, sendo marcada por uma série de acontecimentos, como a vinda de
imigrantes para a cidade, a adoção de costumes europeizados, uma nova forma de
comércio. Enfim, a cidade passou a crescer, e na arquitetura, a receber os palacetes
modernos com grandes jardins, praças e boulevards, onde o conforto mostrava-se
presente e era preciso adequar a cidade à elite que se instalava e que desejava ter
uma aparência civilizada.
Num primeiro momento, a elite veio a se fixar nas regiões centrais da cidade:
Anhangabaú e Várzea do Carmo, mas com o tempo outras regiões foram sendo
ocupadas, como Campos Elíseos e Higienópolis, havendo a necessidade de um
plano de benfeitorias nesses locais.

12

Entrevista realizada com o neto José Maria Godinho, em 15/7/2011.
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Assim, as discussões em torno de melhoramentos na cidade começaram a
aparecer. Como exemplo, podem-se verificar as anotações do diário de Adolpho
Ramos Pinto13, em 1929, que registrou sua participação nas primeiras reuniões de
elaboração de um plano urbano para a cidade, em 1896. Ramos Pinto descreve em
seu diário:
Meses depois de assumir a presidência do Estado de São Paulo, tinha o Dr.
Campos Salles no seu programa de governo a ideia de promover aqui uma
exposição nacional, ideia de que infelizmente se viu obrigado a desistir
quando no governo, em consequência de vidente epidemia de febre
amarela que irrompeu em diferentes cidades do Estado, por ela
despiedosamente flageladas. Antes, porém, de tal acontecer e quando
predispunha de elementos para oportunamente pôr em execução o seu
grandioso projeto, chegou o ilustre paulista a reunir em sua residência os
cavalheiros que deviam formar a Comissão encarregada de promover efeito
à exposição (...) entre as deliberações então assentadas figurasse a
elaboração de um plano preliminar de melhoramento da cidade, no sentido
de prepará-la para celebrar o certamente industrial, trabalho esse que fui
encarregado de esboçar e que foi presente e lido em uma das reuniões da
comissão. Lembro que fazia parte desse plano de obras, entre outros
melhoramentos, a construção do viaduto da Rua Boa Vista ao Largo do
Palácio. Levantando a ideia desse melhoramento, eu sugeria que a nova
comunicação a rasgar-se, para melhorar a circulação no centro urbano,
devia ter como complemento a abertura de duas vias transversais: uma
partindo do viaduto para a Quinze de Novembro, a desembocar na frente à
Rua da Quitanda, outra ligando o cotovelo da Rua Boa Vista à Rua 25 de
Março, no local fronteiro à esquina do mercado. Com despesa relativamente
insignificante se teria podido realizar em 1895 esse conjunto de obras, que
teria sido de imensa valia para a estética e a circulação do centro da
cidade14.

As primeiras responsabilidades sobre as melhorias referentes à urbanização
da cidade de São Paulo podem ser atribuídas a Adolpho Augusto Ramos Pinto, que
tinha ótima formação pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, e em 1879 foi a São
Paulo indicado para ocupar um cargo de engenheiro fiscal na Companhia Cantareira
de Esgotos, trabalhando a seguir na São Paulo Railway e na Companhia Paulista de
Estradas de Ferro. Adquiriu reconhecimento e foi convidado por Campos Sales15 a
participar de uma comissão, conforme citado em seu diário, que tinha por objetivo o
melhoramento da cidade. Algumas dessas informações, passadas pelo próprio

13

Adolpho Augusto Ramos Pinto (1856-1930). Foi engenheiro e urbanista brasileiro. Assumiu cargos
de relevância no processo de urbanização de São Paulo no final do século XIX, início do século XX.
14
Diário intitulado Minha Vida: apontamentos autobiográphicos, escrito de próprio punho por Adolpho
Augusto Pinto, em 1929, pertencente hoje ao arquivo do IHGSP.
15
Manuel Ferraz de Campos Sales (1841-1913). Foi advogado e político brasileiro, segundo
presidente do Estado de São Paulo (1896-1897) e o quarto presidente da República (1898-1902).
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Adolfo Pinto, nunca chegaram a ser executadas, somente o Viaduto da Boa Vista
teve êxito na construção.
Mostra-se a seguir uma planta geográfica, bastante conhecida, da cidade em
1877, muito modesta ainda, na qual se encontram alguns edifícios, linhas férreas,
igrejas, e aí se pode localizar o Jardim e a Estação da Luz, que contribuirão para se
compreender as transformações então ocorridas:

Figura 1 – Planta da cidade de São Paulo – 1877
Fonte: Revista do IV Centenário da cidade de São Paulo: São Paulo Antigo – Plantas da cidade,
1954 (Planta 8).
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Trata-se de uma planta que demonstra a área urbanizada, seus principais
edifícios e instituições, e abrange uma grande parte do território que hoje
corresponde à região metropolitana de São Paulo.
Reformas significativas foram realizadas por seus dois primeiros prefeitos,
Antonio da Silva Prado16 e Raimundo Duprat17.
As reformas que aconteceram em São Paulo foram semelhantes às ocorridas
no Rio de Janeiro no mesmo período, e tinham o intuito de promover espaços
públicos bem-definidos, dando à cidade um aspecto europeizado. As grandes
reformas do barão de Haussmann 18 , em Paris, na França, de restauração, e as
realizadas no Rio de Janeiro por Pereira Passos19 inspiraram as mesmas iniciativas
em São Paulo no governo do conselheiro Antonio da Silva Prado 20 , conforme
palavras de Ernani Bruno:
Antônio Prado – escondendo ou eliminando qualquer traço não europeu ou
“caipira” que porventura perdurasse em suas ruas, em suas casas, em seus
jardins, em seus costumes (...). Realmente Antônio Prado, ao deixar a
prefeitura e ao encaminhar ao governo do Estado um plano de
melhoramentos no centro da cidade, escrevia que esse plano lhe daria o
aspecto de cidade moderna, próspera e civilizada, conferindo-lhe um dos
primeiros lugares entre as melhores cidades do continente (BRUNO, 1954,
p.912).

Em dezembro de 1890, já podia ser detectado o crescimento da cidade em
uma crônica no jornal Correio Paulistano sob o título “São Paulo cresce”, que diz:
E a Pauliceia, como vexada de seu vestuário, originalmente combinada, por
unir elegantíssimos adornos modernos, peças vetustas e feias está
transformando-se rapidamente. Dentro em breve tempo do antigo São
Paulo pouco mais restará além da posição geográfica, pois mesmo a
topografia, e ainda mais a superfície do solo vai-se modificando à vista
d’olhos.

16

Antônio da Silva Prado (1840-1929). Político e empresário brasileiro, 1º prefeito de São Paulo
(1899-1911). Foi responsável pelas grandes reformas urbanas ocorridas nesse período.
17
Raymundo Duprat (1863-1926). Político brasileiro, 2º prefeito da cidade de São Paulo
(1911-1914). Deu sequência às reformas urbanas de Antônio Prado.
18
Georges-Eugène Haussmann (1809-1891). Conhecido como barão Haussmann, o “artista
demolidor", foi prefeito do antigo departamento do Sena em Paris (1853-1870). Foi responsável pela
reforma urbana de Paris, determinada por Napoleão III, e tornou-se muito conhecido na história do
urbanismo e das cidades.
19
Francisco Pereira Passos (1836-1913). Engenheiro brasileiro e prefeito da cidade do Rio de Janeiro
(1902-1906), foi nomeado pelo presidente Rodrigues Alves.
20
Antônio da Silva Prado (1840-1929). Conhecido como conselheiro Antônio, foi advogado, político,
empresário brasileiro e prefeito da cidade de São Paulo (1899-1911).
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Os velhos prédios caem por terra, demolidos pela picareta civilizadora. No
lugar deles erguem-se da noite para o dia, vestidas e confortáveis
edificações.
Há pouco tempo, acentuava-se esse progresso pelo desenvolvimento de
novos bairros. A cidade crescia em perímetro, porém a parte central se
modificou.
Hoje, não. O centro oferece o mesmo movimento de construção, ou antes,
de reconstrução. Entretanto, novos bairros, verdadeiras vilas novas estão se
formando como a Vila Mariana, a Bela Vista, o Bom Retiro, a Bela Cintra, o
Marco da Meia Légua, Santa Cecília, Água Branca, etc., ou em via de
próxima construção como Ipiranga, as Vilas Bocaiúva, Campos Salles,
Mayrink, Prudente, Sofia, Romana, Deodoro, etc.
Entretanto, a despeito desse movimento, desse espetáculo que por todos os
lados se apresenta de casas em construção, não corresponde o número de
edificações que se prontificam às proporções da procura de casas pela
crescente população da cidade. (...) E entregue a toda essa energia da
força progressiva que a impele, São Paulo será dentre um prazo mais breve
do que se possa imaginar, uma das primeiras cidades do continente
americano21.

Em 1910, todos os espaços estavam sendo ocupados, zonas centrais e
periféricas. Foi inaugurado o bairro do Jardim América com características
europeizadas, planejado pela empresa inglesa Cia City of S. Paulo22 e tinha como
responsável pelos empreendimentos imobiliários o arquiteto inglês Barry Parker23,
que metamorfoseava o parque da Avenida Paulista, e os franceses Bouvard e
Cochet24, que redesenhavam a orla da colina central da cidade, transformando o
Vale do Anhangabaú e os pântanos do Tietê num dos panoramas mais elegantes
(MARCÍLIO, 2005).
No dizer de Segawa (2000), o termo utilizado na época para a palavra
urbanizar seria sanear e embelezar a cidade, talvez mesmo por falta de um
neologismo, mas que serviu para criar uma nova São Paulo sobre a antiga,
envolvendo assim profissionais de variadas áreas. Entre 1910 e 1911, a presença de
empreendimentos e profissionais estrangeiros nos serviços de urbanização era

21

Jornal Correio Paulistano: Anno XXXVIII, nº 10.287, de 19/12/1890, Factos e Feitos: São Paulo
cresce... editado em 19 dez. 1890. Texto de autoria de Liberani.
22
Empresa fundada em 1912 com o nome de "City of São Paulo Improvements and Freehold Land
Company Limited", a Companhia City, como ficou conhecida, urbanizou vários bairros importantes de
São Paulo, como o Jardim América, Anhangabaú, Butantã, Alto da Lapa, Alto de Pinheiros e
Pacaembu.
23
Barry Parker (1867-1947). Arquiteto e urbanista inglês. Trabalhou no Brasil, onde teve participação
no projeto e implantação dos bairros paulistanos Jardim América, Alto da Lapa, Pacaembu e Butantã,
mas a influência das ideias de "Cidade-Jardim" é sentida até hoje em projetos urbanos no Brasil.
24
Durante a administração do prefeito barão de Duprat, foram contratados o urbanista francês Joseph
Bouvard e o arquiteto E.F. Cochet, encarregados de planejar o ajardinamento do futuro Parque
Anhangabaú, que viria a ser então a “sala de visitas” da cidade.
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grande; havia profissionais para os serviços de esgotos, água, energia elétrica,
iluminação, transporte urbano, e assim por diante.
Portanto, o modelo parisiense era o mais buscado nesse momento, pois
simbolizava progresso. Havia por trás disso o interesse do poder público e dos
comerciantes em fazer de São Paulo uma capital internacional, dar a ela uma
fachada europeizada, em especial a francesa.
Pode-se dizer que a cidade perdeu suas características provincianas com
grande rapidez; as antigas casas de taipa cederam espaço às novas edificações. A
iluminação, os serviços de saneamento e salubridade começaram a tornar visível
uma cidade de aparência mais “civilizada”, e nem mesmo as edificações religiosas
ficaram fora dessas mudanças:

Figura 2 – Largo da Sé – 1915. Ao fundo pode-se ver a demolição da antiga Igreja da Sé.
Fonte: Divisão de Iconografia do DPH – Prefeitura Municipal.

A foto, tirada por volta de 1915, dá uma visão do local em que estava situada
a Casa Godinho. A impressão que se tem é de que a foto foi tirada na porta do
estabelecimento. A cidade, desde 1914, estava sob a administração de Washington
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Luís 25 e pode-se ver claramente o espaço onde se deu a construção da nova
Catedral da Sé.
A antiga Igreja da Sé foi demolida em 1913, consequência do plano de
modernização da cidade que inaugurou no governo um estilo de gestão
administrativa, aliando racionalidade técnica aos símbolos da modernidade,
ostentada durante todo o percurso da Belle Époque para além dos anos 1920.
Em todas as regiões de São Paulo tem-se como destaque o arquiteto e
engenheiro Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928). Depois de
trabalhar na Companhia Paulista de Vias Férreas, formou-se engenheiro e arquiteto
em 1878, pela École Speciale du Génie Civil et des Arts et Manufactures da
Universidade de Gand, na Bélgica. Seu curso estava alinhado à tradição das escolas
politécnicas europeias, onde predominavam os estilos do período: o neoclássico e o
ecletismo, influenciando mais tarde suas obras na São Paulo da Belle Époque.
Após sua primeira obra importante, a Igreja Matriz de Campinas, foi
convidado pelo visconde de Indaiatuba26, em 1886, a construir em São Paulo os
edifícios da Tesouraria da Fazenda, da Secretaria da Agricultura e da Secretaria de
Polícia, no pátio do Colégio, conhecidos como "Secretarias de Estado". Após a
realização das obras, montou na capital paulista o maior escritório de projetos da
época (DPH – REVISTA CIDADE, 1998).
Seus projetos estão edificados em toda a cidade de São Paulo. Na região da
Luz, por exemplo, ainda existem muitos edifícios de sua autoria: a Escola
Politécnica, o Liceu de Artes e Ofícios e o Quartel da Força Pública, dentre tantos
outros pela cidade. A seguir, o retrato de Ramos de Azevedo no início do século XX:

25

Washington Luís Pereira de Sousa (1869-1957). Foi advogado, historiador e político brasileiro.
Prefeito da cidade de São Paulo no período de 1914 a 1919.
26
Joaquim Bonifácio do Amaral (1815-1884). Intitulado barão e visconde de Indaiatuba, foi um grande
fazendeiro e político no País.
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Figura 3 – Retrato do arquiteto Ramos de Azevedo.
Fonte: Revista Cidade, do Departamento do Patrimônio Histórico/Secretaria Municipal de
Cultura de São Paulo. Jan. 98 – ano V, nº 5, p.19. Autor: Rosenfeld.

Ramos de Azevedo, devido à sua grande habilidade para lidar com o poder
público e interesses privados, acabou ocupando muitos cargos de comando e
responsabilidade, tornando-se o engenheiro e arquiteto mais procurado na cidade.
Passou a ser proprietário do maior escritório de projetos do final do século XIX e
início do século XX, denominado F. P. Ramos de Azevedo e Cia. Ficou famoso
pelas suas obras arquitetônicas, que deixavam a cidade sofisticada e bela, com
características europeias.
Todas as reformas realizadas acabavam por provocar uma separação social
processada por meio de áreas distintas para a elite e a população mais pobre. A
busca do viver “civilizado” criou bairros elitizados, como Campos Elíseos, Luz,
Higienópolis, Vila Buarque, Santa Ifigênia, expulsando definitivamente a população
“incivilizada27” da cidade:

O termo “incivilizada” faz referência à população de pobres, negros e incultos que circulavam nas
ruas da cidade.
27
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Mas, ao mesmo tempo, a visão que concebia os Campos Elíseos como
“centro do mundo” não deixava de transcender as fronteiras sociais e
geográficas para olhar e registrar de forma inteiramente singular o êxtase da
cidade que se transformava (AMERICANO, 2004, p.19).

São Paulo se expandia e se transformava com a construção de edifícios mais
altos, alargamento e alinhamento de ruas, provocando, como no Rio de Janeiro, o
afastamento da pobreza para as zonas periféricas, adequando a cidade, de certa
forma, à elite capitalista que começara a crescer e aparecer. A massa da população
precisava ser afastada dos locais elitizados da cidade. Era um novo modo de vida
que reservava lugares bem-definidos e hierarquizados às etnias, gêneros e classes.
Outro edifício importante, construído pelo renomado arquiteto e que se pode
observar no panorama da constituição de São Paulo, é o edifício escolar da Escola
Normal Caetano de Campos, exemplo do novo olhar que começava a despertar
sobre a educação, inserindo no contexto social um novo espaço diferenciado na
educação da elite (AMBROGI, 2005). A seguir, uma reportagem do jornal Correio
Paulistano, com informações preciosas sobre os espaços e instalações do prédio.
Na descrição do edifício, encontra-se o contexto social em que foi inserida a
instituição de ensino, nos moldes da “modernidade”:
Os primeiros planos foram durante a execução dos trabalhos ampliados, no
intuito de completar o estabelecimento. A ideia do aproveitamento do résdo-chão para oficinas de ensino profissional trouxe como consequência a
elevação do edifício. A necessidade de abrigo durante a educação das
crianças lembrou a convivência de colocar o pórtico dos aparelhos
ginásticos ali sob um edifício isolado de caráter especial. A conveniência
ainda de cercar o edifício de jardins amplos que muito concorreriam para a
salubridade, boa estética e conforto do estudante, impôs-se à
administração28.

O edifício, de grande produção arquitetônica, passou a ser uma referência em
educação inovadora em São Paulo:

28

Jornal Correio Paulistano, edição nº 11.322, de 3 de agosto de 1894.
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Figura 4 – Edifício da Escola Normal Caetano de Campos, na época de sua inauguração – 1894.
Fonte: Acervo da E.E.Caetano de Campos. Autor desconhecido.

Num outro momento, o professor Alfredo Moreira Pinto (1847-1903) fez uma
crítica ao edifício da escola, mostrando que havia algumas contradições referentes
ao trabalho de Ramos de Azevedo:
(…) Eis um edifício que faz honra e constitui motivo de justo orgulho à
cidade de São Paulo. Rival das primeiras escolas normais da Europa, é ele
um edifício monumental, não só debaixo do ponto de vista da instrução
como pela construção que enaltece a reputação do Dr. Ramos de Azevedo,
exímio arquiteto (…) pena que tão soberbo edifício seja acaçapado em
relação à vasta praça em que está situado. O seu corpo central pareceu-me
baixo e não muito obediente às regras da arquitetura, pois não se eleva
acima do nível do resto do edifício (…) (PINTO, 1979, p.36).

O trabalho de Ramos de Azevedo também voltava-se aos locais de lazer que,
por sua vez, eram bem-definidos pela sociedade da Belle Époque.
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1.3 Os espaços sociais e seu público

No início do século XX, já havia alguns teatros, os cinemas, as quermesses,
os saraus, os passeios no Jardim da Aclimação, os passeios a pé, os concertos, etc.
O Teatro Municipal de São Paulo era um belo exemplo de sofisticação e lazer:
Eu acho mais elegante do que o Municipal do Rio de Janeiro, que é
pesadão e sem gosto. Do que adianta terem gasto 12 mil contos para sair
aquele bolo? É riquíssimo de mármores e dourados, mas parece uma
tartaruga escura. Veja o nosso. É pintado de cor creme, claro, leve e
elegante. Gastaram no Rio 12 mil contos e nós gastamos três mil
(AMERICANO, 2004, p. 224).

Inaugurado em 1911, o Teatro Municipal de São Paulo é uma cópia da Ópera
de Paris, considerando-se uma de suas grandes obras. Sua construção é um marco
de crescimento e progresso da cidade. Sua fachada em estilo Luiz XV, dentro da
tradição clássica italiana, impressiona pela suntuosidade, dando mostras de grandes
construções culturais europeias em evidência no período. Era tido como um dos
mais belos de toda a América do Sul e o mais vasto do Brasil (BRUNO, 1954).
Sua arquitetura externa eclética e seu interior com muitas obras de arte:
bustos, bronzes, medalhões, paredes decoradas, cristais, colunas neoclássicas,
vitrais, mosaicos e mármores mostram o talento de seus criadores, o arquiteto
Ramos de Azevedo e os italianos Cláudio Rossi e Domiziano Rossi. Sua
inauguração integrou São Paulo ao roteiro internacional dos grandes espetáculos,
colocando a cidade no eixo operístico mundial (BRANDÃO, 1993).
Pelo palco do Teatro Municipal passavam grandes nomes e companhias
teatrais como Tita Ruffo, Guiomar Novaes, Villa Lobos, Carlos Gomes, Tito Schipa,
Enrico Caruso, Maria Barrientos, Pietro Mascagni, Benianino Gigli Grande Companhia
Lyrica Italiana e óperas de renome, como Madame Butterfly, Manon Lescaut, Rigoleto,
Tristão e Isolda, La Bohème, Hamlet, Fausto, Tosca, entre muitos clássicos teatrais.
Além de estar relacionado a tantos nomes e a tantos espetáculos, o Municipal ainda
foi cenário do movimento que promoveu uma grande transformação cultural no Brasil:
a "Semana de Arte Moderna de 22". Observa-se a presença dos modernistas num
programa desenhado por Anita Malfatti nos anos 1920.
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Figura 5 – Capa do programa do Theatro Municipal desenhada por Anita Malfatti.
Fonte: Arquivo do Museu do Teatro Municipal.

Ele se firmou não somente com as temporadas de óperas, danças, músicas e
dramas, mas também porque passou a ser frequentado pela elite para um chá e
café. Era chic ser servido por garçons de luvas brancas e camisas engomadas.
Definitivamente, era um local de cultura que abrigava uma clientela diferenciada
(BRANDÃO, 1993).
Os teatros eram uma forma de lazer e cultura nas primeiras décadas do
século XX, e em São Paulo eram poucos. No final do século XIX já havia teatros,
alguns bastante precários como o Politheama (1873) e o Eldorado, do mesmo
período.

Eram

improvisados

em

barracões

de

zinco

e

faziam

algumas

apresentações de sucesso. Outros, como o Minerva (1873), o Provisório Paulistano,
na Rua Boa Vista (1873), o Ginásio Paulistano (1881) e o das Variedades
Paulistanas também tinham seu público, mas não possuíam conforto e suas
condições eram bem inferiores às do São José, considerado como suntuoso para a
época, mas ainda assim possuía uma fachada antiquada e paredes rachadas, sendo
praticamente destruído em 1898: pegou fogo depois de trinta anos de atividades, o
casarão do Largo Municipal (BRUNO, 1954, p.1.290).
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Abaixo, programas de apresentação de períodos diferentes: do Theatro São
José, 1889, e do Polytheama, 1911.

Figura 6 – Anúncio do Theatro São José.
Fonte: Jornal Correio Paulistano, 4/7/1889.

.
Figura 7 – Anúncio do Theatro Polytheama.
Fonte: Jornal Correio Paulistano, 2/12/1911.

Com a vinda da elite cafeeira, a indústria crescente e a expansão econômica,
que pediam um local digno para receber as companhias teatrais da Europa, os
teatros vieram a favorecer o lazer e a cultura da elite da Pauliceia.
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Cada classe social possuía os entretenimentos que lhe caíam bem ao gosto e ao
bolso. O lazer das elites era mais diferenciado: buscavam novas formas de convívio e
diversão, e além dos teatros, também frequentavam espaços de requinte como festas
de destaque, saraus culturais, cinemas e restaurantes, onde os convidados eram
membros da elite formada por políticos e famílias de posses e bem relacionadas.
Nos bairros mais afastados do centro e principalmente nas vilas operárias o
lazer era diferente, pois havia uma diversão mais simples, como o futebol, os bailes,
os clubes e as festas de rua. Campos, Gama & Sacchetta referem-se às
características desse tipo de vida cotidiana e lazer:
A ideia do lazer regrado como algo diretamente ligado à produtividade
revela-se na fala do industrial, para quem “Não há trabalho realmente
fecundo sem pelo menos alguma alegria de viver” (...). Ao mesmo tempo,
reprimiam-se formas autônomas de diversão, proibindo-se brincadeiras
infantis e os namoros nas ruas, consumo de álcool, festas em casa sem
permissão e frequência de moças em bailes sem companhia das mães.
(CAMPOS, GAMA & SACCHETTA, 2004, p.87).

Os pobres se divertiam nos raros passeios públicos que, com o decorrer dos
anos, passaram a ser mais frequentes, como na diversão das festas juninas onde
havia queima de fogos e outras atrações. Tomar cachaça e bater um papo sobre a
vida ou a fábrica, nos locais públicos de convivência como bares, era algo comum e
acabava sendo uma forma de diversão para o operário cansado:
Festa junina, todos colaboravam com lenha e faziam uma pilha para fazer
fogueira. (...) levavam carne, linguiça, levavam tudo. Faziam fogueira,
soltavam bomba, rojão. Depois os italianos cantavam as suas músicas (...) e
depois os portugueses cantavam, os espanhóis cantavam as deles, unidos.
Agora, na verdade, tinha muito português (CARTA,1982, p.48).

Essas festas serviam para reunir e integrar os diversos grupos que
compunham os bairros.
Quanto ao entretenimento no início do século XX, no Rio de Janeiro, os
irmãos Paschoal e Gaetano Segreto, imigrantes italianos, enriqueceram com os
negócios de entretenimento e foram pioneiros na abertura das salas de cinema:
Os primeiros cinemas que surgiram foram o Íris, na Rua São Bento, o Bijou,
no lugar onde se cruzam hoje o Parque do Anhangabaú e a Avenida São
João (...), depois vieram os dos bairros, do Arouche, Alameda do Rio
Branco, esquina da Alameda Nothman. E assim vieram outros
(AMERICANO, 2004, p. 222).
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Em São Paulo, não foi diferente da capital carioca. A princípio havia salas
onde eram exibidas fitas de propriedade de exibidores particulares, donos das fitas
que as exibiam até se esgotarem os filmes. Logo, o cinema invadiu a cidade
causando uma epidemia, havia nas ruas bandas de música que anunciavam os
filmes que estavam em cartaz. As salas de cinema aumentaram na cidade e eram
bem precárias; sendo assim, não atraíam senhoras e tampouco a burguesia
nascente. Observa-se, num panfleto de 1907, a divulgação do Cabaré Moulin Rouge
da empresa de Paschoal Secreto:

Figura 8 – Propaganda do cabaré Moulin Rouge de 1907.
Fonte: Jornal Arara, ano 3, nº 125. Arquivo do IHGSP.

Um anúncio da empresa de Secreto mostrava a evidente influência francesa
no período e a importância de seus empreendimentos.
De acordo com Morse (1954), em 1913 a cidade contava com 46 cinemas ou
diversões, figurando entre estes, nomes como Bijou, High Life, Iris, The Skating
Palace e os cinemas Edson e Radium..., e em 1917 o cinema era um ambiente
muito popular, considerado um catalisador mais moral do que artístico, pois em um
só dia os jornais chegaram a divulgar vários filmes que promoviam a amoralidade,
como A Castidade, A Virgem Nua, Ruth a Inocente, A Mulher Audaciosa, Os
Mercadores do Amor, A Pecadora. Entretanto, nos anos 1920, o quadro mudou e o
cinema foi considerado um lugar também para a elite (MORSE,1954, p. 278).
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A abertura do Cine República marcou essa mudança porque abriu suas
portas com a primeira sala luxuosa e se transformou em um local de encontro da
sociedade paulista. O cinema deixou de ser uma diversão popular e entrou no hábito
de lazer da elite. Jorge Americano (2004) assevera:
(...) E apareciam no cinema as nórdicas Asta Nielsen e Theda Bara. A
trágica italiana Lida Borelli, o cômico italiano Tontolini quebrando louças e
levando tombos, o cômico francês Max Linder (um precursor de Carlitos) e
as “Comédie Française” Robinne, Alexandre e Signoret. Iniciava-se a
americana Mary Pickford (AMERICANO, 2004, p. 223).

Nos anos 1920, as companhias produtoras de filmes americanos se impuseram
no mercado brasileiro de importação de filmes e passaram, assim, a ser donas do
mercado, consolidando o sistema de lançamento e distribuição de filmes estrangeiros,
relegando o cinema nacional a uma condição marginal (GALVÃO, 1975).
Paralelamente ao interesse pelo cinema, também cresceu o interesse pela
música americana e ambos se consolidaram no mercado nacional, juntamente com
as valsas e peças de salão europeias.
A música popular brasileira, do início do século XX, repetiu basicamente as
características que já existiam no final do século XIX. Eram os mesmos gêneros: a
valsa, a cançoneta, a modinha, a chotis29, a polca30, as mesmas formas de cantar e
tocar, as mesmas formações instrumentais, a predileção pela música de piano. A
influência europeia, principalmente a francesa, era muito forte nesse campo. A
música participava do contexto cultural tanto da elite como das camadas mais
populares.
Em 1889, o grande músico e talentoso professor Luigi Chiafarelli abria sua
escola de música em São Paulo, tendo como uma das principais alunas a pianista
Guiomar Novaes, que ficou conhecida nas décadas seguintes por suas
interpretações das obras de Chopin e Schumann. Ela foi uma notável divulgadora de
29

O chotis ou schotis é uma música e dança originária de Boêmia. Seu nome deriva do termo alemão
schottisch (escocês), uma dança social da Europa Central, mas originária da Escócia. O chotis
tornou-se moda em toda a Europa durante o século XIX e logo se espalhou para a América.
30
A polca é uma dança popular oriunda da República Tcheca, da região da Boêmia. No século XIX
esta região fazia parte do antigo Império Austro-Húngaro. A dança foi introduzida nos salões
europeus da era pós-napoleônica e com o atrativo da aproximação física dos dançarinos, permitia
aos pares as novas possibilidades de aproximação dos corpos, que viria a se chamar popularmente
de dançar agarrado. A polca foi muito famosa no Brasil no final do século XIX, com muitas danças
criadas desse estilo pela compositora brasileira Chiquinha Gonzaga.
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Villa-Lobos

fora do Brasil.

A escola de

música

marcou

um expressivo

desenvolvimento da arte musical na cidade.
Locais de comércio como a Casa Levy, famosa pela venda de produtos
musicais importados, no ano de 1889 anunciava novidades como as caixas de
músicas, que executavam um imenso repertório musical numa única peça. Ali
tiveram início as primeiras vendas de fonógrafo na cidade, conforme registra Ernani
Bruno:
Contou Afonso Schmidt que os jornalistas, em certo dia daquele ano,
foram convidados pelo dono de uma casa de miudezas da Rua de São
Bento – o senhor Figner – para verem funcionar o “estranho aparelho”. Era
uma caixa modesta, de madeira, coberta de vidro: a máquina falante de
Edison. Os cilindros chamavam-se fonogramas. Ainda não havia discos
(BRUNO, 1954, p.27).

Em 1907, a venda desses aparelhos passou a ser comum em todas as lojas
que comercializavam produtos musicais.
Nesse período, a cidade já contava com locais especializados que
apresentavam concertos musicais, como o Conservatório Dramático e Musical, que
começou a funcionar em 1906. Em 1912 foi fundada a Sociedade de Cultura
Artística, e os membros da elite participavam desses locais ora como alunos, ora
como plateia.
Era nesses ambientes que se podia encontrar a grande participação dos
imigrantes que tiveram ascensão social. Muitos tornaram-se grandes agricultores e
acabaram por abrir espaços para os seus descendentes. Assim, os que vieram
depois tiveram o privilégio de uma vida melhor.

1.4 Os Subalternizados na Metrópole: pobres, negros, mulheres e imigrantes

Como visto anteriormente, os valores da cidade mudaram no início do século
XX, e esses valores e padrões da vida social e cultural foram, de certa forma, sendo
conduzidos pelos setores mais abastados da sociedade. Observa-se que, se houve

55

a cultura e a imposição ideológica da elite, houve também a cultura popular que
começou, de forma lenta, a tomar conta dos espaços urbanos, infiltrando-se aos
poucos na cidade.
Dentro do contexto de identidade paulistana no período, Sevcenko faz as
seguintes considerações:
Não era uma cidade nem de negros, nem de brancos e nem de mestiços;
nem de estrangeiros e nem de brasileiros; nem americana, nem europeia,
nem nativa; nem era industrial, apesar do volume crescente das fábricas,
nem entreposto agrícola, apesar da importância crucial do café; não era
tropical nem subtropical; não era ainda moderna, mas já não tinha passado
(SEVCENKO, 1998, p.31).

Concorda-se com o autor, pois uma cidade que não tem identidade própria
assume aquela que determinado grupo dita. No caso, o que a elite passava a impor
era aceito rapidamente. Aos poucos, as camadas populares iam se enquadrando
nos “esquemas” da elite, mas igualmente formando suas próprias características.
A pobreza na Belle Époque era bem-definida pelos espaços urbanos. Alguns
bairros como o da Mooca, do Brás e Belenzinho, por exemplo, eram locais ermos,
sem infraestrutura nenhuma, considerados muito pobres. Ali se reuniam grupos de
imigrantes trabalhadores das crescentes indústrias da região, que viviam de baixa
renda e à margem da sociedade.
Nesse período de grande expansão industrial, a escassez de moradia nas
regiões centrais provocou o surgimento de um novo modelo de habitação: as vilas
operárias, que eram locais de habitação criados pelos industriais, que trataram de
construí-las com a ideia de que seus empregados ficassem próximos às fábricas.
Essas vilas eram entregues aos operários, juntamente com comércio, assistência
médica, creche, escola, igreja, lazer e tudo mais, causando assim uma dependência.
Aos olhos dos industriais, a ideia principal era a de eliminar os cortiços e ter um
controle sobre os operários. Segundo Morse:
Em 1912: Poucos são os industriais que se preocupam com o problema das
habitações operárias. Desses mesmos, nenhum o faz com intuito
humanitário ou altruísta. Fazia exceção a vila operária Maria Zélia, de Jorge
Street, onde se distribuíam anualmente lucros aos operários e se
proporcionava instrução obrigatória para seus filhos (MORSE, 1970, p. 297).
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As fábricas que possuíam Vila Operária acabaram formando uma relação de
dominação para além da esfera de produção. O dono da fábrica controlava o
operário e toda a sua vida familiar e social. Diante dessa situação de subordinação,
o operário sofria com o medo de perder o emprego e tudo que vinha junto, da
assistência médica ao temor de sujar o nome da família e, principalmente, perder a
casa. Dessa forma, aceitava a situação de subordinado. A “boa conduta” era um prérequisito para o acesso ao emprego e à moradia, e o nome da família era o código
que poderia dar acesso ou barrar determinado trabalhador (LEITE LOPES, 1988).
A seguir, uma foto da Vila Operária Maria Zélia, a primeira vila operária do
Brasil, construída no período entre 1911 e 1916, e que foi idealizada pelo industrial
Jorge Street para abrigar os 2.100 operários especializados da Cia. Nacional de
Tecidos de Juta:

Figura 9 – Vila Maria Zélia – s/d, aproximadamente 1920.
Autor desconhecido. Fonte – http://www.vilamariazelia.com.br/index.htm

O conjunto operário da Vila Maria Zélia, localizada no bairro do Belenzinho,
em São Paulo, incluía casas, creche, escolas, farmácia, sapataria, armazém,
restaurante, clube esportivo, igreja e até um salão de bailes. Tudo para que os
operários da Cia. Nacional de Tecidos de Juta pudessem ter melhores condições de
vida e moradia e, é claro, ficassem à mercê do local de trabalho.
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Quanto aos negros, mestiços e mulatos, esses raramente possuíam espaço
dentro das indústrias na alegação de serem despreparados para a mão-de-obra
qualificada. Eram, na verdade, os grandes excluídos.
Em certos casos, os ex-escravos tinham uma pequena participação nas
fábricas, mas em sua maioria estavam ainda ligados ao sistema agrícola, e outros
tantos ficavam a perambular pelas ruas, fazendo alguns biscates:

Figura 10 – Vendedor de vassouras no centro de São Paulo – Anos 15.
Autor – Vincenzo Pastore. Fonte: Acervo do Instituto Moreira Salles.

A imagem retrata um quadro do cotidiano, em que se pode encontrar um
negro, vendedor de vassouras e cestos de vime, caminhando na rua, e logo atrás,
na calçada, homens de paletó e gravata numa conversa informal. A figura mostra a
triste realidade dos negros.
Apesar de tudo, os negros possuíam seus espaços urbanos na sociedade,
mas não tinham acesso a muitos lugares: não lhes era permitida a entrada em
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restaurantes e prédios comerciais, não tinham acesso a passeios nas ruas e em
bairros nobres como Campos Elísios e Higienópolis. Em bairros como Mooca, Brás e
Bom Retiro estabelecia-se uma convivência mais pacífica, mas também não havia
um estreitamento entre brancos e negros, que normalmente evitavam o convívio e a
amizade:

Figura 11 – Negros no banco da praça.
Foto de Vincenzo Pastore – 1910. Fonte: Acervo do Instituto Moreira Salles.

Os negros acabavam retomando sua tradição social e histórica de viver por
meio das relações sociais entre seus pares, preservando, de certa forma, sua
cultura.
Na década inicial do século XX, havia na Irmandade do Rosário uma igreja
que abrigava um grande número de afrodescendentes, e quando esta foi demolida
para reconstrução da cidade, eles passaram a frequentar uma outra que construíram
no Largo do Paissandu. Este se tornou um local de encontro, centro da vida dos
negros em São Paulo (PORTA, 2004, p.111).
Na formação dos espaços sociais constatava-se a contribuição dos negros.
Muitos possuíam seu lugar definido pela religião, que acabou marcando fortemente
sua presença na cidade paulistana do início do século XX. Os chamados “terreiros
de macumba” se expandiram na região paulista ainda no século XIX. Havia nesses
locais um público frequentador de compositores e músicos perseguidos pela polícia,
pois o samba e qualquer tipo de dança, ou ainda atividades corporais consideradas
profanas eram condenáveis e em sua maioria vinham da cultura negra. De acordo
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com Porta (2004), a crença espiritualista dos negros foi tomando seu espaço na
sociedade, impulsionando as relações entre os homens e os deuses, reconstruindo
uma nova forma de ser e viver do afrodescendente.
A compreensão do imaginário social-religioso da cidade de São Paulo tinha
sua relativa importância, pois as influências eram registradas nas histórias orais e
documentais e construíam novas representações na realidade urbana. A bibliografia
aponta que nesse período o catolicismo era a religião de maior número de adeptos,
principalmente entre os imigrantes espanhóis, portugueses e italianos, que
preservavam suas crenças de origem. Outras religiões, que passaram a ser
cultuadas na sociedade, provinham dos demais imigrantes, como o protestantismo,
o judaísmo e o islamismo.
Uma nova forma de entrar em contato com a espiritualidade foi registrada no
jornal O Estado de S. Paulo, em 21 de novembro de 1911. A notícia refere-se a uma
ocorrência policial:
(...) em uma casa situada na Rua Bresser (bairro do Brás), aparecera um
espírito sob a forma de um negro, um preto velho, denominado Pai Jacob,
que amedrontara os fiéis da casa que eles consideravam cultuar apenas o
espiritismo kardecista. A polícia intervém e já se encontrava em seu encalço
desde o aparecimento em Santos. Ainda no Brás, comentam-se estes fatos
e o Pai Jacob terá que se haver novamente com a polícia (O Estado de S.
Paulo, 21/11/1911).

Observa-se na notícia o evidente preconceito e a perseguição à cultura negra,
que não era aceita, tratada como atrasada social e culturalmente, conforme
pregavam os discursos dos jornais e dos intelectuais das classes dominantes, ainda
no início do século.
Uma nova religião começou a se fazer presente, o espiritismo de Allan
Kardec, com ideais vindos da França em finais do século XIX. A nova religião reunia
membros das elites sociais, e entre os adeptos estavam indivíduos pertencentes às
oligarquias cafeeiras e demais empresários, que já haviam adotado o esoterismo
francês e, por afinidade e empatia, aceitavam o kardecismo (LARA, 2002).
Em entrevista com o filho José Walter Godinho31, levantou-se a informação de
que seu avô, José Maria Godinho, membro da nova classe média em ascensão que

31

Entrevista com o filho José Walter Godinho em 10/2011.
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surgia e primeiro proprietário da mercearia, realizava reuniões espíritas nos fundos
da casa comercial, “um tipo de culto” diferente da religião introduzida pela cultura
afro. O Sr. Godinho também tinha suas concepções religiosas – a filosofia da
doutrina kardecista, introduzida no final do século XIX nas elites carioca e
paulistana. Ele fazia reuniões após o expediente, das quais participavam vários
funcionários e amigos. Prova disso é uma foto da época, encontrada na parede.
A imagem, colocada pelo Sr. Godinho, foi preservada no local por todos os
proprietários e pode-se encontrá-la ao visitar a casa. O motivo da preservação foi o
receio de perder a proteção, além da superstição, pois se trata do líder espiritual Pai
Jacó32, o mesmo relatado na notícia citada anteriormente:

Figura 12 – Espaço interno da Casa Godinho – 28/6/2013.
Foto: Abel Francisco Jr.

Alguns proprietários chegaram a cobrir a imagem com um pano preto, por
receio de que ela pudesse atrapalhar os negócios da loja, relata Miguel Romano,
que ri dessas atitudes dos antigos donos33.
Deste modo o processo de transformação social foi acontecendo, sofrendo
modificações culturais, sociais, e também no que se refere ao espaço público, que
passou a ser utilizado de forma diferenciada pelas classes sociais. Por exemplo, as
32

Trata-se de um espírito responsável pela limpeza espiritual de fluidos deletérios; é um precioso
socorrista no resgate de espíritos obsessores agindo na desarticulação de determinados trabalhos
oriundos de seguimentos religiosos afrobrasileiros. Em sua última vida faleceu aos 83 anos, próximo
a Minas Gerais, no ano de 1847. Fonte: site http://www.nec.org.br/, acessado em 4/8/2013.
33
Entrevista com o atual proprietário Miguel Romano, em 28/6/2013.
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relações entre homens e mulheres com o espaço da cidade, que eram bem distintas
na virada do século, mas que no decorrer das décadas seguintes passaram a se
modificar mormente no universo feminino, também parcela discriminada da
sociedade.
A educação feminina sofreu mudanças favoráveis entre 1889 e 1930, após a
Proclamação da República. A separação da Igreja e do Estado contribuiu para
libertar a mulher da tutela da Igreja Católica, promovendo uma discreta emancipação
relativamente à sua formação intelectual, o que permitiu sua liberdade de circulação
nas ruas, favorecendo o comércio. Contudo, a influência positivista da Proclamação
manteve diferenças na educação masculina e feminina durante grande parte do
século XX, como salienta a historiadora Rosa Maria B. Araújo:
Os conservadores resistiram à intelectualização da mulher, temendo
modificar sua imagem associada à representação da beleza e nos
sentimentos. Sua educação não deveria preocupar-se em engrandecer a
ciência, as artes, nem as armas. (...) Os avanços da educação feminina
ajudam a mudar a mentalidade de submissão transformadora pela
atmosfera urbana liberalizante que lhe permite cruzar a fronteira da casa
para a rua (ARAÚJO, 1995, pp.70-71).

A partir das primeiras décadas do século XX o quadro passou a se modificar,
quando as mulheres elitizadas eram as mais novas personagens a despontar na
cena urbana.
Para as mulheres consideradas de “boa família”, os pontos de sociabilidade
feminina ainda eram raros, basicamente restritos à zona chique do Triângulo, e
depois na região do Centro Novo, locais equipados com confeitarias, salões de chá
e sorveterias. Ali o comércio era sofisticado e atraía a presença cada vez mais
numerosa dessas novas clientes, que saíam para olhar vitrines e fazer compras.
Todas elas começavam a ter liberdade nos espaços sociais.
Por volta de 1915, as mulheres passaram a ousar e a ganhar um espaço
maior na sociedade:
As mulheres definitivamente ganhavam o espaço público. Elas estavam por
toda a parte, a qualquer hora. Tecelãs, costureiras e aprendizes, cedo pela
madrugada, em busca das fábricas e oficinas de modas. Balconistas,
atendentes e serviçais do comércio logo depois. No início da manhã,
colegiais, aias e professoras se dirigiam às escolas e conservatórios. Daí
até o meio-dia o agito indiscriminado das compras trazia mulheres de todas
as classes, etnias e idades para o centro. As operárias saíam às ruas para o
curto repouso das doze horas, enquanto as senhoras e moças das casas
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conspícuas se recolhiam para o almoço moroso e a sesta. A partir das
dezesseis horas se estabelecia o “footing” no circuito de lojas finas do
Triângulo, cujo ápice era o chá das cinco nos salões do Mappin Stores e o
refluxo, o “rush” das seis. Nesses horários, os homens deixavam os
escritórios e bancos; e as moças de família retornavam aos seus lares
(SEVCENKO, 1992, pp. 50-51).

Nos jornais, podem-se encontrar em suas publicações semanais assuntos
voltados aos interesses femininos, como receitas de doces e salgados, novidades
em cosméticos, dicas de etiquetas e uma variedade de produtos a ser consumidos
pelas mulheres da elite.

Figura 13 – Propaganda de divulgação de pílulas para firmeza dos seios.
Fonte: jornal O Estado de S. Paulo – Edição da Noite, 24/1/1917, p.7.

Há figuras femininas que pertenceram à elite do início do século XX e que
obtiveram grande relevância na sociedade paulista, como D. Veridiana Valesia da
Silva Prado (1825-1910); D. Maria Angélica de Souza Queiroz Aguiar de Barros
(1842-1929); D. Olívia Guedes Penteado (1872-1934) e D. Yolanda Penteado (19031983), que foram referenciais femininos e estiveram à frente de seu tempo, pois
possuíam espaço na sociedade e chegaram a incentivar e apoiar movimentos
artísticos e culturais da época.

63

A condição da mulher pobre não era nada fácil na capital paulista. Há, com o
crescimento urbano, registros de mulheres pobres e forras que sobreviviam de
artesanato caseiro e pequeno comércio ambulante, sendo expulsas do centro para a
retaguarda da cidade (DIAS, 1995). As mulheres que começaram a trabalhar nos
setores comercial e industrial representavam um número significativo, pois
precisavam ajudar na renda familiar.
Essas mulheres das camadas populares, vale dizer, as pobres, frequentavam
a cidade desde muito tempo, mas o processo de urbanização veio acompanhado de
uma série de regras limitando essa presença, empurrando trabalhadoras para locais
mais afastados e preservando as áreas centrais para as nobres. Enquanto isso, as
mulheres das novas camadas, da então classe média que despontava,
aparentemente circulavam mais livremente pela cidade que as ricas, que eram mais
vigiadas (MALUF & MOTT, in: SEVCENKO, 1998, p.368).
Dentro do espaço urbano, um outro grupo também era, até então, pouco
aceito, o dos imigrantes. Muitos deles possuíam boa cultura, mão-de-obra
especializada e eram bastante politizados. Dizem que sua participação foi
indiscutivelmente importante, pois lançaram aqui uma nova e definitiva identidade:
Só o que o mito não podia fazer, era mudar a realidade. Porque, afinal, a
Babel era de verdade. Ela agregava centenas de milhares de seres
desenraizados, arrancados pela força ou pela aflição dos seus lares e
regiões de origem, transportados como gado através dos mares,
negociados por “agentes de imigração” com preço fixo por cabeça,
conforme a idade, sexo, origem e condições físicas, despejados em pontos
infectos de endemias tropicais, sem instruções, sem conhecimento da
língua, sem recursos, sem condições de retorno, reduzidos à mais drástica
privação para que a penúria mesma lhes servisse de alicate ao trabalho e
motivo de submissão (SEVCENKO, 1992, pp.38-39).

Embora submissos numa terra estranha, muitos acabavam assumindo
olhares críticos, que contribuíram para uma nova forma de esclarecimento social.
Aqui, especificamente os italianos, seguidos dos espanhóis, portugueses, húngaros,
russos, lituanos e outros, participaram da criação de jornais que circulavam em
bairros operários e tinham por objetivo atingir a população e o público de
trabalhadores, influenciando na formação da opinião pública. Era uma tentativa
anarquista de impactar o público num movimento de esclarecimento, que acabava
levando e disseminando a cultura por meio da divulgação do lazer, com ênfase para
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o teatro e os centros culturais, que assumiam seu papel na formação de um público
mais esclarecido culturalmente, de educação literária e politizado (FAUSTO, 2006).
Reitera-se que as reformas urbanas também auxiliaram no aquecimento
cultural da cidade, de forma que vieram a contribuir na construção dos teatros,
cinemas e dos centros de cultura. Construções de locais como estes eram
organizadas também pelos imigrantes e tinham o papel de promover a união e a
sociabilidade desses grupos, como a Federação Espanhola, que ficava na Rua do
Gasômetro, no Bairro do Brás, e a Associação das Classes Laboriosas.
No caso da Associação das Classes Laboriosas, após instalada na Rua do
Carmo por volta de 1907, parte do seu espaço foi alugado, surgindo ali o Centro
Dramático e Recreativo Internacional, o Grêmio Dramático Maria Falcão e o Grêmio
Dramático e Recreativo Anita Garibaldi, fundindo, na mesma associação, o aspecto
assistencial e a participação dessas companhias teatrais (DPH – Revista Cidade,
1998, p.44).
A entidade que nasceu em 1891, da união de um grupo de pedreiros e
carpinteiros com o intuito de garantir assistência médica às suas famílias, cresceu e
acabou sendo pioneira no Brasil a adotar o lazer (teatro, música e saraus) em seu
espaço, como terapia na cura de doenças. Somente anos mais tarde cientistas
norte-americanos descobririam a importância dessa terapia nos tratamentos de
certos males.
No teatro havia os grupos amadores, como o Congresso Gil Vicente dos
Imigrantes Portugueses. Dali saíam atores, diretores e cinegrafistas, formadores do
cinema paulista e suas escolas (GALVÃO, 1975).
Muitos espetáculos culturais passaram a ser apresentados em diversos
locais, como o auditório Celso Garcia, utilizado até meados do século XX também
como palco de atividades operárias e sindicais. Foi considerado um dos mais belos
do começo do século, porquanto evidenciava a arquitetura Art Nouveau em vitrais e
grades de ferro nas escadas. Hoje, está tombado pelo Condephaat – Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São
Paulo –, mostrando o reconhecimento oficial do governo do Estado pela sua história
em favor dos trabalhadores paulistas. Na página oficial da Associação Auxiliadora
das Classes Laboriosas encontra-se um levantamento histórico valioso, no qual é
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mostrado um anúncio de 1910 comprovando a atividade cultural e política do
espaço:
O jornal A Lanterna, 22 de janeiro de 1910, noticiava os eventos culturais da
semana anunciando com destaque a programação artística: Ópera
Giordano Bruno, de Moro Mori, "Primeiro de Maio", comédia de Demétrio
Alatri, Conferência em Língua Italiana, Coro da Ópera Nabuco, de Verdi,
Declamação de Poesia e Baile de Encerramento. Em 23 de abril do mesmo
ano, o jornal A Lanterna convocava os trabalhadores para um comício
contra a "carestia de vida", em que falaram Silvio Romero, hoje nome de
praça no Belém, além de Passos Cunha e Demétrio Seabra34.

No início do século XX, a velha sociedade de herança luso-africana, com seus
costumes e cultura do período colonial, cedia espaço aos costumes da nova elite de
aparências e refinamento cultural afrancesados. De outro lado, a cultura popular e
colonial ainda persistia em vários espaços, entrando em conflito com a nova
dimensão da vida social. Contrastando com essa elite, encontrava-se em 1901 a
classe trabalhadora desses imigrantes, que em São Paulo vivia em condições
miseráveis, mostrando desde então em que mãos estavam as forças do poderio
econômico. Dentro desse processo havia a cultura diferenciada desses imigrantes,
que repercutia em todos os locais, favorecendo o surgimento de movimentos que
contradiziam a ideologia da elite. Nesse período, a sociedade paulistana
atravessava uma fase financeiramente difícil.
Nas crescentes indústrias, a classe trabalhadora protestava contra a carga
horária excessiva, reivindicava aumento de salário e salubridade. Houve abuso da
jornada de trabalho nos diversos setores trabalhistas, com consideráveis perdas
salariais. Essa exploração gerou descontentamento geral com uma série de
reivindicações, culminando na morte de um operário, fato que provocou uma grande
reação com choques entre empregados de várias indústrias e a força pública.
Logo após a Proclamação da República, surgiram em São Paulo pequenos
grupos de organização e mobilização de trabalhadores, que pouco ou quase nada
preocupavam a elite. Na primeira década do século XX, havia na cidade de São
Paulo uma predominância de operários estrangeiros em suas indústrias,
favorecendo, assim, pequenos movimentos operários, pequenas greves. Deve-se

http://www.classeslaboriosas.org.br/historico.aspx – site oficial das Classes Laboriosas, consultado
em 4/4/2013.
34
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lembrar que os imigrantes grevistas estavam influenciados por ideais trazidos de
fora, como o anarquismo, por exemplo.
O movimento anarquista, ou uma versão dele, o anarcossindicalismo, era
uma corrente do movimento operário que tinha por objetivo a transformação radical
da sociedade, a implantação do socialismo e a derrubada da burguesia do poder.
Essa ideologia acabou provocando uma greve geral em 1917, culminando em
tensões na cidade, como explica Boris Fausto (2006): “há assaltos a armazéns,
padarias, aos veículos que se arriscam a transitar nas ruas e a algumas casas
particulares”, referindo-se ao caos provocado pela greve.

Figura 14 – Greve Geral de 1917 em São Paulo. Enterro do sapateiro José I. Martinez.
Fonte: FAUSTO, 2004, p.301.

Entre 1917 e 1920 houve um ciclo de greves de grandes proporções,
chegando a um número de 100 em São Paulo, contando ainda com pequenas
paralisações não registradas pela imprensa. Segundo entrevista realizada com o
neto José Maria Godinho, o avô fechou as portas da mercearia, pois temeu algum
tipo de represália por parte de alguns membros da população 35 . A partir dessas
informações, pode-se inferir que uma parte da sociedade era composta de
indivíduos críticos, os imigrantes, que de certa forma eram politizados e estavam

35

Entrevista realizada com o neto José Maria Godinho em 15/7/2011.
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dispostos a lutar por seus direitos. Eram unidos e se dispunham sempre a discutir os
assuntos sociais.
A classe operária contava com elementos diversos, de várias culturas, cada
qual com suas características, que consistia em uma mistura de escravos e
imigrantes de várias origens (MARCILIO, 2005), havendo uma diversidade cultural
em pleno ambiente de trabalho, o que impedia o fortalecimento de outros
movimentos.

1.5 A Casa Godinho e metamorfose na Pauliceia

Peter Burke (2008) admite que imagens e textos podem simplesmente refletir
ou imitar a realidade social e sendo assim, novos historiadores buscam um novo
pensar e falar por meio de representações. Para ele, existe uma construção a partir
do encontro entre o eu e o ambiente. Os espaços públicos tornam-se importantes à
medida que chamam a atenção. Discorrer sobre a história dos lugares provoca um
estudo mais detalhado sobre o ambiente, seu entorno, num caminhar pela
vizinhança a fim de compreender sua história.
A construção do cotidiano é realizada por meio do cenário em que o objetivo
se apresenta na comunidade ou de que forma ele possa interferir nela. Examinar o
tema a partir de um único ângulo empobrece as pesquisas, por isso assumiu-se
neste subtítulo um olhar multiculturalista, entrelaçando a Casa Godinho à história da
cidade.
A Casa Godinho foi montada no centro da cidade, pois o movimento
comercial era intenso no chamado Triângulo Histórico, local em que foi inaugurada,
permitindo que de suas portas novos olhares fossem lançados sobre os movimentos
urbanos. As mudanças físicas, mencionadas a seguir, refletiram-se no destino desse
comércio (DEAECTO, 2002, pp.131-134).
Dentro do que se pesquisou, nota-se que a cidade também cresceu fora dos
espaços urbanos, e por volta de 1916 ocorreu um recrudescimento na venda de
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terrenos nas regiões periféricas e na construção de vilas operárias em regiões
distantes. Destaca-se que durante toda a década dos anos de 1920 a urbanização
na periferia também aumentou, tornando-se um fenômeno promovido por
empreenderes imobiliários, com a venda de uma grande quantidade de loteamentos,
terrenos, espaços inativos e distantes do Centro. A área urbana cresceu, rompendo
os limites do perímetro do Centro Urbano, fazendo surgir as primeiras linhas de
bondes elétricos, os reservatórios de água e a iluminação a gás.
Salienta-se que, em 1914, quando Washington Luís assumiu a Prefeitura de
São Paulo, havia inúmeros problemas urbanos a ser resolvidos, porém sua gestão
foi caracterizada por um conjunto de intervenções que elitizava o espaço público,
que precisava ser “atraente para os fazendeiros, cômoda para os comerciantes,
imponente para seus governantes, vitrine exemplar para imigrantes e visitantes
estrangeiros – expressão do avanço material, moral e cultural trazido pelo sucesso
da atividade agroexportadora” (CAMPOS, 2002, p.76). Pode-se observar em sua
administração um significativo melhoramento nos bairros distintos da cidade, como:
calçamentos de ruas, iluminação, transporte, espaços públicos e jardins planejados.
Foi o prefeito Washington Luís quem determinou relevantes reformas na
região do vale do Anhangabaú. Esta região era composta por terrenos intransitáveis,
sujos e perigosos, com mato por toda a parte, dando sinais de alerta à saúde
pública, impedindo assim o acesso entre a Rua Líbero Badaró – mais tarde, novo
endereço da Mercearia Godinho (1924) – e o Teatro Municipal, localizado no lado
oposto, tendo somente o Viaduto do Chá como acesso entre esses locais. Portanto,
houve a necessidade de implementar melhorias, dentre elas, maior afluência ao
trânsito, e para isto foi realizada uma modificação no local, segundo SOUSA (1917,
p.88), apud PEREIRA (2010, p.227):
Foi feito o aterro do vale, recomposta a superfície, traçadas e pavimentadas
suas vias de comunicação, gramados e arborizados os maciços, delineadas
e revestidas ruas de jardins e os respectivos passeios, feitas as obras
complementares de proteção e segurança, como muros de arrimo,
canalização de águas pluviais. As obras de arte, as grandes êxedras nas
extremidades, os grandes terraços, as fontes luminosas, os jogos d`água, a
mudança do viaduto, as grandes construções, as obras propriamente de
embelezamento podem esperar melhores tempos36.

36

Ofício n. 386 (24/8), in: Relatório de 1917, apresentado à Câmara Municipal de São Paulo pelo
prefeito Washington Luís Pereira de Sousa. São Paulo: Casa Vanordem, 1918.
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Na figura a seguir é possível ter-se uma ideia da região referida, numa foto do
Viaduto do Chá37 de 1920:

Figura 15 – No lado esquerdo, parte do Viaduto do Chá antigo e à direita, o Teatro Municipal de
São Paulo. No centro inferior, obras de urbanização do vale do Anhangabaú-1925.
Fonte: Acervo Fotográfico da Casa da Imagem – Tombo: DC/0000201/C. Fotógrafo: desconhecido.

Desde a inauguração do Teatro Municipal em 1911, muitas melhorias foram
sendo realizadas em seu entorno. As benfeitorias efetuadas em todo o espaço do vale
do Anhangabaú facilitaram o elo entre o “Centro Velho” e o “Centro Novo”, contribuindo
para um melhor acesso à região da Praça da República e adjacências. O local passou a
ser bem frequentado pela elite paulistana, para onde muitos estabelecimentos
comerciais foram sendo direcionados. Destaca-se que a Casa Godinho, alguns anos
mais tarde, envolvida por esse processo de mudança, abriu sua filial na Rua Libero
Badaró, na crença de uma melhor aproximação com o público frequentador do “Centro
Novo”, ou seja, a mesma elite frequentadora do Triângulo no “Centro Velho”.
Todo o quadro econômico também teve seu crescimento junto ao processo de
industrialização, com reflexos no comércio. Afinal, o imigrante que vinha para o

37

O nome do viaduto refere-se ao cultivo de chá na região, principalmente o morro do Chá, situado
nos terrenos onde hoje se encontra o Teatro Municipal de São Paulo. Portanto, o nome provém da
existência, no vale do Anhangabaú, de plantações de chá, na chácara do barão de Itapetininga.
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campo e finalmente para a indústria, não só consumia produtos de sua terra natal,
como também muitos deles passaram a trabalhar ativamente no comércio.
No caso da industrialização ocorreu uma grande reviravolta, e seu histórico é
mencionado para que se observe que com o crescimento industrial também existiu o
crescimento da metrópole paulista. Entre 1890 e 1895 foram fundadas 425 fábricas
(PRADO Jr., 1971, p. 260). Logo após, em 1898, houve uma forte crise financeira, e
com a revalorização da moeda, o surto industrial foi paralisado, retardando ainda mais
o processo, já lento, da industrialização. Todavia, em 1907, quando foi realizado o
primeiro censo das indústrias brasileiras, São Paulo despontou como o maior produtor
no País, com uma parcela de 40% do total da produção industrial (PRADO Jr., 1971).
Essa concentração da indústria junto à lavoura cafeeira justificou o progresso
econômico do Estado de São Paulo já nas primeiras décadas do século XX.
Finda a Primeira Guerra Mundial (1914 -1918), houve um enorme impulso da
indústria brasileira. Podem-se encontrar empresas oriundas de investimentos dos
imigrantes estrangeiros, como a Indústria Matarazzo, fundada em 1900 pelo italiano
Francesco Matarazzo; o Cotonifício Crespi, fundado em 1898 pelo italiano Rodolpho
Crespi; e a Vidraria Santa Marina, fundada em 1896 pelo descendente de italianos
Antônio Prado. Todas estavam localizadas na cidade de São Paulo e algumas
sobrevivem até os dias atuais.
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A fábrica de vidros Santa Marina, na foto a seguir, marcou a industrialização
na cidade:

Figura 16 – Fábrica Santa Marina – início dos anos 1900.
Fonte: http://www.santamarina.com.br/site/index.php/linha-do-tempo Acessado em 29/3/2013.
Arquivo da Vidraria Santa Marina.

Na figura observam-se as antigas instalações da vidraria, na época localizada
no Bairro da Água Branca, em São Paulo, próxima às antigas Estradas de Ferro São
Paulo Railway e Sorocabana, comprovando a importância das estradas de ferro
também no crescimento industrial. Hoje, a empresa Santa Marina pertence ao grupo
Saint-Gobain, que adquiriu a fábrica em 196038.
Esse movimento urbano e industrial trouxe a contribuição de muitos
imigrantes estrangeiros dentro das diversas camadas populares. Sua participação foi
efetiva na vida social, comercial e cultural, e principalmente na vida econômica da
cidade de São Paulo, tanto que proprietários de grandes indústrias, a exemplo da
fábrica Santa Marina, aqui apresentada, investiram seu capital em operários com
mão-de-obra especializada. Eram muitos os imigrantes que vieram para trabalhar
em lavouras. De acordo com Richard Morse:

38

Saint-Gobain é o nome de uma companhia multinacional de origem francesa, fundada em 1665
pelo político francês Jean-Baptiste Colbert para manufaturar vidros planos, com o nome de La
Compagnie des Glaces. Produziu os famosos espelhos do Palácio de Versailles. Anos mais tarde
mudou seu nome para Saint-Gobain, nome da cidade onde estava instalada. Atualmente privatizada,
atua em diversas áreas pelo mundo todo.
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Os europeus, originalmente subvencionados para o trabalho nas fazendas,
constituíram o primeiro núcleo potencial de mão-de-obra. A eles se
acrescentaram ondas de imigrantes “espontâneos” que vinham à própria
custa, atraídos pelo clima temperado de São Paulo, por suas oportunidades
econômicas e por facilidades que lhes permitiam efetuar livremente
contratos de trabalho a curto prazo (...), dos quais 80% arranjaram
empregos na indústria, no comércio ou nas estradas de ferro na capital.
Muitos desses estrangeiros supriram a necessidade de técnicos,
metalúrgicos e mecânicos, por exemplo, que as escolas de São Paulo não
formavam (MORSE, 1970, p.301).

Incorporadas ao processo da vinda dos imigrantes e no que se referia à
urbanização encontravam-se as vilas operárias, que surgiam conjuntamente a essas
transformações dos espaços urbanos: muitos bairros operários se formavam ao lado
das vias férreas, pois facilitavam a locomoção dos trabalhadores para seu trabalho.
Nessas regiões também foram instaladas as primeiras indústrias. As chaminés eram
vistas de longe, mostrando o real crescimento econômico e evidenciando a fumaça
exalada no ar, provocando os primeiros indícios de poluição que, até então, era
motivo de orgulho para a burguesia empresarial nascente.
O Bairro do Brás foi o primeiro a surgir nessas regiões, seguido da Barra Funda,
do Bom Retiro, do Belém e da Bela Vista. Todos passaram a ficar caracterizados pela
população de imigrantes que ali habitava: os Bairros do Bexiga e da Mooca, por
exemplo, passaram a ser vistos como bairros de italianos, e assim por diante.
Os imigrantes foram imprescindíveis para o processo de urbanização,
comércio e industrialização da cidade, visto que sua mão-de-obra foi fundamental
para esse rápido crescimento. A princípio, a imigração foi subsidiada pelos governos
dos Estados e pela nação, com o objetivo de atender à mão-de-obra necessária na
lavoura cafeeira, pela falta de trabalho escravo no campo. Muitos imigrantes que
passaram a residir e a trabalhar na cidade já haviam passado pela experiência nas
fazendas, e era nas indústrias que buscavam um emprego mais digno.
Sua presença passou a ser essencial nas atividades industriais e comerciais,
por possuírem habilidades que muitos brasileiros não tinham: eram mestres de
obras, experientes em cálculos, técnicos na arte de acabamento na construção civil
e possuíam habilidades para negociação. Os alemães, por exemplo, foram pioneiros
em uma série de atividades na indústria de fundição de ferro e na produção de
chapéus. Não havia fábrica desse produto em São Paulo, e por isto sua experiência
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e mão-de-obra eram fundamentais (FAUSTO, 2003). Bons no trabalho da indústria,
os imigrantes não deixavam a desejar. Em muitas outras atividades, como o
comércio, os portugueses – a exemplo de Godinho – ficaram estereotipados e
famosos no ramo de panificação e lojas de variedades gastronômicas.
No final do século XIX, a região central da cidade passou a abrigar um grande
comércio com o objetivo de atender a classe social abastada, em busca de novos
artigos de consumo.
Ao tratar-se especificamente da mão-de-obra dos portugueses no comércio,
esta era bem aceita, porquanto possuíam habilidades em cálculos e atendimento,
boa vontade para o trabalho, conhecimento da gastronomia de seu país de origem, e
gozavam de boa aparência, características preciosas para atendimento ao público
elitizado. Havia também as questões da herança cultural:
Devido à herança cultural comum, os portugueses não apareciam tanto,
mas por todo o Brasil eles tinham sido sempre, desde os tempos coloniais,
a espinha dorsal da classe comercial urbana. De 4.633 estabelecimentos
comerciais e de fabricação existentes na Província de São Paulo em 1864,
776 eram geridos por portugueses e somente 381 por todos os outros
estrangeiros (MORSE, 1970, p.193).

A Casa Godinho nasceu em meio a essa crescente urbanização, com um
proprietário que havia chegado de Portugal há pouco tempo e trabalhado no cais de
Santos. Assim começou a vida de um imigrante fora de sua terra natal, como será
visto nos próximos capítulos.
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CAPÍTULO II - O COTIDIANO DA BELLE ÉPOQUE PAULISTANA

São Paulo! comoção da minha vida...Os meus
amores
são
flores
feitas
de
original...Arlequinal! Traje de losangos...
Cinza e Ouro...Luz e bruma... Forno e inverno
morno...Elegâncias sutis sem escândalos,
sem ciúmes...Perfumes de Paria... Arys!
Bofetadas líricas no Trianon... Algodoal! São
Paulo! comoção de minha vida...Galicismo a
berrar nos desertos da América!
Mário de Andrade (Pauliceia Desvairada,
1922).

São Paulo, evidentemente, nem sempre foi uma cidade populosa e grandiosa
como se impõe nos dias atuais. Permaneceu durante séculos estagnada e suas
transformações aconteceram de forma lenta até a segunda metade do século XIX,
quando então se deu início à realização de planos urbanísticos de características
haussmannianas 39 , com reformas relacionadas ao termo modernité, ou seja,
modernidade.
Desde a época de Voltaire, século XVII, Paris foi considerada o centro mundial
gerador de ideias, assumindo o status de cidade grande, inovadora, moderna. Durante
o século XIX, o mundo estava voltado para a “cidade Luz”, para esse espaço ideal de
conhecimento, distrações, prazeres e novidades na moda e nos costumes. Havia a
necessidade de adaptação a esse conceito de modernidade para ser admitido no
mundo moderno, e no Brasil não foi diferente, era preciso adequar-se.
Muitas modificações ocorreram após o advento da Proclamação da República
(1889), entre elas a autonomia dos Estados, dando a cada um maior independência
na atuação dos poderes públicos. Isto acabou promovendo um amplo domínio das
oligarquias, que eram pequenos grupos detentores da força econômica e do poder

39

O termo refere-se a Georges-Eugène Haussmann, (1809-1891), advogado, funcionário público,
político e administrador francês no governo de Napoleão III (1852-1870), responsável pela
remodelação de Paris.
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político, além de possuírem prestígio social. Até 1930 é possível encontrar-se a força
das oligarquias atuando de forma significativa dentro do Estado.
A Belle Époque em São Paulo foi caracterizada também pela reforma urbana,
quando houve a promoção de modificações em muitas cidades do Estado. Na
capital, a construção de avenidas, edifícios, parques e jardins planejados, esculturas
monumentais, ruas pavimentadas e programadas, com iluminação a gás e sistema
sanitário, correspondiam ao novo projeto de crescimento e modernidade instituído
pela ideologia do poder vigente, atendendo às suas necessidades de conforto,
consumo e prestígio. Uma visão posterior de Caio Prado, citada por Ernani Bruno,
confirma essas afirmações:
A Pauliceia de ruas estreitas e casas modestas, que cabia no Triângulo e
existiu até a Primeira Grande Guerra – observou Caio Prado Júnior – era a
sede de um São Paulo do café – em que imperava uma forte aristocracia
territorial: gente que tinha mais orgulho da fazenda que da cidade, e quando
pensava em cidade situava essa cidade na Europa, a rigor de Paris
(BRUNO, 1954, p.1.315).

O modelo parisiense era o mais buscado naquele momento, pois simbolizava
o progresso. A cidade crescia com a expansão do café para o oeste paulista e havia
por trás disso um interesse do poder público e dos comerciantes em fazer de São
Paulo uma capital internacional e dar-lhe uma fachada europeizada.
O processo de mudanças urbanísticas influenciava fortemente um comércio
deficiente, pois até então o de alimentos era realizado a céu aberto. Só com o tempo o
poder municipal se preocupou em criar pontos comerciais mais espaçosos e
adequados, e então passaram a existir feiras livres, que eram lugares específicos para
a venda de peixes, cereais, frutas, verduras, etc. Mas essas mudanças também
promoveram a construção de locais para atender a essa nova sociedade que nascia, e
o comércio de importados cresceu consideravelmente na região central da cidade. Era
preciso modificar também o comércio num novo formato, para a cidade que aumentava.
Todas as reformas urbanas foram realizadas no intuito de construir uma nova
São Paulo. Todas foram acompanhadas por discursos jornalísticos, literários e
memorialísticos que enalteciam o progresso da cidade com imagens sedutoras, de
ruas calçadas, bonitos boulevards, praças e largos arborizados. Por outro lado,
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havia por trás dos discursos da mídia um interesse político que encobria as
manifestações culturais populares.
Na Pauliceia havia duas realidades, ou melhor, duas cidades: a das elites
cafeeira e industrial, localizadas nas regiões nobres da cidade, que não sabiam lidar
com as transformações urbanas nem com a cultura popular, numa discriminação
desenfreada contra a massa “incivilizada”; e a da classe operária e dos negros,
considerada como de grupos subalternizados, iletrados, que nem sequer eram
notados em suas expressões culturais.
Será retratada a seguir a Belle Époque e todas as questões implicando a
influência francesa no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo, que
provocaram variados tipos de manifestações sociais e culturais, especificamente sob
um olhar elitizado.

2.1 A Belle Époque: marco da modernidade

Trata-se da Belle Époque, isto é, a bela época, um período de grande euforia,
termo reconhecido oficialmente somente após a Primeira Guerra Mundial para dar
sentido à grande paz social, ao crescimento econômico, às conquistas tecnológicas,
à renovação cultural e a todas as novidades de modernidade que surgiam no final do
século XIX e início do século XX.
A França era o país mais copiado em todo o mundo: na moda, na arte, nos
hábitos, nos costumes, e por fim, na cultura. Havia ali um ideal de progresso, de
beleza e de harmonia. Esse ideal passou a ser um padrão no Brasil e em outras
partes do planeta. A América Latina assimilou a cultura francesa para desligar-se da
cultura até então imposta e absorvida das metrópoles. Era uma forma de romper
com o passado de dependência política e econômica do período colonial.
Afrancesar-se significava civilizar-se.
O Brasil buscou referência e introduziu em sua sociedade a cultura francesa
que, além de ser um sinônimo de progresso, simbolizava uma ruptura definitiva com
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Portugal. A princípio, o prestígio da França foi assimilado de forma intensa no Rio de
Janeiro, em virtude de representar a capital brasileira, tornando-se exemplo para o
resto do País. O mesmo ocorreu com a cidade de São Paulo: os costumes
afrancesados foram adotados rapidamente pela elite e repassados a outras
camadas da sociedade.
O período representado como Belle Époque no Brasil é questionado por
vários autores. Needell (1993) afirma que o período teve início com a subida de
Campos Sales (1841-1913) ao poder em 1898, em virtude da mudança sensível no
clima político, que acabou afetando de forma direta os meios cultural e social.
Campos Sales, com suas propostas de reduzir as disputas políticas de cada Estado,
a fim de prestigiar os grupos mais fortes, que em troca apoiariam sua candidatura
política, trouxe estabilidade político-financeira, principalmente ao Rio de Janeiro. E
foi esse cenário que permitiu a evolução da elite, com uma manifestação clara de
Belle Époque.
Esse período, caracterizado pelo afrancesamento, entrou em decadência logo
após a Primeira Guerra Mundial, ainda segundo Needell (1993), finalizando-se no
Rio de Janeiro em 1922, com as mortes prematuras de João do Rio e Lima
Barreto 40 , e no mesmo ano em São Paulo, com a Semana de Arte Moderna,
inaugurando, com o Modernismo, uma nova era para os paulistanos:
Seria necessário o trauma cultural da Primeira Guerra, o deslocamento
econômico e a falta de otimismo da cultura europeia no pós-guerra para que
ela entrasse em colapso; um colapso cujos primeiros tremores surgiram na
paisagem cultural brasileira, em 1922. Nesse ano, entre as mortes
prematuras de João do Rio e Lima Barreto. A nova era afogou a antiga
capital, o Rio de Janeiro, vinda do outro lado da serra do Mar. Foi uma era
nascida em São Paulo (NEEDELL, 1993, p. 269).

Nos apontamentos de Brito Broca encontram-se informações sobre o término
definitivo da Belle Époque, logo após a Primeira Guerra:
Em dezembro de 1917, tínhamos o escândalo da exposição Anita Malfatti, o
famoso artigo de Monteiro Lobato, a reação de alguns rapazes de São
Paulo. Esboçava-se, com a guerra, o anseio de qualquer coisa nova. Íamos
aos poucos compreendendo que uma época terminava também para nós,
para a literatura brasileira (BROCA, 1975, p. 350).

40

Lima Barreto, como era conhecido Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922), foi um jornalista
e um dos mais importantes escritores libertários brasileiros.
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Carlos Maul elegeu os anos de 1930 também como data de término, em plena
crise revolucionária, que marcou o início de uma nova era para o Brasil, rompendo
definitivamente com o encantamento da Belle Époque por meio de uma rude
realidade:
O fim melancólico da “bela época”, 1930 (...). Edifícios de jornais
incendiados... Em correria pelas ruas, grupos amotinados de lenço
vermelho no pescoço. No jardim do Palácio Monroe, sede do Senado da
República, acampados, churrasqueando, gaúchos do “Batalhão Bento
Gonçalves” (...). No centro da Avenida Rio Branco, o cumprimento da
promessa de um deputado revolucionário: cavalos amarrados no obelisco...
E foi assim que acabou a “Bela Época”. Iria começar a segunda tempestade
republicana (MAUL, 1967, p. 211).

Luiz Martins também prolonga o período até 1930:
A Belle Époque foi um reflexo tardio da europeia, tendo durado até 1930,
ano da revolução política que derrubou a República Velha e fez sentir, com
maior dramaticidade, os efeitos da grande crise do café. (...) A Belle Époque
brasileira (ou carioca, se o quiserem) são os 25 anos que vão do governo
de Rodrigues Alves à deposição de Washington Luís (FARIA,1988, p.78).

Todas essas divergências de opiniões servem como parâmetros auxiliares para
delimitar o período em que a cultura francesa marcou presença no Brasil. Mas essa
não é, logicamente, uma delimitação matemática: na verdade, Belle Époque era um
estado de espírito, sinônimo de progresso, em que a receita era dada pela França da
Restauração41 e que se manifestou em dado momento na vida daquele país.
No Brasil, delimita-se a Belle Époque entre 1889, data da Proclamação da
República, e 1922, ano da realização da Semana da Arte Moderna em São Paulo,
que buscou resgatar as raízes brasileiras. Foi precedida por um curto prelúdio da
década de 1880 e prorrogada por uma fase de progressivo esvaziamento, que
perdurou até 1925. Em verdade, nos anos 1920, a cidade já dava sinais de
enfraquecimento da influência francesa. Nicolau Sevcenko (1995, p. 27) assevera
que (...) “exercendo placidamente sua soberania sobre as imaginações, pelo menos
até o fim da I Guerra Mundial, não há quem conteste a lei natural que fez Paris o

41

França da Restauração: termo usado na história da França para designar o restabelecimento do
regime monárquico; faz referência ao reinado de Luiz XVIII (1814 a 1824), primeiro monarca a reinar
na França depois da revolução. Segundo o positivista Augusto Comte, foi considerado o monarca
mais nobre, honesto e liberal da história da França.
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coração do mundo”. Para delimitar o período da tese, partiu-se da contribuição de
todos os estudos efetuados pelos autores aqui citados, sendo finalizado como 18901930, período marcadamente afrancesado.
A influência da cultura francesa no Brasil já vinha sendo copiada desde 1808,
com a vinda de D. João VI e sua família, que buscaram embelezar o Brasil com estilos
europeus, principalmente o francês. Depois de criar a Imprensa Régia, a Biblioteca
Nacional, a Escola de Engenharia Militar, o Jardim Botânico e a Escola de Medicina, o
monarca também criou a Escola Real de Ciências, Artes e Comércio no estilo francês,
com professores vindos da França, na chamada Missão Artística Francesa, em 1816.
Este fato revela o início do vínculo entre a cultura francesa e a brasileira.
No século XIX, grande número de brasileiros ia estudar na França, inclusive o
próprio imperador D. Pedro II, interessado nos intelectuais franceses. Ele chegou até
a se corresponder com Jules Verne42, fez visitas a George Sand43 e tornou-se amigo
de Victor Hugo 44 . Tem-se um prova disso nas palavras da princesa Isabel, que
escreveu ao pai, D. Pedro II, que estava em visita à Europa entre 1871 e 1892:
(...) Vou já começar ralhando. Nem uma linhazinha para mim, e acha tempo
para ir visitar George Sand [sic], uma mulher de muito talento, é verdade, mas
também tão imoral!... Por mais incognitozinho que vá, sempre se sabe quem
é o Sr. D. Pedro de Alcântara, e não deve ser ele antes de tudo um bom
católico e, portanto, afastar de si o que for imoral? (BARMAN, 2005, p. 173).

O francês chegou a ser a segunda língua falada pela elite brasileira, e um
exemplo disto é a foto do envelope a seguir. Trata-se de um envelope de
correspondência, em que se encontram orientações em português e francês,
reafirmando tais observações:

42

Jules Gabriel Verne (1828-1905). Foi um francês romancista, poeta e dramaturgo, mais conhecido
por seus romances de aventura e sua profunda influência sobre o gênero literário de ficção científica.
Principais obras: Viagem ao Centro da Terra, Vinte Mil Léguas Submarinas e A Volta ao Mundo em
Oitenta Dias.
43
George Sand, pseudônimo de Aurore Lucile Dupin (1804 – 1876), foi uma romancista e
memorialista francesa. Conhecida por seus casos românticos muito divulgados com celebridades,
como Frédéric Chopin e Alfred de Musset.
44
Victor-Marie Hugo (1802- 1885). Foi um francês novelista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista,
estadista e ativista pelos direitos humanos de grande atuação política em seu país. Autor de Les
Misérables e de Notre-Dame de Paris, entre diversas outras obras.
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Figura 17 – Frente e verso de envelope de correspondência – primeiras décadas do século XX (entre
1910 e 1920).
Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo.

Em termos de educação e conhecimento havia os livros, que em sua maioria,
vindos da França, eram adotados nas escolas e vendidos nas grandes livrarias do Rio de
Janeiro e São Paulo. O livro francês foi um grande, senão o principal vínculo da
aprendizagem brasileira até a Segunda Guerra Mundial.
A cultura francesa veio de outros tempos, mas teve seu auge na Belle
Époque, instalando-se definitivamente no Rio de Janeiro e em São Paulo no início
do século XX. A França, no final do século XIX, estava em pleno auge: contava com
um papel importante na conquista europeia do mercado mundial, que lhe trouxe
estabilidade monetária. Em 1900 era o “banqueiro da Europa”, pois emprestava
dinheiro a outros países e ganhava muito com isso (SEVCENKO, 2006). A atração
por este país não se dava sem motivo, pois tudo parecia próspero e alegre por lá.
O consumismo ficou desenfreado nas grandes cidades brasileiras, e em São
Paulo não foi diferente: a Rua XV de Novembro, nas primeiras décadas do século XX, era
uma das principais ruas da cidade, seguidas pelas Ruas São Bento e Direita, de igual
importância, e o Largo da Sé também era bastante movimentado. Em todos os espaços
da cidade encontravam-se lojas com nomes franceses para chamar o público exigente e
atrair a clientela: Casa Garraux (livraria), Casa Michel (joalheria), Grande Bazar Parisien
(artigos de perfumaria, roupas finas, papelaria, etc.), Casa Fretin (material cirúrgico,
óculos, cosméticos), e tantas outras com os mais variados produtos, que iam desde
chapéus até materiais de construção.
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As importações eram muitas; os navios ingleses e franceses traziam
mobiliário, figurinos, roupas e também notícias sobre peças de teatro, livros,
comportamentos, lazer, estética, e tudo que fosse consumível pela sociedade. E,
certamente, era tudo absorvido e propagado rapidamente para o resto do País.
O vestuário era algo que buscava a respeitabilidade nos ambientes, e o
mesmo entusiasmo pelos costumes franceses se fez na moda: as roupas das
classes abastadas possuíam luxo, exageros de adornos, rendas e tecidos
sofisticados trazidos do Oriente, numa discrepância enorme com a realidade das
ruas paulistanas.

Figura 18 – Vestuário feminino – 1900.
Fonte: Acervo de imagens: arquivo IHGSP.

Nas questões do vestir-se bem, estar na moda era importante, pois esta
imperava não só nos rituais de festas da elite e demais classes sociais, mas o bem
vestir fazia com que o indivíduo fosse bem aceito e recebido em todos os ambientes.
O vestuário era inspirado nos modelos franceses e europeus, usados em Paris e
Londres, e a cópia dos trajes europeus simbolizava a aristocracia. Nas roupas
femininas com saias longas e cintura fina, chapéus largos e decorados com arranjos
florais, as sombrinhas e luvas não podiam faltar. Os trajes masculinos entravam em
acordo com saraus, teatros e vida cotidiana dos homens da elite, quando o fraque
escuro, a cartola e as luvas completavam o visual sofisticado. Ainda hoje, em
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ocasiões especiais, há homens que usam esse traje como símbolo de elegância
(NEEDELL, 1993).
Estavam ligadas ao modo de vestir as boas maneiras e a cortesia. A
educação elegante francesa invadia a elite com seus bons costumes. Nas festas,
recepções e concertos, o trato se desenvolvia e encantava a sociedade. A boa
conversa fazia parte do bom anfitrião e daqueles que cultivavam as amizades nas
rodas da elite.
O comércio se aquecia com as compras de diversos tipos de produtos, que
iam de vestuário até alimentos importados, muito consumidos pela elite. As Ruas XV
de Novembro, Direita e São Bento eram locais bem frequentados por essa
população restrita que as visitava quase que diariamente em busca dos atraentes
produtos que ali existiam. O famoso “Triângulo” dava sinais de uma manifestação de
progresso, produzindo crescimento e melhoramentos em toda a região urbana no
centro da cidade.
Na Belle Époque no que concerne ao tema urbanização, o intento era
promover espaços públicos bem-definidos, e o contexto da modernização em São
Paulo estava relacionado à burguesia do café, que consistia numa classe articulada
e expressava claramente o interesse em manter seu statu quo. Sendo assim, a
modernização deixou sua marca como um período “civilizatório” da cidade. Os
espaços urbanos eram criados para um conforto e contemplação da elite, possuindo
feições progressistas e modernas, obviamente uma cópia da Paris na segunda
metade do século XIX.
Enquanto a elite obtinha seu espaço urbano diferenciado e elegante, a
segregação social era evidente, levando para as zonas periféricas, sem
infraestrutura nenhuma, a massa pobre e desvalida, provocando a exclusão e a
formação de cortiços. As construções dos habitantes populares foram se formando
nos bairros e arrabaldes localizados ao longo das linhas férreas; eram casinhas
construídas de taipa e tijolos, em condições de higiene precária (SEVCENKO, 1998).
Assim como aconteceu na capital carioca, a população paulistana também foi
atingida pelas demolições excludentes:
Logrou-se também a expulsão de muitas residências populares que
mantinham no centro, alheias à necessidade de instituir uma área de
negócios livre de habitação ou, pior, de atividades obscuras como a

83

prostituição (...). As reformas de Antônio Prado acabaram assemelhando-se
às obtidas na mesma década no Rio de Janeiro. Os moradores expulsos
pelas obras migraram para as construções que ainda restavam nas
proximidades, acentuando o contraste entre os quarteirões novos e aqueles
antigos que escaparam às demolições, também povoados de casas térreas
e sobrados envelhecidos (SEVCENKO, 1998, pp. 179-180).

O embelezamento da cidade teve início na longa gestão do prefeito Antônio
da Silva Prado (1899-1910), adequando a cidade ao gosto da elite cafeeira. Afinal de
contas, o projeto de modernização urbana foi desenhado pela elite política paulista
na Primeira República (PEREIRA, 2010, p.21). Assim, “cresceu a cidade com o
afluxo de habitantes desejosos de conforto compatível com os proventos de safras
de café liquidadas a altos preços, e multiplicaram-se as construções, aprimorandose o gosto arquitetônico” (BRUNO, 1954, p.943).
O aparecimento dos espaços verdes – com jardins bem cuidados, os
chamados

boulevards

tão

prestigiados

na

França,

de

características

haussmannianas – fazia parte do paisagismo moderno. A experiência francesa fora
pertinente e a remodelação partira de princípios inspirados em Paris, primeira
grande cidade europeia a estender o verde pelo espaço público (DOURADO, 2011).
A arquitetura era marcada também pela Art-Nouveau, característica do
período – uma mistura de arte japonesa com linhas curvas sinuosas e estrutura de
ferro mostrando o movimento das formas: um estilo floreado, onde se destacavam,
além da linha curva, as formas orgânicas inspiradas em folhagens, flores, animais,
labaredas e outros elementos. Na França era bastante usada como um estilo
inovador para a época, causando um sucesso imediato, pois desafiava as regras de
arte ensinadas pelas academias. Foi interpretada como um movimento burguês com
cunho revolucionário. Numa mistura de Art-nouveau com outros estilos, tem-se o
Edifício Sampaio Moreira, construído em 1924. Considerado o “avô” dos arranhacéus de São Paulo, foi um dos mais importantes prédios da cidade no início do
século XX, abrigando a Casa Godinho, objeto de estudo desta tese.
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2.2 Cenários afrancesados da elite

A elite paulistana era o público frequentador da Casa Godinho, por meio de
informações obtidas em entrevista com o filho José Walter Godinho 45 . Desde a
abertura de suas portas a clientela foi sempre atendida de forma especial, no balcão,
nos moldes afrancesados, com produtos de qualidade e importados vindos de
diversos países. Afinal, a influência da cultura francesa atingira a classe abastada da
cidade de São Paulo. Os padrões considerados civilizados de convício social,
comportamento e consumo eram aos poucos adotados no universo da elite cafeeira
e dos industriais emergentes, sendo lentamente absorvidos por toda a cidade.
Antes da Abolição, alguns barões do café e fazendeiros que produziam canade-açúcar já possuíam residência na cidade de São Paulo, na região da Luz, que era
um local procurado, e ali construíram seus grandes palacetes:
A região da Luz, ao norte da cidade, abrigou ainda no Império os primeiros
fazendeiros instalados em palacetes, semelhantes àqueles neoclássicos
que povoavam as estradas do Botafogo e Flamengo, Vitória ou várzea do
Capibaribe. Afastados do alinhamento das ruas, e mobiliados e decorados
de acordo com o gosto suntuoso do Segundo Império francês.(...). Os
integrantes antigos das elites locais, ou migradas, que ainda resistiam nas
ruas centrais foram progressivamente abandonando os sobradões e a
vizinhança social heterogênea de ruas quase todas povoadas de casas
térreas, intimamente associada à população negra, que sobrevivia de
agências improvisadas, num cotidiano urbano alheio aos proventos do café
cultivados em distantes áreas do interior da Província (MARINS, in:
SEVCENKO, 2006, p. 171).

Passaram a residir na cidade de São Paulo porque se viram obrigados a fixar
residência na Província devido aos seus interesses econômicos. Aliada a esses
interesses, a cidade também era segura, onde o mosquito da febre amarela não
conseguiu penetrar. No final do século XIX houve o maior surto de febre amarela,
que assolou o Estado, mas na cidade de São Paulo não houve o surto.
Curiosamente afirmou Toledo (2003): “Aqui o Aedes Aegypti viaja nos trens da
Inglesa, mas por algum mistério, não desembarcava em São Paulo” (TOLEDO,
2003, p. 365).

45

Entrevista com o filho José Walter Godinho em 10/2011, via telefone, atualmente residente na
cidade do Texas – EUA.
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A princípio, várias famílias foram se estabilizando em algumas regiões
centrais da cidade e também em outros locais atraentes, como Campos Elísios e
Santa Cecília:
(...) os Campos Elísios, situados entre Santa Efigênia, os trilhos da
Companhia Inglesa e da Estrada de Ferro Sorocabana, nasceram dos
loteamentos de duas chácaras no período de 1880 a 1890. Em 1885, Elias
Pacheco e Chaves loteou o seu haras, completando o lado ímpar da Alameda
dos Bambus (hoje Avenida Duque de Caxias) (HOMEM, 1996, p.87).

Dessa maneira, o processo de urbanização, sob a ótica de ocupação dos
espaços, foi tomando conta da cidade. Com o passar do tempo houve o afastamento
do Bairro da Luz e seu entorno, e foram buscadas outras opções, como os lotes na
região da Avenida Paulista, que eram uma ótima ideia. A Avenida Paulista foi um
exemplo característico da vinda da elite rural que construiu seus grandes casarões
na cidade. Na figura a seguir vê-se a avenida no final do século XIX, ainda sendo um
local muito precário e simples:

Figura 19 – Avenida Paulista em dezembro de 1898.
Fonte: Acervo iconográfico da Biblioteca Mário de Andrade.
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O local foi escolhido por Joaquim Eugênio de Lima porque havia interesse em
criar ali um grande boulevard; era um lugar privilegiado, alto e de boa localização,
diz Paulo José da Costa Jr.:
Como se pretendia dotar São Paulo de um grande boulevard, foi escolhido
aquele local privilegiado, que era o espigão divisor das águas dos rios
Pinheiros e Tietê. Na época, o local era conhecido como Alto do Caaguaçu,
que significa “mata grande”.
A avenida dispunha de três quilômetros de comprimento e trinta metros de
largura. Como Eugênio de Lima pretendia que fosse toda ela plana,
procedeu-se ao aterro do vale existente, na altura do túnel da Avenida 9 de
Julho (COSTA Jr., 2007, p.35).

E assim surgiu a avenida a fim de abrigar essa elite cafeeira que buscava
melhor localização para seus empreendimentos, um local que já possuía
infraestrutura capaz de atrair bons compradores, conforme o anúncio a seguir:

Figura 20 – Anúncio de venda de terreno na Av. Paulista.
Fonte: Jornal do Commércio de São Paulo – 12/3/1895 – pp. 5-2. Arquivo do Instituto
Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo.

Num outro momento, em 1907, encontrava-se uma Avenida Paulista bastante
ocupada por grandes casarões, residências das famílias abastadas da cidade:
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Figura 21 – Vista da Avenida Paulista. Foto tirada em direção à Rua da Consolação, 1907 –
região onde se encontra hoje o Consulado-Geral da Suíça em São Paulo.
Fonte: Acervo da Fundação Energia e Saneamento.

A Avenida Paulista foi uma referência de centro financeiro da cidade: o
período revelou-a como tal. É atualmente um polo econômico, tendo sua importância
como centralidade cultural e de entretenimento, e também como ponto turístico.
Destaca-se que durante toda a década dos anos de 1920 a urbanização na
periferia aumentou consideravelmente, tornando-se um fenômeno promovido por
empreenderes imobiliários, que vendiam uma grande quantidade de loteamentos,
terrenos, espaços inativos e distantes do centro46. A área urbana cresceu, rompendo os
limites do perímetro do Triângulo, fazendo surgir as primeiras linhas de bondes
elétricos, os reservatórios de água e a iluminação a gás – aparecia uma nova São
Paulo.

46

As informações foram obtidas por meio de pesquisas efetuadas nos jornais do período em questão,
pertencentes ao Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo.
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2.3 Os modismos culturais da elite

Márcia Camargos (2001) retrata muito bem uma parte do cotidiano da elite
cultural de São Paulo nas primeiras décadas do século XX. O local foi ponto de
encontro de intelectuais na cidade e seu principal animador, José de Freitas Valle47,
foi um homem cuja atuação nas artes, na literatura e na instrução pública foi tão
relevante entre 1900 e 1930 que merece ser comentada.
No Rio de Janeiro havia vários locais onde se reuniam grupos de intelectuais
da época, jornalistas, poetas, políticos, escritores e boêmios inveterados, entre eles
Olavo Bilac, Emílio de Menezes, Pedro Rabelo, Guimarães Passos, Kalixto Cordeiro,
Bastos Tigre, Ernesto Senna e tantos outros para discutir desde amenidades, até o
destino do País. Bianchi (2007) explica que era nos cafés, como a Confeitaria
Colombo, por exemplo, localizada na Rua Gonçalves Dias, centro do Rio de Janeiro,
o ponto de encontro da boemia literária carioca.
Em São Paulo, pode-se dizer que Freitas Valle fazia o mesmo em sua
chácara denominada Vila Kyrial, localizada na região da Avenida Paulista, local
nobre de São Paulo. O lugar era um ponto de encontro dos membros da nata
cultural paulista, que ele pessoalmente recebia com a elegância de um grande
anfitrião:
Nos moldes “veridianos”, Freitas Valle comandava saraus aos quais
comparecia a nata da sociedade, além de poetas e artistas sem recursos,
buscando apoio e proteção sob as asas da oligarquia. Apreciador de vinhos
finos, colecionador de obras de arte, esse homem eclético e requintado
desdobrava-se em galante anfitrião. No seu belo estilo ancien régime,
chegava a recepcionar os convidados ao som de duas colunas de músicos
postadas à porta de entrada. Em sua residência encontrava-se o que em
São Paulo havia de mais característico na elegância, na política, nas letras,
na arte e no jornalismo (CAMARGOS, 2001, p. 41).

Era na Vila Kyrial, região onde fica hoje o bairro da Vila Mariana, que se
reunia o público seleto para os saraus, bailes, conversação alegre, concertos,
conferências e banquetes solenes. Para cada dia da semana havia reunião
destinada a um tipo de público: às segundas-feiras, para os pintores; às terças, para
47

José de Freitas Valle (1870-1958) foi advogado, poeta, político, mecenas e intelectual brasileiro.
Proprietário da Vila Kyrial, reduto cultural inspirado na moda dos salões europeus.
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os escultores; às quartas, para os músicos; às quintas, para os poetas; às sextas,
para os escritores; e aos sábados, para os políticos. O anfitrião presidia todas as
refeições da cabeceira da mesa.
O local possuía paredes forradas de quadros e era decorado com muitas
obras de arte em todos os ambientes. Ao som do piano de cauda, os frequentadores
discutiam música, trabalhos de literatos, peças de teatro, poesia e escutavam os
próprios poemas. Até Oswald de Andrade, em 1913, fez comentários sobre o local
que também frequentava, dizendo:
Homens do futuro, homens do passado, intelectuais e pseudointelectuais,
estrangeiros, nativos, artistas e bolsistas da Europa, toda uma fauna sem
bússola em torno da gota anfitriã do senador-poeta. Desde o fútil autômato
da diplomacia do século XIX, Souza Dantas, até uma promissória de gênio,
o pianista Souza Lima (CAMARGOS, 2001, p. 44).

O comentário referia-se ao marasmo cultural de São Paulo, mas Freitas Valle
sanava esse marasmo no único salão que era ponto aglutinador para aqueles que
possuíam talentos e tinham a oportunidade de ali os revelar.
Freitas Valle era o mecenas. Muitos artistas lhe foram gratos, o próprio Lasar
Segall foi patrocinado por ele em sua primeira exposição. Personalidades como
Heitor Villa Lobos, Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Washington Luís, Victor
Brecheret, Francisco Mignone, Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, Carlos de
Campos, Lopes Leão, Souza Lima e até o próprio Olavo Bilac, quando vinham a São
Paulo, frequentavam a Vila Kyrial.
O movimento modernista de 1922 deve muito a Freitas Valle: a maioria de seus
protagonistas desfrutou do prestígio e da hospitalidade do grande mecenas. O local
consistiu numa alavanca da cultura, num apoio que contribuiu para delinear o campo
intelectual das primeiras décadas do século XX.
Citam-se também as festas carnavalescas em São Paulo, que se tornaram
um modismo cultural da elite. Tiveram sua origem ligada à manifestação do entrudo,
uma brincadeira na qual os foliões atiravam água e outros líquidos entre si, prática
existente desde o século XV. Por volta de 1870, umas das maneiras de a população
divertir-se era nas Sociedades Carnavalescas, que já existiam no Rio de Janeiro em
meados do século XIX, criadas no intuito de copiar os carnavais de Veneza e Paris.
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O período carnavalesco na Belle Époque passou a apresentar mudanças
decorrentes do enriquecimento proporcionado pela expansão cafeeira. Essas
mudanças fizeram com que as camadas mais altas passassem a adotar um estilo de
vida europeu, buscando diferenciar-se da população menos abastada, rompendo a
homogeneidade presente nas manifestações culturais do período anterior:
Inspirados nos carnavais europeus de Veneza e Nice, com arlequins,
pierrôs e colombinas de emoções comedidas, o corso do início do século
XX realizava-se no Triângulo, o ponto nevrálgico da capital, na interseção
das Ruas Direita, XV de Novembro e São Bento. Desfilavam em caleças
que levavam tílburis e caleças que levavam meninos ricamente fantasiados,
carregando sacos de confetes multicoloridos ou dourados, os mais chiques
de todos (CAMARGOS, 2001, p. 205).

Na Avenida Paulista, no carnaval que passou a existir entre 1910 e 1915 –
começava às 4 horas da tarde até as 9 da noite –, muitos carros passaram a ser
enfeitados com flores. Retornou-se o uso da serpentina, que era jogada de carro em
carro, entre rapazes e moças (...) grupos de uns carros iam atacar outros (GRIEG, 2000):

Figura 22 – Carro decorado para participar do corso (desfile) no carnaval, 1910.
Fonte: fotógrafo Aristides Motta (Registro: 120-APH-RP).

O chamado corso, em carruagens abertas exibindo à população as ricas
fantasias importadas de Paris, era um dos grandes prazeres da burguesia durante
os dias de carnaval.
As manifestações carnavalescas antigas, diante das novas formas de
divertimento que surgiam, foram relegadas às regiões periféricas das cidades e se
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transformariam em folguedos típicos das camadas populares. A partir daí passaram
a existir dois tipos de carnaval: um elitizado, de fantasias, de bailes de máscaras, de
fantasias venezianas, saindo das ruas aos salões e retornando ao ambiente externo
com o desfile das classes elitizadas pelas ruas, lembrando os europeus; o outro era
baseado nas tradições lúdico-religiosas portuguesas, negras e indígenas, conforme
relata Simson (1984), representado pelas manifestações de rua da população mais
pobre, que tinha na dança e na música os elementos centrais de suas festas, de
onde surgiriam os blocos, os cordões, os ranchos e as escolas de samba, que aos
poucos agregariam também elementos do “grande carnaval”. Jorge Americano
(2004), em sua crônica traz elementos em que é possível ter uma visão elitizada do
carnaval paulistano:
(...) 1910: eu vinha rompendo a custo a multidão, quando cheguei à Praça
Antônio Prado. Havia uma roda grande de gente, fluindo e refluindo em
torno de um espaço vazio, no centro do qual estava um homem a cavalo.
Cavalo de cabeça de papelão, com o corpo armado em talas, e saiote,
como na Idade Média. A multidão afluía e refluía, conforme o cavalo
caracolava e saltava. O cavalo era “bravíssimo”, avançava para a multidão,
que refluía e depois avançava gritando: Ooooô!, entre risadas. O cavalo
levantava a cabeça e avançava, o povo gritava Ooooô! E recuava.
A polícia não gostou. Vieram dois guardas (...) prenderam o homem. Não
havia carro de presos. O home despiu-se do cavalo como quem despe saia.
Foi levado pelos guardas, descendo a ladeira de São João, com o cavalo
embaixo do braço, de cabeça alta, o homem de cabeça baixa, e o povo
atrás. Entraram pela Rua do Seminário...(AMERICANO, 2004, p.226).

No pequeno depoimento encontra-se uma típica manifestação preconceituosa
para o atual Bumba meu Boi, figura folclórica cultuada no carnaval maranhense.
Na figura a seguir tem-se o carnaval de rua, em que se mostra um desfile na
Rua Direita, em 1905, também com fantasias e serpentinas:
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Figura 23 – Carnaval de Rua, 1905 – Rua Direita.
Fonte: Álbum São Paulo de Piratininga: de pouso de tropas a metrópole, p.82. Autor desconhecido.

O contexto cultural, social e histórico da capital paulista era bem diverso,
diferentemente do Rio de Janeiro. Sendo assim, os primeiros cordões carnavalescos
paulistanos exibiam características peculiares e cada um tinha seu próprio formato.
No caso de São Paulo havia a presença do Baliza, personagem que executava
malabarismos com um bastão e abria caminho para a agremiação carnavalesca
passar, muito parecidos com aqueles dos desfiles militares.
O surgimento das escolas de samba de São Paulo deriva desses cordões
carnavalescos que se apresentavam nas ruas no início do século, mas somente em
1930 é que apareceram as primeiras escolas de samba de São Paulo. A elite cultivava
padrões e impunha sistema de regras que era absorvido por toda a sociedade. Havia
então um predomínio dessa minoria, considerada mais poderosa, que dispunha de
prestígio e ditava normas de origem política, religiosa, artística e cultural:
As teorias contemporâneas sobre a elite entendem a democracia como um
sistema de regras que possibilita a todos os cidadãos pensar essas
mesmas regras, mediante diversas modalidades, e elaborar decisões de
interesse geral e as mais notáveis opções coletivas (GRIEG, 2000, p.115).
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Todos os costumes da elite estavam inseridos dentro do contexto
afrancesado, dentro dos padrões europeus de civilidade: o lazer, a gastronomia, a
moda, o cotidiano, enfim, num movimento intenso de absorção de uma cultura nada
nacionalista.

2.4 O automóvel

Os automóveis, marco da modernidade e um bem da elite, surgiram no início
do século XX, 1901, e era para ricos – relata Stiel (1978). Em São Paulo foi Antônio
Prado Jr. quem trouxe o segundo automóvel, e devido à sua paixão por eles, tornouse fundador e presidente do Automóvel Clube de São Paulo.
A chegada dos automóveis a São Paulo provocou verdadeiro alvoroço na elite
e em toda a cidade. Agudo (1978, p. 24) relata que esses automóveis circulavam em
alta velocidade pelas ruas da cidade, ameaçando a população pedestre. Fato este
destacado em várias teses sobre o assunto, pois a velocidade desses veículos no
período era bastante limitada, 30 km por hora, sendo motivo de risos para os
leitores. Agudos chamou esse excesso de velocidade de “velomania”, porque essas
“máquinas” transformaram-se em verdadeiras ameaças à população.
Tem-se a seguir um anúncio do jornal Correio Paulistano, de 1911,
divulgando o automóvel da marca Ford. É interessante perceber como, em pouco
tempo, a cidade se modificou, aderiu aos costumes da modernidade, mostrando um
quadro de como esses veículos passaram a ser comercializados e divulgados no
espaço urbano:
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Figura 24 – Automóvel da marca Ford.
Fonte: Anúncio do jornal Correio Paulistano – 28/12/1911, p.11.

Por volta de 1918, José Maria Godinho possuía um automóvel, sendo
considerado um homem rico, oriundo da classe dos imigrantes que vieram em busca
de uma vida melhor. Com certeza Godinho obteve sucesso, pois naquele período ter
um automóvel era algo muito além das posses da maioria da população48.
Nota-se em leituras que, embora com todo esse movimento dos transportes e
a introdução do automóvel e dos bondes elétricos desde 1900, o centro da cidade
demorou para deixar definitivamente o cavalo como meio de transporte urbano.
Somente aos poucos deu-se espaço a essas novas formas de locomoção não
conduzidas por tração animal.
Os meios de transporte tiveram grande relevância no contexto da Belle Époque,
mostrando nessa época a modernização por meio do transporte individual e coletivo.
Fato indispensável para perceber que existia na cidade uma classe social abastada que
consumia todo tipo de produto. Os carros de passeio passaram a ser o principal objeto
de consumo da elite, preocupada em mostrar seu status.

48

Entrevista realizada com o filho José Walter Godinho em 10/2011, via telefone, pois ele se encontra
morando na cidade do Texas – EUA, desde os anos 1970.
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2.5 Fim do francesismo? Produção Artística na São Paulo modernista

A produção artística nacional teve nos anos 1920 uma década decisiva. Um
grupo criativo, intelectualizado, agitava a cidade de São Paulo com atitudes
nacionalistas,

realizando

interpelações

públicas,

protestos,

intimidando

e

confundindo a sociedade. Organizavam-se reuniões em salões de amigos, casas e
fazendas: tratava-se dos chamados modernistas. Os modernistas têm seu ponto de
vista dentro da história da cultura nacional (FAUSTO, 2006, p. 341).
Em consequência dessas reuniões e protestos, aconteceu em 1922 a
Semana de Arte Moderna, que foi um grande marco cultural da cidade de São Paulo
e do Brasil, pois trouxe uma contribuição social que situava a cidade como uma
referência de progresso não só urbano, mas principalmente cultural.
A Semana de Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo de 11 a 18 de
fevereiro, no Teatro Municipal, teve como objetivo básico renovar e transformar os
contextos artístico e cultural urbanos, tanto nas artes plásticas como na literatura, na
música e, por último, na arquitetura. Inovar, mudar, revolucionar uma produção
artística, criar uma arte imprescindivelmente brasileira, embora em sintonia com as
novas tendências europeias, era fundamentalmente a ideia dos modernistas
(PORTA, 2004, p.418).
Durante uma semana, a cidade de São Paulo entrou em plena efervescência
cultural, inspirada por novas linguagens, experiências artísticas de uma liberdade
criadora única, desejando sobretudo quebrar modelos do passado. No meio cultural,
novos conceitos foram introduzidos e talentos despontaram, como Mário de
Andrade, um grande representante modernista que fala de São Paulo em seus
livros. Tem-se na obra Pauliceia Desvairada, editada em 1922, uma perspectiva
romanceada enfocando seu amor por São Paulo, trazendo um nacionalismo
evidente em cada verso.
Na literatura, surgiram outros nomes como Menotti Del Picchia, Sérgio Milliet,
Plínio Salgado e Oswald de Andrade. Na pintura e no desenho, sobressaíam Tarsila
do Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Yan de Almeida Prado, John Graz, Oswaldo
Goeldi, entre outros. Na escultura, despontaram Víctor Brecheret, Hildegardo Leão
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Velloso, Wilhelm Haarberg, Antonio Garcia Moya e Georg Przyrembel, sendo que os
três últimos se destacaram também na arquitetura. A música estava igualmente
representada por autores renomados como Villa-Lobos, Guiomar Novais, Ernani
Braga e Frutuoso Viana.
O movimento modernista eclodiu em um contexto sobrecarregado de
agitações políticas, sociais, econômicas e culturais. Em meio a esse momento
histórico surgiram as chamadas vanguardas artísticas, de linguagens isentas de
normas, regras e disciplinas. A princípio, a Semana de 22 não foi bem-vista no meio
tradicional paulista, ainda conservador e influenciado pela cultura europeizada
antiga. Em plena e conservadora República Velha, encabeçada pela oligarquia
cafeeira, as críticas foram ferrenhas e não pouparam salivas para destruir suas
ideias inovadoras (PORTA, 2004). A elite, habituada aos modelos estéticos
europeus mais tradicionais, sentiu-se violentada em sua sensibilidade e afrontada
em suas preferências artísticas conservadoras:
(...). Mas, se os eventos já exibiam percepções por vezes conflitantes,
refletindo a variedade cultural de uma população extremamente
heterogênea, o que ainda predominava era a visão elitizada e oficial. Em
São Paulo, enquanto patrocinavam tendências modernizantes, como a
Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal, as oligarquias tratavam de
reforçar as tradições, selecionando projeto neoclássico do italiano Ettore
Ximenes (CAMARGOS, 2001, p. 182).

Movimentos inovadores europeus, como o Futurismo, o Cubismo e o
Expressionismo, começaram a influenciar os artistas brasileiros, particularmente na
literatura, em especial na poesia. Essa nova geração de modernistas tinha por
necessidade transformar os conceitos ultrapassados e antigos do século passado.
São Paulo chamava a atenção e novos olhares sobre ela, indicando que novos
tempos surgiriam:
São Paulo, pelo que nela se forjava, não escapará dos ventos da
modernização e suas consequências são expostas na Semana: o ritmo
urbano impõe novos valores, a velocidade e a mecanização passam a ser
vistas como símbolos do moderno e, portanto, parâmetro de todas as
ambições da época. A Semana de 22 realizou, durante sete dias,
exposições, palestras, declamações, encenações e leituras de manifestos
que chamaram a atenção da cidade que se transformava, mas que ainda
permanecia provinciana. Sem dúvida, as aspirações urbanas decantadas
por ela no discurso da brasilidade conectavam se à grande metrópole
cultural de então, Paris (PORTA, 2004, p.540).
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A arte dos modernistas surgia dentro da cultura burguesa dissidente e fazia
críticas contundentes à sociedade. Os artistas recusavam-se a ser absorvidos pelos
valores e padrões estéticos e morais impostos pela sociedade burguesa
(SEVCENKO,1992). Por esse motivo, diz-se que a Semana de Arte Moderna ia além
da dimensão artística, ela ia contra o provincianismo da vida social e cultural da
sociedade da época, atingindo uma nova forma de concepção de arte e de vida.
Sevcenko argumenta em dois momentos que todo o movimento de nacionalismo
pregado pelas ideias modernistas também estava, de certa forma, imbuído de ideais
europeus:
O exemplo parisiense não apenas estimulava o interesse ardoroso por uma
experiência artística de caráter profundo, revelador e inaugural; ele,
sobretudo, legitimava um sentimento largamente difundido e que a guerra
exacerbaria ao extremo (SEVCENKO, 1992, p. 204).
O mais interessante era notar como esse apelo novo tendia
progressivamente a incorporar a febre nacionalista do pós-guerra, fundindo
a mística do novo, da originalidade e da pureza, com o anseio de uma nova
ordem social e a “redescoberta” de uma magia oculta das raízes
(SEVCENKO, 1992, p.219).

Figura 25 – Charge da revista D. Quixote – São Paulo – 1922.
Fonte: http://iasmynsouza.blogspot.com.br/2013/05/semana-de-22_6.html

A charge de 1922, bastante divulgada na mídia, satirizou grandes nomes da
música, da literatura e da pintura durante a Semana de Arte Moderna.
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Provavelmente, não passou pela cabeça dos representantes da Semana que
seu contexto temporal, de valor histórico e cultural na época, seria tão significativo,
pois não havia entre seus participantes uma coletânea de ideias comuns a todos. A
Semana possuía tendências diferentes e todas pleiteavam a mesma herança.
Podem ser citados os exemplos do Movimento Pau-Brasil, do Movimento VerdeAmarelo, do Grupo da Anta e do Movimento Antropofágico, tendo como principais
meios de divulgação desses novos ideais a Revista Klaxon e a Revista de
Antropofagia (CAMARGOS, 2001).
A herança da Semana de Arte Moderna foi emancipar a arte brasileira da
reprodução de modelos europeus e construir uma cultura especificamente nacional.
Nesse caso, a cultura também participava ativamente da cidade que crescia,
contribuindo na constituição de uma futura metrópole informacional.

2.6 Os meios de comunicação inovadores: jornais, revistas e, por fim, o rádio

São Paulo, em seus três primeiros séculos de existência, não possuía
nenhuma espécie de jornal, pois o governo português impedia qualquer tipo de ação
nesse sentido. As primeiras tipografias só foram autorizadas a funcionar no Brasil
após a chegada de D. João VI e sua corte, em 1808. Nos 308 anos anteriores, a
contar da chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, a letra impressa era proibida
na Colônia – assim como as indústrias, as bibliotecas e as universidades
(LUSTOSA, 2003).
A partir da vinda da família real esse quadro mudou e o primeiro jornal
publicado no Brasil foi a Gazeta, no Rio de Janeiro, que começou a circular em
setembro de 1808. Embora a imprensa já tivesse nascido oficialmente no País em
maio do mesmo ano, com a criação da Imprensa Régia, seu início foi marcado pela
primeira edição do periódico.
Na cidade de São Paulo, o Farol Paulistano (1827-1831) foi o primeiro jornal.
A seguir, o jornal O Estado de S. Paulo, fundado em 1875 com o nome de A
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Província de São Paulo, foi o primeiro a exercer influência no seio da opinião pública
republicana, em virtude de seu programa liberal e democrático49. Até 1930, o meio
de comunicação mais importante era a imprensa, depois o cinema e, por fim, o
rádio, que evoluiu lentamente após a sua primeira audição em 1919.
Por volta de 1912, a maioria dos jornais diários era produzida no Rio de
Janeiro e em São Paulo. Entre 1900 e 1915, os jornais mais lidos estavam entre os
matutinos O Estado de S. Paulo (1875), o Correio Paulistano (1854) e o Jornal do
Commércio de São Paulo (1842), dirigidos por grandes nomes da elite intelectual e
política:
O Estado, depois de ter sido dirigido no tempo da monarquia pelo jornalista
Rangel Pestana, era agora de Júlio de Mesquita. O Comércio fora dirigido
por Eduardo Prata até a sua morte e continuou sob orientação do grupo
católico. (...) O Correio Paulistano era o órgão do Partido Republicano
Paulista, e quem o dirigia era Carlos de Campos, que sucedeu o seu tio
Américo de Campos (AMERICANO, 2004, p.392).

Outros que também tinham seu espaço eram: Gazeta, de Adolfo Araújo,
(1873-1915); Diário Popular, de José Maria Lisboa (1838-1918), e Plateia (1888), de
Araújo Guerra. Segundo Jorge Americano, Cásper Líbero, em 1910, já era estudante
e trabalhava na redação do Gazeta (AMERICANO, 2004).
As notícias corriam em torno de vários assuntos, cada jornal com sua
ideologia. Os conteúdos dos jornais focalizavam assuntos regionais, no entanto, a
censura era algo normal e os jornais raramente podiam abordar eventos que
pudessem incitar o povo a uma atitude de oposição.
As manchetes dos jornais anunciavam de tudo, desde ações políticas até
assuntos sociais como a morte de uma “mundana”, fato que merecia destaque em
muitos jornais, pois era de interesse de toda a população, ainda envolvida numa São
Paulo provinciana:

49

Pesquisado em http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/historianobrasil/arquivos-empdf/Imprensa_Brasileira_dois_seculos_de_historia.pdf. em 2/2013.
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Figura 26 – Notícia de 20.3.1912- Ano I, nº 5.
Fonte: O Commércio de São Paulo. Arquivo do IHGSP.

Publicavam-se receitas da culinária paulista, ou ainda, anúncios e
propagandas comerciais de divulgação dos produtos oferecidos pelas lojas. Vê-se
na figura a seguir um dos anúncios da Casa Godinho:
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Figura 27 – Anúncio de produtos da Casa Godinho
Fonte: Jornal Folha da Noite – 9/4/1925, p.3.

Os jornais eram muito utilizados para divulgação no comércio, desde as lojas
até promoções e lançamentos de novos produtos, visto serem um veículo de
comunicação e propaganda de grande penetração no mercado consumidor:

Figura 28 – Página de propaganda do Jornal Folha da Manhã, 27/2/1929, p.15.
Fonte: Acervo do IHGSP.
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Havia nos jornais várias páginas de propaganda dos mais diversos produtos.
Entre 1889 e 1917, circulavam também os pequenos jornais políticopartidários de existência efêmera, de uma imprensa anarquista, mas que tinham
repercussão junto a pequenos grupos afins; eram jornais que contribuíram para
reuniões e manifestações de determinados grupos anarquistas e revolucionários.
As revistas paulistas também tinham seu espaço na sociedade e estavam em
evidência. Destacaram-se algumas, como a Revista Feminina (1915), Eu Sei Tudo –
Magazine Semanal Ilustrado (1927), A cigarra (1914), a Revista do Instituto Histórico
e Geográfico do Brasil (1839), a Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São
Paulo (1895), e a Revista da Faculdade de Direito de São Paulo (1893).
As revistas femininas multiplicaram-se nos séculos XIX e XX e estavam em
pleno auge. Novidades que vinham de fora eram bem aceitas no meio das mulheres
da elite. As publicações tinham uma fórmula editorial voltada basicamente aos
cuidados do lar, da família, às novidades da moda, moldes de roupas e às
habilidades femininas como corte e costura, bordados, receitas de culinária e
também catálogo para compras.
Revistas como a de Commercio de Indústria e o Almanach Comercial
Brasileiro, promovidas pela Associação Comercial de São Paulo, surgiram ainda no
início do século XX, circulando na cidade. Divulgavam e levantavam questões de
interesse

da

comunidade,

estabelecendo

parâmetros

de

comportamento

empresarial50.

50

Texto de Carmo Chagas, Caco de Paulo e Regina Bernardi, in: Associação Comercial de São
Paulo: 1894-1994: Cem anos em Defesa da Livre Iniciativa, p.30.
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Figura 29 – Folha de rosto da primeira edição da Revista de
Comércio e Indústria, lançada em 1915.
Fonte: Arquivo da Associação Comercial de São Paulo.

Figura 30 – Edição de 1917 do Almanaque Comercial Brasileiro.
Fonte: Arquivo da Associação Comercial de São Paulo.

104

No processo de modernização dos meios de comunicação, o aparecimento do
rádio na passagem da década de 1920 para 1930 foi o elemento catalizador de
transformações.
O rádio explodiu no cenário da mídia nos anos 20, e a princípio era utilizado
por uma pequena elite, pois eram tantos os seus problemas técnicos de
transmissão, difusão, qualidade de sinal e programação, que só a partir dos anos
1930 é que ele teria impacto decisivo na transformação da cultura brasileira. Mesmo
dentro deste contexto, os jornais de todo tipo foram obrigados a reavaliar seu papel
como principal fonte de informação da sociedade. Como a nova tecnologia gerou a
ideia de que o rádio destruiria a indústria de jornais em reação à nova concorrência,
os editores renovaram os formatos e conteúdos de seus jornais a fim de torná-los
mais atraentes, aumentando também o volume dos textos para oferecer aos leitores
uma cobertura mais ampla e de maior profundidade (SEVCENKO, 1998).
A primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu em 1919, na cidade
de Recife, porém a primeira emissora só foi instalada em 1922. Em 1923 foi fundada
a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por Roquette Pinto e Henry Morize, dando a
ela um cunho educativo, mas destinado às elites devido aos altos custos:
Mas o rádio nascia como meio de elite, não de massa, e se dirigia a quem
tivesse poder aquisitivo para mandar buscar no exterior os aparelhos
receptores, então muito caros [...]. Nasceu como empreendimentos de
intelectuais e cientistas e suas finalidades eram basicamente culturais,
educativas e altruísticas51.

Ainda na década de 1920, o rádio foi se espalhando pelo território nacional,
mas vivendo das mensalidades dos ouvintes. Em novembro de 1923, foi criada em
São Paulo a Sociedade Rádio Educadora Paulista, que não era exatamente uma
estação transmissora, mas sim um clube onde os sócios se reuniam para ouvir a
única emissora existente, e em 1931 foi fundada a Rádio Record de São Paulo,
dando acesso musical às camadas populares da cidade (PORTA, 2004, p.490).
O rádio passou a ser um veículo poderoso, usado como o meio de
comunicação de massas, sendo aproveitado nos anos 1930, na campanha de

51

PESSOA, Epitácio. Mensagem apresentada ao Congresso Nacional na abertura da segunda
sessão da décima primeira legislatura. Rio de Janeiro, 1922. Disponível em:
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1314/000001.html
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eleições presidenciais. Foi tomado pela oligarquia paulista e utilizado como uma das
formas de cooptar o povo na luta contra os projetos nacionais e centralizadores da
Revolução de 30 e de seu líder, Getúlio Vargas (PORTA, 2004).
Conclui-se neste capítulo que a história de São Paulo difere dos demais
Estados brasileiros, pois possui uma experiência única na questão cultural, uma vez
que sofreu com o multiculturalismo provocado pela imigração, o que acabou
favorecendo o cosmopolitismo, como observou Sérgio Buarque de Holanda, ao
afirmar, em 1936, em seu livro Raízes do Brasil: “Somos ainda hoje uns desterrados
em nossa terra” (HOLANDA, 2006, p.19), referindo-se a essa grande diversidade
cultural que é o Brasil, aqui especificamente a cidade de São Paulo.
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CAPÍTULO III - A MERCEARIA GODINHO: UM LUGAR DE MEMÓRIA

Há locais de memória porque não há mais
meios para a memória.
Pierre Nora (Les lieux de mémoire – 1993)

É nas cidades que as ideias da globalização e modernidade tomam
proporção, levando a uma sistemática destruição das marcas do passado. Numa
cidade como São Paulo, multiculturalista, de experiências díspares, facetada, isso é
muito mais evidente:
(...) as cidades globais entraram numa nova fase histórica, inaugurada no
fim do século XX. Por diversas razões, essas áreas são o epicentro das
transformações em curso, e como tal, constituem observatórios
particularmente importantes para compreender tudo o que está
acontecendo (BAUMAN, 2009, pp. 7-8).

Para Bauman, as cidades com os fenômenos da mundialização, da
democratização, da massificação e da mediatização iniciaram uma tendência a
construir muros (BAUMAN, 2009, p.84), que acabou enfraquecendo a transmissão
de valores sociais, como o da escola, da família, da religião e outros que foram
criados no passado, mas que se reproduziam no futuro, sendo responsáveis pela
perpetuação da memória por meio da história. Nesse caso, a história torna-se
responsável pelo que não existe mais. Daí consagram-se os lugares para que a
história não caia no esquecimento (NORA, 1993, p.9).
Neste capítulo levantou-se e registrou-se a história da Casa Godinho. Foram
trazidas à tona suas memórias, fator fundamental na compreensão de seu papel
como agente que contribuiu para a formação dos valores da elite paulistana nas
primeiras décadas do século XX. Por meio de pesquisas acabaram-se desvendando
fatos que se fizeram esquecidos, e a mercearia representou um lugar onde se pode
ancorar a memória.
Os lugares de memória são bastante significativos, trazem sentido à história,
representam um marco de uma nova era, uma nova forma de se olhar para a
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história, possuem aspectos nostálgicos e são também um sinal de pertencimento a
um grupo, no caso, dos paulistanos:
A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está
ligada a este momento particular da nossa história. Momento de articulação
onde a consciência da ruptura com o passado se confunde com o
sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento
desperta ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema de
sua encarnação. O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais.
Há locais de memória porque não há mais meios para a memória (NORA,
1993, p. 7).

Os “lugares de memória” não são apenas locais físicos, são também espaços
imaginários onde quase não há preocupação utilitária. Esses locais possuem
indícios, marcas e sinais do que se passou. No depoimento a seguir certifica-se a
representação da memória para um consumidor da Casa Godinho:
Casa Godinho: Centro de São Paulo.
Posso retroceder para um passado distante e imaginar meu pai, imigrante
italiano, transitando pelo centro de São Paulo para uma breve visita de
compras ou outro compromisso qualquer. Posso ainda imaginá-lo
regressando pela ferrovia inglesa, tomando o trem na Estação da Luz e
passando pelas Estações de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio
Grande onde morávamos.
Alguns anos depois seria a minha vez de transitar por esse mesmo centro
como uma rotina diária, pois vim a trabalhar para um banco estrangeiro cuja
sede se localizava na Rua XV de Novembro. Na ocasião, nos anos ´70, sem
que eu tivesse muita consciência das transformações, as sedes dos
principais bancos foram migrando para lugares distantes do centro, onde
novas construções pudessem comportar recursos para o modelo
centralizador das agências e a instalação dos gigantes computadores IBM
com os centros de processamento de dados. Dessa forma, os bancários
foram deixando o centro de São Paulo.
Fica a lembrança do intenso movimento dos bancários pelas ruas, na hora
do almoço, se dirigindo para o restaurante da preferência. A nossa "turma
de almoço" sabia bem como encontrar um restaurante: às vezes salas
privativas com tatame na Liberdade para um Sukiyaki ou subindo uma
escadinha escondida em meio às lojas da 25 de março, onde um
restaurante árabe fazia na hora o seu próprio pão típico. Se o tempo não
fosse disponível, a opção seria uma lanchonete onde se pudesse montar o
sanduiche com o recheio que se desejasse e a satisfação seria a mesma
pela possibilidade das invenções. À noite, o movimento se dirigia para um
lazer pós-expediente disputado por um ou outro local de preferência, que
acaba se tornando "o ponto de encontro" – o nosso era na Leiteria Lírico, na
Rua Libero Badaró, onde um garçom nos reservava uma mesa e nos
chamava pelo nome.
Eu costumava frequentar algumas vezes o Lírico – antes, porém, sempre
passava na Mercearia Godinho onde as impressões do lugar, de maneira
particular, se manifestavam bem fortes. Sei que a Casa ainda se mantém no
mesmo lugar e preservando as mesmas instalações, mas devo falar do
passado, na época em que eu a conheci. O prédio do estabelecimento
talvez tenha sido construído no início do século XX, as prateleiras de
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mercadorias em madeira envernizada, no modo antigo, não era uma
simples decoração, mas o original que excedeu ao tempo. Em tom escuro,
essas estantes altas cobriam a parede até o teto e acomodavam uma
variedade de produtos importados cujos rótulos não se viam no comércio
comum: latas de azeite espanhol, vinhos portugueses e alemães, mostarda
holandesa, açafrão e licores. Mas, por ironia, o bacalhau do Porto, produto
mais relacionado à Casa Godinho, eu mesmo não consumia.
Pois nesse ambiente eu me deixava levar por impressões agradáveis
enquanto percorria ao longo das prateleiras observando os rótulos das
mercadorias. Podia perceber algo de familiar, um cheiro de armazém dos
tempos de meu pai estrangeiro, da sua saudade das origens; um cheiro de
Secos & Molhados, de empório de importados, de grãos, nozes, de queijos
e azeitonas. Toda essa mistura de odores remetia para um gesto simples de
se levar para casa algo de bom para a família, algo que fosse apreciado na
sala de jantar. Eu nem sei se consegui transferir para meus filhos, esses
aromas.
Pedro Bracciali – 8/2013 – frequentador da Casa Godinho52.

As lembranças de Bracciali remetem à frase de Gabriel Garcia Marques em
seu livro Viver para Contar: “A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente
recorda, e como recorda para contá-la” (MARQUEZ, 2003, p.5).
A Casa Godinho, por meio do que está ali contido em seu ambiente, permite
que se aprecie o que é lembrado em relação ao passado – é preciso deixar a
imaginação fluir e sentir o ambiente, é a vida que a gente viveu. Partindo desse
pressuposto, dá-se ênfase na recuperação histórica da mercearia, pois “os lugares
de memória nascem e vivem do sentimento de que não há memória espontânea,
que é preciso criar arquivos “(NORA,1993, p.13).
A Casa Godinho, sob o aspecto de lugar de memória, armazena fragmentos
da história da cidade de São Paulo, porque “a necessidade de memória é uma
necessidade da história” (NORÁ, 1993, p.14); ali a memória se cristaliza e se refugia.
Conclui-se que a cidade e o comércio estão unidos num só propósito, de receber
bem o paulistano, pois “a cidade é um lugar de encontro, de convívio, de troca de
informações, de animação, de residências, de comércio elegante e popular”
(BARBUY, 2006, p.13). Um comércio como este, que está contido na vida cotidiana
da cidade, que usa práticas internacionais de comércio, não pode passar
despercebido, pois é um local de convívio social, que faz parte da vida cotidiana do
paulistano, de suas histórias e memórias.

52

Pedro Bracciali é frequentador da Casa Godinho há 40 anos, desde os anos 1970, e seu pai, Pietro
Bracciali, também era um frequentador desde os tempos de Godinho, nos anos 40 e 50.
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3.1 O comércio e a gastronomia: consumo galicista em São Paulo

No conceito mais formal da palavra, “comércio” significa uma atividade que
envolve todas as formas de compra e venda de produtos, bens e serviços. No início
do século XX, o comércio conquistou lugar crescente na vida econômica e social,
cresceu em São Paulo e São Paulo cresceu com ele (MALIN, 1995, p.17).
A Casa Godinho é um comércio de gêneros alimentícios que resistiu ao
tempo, se apresentou como uma loja de venda de produtos estrangeiros, que
proporcionava ao seu consumidor artigos de qualidade, uma gastronomia de padrão
internacional, própria para o consumo da sociedade abastada da cidade nas três
primeiras décadas do século e ainda nos dias atuais.
Segundo Thomas Gray (1716-1771)53: “O comércio muda o destino e o gênio
das nações”. Ao utilizar a frase dentro dos estudos e pesquisas efetuados, enunciase que no contexto da cidade no início do século XX, o crescente comércio
contribuiu para o grau de inserção social de pequenos produtores, e na medida em
que recebiam uma melhor remuneração, acabavam se tornando também
consumidores

de

outros

produtos,

provocando

uma

mudança

econômica

considerável no formato social da cidade.
O comércio urbano do centro era voltado para um consumidor de produtos
europeizados vindos da França, em sua maioria. A iconografia utilizada na tese,
neste caso específico, em muito contribuiu para exibir como eram os espaços físicos
desses logradouros, os produtos ali oferecidos, bem como sua gastronomia.
O estilo de vida que mais se adequava àquele momento era o da elite, que
envolvia com sua ideologia dominante o consumo e a ostentação, favorecendo,
assim, a importação da moda e de hábitos europeus, especificamente franceses ou
ingleses, introduzindo uma nova concepção de vida na sociedade. Diante desse fato
houve uma ampliação na visão comercial, na busca de atender a essa nova forma
de viver em São Paulo.

53

Thomas Gray foi um poeta e romancista inglês e professor na Universidade de Cambridge. Possui
uma obra literária pequena e de excelente qualidade.
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Em meados do século XIX, a América do Sul foi-se tornando no sistema
mundial um mercado consumidor devido à crescente produção industrial europeia.
Com a vinda da família real e a abertura dos portos por D. João VI, muitos produtos
industrializados passaram a ser descarregados aqui, permitindo que os ingleses
iniciassem uma atividade comercial intensa (FAUSTO, 2003). Aproveitando-se disso,
marinheiros ou portugueses iniciaram aqui suas atividades comerciais, desde a
criação de lojas até o comércio dos vendedores ambulantes, os chamados caixeiros
viajantes, tornando-se nas décadas seguintes grandes comerciantes:
(...) dos quais “alguns, desde a época colonial, se vinham mostrando
capazes de ascender, pela sua perseverança, da condição de donos de
pequenas casas de especiarias e até da de mascates à abastada classe de
comerciantes – pais e avós de futuros estadistas” (MALIN, 1995, p.17).

Pode-se perceber a partir daí uma grande mudança nessa atividade comercial
brasileira que se refletiu no avanço e crescimento do comércio paulista.
Assim sendo, a partir da segunda metade do século XIX, na cidade de São
Paulo já se podia encontrar um comércio consideravelmente movimentado,
principalmente no chamado hoje de “Centro Velho”, onde os comerciantes
instalavam seus negócios entre as Ruas São Bento, XV de Novembro e Direita,
consideradas locais excelentes para o comércio na cidade, pois formavam o
chamado Triângulo “chic”, sendo uma região muito procurada para as compras. O
Triângulo era contornado pelas três principais igrejas: São Bento, São Francisco e
do Carmo. Esses locais abrigavam um público mais exigente, que buscava produtos
variados, importados e de maior qualidade para seu consumo. No intuito de atender
essa clientela, os comerciantes colocavam à venda vários produtos que contribuíam
para a mudança de hábito dos cidadãos paulistanos e brasileiros, ocasionando
profundas mudanças culturais na cidade.
Esse período veio a modificar os costumes na tradicional

cultura

conservadora ainda dos tempos de Colônia. A ideia de modernidade estava
associada no período à Europa, mormente França e Inglaterra, assunto já
explicitado. Como o Brasil era uma espécie de cópia da França, mostrava essa
presença promovendo uma mudança considerável nos costumes e comportamento
da população, e também na gastronomia. No período ainda havia um comércio
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bastante eclético, conforme considerações elaboradas por Ernani Bruno, que faz um
interessante comentário sobre o assunto:
As lojas principais, quase todas pertencentes a estrangeiros – quando não a
portugueses, eram de franceses ou de alemães (...). Entretanto, sabe-se
que ainda em 1870 o comércio paulistano acusava alguma indistinção, com
grande mistura de ramos nos mesmos estabelecimentos, e ao lado das
lojas elegantes das francesas, na Rua Direita, ou das outras, menos
discretas, em que se ostentavam panos e bugigangas pendurados pelas
portas (...) (BRUNO, 1954, pp. 672-673).

No comentário de Bruno, podem-se encontrar comerciantes estrangeiros
participando como proprietários do comércio localizado na região central da cidade,
fato interessante para se compreender a formação do comércio de produtos
importados pelos paulistanos.
Com o propósito de dar uma visão mais clara de como era a vida cotidiana, e
do comércio e consumo da elite em São Paulo no início do século XX, buscou-se o
apoio de dois autores que são referências fundamentais na presente pesquisa:
Ernane Silva Bruno, que esmiúça a vida cotidiana com fatos esclarecedores,
mostrando como era morar na cidade; e Jorge Americano, que retrata, com suas
histórias, como era a vida social no período, o comércio e a convivência em família.
Ambos nos contam que, em se tratando da elite paulistana, havia muitos locais de
compras, de lazer e cultura, e que os espaços em torno das Ruas Direita, XV de
Novembro e São Bento eram os locais mais procurados, pois nessas ruas a clientela
exigente realizava suas compras:
Desceu o caixeiro com a peça de fazenda. Desenrolou, amassou com a
mão e esticou para mostrar que não vincava.
- É estrangeira?
- Não, é nacional.
- Ah, então não serve. O Senhor acha que vou comprar fazenda nacional?
- Temos estrangeira.
- Ah, isso sim.
- É que a senhora não tinha avisado.
- Mas não era preciso avisar, eu não estou fazendo compras para as
criadas.
- A senhora me desculpe. (AMERICANO, 2004, p.76).
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Existiam ali famosas lojas nas quais poderiam ser encontrados facilmente
produtos importados e de qualidade. Havia nessas ruas muitos produtos, desde
vestuário até gêneros alimentícios, produtos de drogarias, de higiene pessoal, entre
tantos outros.
Na gastronomia paulistana do século XIX encontram-se registros de vendas e
quitandas, onde se podiam encontrar alguns produtos de confecção caseira e
também pequeno comércio de importados:
(...) deviam ter para negociar o queijo e o doce, a erva mate e o melado, o
fumo e a aguardente, o couro e a lenha, as vassouras de cipó. E ainda
certos produtos que se importavam e de que há indicações no quadro
estatístico organizado pelo marechal Daniel Pedro Muller: a carne-seca, a
farinha, o sal, o bacalhau, o vinho (BRUNO, 1954, p.673).

Detectam-se, no período, comerciantes com produtos importados em seus
estabelecimentos. Ressalta-se que “em todos os lugares onde havia ajuntamento de
povo estacionavam quitandeiros e vendedores. Até no pátio do Colégio” (BRUNO,
1954, p.674). Portanto, compreende-se que em meados do século XIX o comércio
era bastante precário: nas ruas havia casinhas (mercados) para a venda de peixe e
hortaliças; barracas que vendiam toda espécie de quitutes, dispostos em pequenos
tabuleiros a céu aberto, e também negociantes de cereais. Muitos desses produtos
eram oferecidos nas ruas, em vários locais, mas em 1857, por meio de um código de
posturas municipal, permitiu-se a venda de gêneros alimentícios em locais
predeterminados, como nos Largos do Carmo, da Misericórdia, de São Bento, de
São Francisco e de São Gonçalo (BRUNO, 1954). Na figura a seguir encontram-se
na Rua do Carmo casinhas de comércio e venda e produtos, e também alguns
vendedores à direita comercializando produtos, como cereais e outros.
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Figura 31 – As chamadas casinhas (mercado), à esquerda, localizadas na Ladeira do Carmo,
1857.
Fonte: Arquivo do Departamento de Cultura – (BRUNO, 1954, p.675).

A influência francesa disseminada entre a elite cafeeira no final do século XIX,
em muito contribuiu para uma considerável modificação no quadro comercial,
principalmente na gastronomia. Novos padrões estéticos se iam popularizando no
País, na chamada Belle Époque, e pela solicitação da lista de pratos de prestígio e
de festa, comprova-se o afrancesamento cada vez maior dessa elite (GARCIA,
p.11). O termo Bon appétit era o mais utilizado pela elite ao sentar-se à mesa.
Os valores e modos de vida dos países industrializados foram introjetados em
nossa cultura. Um País como o Brasil, considerado atrasado, foi buscar referencial
comercial

naqueles

que

já

possuíam

padrões

de

desenvolvimento

e

estabelecimentos comerciais mais sofisticados. Então, tais estabelecimentos
começaram a ser abertos no coração da cidade. A utilização de menus começou a
fazer parte da cultura gastronômica no século XIX. No princípio apresentavam
grande formato e ficavam pendurados na entrada dos estabelecimentos comerciais
mais sofisticados, mas tempos depois originou-se o menu individual de mesa para
comunicar aos clientes os pratos oferecidos. No cardápio a seguir pode-se encontrar
a sofisticação na elaboração dos pratos. Trata-se de um jantar oferecido em Santos,
ao comandante do cruzador português Adamastor, unindo brasileiros e portugueses
daquele navio numa grande festa:
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Figura 32 – Cardápio de almoço oferecido pela Colônia Portuguesa de Santos ao
representante de sua majestade fidelíssima e à oficialidade do Adamastor – São Paulo,
3.12.1898.
Fonte: GARCIA, Lúcia, p.140.

Alguns comerciantes, muito antes de abrir suas lojas ficavam hospedados nos
hotéis, onde eram procurados pelos clientes para a venda de seus produtos. As joias
eram bastante procuradas pela elite paulistana, que ia aos hotéis para comprá-las
(BARBUY, 2006).
Esses hotéis, que apareceram ainda no século XIX, começaram a crescer em
número, tendo em suas instalações restaurantes, que passaram a ser frequentados
pela elite, e no decorrer de um curto período passaram a sediar festas e banquetes.
O quadro apresentado é relevante para que se possa compreender a
importância de mercearias como a de Godinho, que com seus produtos importados
atendia esses hotéis e restaurantes.
O comércio de armazéns de secos (cereais) e molhados (frios e laticínios)
surgiu em São Paulo em meio às aglomerações urbanas, e os poucos que ainda
sobrevivem guardam as imagens da história do comércio antes do surgimento dos
supermercados e outras formas de comércio especializado. Nos mais antigos
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combinavam-se o balcão e o sistema de caderneta para o registro das despesas dos
clientes, a serem pagas periodicamente. Havia de tudo um pouco: grãos para venda
a granel, latarias e conservas, produtos variados para incrementar as receitas das
pessoas que queriam sair do cotidiano (MALIN, 1995).
O Empório Chiapetta, fundado em 1908 pelo italiano Carlo Chiapetta, é um
deles; localizado num antigo mercadinho da Avenida São João, era um dos
concorrentes da Casa Godinho. Depois de algum tempo, a loja foi transferida para o
Mercado Municipal de São Paulo, registrada abaixo em uma foto de 1934. Também
resistiu ao tempo e ainda é considerada grande concorrente da Casa Godinho:

Figura 33 – Empório Chiapetta – 1934.
Fonte: http://www.chiappetta.com.br/

A Casa Santa Luzia também abriu suas portas no início do século XX, em
1926, na esquina da Rua Augusta com a Oscar Freire, e utilizava cadernetas na
anotação das compras. Embora localizada num bairro hoje considerado nobre, no
período em que foi aberta, o local apenas começava a despontar como de belas
residências, portanto, um bom cenário para uma mercearia mais sofisticada. O
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empório foi bem montado pelo português Daniel Lopes, também de Figueiró dos
Vinhos, que chegou aqui em 1918 com sua família, mas com uma condição
financeira bem melhor do que Godinho, possuía economias que permitiram montar
seu estabelecimento54:

Figura 34 – Interior da Casa Santa Luzia, anos 1930 – no destaque, Lopes com sócios e
fornecedores.
Fonte: Casa Santa Luzia: a história de uma marca da gastronomia paulistana, 2013.

Mercearias como a de Godinho, Chiapetta e Lopes abrigavam um público
elitizado e possuíam um atendimento diferenciado e de qualidade.
Era crucial para os comerciantes que tivessem em suas lojas produtos
importados de todos os tipos, de biscoitos a ferramentas. As marcas eram as mais
diversas, algumas mais famosas e mais consumidas, e outras poderiam ser
encontradas na Casa Godinho. Segundo informações do neto José Walter
Godinho55, as sardinhas francesas Amieux-Frères e o arenque tipo Kipper – aberto
ao meio e defumado, eram muito procurados pelos fregueses, ou ainda as ameixas
pretas, que poderiam ser encontradas na casa. Muitos produtos também poderiam
ser comprados nas lojas de produtos importados, como:

54

Informações obtidas por meio do site http://www.santaluzia.com.br/statictext.aspx?idstatictext=12.
Acesso em 10/12/2013.
55
Entrevista realizada com o neto, José Maria Godinho Neto, em 18/7/2011.
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(...) bacalhau português ou norueguês; leite maltado (Holicks Malted Milk);
manteiga Demangny, francesa; biscoitos Huntley & Palmers, ingleses;
sardinhas Phelippe Canot ou Amieux-Frères, francesas, ou D´Espinho,
portuguesas; picles Lea & Perrins, ingleses; vinhos franceses, portugueses,
gregos e italianos; chocolates Suchard; pimenta da Índia; pêssegos
argentinos e norte-americanos; chá da Índia, queijos suíços; cervejas
alemãs; arroz do Japão (AMERICANO, 2004, pp. 314-315).

A Casa Godinho não ficava de fora e divulgava seus produtos: “As ameixas
pretas importadas eram bem-vendidas”, diz o neto de Godinho:

Figura 35 – Anúncio de produtos da Casa Godinho.
Fonte: jornal Folha da Manhã, de 27/2/1929, p.15. Acervo do Instituto Histórico e

Geográfico do Estado de São Paulo.

A mercearia era referência na compra de produtos internacionais. O Sr.
Godinho importava produtos de Portugal, como o vinho e o azeite, os quais eram
envasados e recebiam a marca Godinho para a venda na casa. Por este motivo, era
muito procurada no final do ano para as festas natalinas, assim nos diz seu filho,
José Walter Godinho:
Ele importava de Portugal, o Óleo de Oliva e o vinho, que após serem
enlatados envasados com exclusividade aqui no Brasil passavam a ter a
marca Godinho. A casa também tinha uma seção muito extensa de
Champagne, scotch e vinhos, bem como uma seção completa de
ingredientes para feijoada.56

56

Informação obtida por meio de entrevista com o filho, José Walter Godinho, em 10/2011.
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Em cada produto havia o país de sua origem: da França, em especial, vinha a
moda; os vinhos mais famosos eram os franceses e portugueses; as ferramentas
eram as inglesas e alemãs, e assim por diante. Com tudo isso, a cidade começava a
assumir um padrão europeu também no consumo de vários tipos de produtos,
sobretudo de alimentos. Seguem-se exemplos de produtos ingleses enlatados,
consumidos nas primeiras décadas do século XX:

Figura 36 – Chocolates ingleses em lata.
Fonte: Catálogo inglês de produtos para exportação, da Mercearia Godinho. Grocery Trades
Standard Exporter, p.7. Fonte: Arquivo da Casa Godinho.
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Figura 37 – Balas e bombons ingleses marca Milady.
Fonte: Catálogo inglês de produtos para exportação da Mercearia Godinho: Grocery Trades
Standard Exporter, p.12. Fonte: Arquivo da Casa Godinho.

Figura 38 – Doces da marca inglesa Hartley.
Fonte: Catálogo inglês de produtos para exportação da Mercearia Godinho: Grocery Trades
Standard Exporter, p.31. Fonte: Arquivo da Casa Godinho.
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Figura 39 – Produtos embutidos
Fonte: Catálogo inglês de produtos para exportação da Mercearia Godinho: Grocery Trades
Standard Exporter, p.27. Fonte: Arquivo da Casa Godinho.

A variedade de produtos encontrados na Mercearia Godinho era grande. A
seguir, o catálogo, bastante rabiscado e já deteriorado pelo tempo, utilizado para
fazer os pedidos dos produtos ingleses:
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Figura 40 – Catálogo inglês: Grocery Trades Standard Exporter – 1931.
Fonte: Arquivo da Casa Godinho57

A relevância da Inglaterra como polo econômico e cultural foi responsável
pela introdução do consumo de vários produtos, e também pela aceitação do chá
como prática de sociabilidade em todo o Ocidente, algo adotado pela elite de São
Paulo e também do Brasil desde o século XIX. Tal prática é facilmente perceptível
na grande quantidade de serviços de chá em porcelana ou louça encontrada nos
inventários judiciais, bem como em museus e coleções particulares paulistas. A
entrada de milhares de japoneses no Brasil, a partir de 1908, reforçou em São Paulo
a produção e o consumo de chá preto, que passaria a ser produzido por esses
imigrantes já na década de 1910. A opção pela bebida tradicional ante o café era de
se esperar, levando integrantes da colônia japonesa a realizar extensas plantações
de chá preto, como no vale do Ribeira, por exemplo, e em Mogi das Cruzes
(SETUBAL, 2008).
Nesse período, as práticas culinárias estavam bastante associadas aos novos
hábitos adotados pela elite paulistana, que se adequava a modelos europeus. Num
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Material cedido pelo atual proprietário, Miguel Romano.

122

comentário de Freyre já se pode detectar que rumos tomariam essas mudanças:
“Raras são hoje as casas (...) onde ainda se encontrem mesa e sobremesa
ortodoxamente regionais: forno e fogão onde se cozinhem os quitutes tradicionais à
boa moda antiga. O doce de lata domina. A conserva impera. O pastel afrancesado
reina” (FREYRE, 1996, p.67). Daí a adoção de novas práticas alimentares.
O surgimento de novos empreendedores foi inevitável e o comércio de
alimentos contribuiu para o crescimento da economia e do espaço urbano da cidade
de São Paulo.
A seguir mostra-se a ocupação da mão-de-obra no comércio da época, que
cresceu consideravelmente, e no Censo de 1920, que se apresenta como gerador
de grande parte de empregos na capital:
Brasil
População Ocupada no Setor Terciário – 1920
Setor

100%

Transporte

16,8%

Comércio

33,0%

Profissionais liberais

11,1%

Administração
Outras

9,1%
30,0%

Fonte: Dados obtidos do IBGE, Recenseamentos Gerais de 1920 (FAUSTO, 2006, p.25).

Com o crescimento do comércio no final do século XIX, surgiu a Associação
Comercial de São Paulo, fundada após a Proclamação da República, em 7 de
dezembro de 1894, por Antonio Proost Rodovalho, na Rua da Quitanda, nº 10. Foi
criada para fortalecer comerciantes, agricultores e empreendedores, contribuindo
também para a importação de produtos de diversas nacionalidades, como os citados
anteriormente.
Destaca-se o grande crescimento comercial no período por meio de estudos
realizados pela Secretaria da Fazenda, em que foi efetuado o levantamento histórico
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da Junta Comercial de São Paulo, criada pelo Decreto 596, de 19 de junho de 1890,
com a finalidade de organizar e elaborar registros de serviços no comércio, bem
como de importação e exportação. Acessos a esses serviços estavam disponíveis
somente no Rio de Janeiro, mas com o crescimento econômico da cidade foi
possível abrir uma Junta Comercial em São Paulo. Relatam-se a seguir os estudos
efetuados pela Secretaria da Fazenda, com foco no crescimento e nos motivos que
levaram São Paulo a se organizar nas atividades comerciais:
A instituição da Junta Comercial refletia o ambiente de efervescência
política que deu origem à reforma do Código Comercial e à elaboração do
primeiro Código Penal do País. O cenário espelhava também a transição
marcada pelo fim da monarquia, Abolição da Escravatura, crescimento
populacional e presença de imigrantes europeus (...). A cidade de São
Paulo, por exemplo, com 65 mil habitantes, registrava forte processo de
urbanização iniciado nas últimas décadas do século XIX e consolidava-se
como fonte de abastecimento do interior, centro das operações de crédito e
fornecedor de mão-de-obra58.

Dá-se ênfase às atividades comerciais que, segundo Campos, Gama e
Sacchetta, no final do século XIX estavam se iniciando com um expressivo
crescimento, e exemplifica-se na citação a Mercearia Godinho como um local
recomendável para as compras da elite paulistana:
As atividades comerciais estavam, por sinal, em franca expansão na
cidade, seja pela ampliação do poder de consumo das elites cafeicultores,
seja pelo próprio inchaço populacional de São Paulo. A criação da
Associação Comercial de São Paulo (1894) constituiu uma evidência não
apenas dessa expansão, mas da expressão social e política desejada
pelos novos empresários. Lojas célebres foram estabelecidas, como a
Casa Godinho (1881) e a Casa Fretin (1895). (CAMPOS, GAMA &
SACCHETTA, 2004, p.68).

Havia também quem contribuísse para a divulgação de todo tipo de gêneros
alimentícios, eram os imigrantes, que trouxeram em sua cultura gastronômica vários
tipos de iguarias de seus países de origem, e em pequenas reuniões de bares se
propagava a nova forma de comer.
Em seguida, fotos de um grupo de imigrantes reunidos para um jogo de truco
em um bar, hábito comum entre os trabalhadores imigrantes após a longa jornada
semanal de trabalho. Esse hábito contribuiu para a divulgação de gêneros
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JUCESP 120 ANOS: governo do Estado de São Paulo – Secretaria da Fazenda.
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alimentícios variados, até então, não comuns na cidade de São Paulo. Nas
conversas de bar, no hábito do jogo de truco trocavam os assuntos e consumiam
produtos de outras origens:

Figura 41 – Grupos de imigrantes reunidos para jogo de truco em um bar de São Paulo em
1910.
Fonte: Acervo do Museu da Lapa.

Nos fins de semana e à noite, ecos de dialetos europeus se misturavam à
nossa língua. Eram os imigrantes italianos (que trouxeram o gosto pelo
vinho, cantinas, gnocchi, polenta, risoto, polpetta, violino, etc.); os espanhóis
(tempero com açafrão, grão-de-bico, paella, etc.); portugueses (caldos,
doces com ovos, fado, etc.); árabes (quibe, esfiha, homus, etc.); alemães
(chucrute, chope, salsinha, etc.) (ABRIL CULTURAL, 1985, p.98).

Por meio desses costumes eram divulgadas as novas formas de viver, a troca
de culturas, as formas de convivência e até mesmo de pensar, absorvidas pela
sociedade.
Outros costumes, como o de frequentar restaurantes, que antes não existiam,
pois não era comum comer fora de casa, passaram a existir como forma de lazer e
encontros da elite. O que a priori havia nos hotéis, a seguir abriram na cidade: foram
os restaurantes franceses e muitos outros estrangeiros, desenvolvendo a

125

gastronomia paulistana, que com o tempo fez de São Paulo a cidade mais rica em
diversidade gastronômica do País.
Essa nova maneira de viver passou a fazer parte da vida e da cultura do
paulistano; um rico e variado comércio se expandiu rapidamente, havendo durante
toda a primeira metade do século XX uma melhoria no acesso a produtos de
qualidade consumidos por uma população mais exigente e sofisticada.
O crescimento da cidade provocou a expansão do comércio – lojas,
alfaiatarias, sapatarias, quitandas, cafés, restaurantes e mercearias, como a de
Godinho, passaram a fazer parte das ruas principais do centro da cidade e da rotina
social do paulistano.
A maior contribuição para a sociedade vinha dos imigrantes alemães,
ingleses, suecos, árabes, italianos, portugueses e outros. A indústria crescente
utilizava a mão-de-obra qualificada nas demolições e reconstrução da cidade. A
participação dos imigrantes foi um marco na formação da sociedade paulistana e
contribuiu significativamente para o comércio e a construção de São Paulo.
É por esse motivo que se retratam aqui todos os movimentos sociais que
ocorreram a partir da primeira década do século XX, pois contribuíram para uma
mudança social na forma de pensar do paulistano e, consequentemente, nas
maneiras de se trabalhar e de fazer comércio. Uma nova visão surgiu sobre os
valores e a sociedade.
Houve nesse período um grande processo de transformação social no que se
refere ao espaço público, que passou a ser utilizado de forma diferenciada pelas
classes sociais. O crescimento do comércio e da industrialização contribuiu na busca
de opções de compra. Havia uma restrita classe média – que até então era
composta por pequenos proprietários de terra e por pequena produção de produtos
para o comércio –, mas que se expandiu, transformando-se. De acordo com Boris
Fausto, nesse período surgiu uma outra classe média que contribuiu para uma nova
prática comercial e política, influenciando na ideologia dominante:
Além desse conjunto há novas classes médias, constituídas pelos
trabalhadores assalariados ligados à esfera de circulação do capital e por
aqueles que contribuem para a realização da mais-valia: empregados
assalariados do comércio, dos bancos, das agências de venda, assim como
os empregados de “serviços”. Também é o caso dos funcionários do
Estado, do aparelho do Estado (serviços públicos) e dos aparelhos
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ideológicos do Estado (comunicação, imprensa, educação, etc.) (FAUSTO,
2006, p.16).

Encontrava-se dentro dessa classe de emergentes o proprietário da Casa
Godinho, considerado “milionário”, e seu neto José Maria Godinho59 frisou em vários
momentos da entrevista que o avô era visto dessa forma por toda a freguesia, pois
possuía um comércio bem montado, que abrigava uma clientela diferenciada,
morava num local nobre da cidade, imediações da Av. Paulista, possuía automóvel
e, portanto, fazia parte dessa nova classe abastada.
O crescimento urbano provocou a expansão do comércio, de lojas,
alfaiatarias, sapatarias, quitandas, cafés, restaurantes e mercearias, como a de
Godinho, que passaram a fazer parte das ruas da cidade de São Paulo e da rotina
social do paulistano.
Em se tratando da elite paulistana, a literatura e as observações realizadas
contam que existiam na cidade muitos locais de compras, de lazer e de cultura. Os
mais procurados estavam no centro, entre o famoso Triângulo. Era nessa região que
se realizavam as compras em famosas lojas onde poderiam ser encontrados
facilmente produtos importados e de qualidade para todos os gostos, mas com preços
para poucos. Sobre isso, o autor Raffard (1977) discorre como a Casa Godinho era
vista sob esse ponto de vista. Informa que no comércio das ruas centrais, os preços
andavam muito altos. Que no Bon Marché, uma loja que liquidava estoques para
encerrar as atividades, comprava-se a preços promocionais mais caros do que na
Godinho ou no Benjamin, dois estabelecimentos com fama de careiros: “É
visivelmente patente a prosperidade de quase todos os comerciantes da Pauliceia,
alguns dos quais edificaram verdadeiros monumentos pra a venda de suas
mercadorias e vivem com pessoas bem-amparadas” (RAFFARD, 1977, pp. 26-29).
Na região havia desde gêneros alimentícios até vestuário, produtos de
drogarias, de higiene pessoal, entre tantos outros. Segue-se a imagem de um
comércio tradicional, a Casa Almeida, especialista em artigos femininos, masculinos
e infantis, como se observa no anúncio:

59

Entrevista realizada com o neto José Maria Godinho, em 15/7/2011.
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Figura 42 – Anúncio do Jornal Paulistano, de 1918, domingo, p. 16.
Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

Buscavam-se ali não só produtos femininos, pois também as casas e
mercearias,

que

eram

as

preferidas,

ofereciam

variedades

gastronômicos variados para as cozinhas, conforme anúncio:

em

produtos
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Figura 43 – Anúncio de comércio localizado nas Ruas Direita e São Bento.
Fonte: Almanach Litterário de São Paulo – 1884 – 7º ano, p. 212 – Publicado por José Maria
Lisboa. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

Como já mencionado, o Triângulo, sem dúvida, era o local mais procurado por
toda a sociedade, e por lá havia de tudo em matéria de vestimentas e adereços para
todas as idades, brinquedos, sapatarias, relojoarias, papelarias, confeitarias, bancos,
materiais para construção, joias, produtos importados de todas as espécies, sendo
que o melhor comércio era ali centralizado em 1888, e Godinho abriu seu comércio
bem próximo ao Triângulo.
O local era bem movimentado e muito bem-visto por novos comerciantes para
montar ali seu próprio negócio, tanto que houve interesse do proprietário da Mercearia
Godinho em abrir na Sé um local bem situado e pronto para um comércio elitizado.

129

Figura 44 – Parte da planta do etógrafo e publicista Jules Martin – 1890, na qual foi
apresentado um projeto de construção que deu origem ao Viaduto do Chá em 1892.
Fonte: ALVIM, Zuleika. PIRÃO, Solange. Mappin-Setenta anos. São Paulo: ExLibris Ltda.,
1985, p.30.

A região do comércio deveria ser bem estruturada e ter conforto, e sendo
assim, desde 1891 a cidade já contava com luz elétrica fornecida pela Companhia
de Água e Luz do Estado de São Paulo, de que era concessionária a São Paulo Gás
e Co60, de Londres.
Um ano após, em 1892, os lampiões a querosene foram substituídos nas ruas
pela iluminação a gás. O movimento nas ruas centrais era frenético. Já em 1900, à
cópia de Paris, foi inevitável a chegada dos bondes elétricos, inclusive uma linha foi
criada somente para o abastecimento de grãos e carne na região de Santo Amaro,
trazendo grande movimento e levando a ocupação de locais mais afastados.
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Companhia inglesa San Paulo Gás Company, que recebeu em 1872 a autorização do Império, por
meio do decreto número 5.071, para a exploração da concessão dos serviços públicos de iluminação
de São Paulo; mas em 1912, a canadense Light assumiu o controle acionário da San Paulo Gás Co.
Ltda.
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Os bondes tiveram seu papel definido dentro da cidade e em seu movimento
comercial. Embora circulassem desde 1869 por meio de tração animal (Stiel, 1978),
contribuíram de forma efetiva para facilitar a locomoção da população no centro
urbano, e para o crescimento do comércio ali existente.
Num dos escritos de Oswald de Andrade, encontra-se um quadro irônico de
como foi a estreia do bonde elétrico em 1900:
Anunciou-se que São Paulo ia ter bondes elétricos. (...) Um mistério esse
negócio de eletricidade. Ninguém sabia como era. Caso é que funcionava.
Para isso as ruas da pequena São Paulo de 1900 enchiam-se de fios e de
postes. (...) A cidade tomou um aspecto de revolução. Todos se
locomoviam, procuravam ver a temeridade de entrar no bonde, andar de
bonde elétrico! Naquele dia de estreia, ninguém pagava passagem, era de
graça. (...) Anunciava-se que a primeira linha construída era a Barra Funda.
É pra casa do prefeito! (ANDRADE, 1990, pp. 46-47).

A primeira linha possuía o seguinte percurso:
A linha seguirá: do Lago do Carmo, onde começará como tronco principal,
pela Rua do Carmo, daí bifurcará em dois ramais: o primeiro dirigindo-se
pela Travessa de Santa Teresa, Largo da Sé, Rua Direita, do Comércio, da
Quitanda, São Bento, Largo São Bento, Rua de São José, Ladeira do Açu,
Rua do Seminário e Rua Alegre até as estações do caminho de ferro;
segundo, partindo da Rua do Carmo, seguirá pelo Largo do Palácio,
Travessa do Palácio, Rua da Imperatriz até entroncar-se na Rua São Bento
pela Travessa do Rosário (STIEL, 1978, p.43).

Nesse roteiro observa-se que o comércio girava em torno do centro da
cidade, promovendo uma circulação maior entre os comércios existentes por ali.

3.2 A Casa Godinho surge no cenário da Belle Époque

Não foi possível encontrar outra história como
aquela porque não era das que a gente
inventa no papel. Quem as inventa é a vida, e
quase sempre aos golpes.
Gabriel Garcia Marquez (Viver para contar,
2003)
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Ao entrar pelas portas da atual Mercearia Godinho tem-se a impressão de
voltar no tempo. O olhar que se tem é de que se vai experimentar um pouquinho do
sabor do passado. Ali podem-se encontrar as mesmas instalações da época em que
foi inaugurada pelo imigrante português José Maria Godinho, que ficou durante 50
anos à frente da mercearia, com grande dedicação ao trabalho e ao
estabelecimento.
Trata-se de um lugar que representa valores de uma época, foi representante
da sociedade, da gastronomia, da identidade de uma classe social específica, aqui
no caso, da elite.
Para discorrer sobre a Mercearia Godinho teve-se que voltar ao passado, a
uma São Paulo marcada pela garoa, pela influência europeia, pelo crescimento
urbano, pela chegada dos imigrantes europeus. Tratando-se de História Cultural,
neste caso fala-se também de saudade, como diz a célebre frase de Quintana: “Para
sempre é muito tempo. O tempo não para! Só a saudade é que faz as coisas
pararem no tempo...”, de algo que nos faz reviver uma época, uma lembrança boa61.
Frequentadores da mercearia, de acordo com as entrevistas realizadas,
buscam por meio da saudade justificar suas idas até o ambiente para suas compras,
como é o caso encontrado numa das fichas de pesquisa a seguir:

61

QUINTANA, Mário. Preparativos de viagem. São Paulo: Alfaguara/Objetiva, p. 64.
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Figura 45 – Ficha de entrevista – 11/2012.
Fonte: Arquivo do DPH – Dpto. de Patrimônio Histórico.

Observa-se na ficha o cliente de 81 anos, que vinha com o pai em sua
infância e que de certa forma busca, no “ar” nostálgico do ambiente, um resgate com
seu passado.
Não existe o delineamento da Mercearia Godinho sem contar a história de
seu proprietário, o admirável imigrante português, José Maria Godinho. Salienta-se
que no período era muito comum portugueses virem para o Brasil em virtude da
situação econômica em que se encontrava Portugal:
Tendo presente a indicação de Oliveira Martins e que mais de quatro
quintos da população portuguesa emigrante se destina ao Brasil e de que
seria de 14.000 o seu número médio anual no período de 1880 a 1888. É
evidente que se entra em linha de conta com aumento significativo da
emigração verificado em 1887 e 1888, o qual coincide com o agravamento
da crise em Portugal e com a publicação da Lei de 13 de Maio no Brasil. De
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facto, tal como relata aquele historiador, a “miséria da vida em Portugal e a
ânsia de trabalhadores no Brasil, colaborando, vieram determinar a
exportação das levas de trabalhadores que saem agora dos Açores, da
Madeira, do Minho, do Douro, da Beira, assolados pela crise de cá e
instigados pelas ofertas de lá (NENO, 1989, p.26).

José Maria Godinho, filho de mãe solteira, a portuguesa Maria D’Abreu e de
pai desconhecido, nasceu na Província de Figueiró dos Vinhos, em Pombal, no ano
de 1883 e, como tantos outros imigrantes, veio para o Brasil em busca de uma vida
melhor. Segue cópia do registro de batismo do Sr. José Maria Godinho, fornecido
pelo Arquivo Distrital de Leiría – Torre do Tombo – Portugal:

Figura 46 – Cópia do registro de batismo de José Maria Godinho.
Fonte: Igreja Parochial de São Martinho – Pombal – Portugal.
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Transcrição do registro de batismo:
Aos vinte e oito dias do mês de maio, ano de mil oitocentos e oitenta e três, nesta Egreja
Parochial de São Martinho, da vila e Concelho de Pombal, Dioceze de Coimbra, Baptizei
solenemente um individuo do sexo masculino a quem dei o nome de José que nasceu nesta vila
de Pombal no dia dez do ditto mez e ano, por onze horas da manhã, filho natural e primeiro
deste nome de Maria D´Abreu, solteira, natural de Borião, freguezia de Figueiró dos Vinhos,
Dioceze de Coimbra, moradora nesta vila, e de pai incógnito: neto paterno de avós incógnitos,
materno de José Godinho e de Maria D´Abreu, de Figueira dos Vinhos. Foi padrinho Jorge
Rodrigues, casado, lavrador e madrinha Rosa Maria, casada, ambos da Roça, desta freguezia.
Os quais todos sei serem os próprios. E para constar se passou em duplicado este assento que
depois de lido e conferido perante os padrinhos, só eu assino por eles não saberem escrever.
Era ut supra62.
O Prior Francisco Homem da Nave Valente.

Em 1897, com somente 14 anos, Godinho veio para o Brasil sozinho, com
apenas uma carta de apresentação para entregar a um amigo, que já morava por
aqui, um relógio no bolso e 20 escudos de ouro para iniciar sua vida. Roubado pelo
amigo do padrasto e sem ninguém, acabou buscando seu próprio destino, foi
carregador de sacos no Porto de Santos e ali mesmo dormia durante a noite.
Trabalhou como varredor de rua, entregador de jornais e vendedor de verduras. Foi
um autodidata e por meio de seus esforços aprendeu a ler e escrever ainda na
adolescência. De personalidade autoritária, possuidor de boa vontade, de moral e
ética inquestionáveis, construiu seu patrimônio à custa de muitas lutas e trabalho63.

62

Era ut supra: termo em latim que significada data supra, muito utilizado no final de certidões para
designar o final/conclusão do registro.
63
Informações obtidas por meio de entrevista com o filho, José Walter Godinho, em 10/2011, e do
neto, José Maria Godinho, em 18/7/2011.
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Figura 47 – José Maria Godinho – Década de 1950.
Fonte: Arquivo da família Godinho

Considerado por funcionários, familiares e fregueses como um bom homem,
ajudou de forma ativa várias instituições, entre elas as Casas André Luiz, Hospital
do Fogo Selvagem, e chegou a ser membro benemérito da Beneficência Portuguesa
de São Paulo, de 1920 até sua morte, em 1961. Casou-se com a viúva Josepha
Luzack, que já tinha um filho, Flamínio Luzak, que acabou sendo adotado,
recebendo assim o sobrenome Godinho.
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Figura 48 – Godinho numa foto de família, da esquerda para a direita: José Maria Godinho, a
nora Zilah de Lourdes França Godinho, o neto José Maria Godinho e a esposa Josefa Lusack
Godinho, tirada em 25/1/1960.
Fonte: Arquivo da família Godinho.

A primeira loja foi aberta na Praça da Sé no período da Primeira Guerra
Mundial, numa época em que a cidade passava por um grande crescimento
comercial e urbano. Em virtude do tratamento especial à freguesia, acabou fazendo
uma clientela expressiva e elitizada, e assim a casa cresceu e ficou bem
frequentada. Alguns anos após a abertura da loja da Sé, e com a mudança do centro
comercial e econômico para outro lado da cidade – nomeado de Centro Novo –,
surgiu o interesse de vários comerciantes pelo lado novo da cidade, a então região
da Praça da República. Sendo assim, no início dos anos de 1920, Godinho se
preocupou em abrir uma filial. A primeira proposta era abrir uma loja para o enteado,
e o endereço passou à prática na Rua Líbero Badaró, em 1927 –local hoje ocupado
pela única loja da Mercearia Godinho.
Têm-se a seguir duas formas de divulgação sobre a filial da Rua Líbero
Badaró, nº 41 A, que mostra a sua preocupação em anunciar também em outra
língua:
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Figura 49 – Panfleto de divulgação da filial da Casa Godinho – entre 1927 e 1930.
Fonte: Arquivo da Mercearia Godinho.
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Figura 50 – Anúncio da Casa Godinho, publicado no livro de receitas da empresa Royal
Backing Powder Company – 1929.
Fonte: Acervo da Mercearia Godinho.

De acordo com as palavras do neto, as brigas constantes entre Godinho e o
enteado, unindo-se ao fato da deterioração da região do Centro Velho, fizeram com
que o público frequentador buscasse novos ares e locais. Sendo assim, a queda na
frequência de bons clientes foi inevitável, o que acabou fechando as portas da Sé,
transferindo-se definitivamente para a Rua Líbero Badaró, n. 41, em 1936, conforme
anúncio do jornal Folha da Noite:
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Figura 51 – Anúncio de mudança da Casa Godinho.
Fonte: jornal Folha da Noite, 7.5.1936.

Nos primeiros anos do século XX era muito comum encontrar os “contratos
sociais de gaveta”, termo usado para todos os contratos comerciais elaborados fora
do âmbito de cartório, costume normalmente utilizado em negociações de vários
tipos.
Para comprovar a existência da loja, localizou-se o original do Contrato Social
de 1928, da Mercearia Godinho. No caso, trata-se do contrato da loja, já instalada na
Líbero Badaró, n. 340, número novo e atualizado conforme as novas regras de
numeração impostas pela Prefeitura no período. Na figura podem-se constatar as
informações dadas pelo neto 64 , em que Flamínio Luzack, enteado de Godinho,
tornou-se sócio sem investimento inicial:

64

Informações obtidas por meio de entrevista com o neto, José Maria Godinho, em 8/7/2011.
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Figura 52 – 1º. Contrato Social de Mercearia Godinho – 1928.
Fonte: Cópia do contrato de sociedade em poder da JUCESP – Junta Comercial do Estado
de São Paulo.

Na foto, o Largo da Sé, em 1905, o mesmo local onde foi aberta a Mercearia
Godinho. Nela, observa-se o Centro Velho com características de um lugar pacato,
tranquilo, com poucos transeuntes e até uma tradicional movimentação de carroças
pelas ruas.
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Figura 53 – Largo da Sé, 1905, onde se vê a Igreja São Pedro dos Clérigos.
Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

A princípio, a casa traz na história, como data de abertura, o ano de 1888,
data que vem sendo divulgada há mais de três décadas em seus cartões de
apresentação, conforme segue:

Figura 54 – Cartão comercial da Mercearia Godinho de 2008.
Fonte: Material de divulgação da Casa Godinho.

No cartão, mencionam-se 126 anos de existência, possuindo uma tradição
desde 1888, fato este que após ser detalhadamente estudado na presente pesquisa
histórica, não condiz com a realidade. Após vários levantamentos, análises e
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entrevistas com o neto, José Maria Godinho, e o filho, José Walter Godinho, chegouse à conclusão de que é impossível que nesta data ela pertencesse a Godinho. O
jovem português chegou aqui somente em 1897, com apenas 14 anos, e as fotos a
seguir comprovam que o estabelecimento comercial também não se encontrava no
local entre os anos de 1908 e 1914. Observa-se que no mesmo local se encontravam
as Casas Pernambucanas, que inauguraram sua primeira filial ali em 1908:

Figura 55 – Praça da Sé – 1912.
Fonte: Aurélio Becherini – 1879-1939, p.45 da Secretaria Municipal de Cultura.
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Figura 56 – Largo da Sé em 1914.
Fonte: http://saudadedesampa.nafoto.net.

A data provável de abertura da loja, segundo informações do neto, que tenta
resgatar as lembranças e devido à idade não tem como ser assertivo, é que em
1917 Godinho montou a loja, pois possuía um comércio pequeno, talvez uma
quitanda, não sabe ao certo.
Num outro quadro, de 1924, vê-se a Casa Godinho já instalada na Praça da
Sé. Na foto, de pé à direita e de colete, encontra-se Godinho, e ao seu lado, à
esquerda, de paletó, o enteado Flamínio.
No período, o enteado trabalhava com o padrasto, mas a ideia era de que no
futuro ele ficasse à frente dos negócios. Porém, em razão de brigas constantes e do
“gênio difícil” do Sr. Godinho, a sociedade foi desfeita. Então, o rapaz passou a
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trabalhar num outro local, demovendo definitivamente a ideia do padrasto em deixarlhe a filial, o que a princípio era fato certo65.

Figura 57 – Mercearia Godinho por volta de 1924, ainda na Praça da Sé.
Fonte: Arquivo da Mercearia Godinho.

65 Palavras do filho José Walter Godinho em entrevista em 10/2011.
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Figura 58 – Recorte – José Maria Godinho na porta da mercearia por volta de 1924, ao lado
do enteado Flamínio.
Fonte: Arquivo da Mercearia Godinho.

Num outro momento, em 1926, a mercearia ainda permanecia na Sé, mas
com a filial já fixada no recém-construído prédio da Rua Líbero Badaró, n.350.

Figura 59 – Esquina da Rua Direita em direção à Rua Floriano Peixoto, por volta do ano de
1926.
Fonte: Acervo do Depto. de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo. Seção de
Arquivo Negativo. Autor: Aurélio Becherini.
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A foto foi tirada, provavelmente, bem antes de a loja ser definitivamente
fechada e transferida para a Rua Líbero Badaró.
O novo local escolhido por Godinho para transferir a loja acabou abrigando todas
as mercadorias da loja da Sé devido à boa localização; mais perto do Centro Novo, era
uma ótima opção para quem queria que o público dos bons tempos voltasse.
O Edifício Sampaio Moreira, recém-construído, havia sido inaugurado em
1924 sob os números 340 a 350 da Rua Libero Badaró. Foi um grande achado,
porquanto seu salão de entrada acabou abrigando a mercearia até hoje. O prédio foi
considerado na época o primeiro edifício paulistano, também chamado de “avô” dos
arranha-céus de São Paulo. O termo “avô dos arranha-céus” vem sendo divulgado
desde a época de sua construção, provavelmente por ser um dos primeiros edifícios
da época66, que se destacou pela altura de seus 12 andares, ficando evidente na
imagem paulistana. O Edifício Sampaio Moreira é patrimônio histórico da cidade e
está tombado pela Resolução 37/CONPRESP/92.
Pode-se observar nas imagens a sua evolução, desde sua construção, e nas
outras, o edifício já pronto:

Figura 60 – Vale do Anhangabaú –Vista do Edifício Sampaio Moreira ainda em construção –
anos 20.
Fonte: Processo de Tombamento-Depto. do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo.

Informações obtidas no Processo de Tombamento – 2009-0.014.156-1 do relatório datado de
19/1/2009.
66
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Figura 61 – Edifício Sampaio Moreira – 1926.
Fonte: Processo de Tombamento-Depto. do Patrimônio Histórico.

Figura 62 – Edifício Sampaio Moreira – 1930.
Fonte: http://www.spinfoco.com.br/sampaio-moreira/
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Os responsáveis pela construção do Edifício Sampaio Moreira foram o
arquiteto Cristiano Stockler e o engenheiro Samuel das Neves67. Cristiano, formado
nos EUA, teve grandes dificuldades na aprovação do projeto do edifício, pois o
diretor de obras da Prefeitura, Victor da Silva Freyre68, opunha-se à construção de
prédios desse porte na cidade. Cristiano então teve que recorrer ao então prefeito
Firmiano Pinto69 e à Câmara Municipal para obter a aprovação necessária70.

Figura 63 – Cristiano Stockler – responsável pela construção do Edifício Sampaio Moreira.
Fonte: Banco de imagens do Jornal Folha de S. Paulo – 2013.

O nome do edifício foi dado em homenagem ao proprietário do terreno, o
banqueiro Sr. José de Sampaio Moreira, que financiou a obra. Existe uma imagem
mais recente, de 1970, do arquiteto Cristiano Stockler, ao lado de sua obra após 46
anos, em frente à Mercearia Godinho, estampada na página 196 (verificar).
Cristiano Stockler das Neves (1889 – 1982). Arquiteto e professor. Ingressou no Curso de
Engenharia e Arquitetura da Escola Politécnica de São Paulo em 1907. Insatisfeito, transferiu-se para
os Estados Unidos, onde estudou no Instituto de Belas Artes da Universidade da Pensilvânia, na
Filadélfia, fato incomum num período em que a Europa era a grande referência cultural.
Samuel das Neves (1863 – 1937). Engenheiro e pai de Cristiano.
68
Victor da Silva Freire, chefe e diretor da Seção de Obras Públicas por mais de 20 anos, desde
1898, quando o conselheiro Antônio Prado tornou-se o primeiro prefeito paulistano. Em 1926, Freire
deixou o setor público, mas continuou seu trabalho em urbanismo atuando como professor da Escola
Politécnica.
69
Firmiano de Morais Pinto (1861 – 1938). Foi político, deputado federal e prefeito de São Paulo de
1920 a 1926.
70
Processo de tombamento 2009-0.014.156-1, de 15/1/2009 – Depto. do Patrimônio Histórico/Divisão
de Preservação.
67
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Seguem-se duas gravuras referentes ao edifício; provavelmente o primeiro
desenho tenha sido elaborado, senão pelas mãos, com certeza pela coordenação do
engenheiro Stocker:

Figura 64 – Fachada do Edifício Sampaio Moreira.
Fonte: Processo de Tombamento – 2009-0.014.156-1.
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Figura 65 – Fachada do Edifício Sampaio Moreira, ainda em construção – 1924.
Fonte – http://www.spinfoco.com.br/sampaio-moreira/

O edifício é um testemunho das mudanças dos modelos culturais europeus
para os modelos americanos. Quando Godinho mudou o endereço da casa, o
edifício era considerado o mais alto da cidade, portanto trata-se de um local nobre,
de relevância e importante para a cidade em virtude de representar seu crescimento
e progresso.
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3.3 Rompendo com a periodização

Rompendo com a periodização e para uma melhor compreensão de bens
culturais que sobrevivem através do tempo, decide-se mostrar a atual Casa
Godinho, como ela se encontra nesse espaço. Hoje, o glamour dos velhos tempos
passa longe do prédio que um dia foi o edifício mais importante de São Paulo. Com
a construção de outros de tamanho e imponência superior, o Sampaio Moreira ficou
na condição de modesto e discreto na paisagem da Rua Líbero Badaró:

Figura 66 – Fachada do Edifício Sampaio Moreira.
Autor: Luiz D.S. Coelho – 2013.

José Maria Godinho ficou na Rua Líbero Badaró até 1956, quando sofreu um
golpe de estelionato pelo contador Sr. Varella, que fazia empréstimos de agiotas e
pagava com promissórias assinadas de forma ingênua e na base da confiança pelo
Sr. Godinho. A casa possuía um nome respeitável, facilitando, assim, os
empréstimos. No mesmo ano, a mercearia sofreu um grande roubo, desabastecendo
o armazém e acarretando grande prejuízo. Para quitar as dívidas provocadas pelo
contador e o prejuízo do roubo, Godinho acabou desanimado e, sem motivação, e
vendeu a maior parte da loja no ano seguinte, em 1957, para quatro sócios: Mathias
Greger, José Gomes Alexandre, Alberto de Souza Moreira e Augusto Duarte.
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Contudo, Godinho sempre foi o sócio majoritário, e alguns chegaram a ter
somente participação na mão-de-obra, sendo assalariados71.
Segue-se cópia do quadro de sócios de 1927 a 2010 72 , conforme consta na
JUCESP:
QUADRO DA EVOLUÇÃO SOCIETÁRIA
DATA

SOCIEDADE

RAZÃO SOCIAL

10-07-1928

SÓCIOS: José Maria Godinho; Flaminio Lusack Godinho

J.M.GODINHO & CIA.

27-01-1942

SÓCIOS: José Maria Godinho; Flaminio Lusack Godinho; Mathias Greger;
José Zampieri; Romeu de Oliveira; Antonio Rodrigues

J.M.GODINHO & CIA.

09-05-1945

SÓCIOS: José Maria Godinho; Mathias Greger; José Zampieri; Romeu de
Oliveira

J.M.GODINHO & CIA.

07-06-1946

SÓCIOS: José Maria Godinho; Mathias Greger; José Zampieri

J.M.GODINHO & CIA.

29-08-1947

SÓCIOS: José Maria Godinho; Mathias Greger

J.M.GODINHO & CIA.

16-03-1957

SÓCIOS: José Maria Godinho; José Gomes Alexandre; Alberto Souza Moreira;
Augusto Duarte

MERCEARIA GODINHO Ltda.

09-04-1959

SÓCIOS: Alberto Souza Moreira; Augusto Duarte; Francisco Posada Salgado

MERCEARIA GODINHO Ltda.

06-06-1961

SÓCIOS: Alberto Souza Moreira; Augusto Duarte; Francisco Posada Salgado;
Fernando Alves da Silva

MERCEARIA GODINHO Ltda.

26-12-1963

SÓCIOS: Alberto Souza Moreira; Francisco Posada Salgado; Fernando Alves
da Silva; Manoel dos Santos

MERCEARIA GODINHO Ltda.

05-05-1966

SÓCIOS: Alberto Souza Moreira; Francisco Posada Salgado; Fernando Alves
da Silva; Antonio da Silva

MERCEARIA GODINHO Ltda.

26-12-1968

SÓCIOS: Francisco Posada Salgado; Fernando Alves da Silva; Antonio da
Silva; Luiz Gonçalves da Costa

MERCEARIA GODINHO Ltda.

14-08-1973

SÓCIOS: Fernando Alves da Silva; Antonio da Silva; Luiz Gonçalves da Costa;
Abel Afonso Sequeira

MERCEARIA GODINHO Ltda.

05-09-1974

SÓCIOS: Fernando Alves da Silva; Antonio da Silva; Luiz Gonçalves da Costa;
Casemiro Soares Leite

MERCEARIA GODINHO Ltda.

25-07-1985

SÓCIOS: Luiz Gonçalves da Costa; Casemiro Soares Leite

MERCEARIA GODINHO Ltda.

02-08-1989

SÓCIOS: Luiz Gonçalves da Costa; Casemiro Soares Leite; Constantino
Marques Diniz; Adriano Augusto Garcia

MERCEARIA GODINHO Ltda.

15-10-1990

SÓCIOS: Luiz Gonçalves da Costa; Casemiro Soares Leite; Constantino
Marques Diniz

MERCEARIA GODINHO Ltda.

19-08-1991

SÓCIOS: Luiz Gonçalves da Costa; Casemiro Soares Leite; Constantino
Marques Diniz; José Carlos Gonçalves Leite

MERCEARIA GODINHO Ltda.

13-03-1995

SÓCIOS: Luiz Gonçalves da Costa; Casemiro Soares Leite; José Carlos
Gonçalves Leite; Miguel Romano; Cesar Domingos Sobral Miranda

MERCEARIA GODINHO Ltda.

14-04-2000

SÓCIOS: Casemiro Soares Leite; José Carlos Gonçalves Leite; Miguel
Romano

MERCEARIA GODINHO Ltda.

22-11-2001

SÓCIOS: Miguel Romano; Giuseppe Romano

MERCEARIA GODINHO Ltda.

Entrevista com o neto – José Maria Godinho, em 18/7/2011.
Informação retirada do contrato social 34.747, no período de 13/7/1928 a 30/8/2010, da empresa
J.M. Godinho & Cia fornecido pela JUCESP.
71
72
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Foi levantado nas pesquisas, entrevistas e por meio do material encontrado,
que havia grande preocupação de Godinho em ter seu quadro de funcionários muito
bem organizado e dentro das normas das leis vigentes no período. Godinho, que
frequentemente admitia imigrantes de várias nacionalidades para trabalhar em seu
estabelecimento, comprava dados históricos de que a presença de imigrantes no
comércio era comum. Em seu livro de empregados podem-se encontrar alemães,
italianos, húngaros, paraguaios, portugueses, poloneses, romenos, austríacos e
judeus

73

. Dessa forma, alega-se que participava ativamente desse contexto

econômico e social, contribuindo de forma efetiva, abrigando principalmente a mãode-obra imigrante.
Nota-se também a presença de várias mulheres, dedicadas às funções de
auxiliar de balcão, de escritório e “caixeira” (corresponde à função de caixa nos dias
atuais).

Figura 67 – Registro de funcionários.
Fonte: Livro de Registro de Empregados – 1927/1944 – Acervo da Casa Godinho.

Helena Wetzel foi uma funcionária que teve sua vida inteira dedicada à casa –
trabalhou ali mais de meio século, quase seis décadas de dedicação e carinho para
com os clientes. Seguia à risca as orientações do “chefe”: “Temos que estar sempre
73

Informações obtidas por meio de entrevista com o neto José Maria Godinho, em 15/7/2011, e
através do Livro de Registro – levantamento de funcionários que continuaram na casa após o período
estudado na tese – 1929-1944.
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atentos ao gosto da freguesia, pois há muitos produtos que o brasileiro não
conhece.” E acrescentou: “Quando os fregueses traziam crianças, ele servia um
lanchinho para a garotada74”, referindo-se a como Godinho tratava bem o freguês no
tempo em que ainda dirigia a casa.

Figura 68 – Helena Wetzel – funcionária da Casa Godinho durante seis décadas.
Fonte: jornal O Estado de S.Paulo – Seção Seu bairro – Centro, p. Z12, 1995.

No que se relaciona ao registro de empregados, Godinho chegava a assinar
as carteiras profissionais de seus funcionários como se observa na página de
registro a seguir:

74

Fonte: Entrevista cedida pela funcionária Helena Lewenetz ao jornal O Estado de S. Paulo, seção
Seu bairro – Centro, em 9/3/1995, p. Z12.
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Figura 69 – Carteira Profissional de registro de funcionário – 1941
Fonte: Arquivo da Mercearia Godinho.

Na figura, a assinatura de Godinho, que mostra sua prática cotidiana nos
assuntos de trabalho.
De 1927 a 1944, Godinho tinha uma média anual de 10 funcionários
registrados. Chegou a contratar nesse período exatamente 100 funcionários nas
funções de auxiliar de balcão, aprendiz, caixa, choufeur, caixeiro, ajudante e
praticante, Recebendo salários que variavam de 120.000 a 600.000 mil réis
mensais 75 . Havia um grande giro de empregados devido ao grande nível de
exigência de Godinho no que se referia aos cuidados com o local e tratamento da
freguesia. Alguns não chegavam a trabalhar mais que um mês76.
A exigência referia-se ao padrão de qualidade exigido por Godinho. Como a
mercearia era frequentada por um público fiel e exclusivo, que prezava pela
qualidade tanto do atendimento como dos produtos, os funcionários que não
entravam no “esquema de Godinho” pediam demissão ou eram demitidos, e a
primazia desse atendimento partia do próprio proprietário. “Era incrível como o velho

75
76

Livro de Registro de Funcionários de 1927 a 1944.
Informações recebidas em entrevista com o neto José Walter Godinho, em 18/7/2011.
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Godinho tratava os clientes77”, diz em 4/8/2012 a Sra. Julieta Gonçalves, esposa de
Luiz Gonçalves da Costa, ex-proprietário da Casa Godinho.

Figura 70 – Diploma de Gratidão do Frigorifico Eder à Casa Godinho – 1973.
Fonte: Arquivo da Mercearia Godinho.

Pouco existe do histórico dos ex-sócios, mas têm-se registros de um
proprietário que sempre se dedicou e procurou manter a tradição da casa, o Sr. Luís
Gonçalves da Costa, que durante o período em que esteve à frente da mercearia
com outros três sócios, mesmo entre desavenças, procurou sempre manter o padrão
de qualidade dos produtos e nos moldes em que Godinho trabalhava78.
Segue uma foto do Sr. Luís numa pose para a revista Isto É:

77

Entrevista cedida pela funcionária Helena Lewenetz ao jornal O Estado de S. Paulo, seção Seu
bairro – Centro, em 9/3/1995, p. Z12.
78
Entrevista realizada com a Sra. Julieta Gonçalves, esposa de Luiz Gonçalves, em 4/8/2012.
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Figura 71 – Luís Gonçalves – proprietário da Mercearia por três décadas.
Fonte: Revista Isto É São Paulo – 12/3/1986, p.4. Foto: Eduardo Simões.

Figura 72 – Interior da Mercearia Godinho nos anos 90 – prateleiras cheias de produtos de
qualidade.
Fonte: Revista Veja – 31/10/1990 – p.14.
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A mercearia era considerada um comércio de luxo, com 6.000 itens à venda –
70% importados. Antigamente, quando se queria dizer que o produto era bom,
afirmava-se: “Comprei na Godinho.”79
Com o passar dos anos, novos proprietários foram surgindo, e a história de
José Maria Godinho ficou na memória e nas histórias que são contadas por eles.
Somente um encontro recente com o neto e com o filho, que mora atualmente no
Estado do Texas – EUA, é que se pôde resgatar o passado e fazer o levantamento
histórico da mercearia.
O filho José Walter conta que ia raramente à casa, já que não convivia com o
pai, Walter José Godinho, mas se lembra da infância e dos momentos que ali foi
visitar:
Lembro-me que encontrava com meu pai na Praça da República e depois
de tomar um café ele me levava à mercearia. Durante minha juventude e
mocidade, estive 3 ou 4 vezes dentro da Casa Godinho, por meia hora
apenas. Para mim, em meus 86 anos, são lembranças muito boas de um
local grande onde havia guloseimas80.

O atual proprietário, Miguel Romano, que teve como sócio seu pai Giuseppe
Romano, falecido durante o processo de pesquisa (2012), trabalha para manter a
tradição do local. Miguel esteve por algum tempo receoso de ter feito um
investimento arriscado, e acreditou que era preciso mudar para não fechar. Mas
mudar o quê, numa casa quase centenária, cujo apelo é a tradição? Modernizá-la
seria mais arriscado ainda...

79

Entrevista com Giuseppe Romano em 9.10.2011, pai do atual proprietário (falecido em 2012), que
frequentava a casa muitos anos antes de ser proprietário.
80
Entrevista com o filho, José Walter Godinho, em 10/7/2011.
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Figura 73 – Foto dos proprietários Giuseppe (falecido em 2012) e Miguel Romano em frente
às prateleiras em imbuia de quatro metros de altura. Data: 11/2011.
Fonte: Arquivo da pesquisadora – autora: Silvia Bianchi.

Depois de muito pensar, o empresário teve a ideia de preservar a história e
dar uma “incrementada” no negócio: decidiu montar uma minipadaria, ou seja, uma
minidelicatessen no espaço existente nos fundos da loja, iniciando assim uma
pequena reforma. Introduziu na loja um balcão de vidro, colocando ali uma grande
variedade de quitutes, pães, doces e salgados.
Miguel começou seu intento de forma modesta, a fornecer pães para
escritórios da região, depois cafés da manhã e coffee breaks. Atualmente fornece
seus serviços e produtos para várias empresas localizadas na região, dentre elas, a
Prefeitura de São Paulo. Mas o que manteve a loja mesmo foi o consumo local dos
clientes. Hoje, na hora do almoço e no fim de tarde, a Casa Godinho tem um grande
movimento, com gente se acotovelando no balcão para degustar as famosas
empadas de bacalhau ou calabresa, sanduíches e salgados, entre outros itens.
“Nossas empadas são feitas com molho bechamel, dá para comer o recheio de
colher", diz o atual proprietário81. O sucesso dessa nova seção do empório, hoje
responsável por cerca de 35% do faturamento, deu novo impulso à Mercearia
Godinho.
81

Entrevista realizada com Miguel Romano, em 9/8/2012, nas instalações da Mercearia Godinho.
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O proprietário acredita numa maior circulação de pessoas dentro da
mercearia e torce para que ela seja ainda mais conhecida e divulgada para novas
gerações. E para isto trabalha muito. O movimento atual trouxe de volta velhos
fregueses que já tinham deixado de frequentar o local. Miguel Romano quer ampliála criando um pequeno bistrô nos fundos da loja, com poucos pratos à base de
bacalhau e, quem sabe, umas mesas para o chá da tarde, reunindo algumas das
delícias do balcão. Seria um presente para São Paulo e para os fiéis frequentadores
do centro: “Tudo vai depender da burocracia”, diz ele.
A Mercearia Godinho deve ser tratada como um local que merece toda a
atenção histórica, pois traz um pedaço da memória da cidade de São Paulo.
A seguir, fotos das atuais instalações da mercearia, que ainda encanta pelo
ambiente aconchegante que oferece.

Figura 74 – Relógio localizado no interior da mercearia.
Fonte: Arquivo da pesquisadora.

O vitral, instalado em 2008 por Fábio Fonseca, o mesmo vitralista que
restaurou a Capela do Mosteiro de São Bento, buscou seguir a decoração e o estilo
do local, trazendo colorido e alegria ao ambiente da loja:
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Figura 75 – Vitral localizado na parte interna de entrada da mercearia.
Fonte: Arquivo da pesquisadora – 2013.

As prateleiras de imbuia são abastecidas por uma grande variedade de vinhos
e bebidas, oferecidos pela casa ao longo de sua vida. Ainda possui uma mesa para
degustação de queijos para todos os gostos.

Figura 76 – Prateleiras de Imbuia do período de inauguração da loja na Rua Líbero Badaró.
Fonte: Revista Go’Where Gastronomia – ano IV, nº 27, Seção Secos e Molhados, p.110.
Foto: Sidney Tuma.
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Figura 77 – Interior da Casa Godinho – 9/2013.
Fonte: Arquivo da pesquisadora.

As empadas são apreciadas por fregueses à procura de um lanche rápido e
gostoso.

Figura 78 – As famosas empadas de bacalhau.
Revista Go’Where Gastronomia – ano IV, nº 27, Seção Secos e Molhados, p.110. Foto
Sidney Tuma.
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As prateleiras da mercearia sempre foram abastecidas com produtos de
grande qualidade, dando ao local credibilidade e confiança no consumo.
O bacalhau era e ainda é o mais procurado dos produtos oferecidos pela
casa. “O segredo está na limpeza dos filés do bacalhau, que chegam às prateleiras
sem nenhuma pele”82, como mostra a foto a seguir:

Figura 79 – O bacalhau da casa ainda é o produto mais procurado.
Fonte: Revista Go’Where Gastronomia – ano IV, nº 27, Seção Secos e Molhados, p.110.
Foto: Sidney Tuma.

Quando se adentra a Mercearia Godinho, fica-se impressionado com a
quantidade e variedade dos produtos em suas prateleiras.

Figura 80 – Foto interna da casa em 2006 – variedades de produtos.
Fonte: Revista URBS – Viva o Centro, ano X, nº 40 – abril 2006, p.42. Foto: Jesus Carlos.

82

Entrevista com Miguel Romano e Giuseppe Romano, em 17/8/2011.
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Figura 81 – Produtos oferecidos pela casa.
Fonte: Revista URBS – Viva o Centro, ano X. nº 40/abril 2006, p.43. Foto: Jesus Carlos.

A casa continua bem abastecida em seus produtos de qualidade, embora
alguns já não se encontrem mais na prateleira, como o famoso arenque, pois,
segundo o proprietário: “sai pouco, não compensa ter o produto na prateleira,
estraga”.
A casa encontra problemas com seu público, a classe média, que vem se
afastando cada vez mais das ruas do centro. A concorrência, que aumentou na
última década devido à facilidade de importação de vários produtos, levou o público
a outros empórios. Os mesmos produtos da mercearia são vendidos em vários
bairros nobres para moradores de alto poder aquisitivo, como Jardins e Morumbi,
evitando assim que o cliente vá até o centro em busca dos produtos. O afastamento
de grandes empresas e bancos para outros locais, e a carência de estacionamento e
seguranças provocou consideravelmente a queda da quantidade de clientes mais
abastados. A revitalização do centro já melhorou muito nos últimos tempos, mas
ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a região central volte a ser o
que foi um dia.
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3.4 Importância histórica e cultural da Casa Godinho

A História se apodera dos lugares para transformá-los em monumentos
perpetuadores da memória – isto acontece com museus, santuários, arquivos e até
cemitérios, pois são marcos testemunhais de outra época.
A Casa Godinho é considerada um patrimônio cultural, que se concebe
etimologicamente por patrimônio de “herança paterna”: a riqueza comum que os
cidadãos herdam e passam a seus descendentes. O conceito de patrimônio cultural
está ligado a um bem destinado a usufruto da comunidade e faz parte da construção
histórica e cultural do ser humano e de um determinado espaço físico.
O patrimônio cultural fundamenta-se em três categorias de elementos: os de
recursos naturais, que são elementos da natureza e meio ambiente; os técnicos, que
são o saber e o saber fazer, compreendendo toda a capacidade de sobrevivência do
homem no seu meio ambiente; e, por último, os elementos que reúnem os bens
culturais, englobando uma série de itens como objetos, artefatos obtidos a partir do
meio ambiente, do saber fazer (LEMOS, 1987, p.8).
Nesse sentido, entende-se que a importância de um local é detectada pelo
valor arquitetônico e cultural, mas principalmente quando pessoas guardam na
memória suas histórias e passam-nas de geração a geração, preservando o
histórico do lugar. Juntamente com isso existe o interesse para que esse local
sobreviva; por isto, órgãos públicos competentes, sejam eles municipais, estaduais
ou federais, têm interesse em preservá-lo conforme as leis do país.
Para uma melhor compreensão dos órgãos responsáveis pelos tombamentos
tem-se:
- No âmbito mundial, a UNESCO – Organização das Nações Unidades para a
Educação, a Ciência e a Cultura, que é um órgão mundial encontrado em Brasília
desde 1972. Funciona como um laboratório de ideias e como uma agência de
padronização para estabelecer acordos universais em assuntos ético-emergentes. A
UNESCO também serve como uma agência do conhecimento, que compartilha
informações para o mundo todo. Dedica-se ainda à preservação e proteção de
patrimônios históricos naturais e intangíveis, e é responsável pela aplicação de
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normas e a criação de instrumentos normativos no âmbito cultural. “Foi à UNESCO
que o Sphan recorreu, a partir de 1965, para reformular sua atuação, visando a
compatibilizar os interesses da preservação aos modelos de desenvolvimento então
vigentes no Brasil “(FONSECA, 1997, p.142).
- No âmbito nacional tem-se o IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura. É
responsável por preservar a diversidade das contribuições dos diferentes elementos
que compõem a sociedade brasileira e seus ecossistemas. Esta responsabilidade
implica preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros, bem como
assegurar a permanência e usufruto desses bens para a geração atual e futuras. É o
IPHAN que preserva uma parcela significativa do patrimônio cultural do País.
- No âmbito estadual tem-se o CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico do Estado de São Paulo, que se dedica à
preservação do patrimônio cultural do Estado, elaborando estudos, fiscalizando e
vistoriando obras, emitindo pareceres técnicos, pesquisando, catalogando e efetuando
tombamentos. O CONDEPHAAT presta assessoria técnica às Prefeituras Municipais
em caso de projetos e obras de restauração arquitetônica e artística nos municípios.
- No âmbito municipal tem-se o CONPRESP – Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.
Foi criado pela Lei nº 10.032, de 27 de dezembro de 1985, como um órgão
colegiado de assessoramento cultural ligado à estrutura da Secretaria Municipal de
Cultura. Suas atribuições, definidas em lei, determinam a deliberação sobre o
tombamento de bens móveis e imóveis; define a área envoltória destes bens e
promove a preservação da paisagem, de ambientes e espaços ecológicos
importantes para a cidade, instituindo áreas de proteção ambiental; formula
diretrizes que visem à preservação e à valorização dos bens culturais; comunica o
tombamento aos órgãos assemelhados nas outras instâncias de governo e aos
cartórios de registro – de imóveis ou de documentos; pleiteia benefícios aos
proprietários desses bens; solicita apoio a organizações de fomento para obtenção
de recursos e cooperação técnica, visando à revitalização do conjunto protegido, e
fiscaliza o uso apropriado destes bens, arbitrando e aplicando as sanções previstas
na forma da legislação em vigor.
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Assim surge o processo de tombamento solicitado por um desses órgãos, de
suma importância na preservação desses lugares. Todo ato de tombamento implica
preservar o bem para que o local e a história sejam mantidos.
O tombamento, também chamado tombo, do latim tomex, significa inventário,
arrolamento, registro:
Tombar (do latim túmulos, elevação da terra, donde tombo por tômoro,
talvez por haver marcos com alteamentos dos limites das terras) tem o
significado de lançar em livro do tombo, e nada tem com o tombar (do velho
alemão tomôm, provavelmente formado no espanhol, passando ao
português e ao inglês). O tombamento é apenas, hoje, a inscrição no livro
do tombo, tal como acontecia com os bens da Coroa (PIRES, 1994, p.5).

O ato de tombamento visa à preservação e restauração de bens culturais,
sendo de interesse do Estado e da sociedade. Não significa propriamente
preservação, embora tenha o poder de preservar; nele pode-se compreender toda e
qualquer ação do Estado que vise a conservar a memória de fatos ou valores
culturais de uma nação (CASTRO, 1991, p.5).
No Brasil, o tombamento surgiu em 1937, pela Lei 378 no governo de Getúlio
Vargas, em que foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
SPHAN, estabelecendo normas práticas necessárias a essa proteção.
Dentro de normas e princípios foi estabelecido que a Casa Godinho fosse
tombada.

3.4.1 Processo de Tombamento

O Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura da cidade de São
Paulo abriu o processo de tombamento em 16/1/2009, sob o nº 2009-0.014.156-1,
para que o Edifício Sampaio Moreira, juntamente com as instalações da Mercearia
Godinho, fosse assegurado em sua preservação. Considera assim a sua
importância:
Considerando o valor histórico, social e urbanístico representado pelos
vários modos de organização do espaço urbano que compõem a área
central da cidade de São Paulo, destacando-se o Vale do Anhangabaú;
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Considerando o significado paisagístico e ambiental assumido pelo Vale do
Anhangabaú ao longo da história da cidade de São Paulo; e Considerando
o valor histórico-arquitetônico, ambiental e efetivo de diversos imóveis
localizados na área do Vale do Anhangabaú e vizinhanças83...

E de acordo com as justificativas acima foi dado por aberto o processo
conforme a Resolução 27/01/2009, comunicada em Diário Oficial, referente à
abertura do processo de tombamento do Edifício Sampaio Moreira e das instalações
da Mercearia Godinho pela Prefeitura da cidade de São Paulo:
RESOLUÇÃO Nº 02 / CONPRESP / 2009
O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo –
Conpresp, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 10.032, de 27 de dezembro de 1985,
alterada pela Lei nº 10.236, de 16 de dezembro de 1986, e pela Lei nº 14.516, de 11 de outubro de 2007, de
acordo com a decisão dos Conselheiros presentes à 450ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de janeiro de
2009 e Considerando os valores histórico e arquitetônico do Edifício Sampaio Moreira, situado à Rua Líbero
Badaró nºs 340, 346 e 350, bem como sua presença expressiva na conformação da paisagem do Vale do
Anhangabaú, reconhecidos através da proteção de suas características arquitetônicas externas pela Resolução
nº 37/Conpresp/92, referente ao tombamento de um conjunto de edifícios e espaços públicos dessa área;
Considerando os valores histórico e artístico das áreas internas do Edifício Sampaio Moreira, que se
expressam na qualidade do desenho, composição e execução dos elementos arquitetônicos, decorativos e
funcionais, que caracterizam e identificam esse excepcional exemplar do patrimônio cultural paulistano;
Considerando que esse Edifício, concebido para uso comercial no térreo e de serviços nos demais pavimentos,
abriga desde sua inauguração a Casa Godinho, um dos estabelecimentos comerciais mais antigos da
cidade, ainda em funcionamento, cujo ambiente é expressivo remanescente da organização espacial,
funcional e decorativa das mercearias da primeira metade do século 20;
Considerando que o Edifício Sampaio Moreira e a Casa Godinho constituem significativas referências
simbólicas e da memória urbana de São Paulo, fazendo parte do cotidiano e dos passeios ao Centro de
várias gerações de paulistanos;
Considerando o contido no PA nº 2009-0.014.156-1;
RESOLVE:
Artigo 1º – ABRIR PROCESSO DE TOMBAMENTO do conjunto de elementos arquitetônicos, decorativos e
funcionais dos ambientes internos ao Edifício Sampaio Moreira, localizado à Rua Líbero Badaró nºs 340, 346 e
350 (Setor 001, Quadra 080, Lote 0019), Subprefeitura da Sé, constituído pelos seguintes itens:
I) Pavimento Térreo:
- Saguão de acesso (Rua Líbero Badaró, nº 346), incluindo revestimentos de pisos, de paredes e ornamentos
dos forros; escadas; conjunto de elevadores; mobiliário da portaria; sinalização indicativa; – Sala comercial (Rua
Líbero Badaró, n° 340 – Casa Godinho): prateleiras, balcões e ornamentos dos forros;
II) Andares Tipo:
- Saguão, incluindo escadas e conjunto de elevadores, acabamentos das paredes (elementos decorativos);
Artigo 2º – Qualquer projeto, ou intervenção, no conjunto de elementos arquitetônicos, decorativos e funcionais
dos ambientes internos identificados no Artigo 1° desta Resolução deverá ser previamente analisado pelo
Departamento do Patrimônio Histórico – DPH e aprovado pelo Conpresp.
Artigo 3º – Esta Resolução passa a vigorar a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade de
São Paulo, revogadas as disposições em contrário.
José Eduardo de Assis Lefèvre
Presidente – Conpresp

83

Processo de tombamento de nº 2009-0.014.156-1, de 16/1/2009. Resolução nº 37/92.
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O processo de Tombamento foi aprovado pelo CONPRESP – Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de
São Paulo, Divisão de Preservação, em janeiro de 2009.

3.4.2 Relevância Histórica: Patrimônio Imaterial

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada
pelo UNESCO em outubro de 2003, detalha o que se deve entender por patrimônio
cultural: "As práticas, representações, conhecimentos e técnicas – junto com os
instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados – que as
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte
integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio, que se transmite de geração
em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de
seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um
entendimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o
respeito à diversidade cultural e à criatividade humana84.”
A Casa Godinho é um típico e tradicional comércio do final do século XIX e
início do século XX, que se encontra ainda em funcionamento, devido à
determinação dos proprietários que por ali passaram, preocupados em manter o
ambiente nos modelos tradicionais do período em que foi aberta e também ao seu
fiel público frequentador, responsáveis pela preservação da memória do local.
Chama-se isso de memória coletiva.
O conceito de Memória Coletiva surgiu no campo da sociologia por Maurice
Halbwachs (1877-1945), muito embora décadas antes o assunto já houvesse sido
discutido por filósofos e psicólogos, como Henri Bergson (1859-1941) e Hermann
Ebbinghaus (1850-1909) (SANTOS, 2003, p.11).

Texto retirado da Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial – sob o
MISC/2003/CLT/CH/14 – IPHAN – Paris, 17/10/2003.
84
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Para Halbwachs (1990), as memórias coletivas são construções dos grupos
sociais, os quais determinam o que é memorável e os lugares onde essa memória
será preservada, informando que a duração de uma memória está limitada à
duração da memória do grupo. Isto significa que há a necessidade de preservação
de elos entre os integrantes de um grupo para que a sua memória permaneça. O
sociólogo ainda esclarece que a memória coletiva surge de uma memória individual,
pois para ele as lembranças são construídas no interior de um grupo:
Haveria então, na base de toda lembrança, o chamado a um estado de
consciência puramente individual que – para distingui-lo das percepções
onde entram elementos do pensamento social – admitiremos que se chame
intuição sensível (HALBWACHS, 1990, p.41).

Diante dessa narrativa diz-se que as lembranças podem ser retomadas pelo
ponto de vista de frequentadores e fregueses da Casa Godinho, que têm uma
facilidade de lembrar momentos vividos na referida mercearia, destacando sempre
fatos ali ocorridos, do cotidiano e até históricos da cidade. Muitos viveram
experiências

semelhantes

e

as

compartilham,

recuperando

sempre

suas

lembranças.
Nora (1978) também faz suas observações nas questões da memória coletiva
e ensina que os traços reconhecidos e difundidos da memória histórica, veiculados
pela mídia, são elaborados por diversos grupos, constituindo memórias coletivas
que, por sua vez, pressionam a história. Um exemplo disso foi o projeto por ele
apresentado em Les lieux de la mémoire, que foi o de reescrever a história da
França a partir do estudo dos lugares de memória social – edifícios, símbolos
nacionais, comemorações, manuais, autobiografias, entre outros – que são
reprocessados pela memória coletiva (NORA, 1978, p. 112). Neste caso pode-se
dizer que a Casa Godinho tem sido, nas últimas décadas, mencionada pela mídia,
divulgada por meio de seus frequentadores e daqueles que se interessam pelos
assuntos da memória histórica.
Ao examinar o material da pesquisa realizada pelos frequentadores da Casa
Godinho (ver o Anexo desta tese), nota-se que os estudos de Halbwachs procedem,
pois verificou-se nesses depoimentos que muitos frequentadores buscam a casa
pela tradição e pela história; outros, porque insistem em relembrar momentos
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vividos: o passeio com o pai, as compras com a mãe, a aquisição de produtos
tradicionais consumidos há décadas pela família.
O centro de São Paulo mudou e foram poucos os locais de comércio que
resistiram. A sobrevivência da mercearia no centro de São Paulo é uma raridade,
resistiu a várias mudanças: sociais, hábitos de vida, crises econômicas, mudanças
de proprietários e, por fim, ao processo de degradação do centro, intensificado nos
anos 1980.
A Casa Godinho é um Patrimônio Cultural que pode ser definido como um
bem de natureza material, pois foi tombado devido às suas condições históricas já
esboçadas anteriormente, e também um bem imaterial, conforme levantamento a
seguir. É um patrimônio imaterial considerado importante para a identidade das
sociedades paulistana e brasileira, como Nora enfatiza:
A identidade do indivíduo deixa de ser algo inerte e acabado, para ser um
processo contínuo de representações de seu mundo. A história contribui
para essa formação da identidade, pois constitui a mais forte de nossas
tradições coletivas, é nosso meio de memória, por excelência, é a forma de
mostrar ao homem seu passado, sua cultura (NORA, 1993, p.10).

Nora (1993) afirma que não se cultua mais a memória, o que dificulta a
identificação do homem com seu passado. Assim, todos os grupos sociais, sejam
eles intelectuais ou não, sábios ou não, etnicamente diferentes ou não, sentem a
necessidade de ir em busca de sua própria constituição, das suas origens –
afirmativa feita na tese e verificada na pesquisa dos frequentadores.
As pesquisas genealógicas têm aumentado consideravelmente nos últimos
anos; trata-se de um fenômeno recente, em que o homem busca sua identidade,
sendo uma necessidade do homem em penetrar profundamente em sua história, em
descobrir algo ainda não conhecido. Essa necessidade resgata a identidade da
memória e busca, na preservação de locais, elementos considerados formadores de
sua identidade.
Dentro desse contexto, segue sua sobrevivência por meio de um Bem
Imaterial. No ano de 2000, por meio do Decreto nº 3.551, foi instituído no Brasil um
novo instrumento de preservação, o Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial, que constituem patrimônio cultural brasileiro, e criado o Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial, conforme segue:
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DECRETO Nº 3.551, DE 4 DE AGOSTO DE 2000.
Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural
brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo
em vista o disposto no art. 14 da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998,
D E C R E T A:
Art. 1o Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio
cultural brasileiro.
§ 1o Esse registro se fará em um dos seguintes livros:
I – Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados
no cotidiano das comunidades;
II – Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência
coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;
III – Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias,
musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
IV – Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e
demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.
§ 2o A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade histórica do
bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira.
§ 3o Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de natureza
imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem nos livros definidos no
parágrafo primeiro deste artigo.
Art. 2o São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro:
I – o Ministro de Estado da Cultura;
II – instituições vinculadas ao Ministério da Cultura;
III – Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal;
IV – sociedades ou associações civis.
Art. 3o As propostas para registro, acompanhadas de sua documentação técnica, serão dirigidas ao
Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que as submeterá ao
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
§ 1o A instrução dos processos de registro será supervisionada pelo IPHAN.
§ 2o A instrução constará de descrição pormenorizada do bem a ser registrado, acompanhada da
documentação correspondente, e deverá mencionar todos os elementos que lhe sejam culturalmente
relevantes.
§ 3o A instrução dos processos poderá ser feita por outros órgãos do Ministério da Cultura, pelas
unidades do IPHAN ou por entidade, pública ou privada, que detenha conhecimentos específicos
sobre a matéria, nos termos do regulamento a ser expedido pelo Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural.
§ 4o Ultimada a instrução, o IPHAN emitirá parecer acerca da proposta de registro e enviará o
processo ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, para deliberação.
§ 5o O parecer de que trata o parágrafo anterior será publicado no Diário Oficial da União, para
eventuais manifestações sobre o registro, que deverão ser apresentadas ao Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural no prazo de até trinta dias, contados da data de publicação do parecer.
Art. 4o O processo de registro, já instruído com as eventuais manifestações apresentadas, será
levado à decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
Art. 5o Em caso de decisão favorável do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, o bem será
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inscrito no livro correspondente e receberá o título de "Patrimônio Cultural do Brasil".
Parágrafo único. Caberá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural determinar a abertura,
quando for o caso, de novo Livro de Registro, em atendimento ao disposto nos termos do § 3o do art.
1o deste Decreto.
Art. 6o Ao Ministério da Cultura cabe assegurar ao bem registrado:
I – documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo ao IPHAN manter banco de
dados com o material produzido durante a instrução do processo;
II – ampla divulgação e promoção.
Art. 7o O IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a cada dez anos, e a
encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para decidir sobre a revalidação do
título de "Patrimônio Cultural do Brasil".
Parágrafo único. Negada a revalidação, será mantido apenas o registro, como referência cultural de
seu tempo.
Art. 8o Fica instituído, no âmbito do Ministério da Cultura, o "Programa Nacional do Patrimônio
Imaterial", visando à implementação de política específica de inventário, referenciamento e
valorização desse patrimônio.
Parágrafo único. O Ministério da Cultura estabelecerá, no prazo de noventa dias, as bases para o
desenvolvimento do Programa de que trata este artigo.
Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agosto de 2000; 179o da Independência e 112o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort

A Mercearia Godinho foi considerada patrimônio imaterial pelo Conselho do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo e seu registro
como bem de natureza imaterial está relacionado no “Livro de Registro de Sítios e
Espaços”, previsto no Artigo 2º, Parágrafo 1º da referida lei.
O Decreto que regulariza os bens imateriais do município de São Paulo foi
assinado em 17 de outubro de 2011, pelo governador em exercício, Geraldo
Alckmin, sob o nº 57.439:
SEÇÃO I
Disposição Preliminar
Artigo 1º – Os bens de natureza imaterial que compõem o patrimônio cultural do Estado de São
Paulo serão reconhecidos pelo Registro de Bens Culturais nos termos da legislação federal e
estadual pertinentes, bem como na forma prevista neste decreto.
§ 1º – Constituem o patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo, as formas de expressão e
os modos de criar, fazer e viver, os conhecimentos e técnicas fundados na tradição, na transmissão
entre gerações ou grupos, manifestadas individual ou coletivamente, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória como expressão de identidade cultural e social, tais como:
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1. conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano de comunidades;
2. rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e
de outras práticas da vida social;
3. manifestações orais, literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
4. espaços onde se concentrem e se reproduzem práticas culturais coletivas.
§ 2º – Os instrumentos, objetos, artefatos, lugares, elementos da natureza e demais suportes
materiais que são associados às manifestações culturais imateriais paulistas, poderão ser objeto de
registro desde que, obrigatoriamente, feito em conjunto com a prática cultural85.

Seu registro foi divulgado no Diário Oficial na data de 24/1/2012, página 42,
pelo CONPRESP – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, conforme Resolução nº 20 e
considerações a seguir:

RESOLUÇÃO Nº 20 / CONPRESP/2013
O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de
São Paulo – CONPRESP, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 10.032, de 27 de
dezembro de 1985, e alterações posteriores, e pela Lei n.º 14.406, de 21 de maio de 2007,
conforme decisão unânime dos Conselheiros presentes à 555ª Reunião Ordinária, realizada em 18
de dezembro de 2012, e
CONSIDERANDO que a Mercearia Godinho Ltda., conhecida também como Casa Godinho,
fundada em 1888, é um dos raros remanescentes de um tipo de estabelecimento comercial que
predominou em São Paulo entre o final do século XIX e meados do século XX, especializado na
venda de "secos e molhados" e preferencialmente mantidos por imigrantes de origem portuguesa
e seus descendentes;
CONSIDERANDO que a Casa Godinho está em funcionamento na Rua Líbero Badaró, nº 340
desde 1924, conservando a ambientação da época e comercializando os mesmos tipos de
produtos;
CONSIDERANDO que a Casa Godinho ainda mantém o sistema de atendimento ao cliente no
balcão, direto e pessoal, característico dos antigos empórios de secos e molhados;
CONSIDERANDO que a Casa Godinho fez e ainda faz parte do cotidiano de compras de várias
gerações de paulistanos, sendo, portanto, uma referência na memória afetiva dos moradores de
São Paulo e uma notável referência espacial no centro da cidade; e
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo nº 2012-0.342.668-9; DELIBERA:
Artigo 1º – REGISTRAR como Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade de São Paulo o
estabelecimento da Mercearia Godinho Ltda (Casa Godinho), situado na Rua Líbero Badaró nº

85

O Decreto completo pode ser encontrado no Anexo deste trabalho.
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340, Centro, Subprefeitura da Sé.
Artigo 2º – O registro far-se-á no Livro de Registro de Sítios e Espaços pela Secretaria Executiva.
Artigo 3º – O registro será reexaminado no prazo de 10 (dez) anos a contar da publicação.
Artigo 4º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade.

Ações como esta fazem parte do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial
(PNPI), que viabiliza projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda e
promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural. É um programa de apoio e
fomento que busca estabelecer parcerias com instituições dos governos federal,
estaduais e municipais, universidades, organizações não governamentais, agências
de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à cultura e à pesquisa. Tem
como objetivo:
- Implementar política de inventário, registro e salvaguarda de bens culturais
de natureza imaterial.
- Contribuir para a preservação da diversidade étnica e cultural do País e para
a disseminação de informações sobre o patrimônio cultural brasileiro a todos os
segmentos da sociedade.
- Captar recursos e promover a constituição de uma rede de parceiros com
vistas à preservação, valorização e ampliação dos bens que compõem o patrimônio
cultural brasileiro.
- Incentivar e apoiar iniciativas e práticas de preservação desenvolvidas pela
sociedade.
Para um levantamento minucioso na captação de informações para o registro
de Bem Imaterial, houve por parte do DPH, Departamento do Patrimônio Histórico –
uma metodologia de pesquisa para traçar o perfil dos clientes da casa, que envolveu
entrevistas com 387 frequentadores.
As entrevistas foram realizadas em diversos momentos do dia, de acordo com
a disponibilidade dos entrevistadores 86 , diz a técnica Fatima M.R.F. Antunes,
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Entrevista realizada em 3/2014 com Fátima M.R. Antunes, pesquisadora e responsável pela Seção
Técnica de Levantamento e Pesquisa do Depto. de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de
Cultura.
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responsável pelo processo de entrevistas, que também informa que não houve
controle de qualidade de questionários preenchidos por dia. As entrevistas foram
estruturadas por um questionário contendo sete perguntas e dados complementares,
e eram realizadas enquanto o cliente fazia suas compras87.
O período de aplicação efetivou-se conforme quadro abaixo:
Datas de aplicação dos questionários

Total de questionários por dia

06/11/2012

100

07/11/2012

59

08/11/2012

48

09/11/2012

67

12/11/2012

113

Total geral

387

Resultados do processo de entrevistas 88.

Segundo os resultados obtidos após as entrevistas, apenas 9% estavam em
primeira visita, e os demais já eram clientes há mais de 5 anos; 23% afirmaram que
frequentam a casa todos os dias; 33% frequentam uma vez por semana; 32%
afirmam que vêm uma ou duas vezes por mês, e o restante, 12%, vem com menos
frequência. Na totalidade, 11,7% dos clientes frequentam a mercearia há mais de 20
anos. Quase 40% dos entrevistados declararam ter conhecido a casa por indicação
de amigos, e mais de 10% 89 foram recomendados por familiares; muitos fizeram
questão de registrar que os avós já frequentavam o estabelecimento, e outros, que o
frequentam desde crianças90.
Os meios de comunicação como jornais, revistas e internet foram relevantes
para que muitos clientes conhecessem o estabelecimento. A mercearia não faz
propaganda, segundo o proprietário Miguel Romano, mas no ano de 2012 foi eleita
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Processo de Registro de Bem Imaterial nº 2012 0.342.668 9 p.16 do DPH.
Levantamento realizado de acordo com as fichas de entrevistas e os dados contidos no Processo
de Registro de Bem Imaterial.
89
Informações obtidas no Processo de Registro de Bem Imaterial nº 2012 0.342.668 9, p.16 do DPH.
90
Ver Anexo I: Foram selecionadas 15 entrevistas com os clientes mais antigos, que relatam
frequentar o ambiente há mais de 20 anos, por intermédio dos pais ou avós. Declarações deste tipo
são encontradas em quase todas as entrevistas e são relevantes para validar a tese sobre a
importância das lembranças e da memória coletiva para a preservação do ambiente.
88
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pela revista VejaSP como detentora da “melhor empada de São Paulo”. Sem dúvida
nenhuma, a qualidade dos produtos e o atendimento foram o que mais se observou
nas respostas dos entrevistados, quando questionados sobre as visitas frequentes
ao ambiente. Ressalta-se que alguns clientes mencionaram aspectos afetivos como:
Minha mãe adora o lugar e fica emocionada quando fala da Godinho!, ou ainda:
Para matar a saudade!, declarou uma outra91.
Ainda com referência a bens imateriais e apoiando-se nos estudos de
Halbwachs, durante todo o processo de pesquisa encontraram-se várias citações à
Mercearia Godinho em textos de jornais, em artigos de revistas, na mídia, na
imprensa, de cronistas, historiadores, jornalistas e literatos, interessados na história
do local. O resultado de toda a busca efetuada leva a crer que a memória da
mercearia foi preservada não só pelos proprietários e frequentadores, mas pelo
próprio paulistano, como se observa na iconografia a seguir:

Figura 82 – Reportagem Casa Godinho
Fonte: Revista Gourmet – Gastronomia – ano IV, nº 27, p.106, 8/1982.

91

Informações obtidas por meio do Processo de Registro de Bem Imaterial, nº 2012 0.342.668 9 p. 20
do DPH.
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Figura 83 – Reportagem sobre a Casa Godinho
Fonte: Folha da Tarde, p.3, 1987.

Figura 84 – Reportagem sobre a Casa Godinho
Fonte: Jornal da Tarde, p.16, 1997.
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Figura 85 – Reportagem sobre a Casa Godinho
Fonte: O Estado de S. Paulo, p. Z12, 1995

Reportagens como essas são identificadas como documentos importantes,
pois reforçam os argumentos de que a casa tem seu espaço e representatividade
social.
Um fato interessante que cabe aqui mencionar para que se possa elucidar
melhor as afirmações, trata da conquista de um diploma, em 1949, entregue pela
Sociedade Interamericana de Imprensa92, concedido por meio de uma pesquisa para
saber qual o armazém preferido das famílias paulistanas. O resultado está no mérito
oferecido à Casa Godinho, pendurado até hoje na parede da loja:

92

A Sociedade Interamericana de Imprensa, criada em 1942, é urna organização sem fins lucrativos
dedicada a defender a liberdade de expressão e de imprensa nas Américas.
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Figura 86 – Diploma de Mérito – 1949
Fonte: Arquivo da Mercearia Godinho.

Foram encontrados muitos registros relacionados à sua importância e
sobrevivência, e o artigo do urbanista Flávio Villaça é um deles e faz o seguinte
comentário: “As mercearias, vendendo latarias, frios, queijos e vinhos, permanecem
no centro do Rio, mas abandonaram o de São Paulo (A Mercearia Godinho, à R.
Líbero Badaró é a única que sobrevive no centro).” 93 Villaça fez um estudo
comparando a sobrevivência de lojas comerciais nos centros urbanos do Rio de
Janeiro e de São Paulo e destaca a Mercearia Godinho como um local que resistiu
através dos tempos.
Devido à excelente conservação do ambiente, a casa acabou se
transformando, em muitas ocasiões, num set de filmagens; o espaço atraiu
cineastas e diretores de televisão. O caso mais recente foi o filme “Cabra Cega”, de
2005, do diretor Toni Ventura, com os atores Débora Duboc e Jonas Bloch; e
“Cristina quer casar”, de 2002, com os atores Denise Fraga, Marco Rica e Fábio
Assunção. Luiz Villaça, o diretor do filme, conta como escolheu um dos locais para
as gravações:
Uma coisa muito legal que o filme me trouxe foi a possibilidade de revisitar a
minha própria cidade. A busca das locações trouxe a mim e a parte da
equipe um reencontro com uma São Paulo às vezes esquecida. Um grande
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VILLAÇA, Flávio. A responsabilidade das elites e a decadência dos centros do Rio e de São Paulo.
Disponível em: <http://www.flaviovillaca.arq.br/pdf/centro96.pdf>. Acesso em: 3/3/3014. Flávio Villaça
é urbanista e professor titular aposentado da FAU/USP – Universidade de São Paulo.
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exemplo disso é a Casa Godinho (locação do filme), uma mercearia
instalada no primeiro arranha-céu de São Paulo, um lugar que faz parte da
nossa cultura94.

Abaixo, uma cena do filme “Cabra Cega”, em que o ator Jonas Bloch
contracena dentro da Mercearia Godinho, podendo-se verificar, num segundo plano,
as prateleiras de imbuia atrás do ator.

Figura 87 – Cena do filme “Cabra Cega”, de Toni Ventura – 2005. O ator Jonas Bloch e as
prateleiras da Mercearia Godinho ao fundo.
Fonte: Processo de Tombamento da Casa Godinho – DPH.

Um dos proprietários, Giuseppe Romano, falecido em 2012, que fez uma
ponta no filme “Cabra Cega”, declarou em entrevista que se orgulhava de sua
participação e contou que depois do filme conseguiu o certificado de ator: “Logo
após as filmagens procurei estudar mais sobre o assunto e fiz outros trabalhos,
inclusive na TV Record e graças a isso agora sou ator95.”

94

Filme Cristina quer casar. Entrevista com o diretor Luiz Villaça. Disponível em:
http://www.webcine.com.br/notaspro/npcricas.htm. Acesso em 13/8/2010.
95
Entrevista realizada com Giuseppe Romano antes de seu falecimento – 1/2012.
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Figura 88 – Giuseppe Romano – proprietário da Casa Godinho, 2011.
Fonte: arquivo da pesquisadora.

Informações preciosas foram encontradas no processo de tombamento, uma
delas é sobre o historiador Boris Fausto96, que também deu sua contribuição neste
trabalho de pesquisa. De família judaica, fez menção à Casa Godinho num momento
saudosista, lembrando-se que durante sua infância, no período da Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), frequentava o ambiente com seu pai. A forma como descreve
dá a entender que a mercearia e seus produtos faziam parte do consumo do dia a
dia de sua casa:
Vivi os episódios da guerra com sentimentos opostos. Nos primeiros
tempos, quando minha compreensão era menor e os nazistas acumulavam
vitórias por toda parte, interiorizei o clima de muita apreensão reinante em
casa, por exemplo, no dia em que os alemães entraram em Paris, meu pai
chegou da cidade, de cara fechada, fumando mais do que nunca, Não trazia
nas mãos o pacote da Casa Godinho, contendo os pepinos em salmoura e
os arenques que tanto apreciava (FAUSTO, 1997, p. 191).

Uma das histórias mais curiosas é a do cronista Rubem Braga, falecido em
1990, que deixou um depoimento concedido a Otto Lara Rezende, em 1987, em que
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Boris Fausto (1930-) é um historiador e cientista político brasileiro. Tem como uma de suas obras
mais populares, História do Brasil, onde analisa os 500 anos de história brasileira com foco no ensino
médio.
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conta sobre um calote que Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários
Associados, aplicou ao dono da Casa Godinho. O episódio seria apenas mais um
entre muitos, confirmando a fama de mal pagador que o jornalista construiu:
Lembrei de uma coisa agora. Em São Paulo havia uma famosa mercearia,
na esquina da Rua Líbero Badaró com o Largo São Francisco [Rubem
Braga se refere à Casa Godinho, existente até hoje]97, e eu fui encarregado
de fazer uma reportagem sobre um condomínio de luxo que o dono da
mercearia estava fazendo. Só depois é que soube que um dia o
Chateaubriand encostou um caminhão do jornal na porta de tal mercearia,
mandou encher de caixas de champanhe francês e entregar na casa de
uma mulher. Um caminhão de champanhe! Mas ele simplesmente não
pagou a conta. E depois convenceram o dono da mercearia a lotear um
terreno que ele tinha – o jornal pagaria a conta da bebida com reportagens
sobre o tal condomínio. Reportagens feitas inocentemente por mim
(MORAIS, 2003, p.292).

Fato esse mencionado no processo de tombamento e confirmado em
entrevista com o neto, José Maria Godinho, que se referiu a Assis Chateaubriand
como “caloteiro”, e que o avô teve que arcar com todo o prejuízo, pois o jornal
jamais fez reportagens do tal terreno. A informação acima, de que o dono da
mercearia estava construindo um condomínio de luxo não é verdade, tinha apenas
um terreno que loteou para se livrar das dívidas causadas por Chateaubriand.
Num outro momento encontrou-se um discurso proferido por Nelly Martins
Ferreira Candeias, 98 que em cerimônia de entrega do “Colar do Centenário”, do
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ao empresário Antônio Ermírio de
Moraes, diz:
Muito me sensibiliza este dia de janeiro [25 de janeiro de 2006]. Amo São
Paulo, particularmente o Triângulo, a cidade velha da minha infância.
Naqueles anos de primeira viagem, tudo parecia começar na Praça
Patriarca, onde, de mãos dadas com minha mãe, aprendi a amar São Paulo
de Piratininga: Casa Sloper, Mappin Stores, Au Bom Marché, a Casa Fretin
e a Casa São Nicolau, cujos brinquedos importados me encantavam, a
Igreja de Santo Antônio, A Casa Alemã, a Rua José Bonifácio, a Fidalga, a
Casa Godinho, que até hoje existe na Rua Líbero Badaró, o Largo São
Bento, o colégio, o mosteiro e a igreja, o Mercado Municipal, a Estação, o
Jardim da Luz, o rio Tietê e todos os seus afluentes99.

97

Nota introduzida por Fernando Morais, organizador da coletânea da qual o depoimento faz parte.
Preside atualmente o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, é historiadora e professora da
Universidade de São Paulo.
99
CANDEIAS, Nelly Martins Ferreira. A vocação maior de São Paulo. Homenagem a Inhapuambuçu.
Disponível em: <http://ihgsp.br/site/5.htm>. Acesso em: 14/8/2010.
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Depoimentos ou discursos como o de Nelly Candeias são pronunciados
diariamente por todos os que frequentam a casa. Todos os dias encontram-se
pessoas de várias faixas etárias em busca dos produtos que são oferecidos há
quase um século, ou simplesmente para saborear os deliciosos salgados feitos pela
cozinha da casa.
No quadro abaixo, uma propaganda internacional da revista “The National
Geographic Magazine”, de 1939, em que um homem vestido de Papai Noel (um
boneco de papel marchêt, de 9 pés) faz a propaganda da loja:

Figura 89 – Foto da revista “The Nacional Geographic – 1939.
Fonte: The National Geographic Magazine – 1939, p. 671.

A mercearia teve seu auge nos anos de 1930 com um grande crescimento
nas vendas. Segundo informações dadas pelo neto, o avô atendia, nesse período, a
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colônia alemã de Higienópolis, que compreendia os “considerados melhores
consumidores dos produtos oferecidos pela casa”.100
Numa época em que a globalização traz uma mistura de culturas e valores,
perde-se o fator identidade, principalmente nos grandes centros urbanos, onde é
assimilado muito do que não é de fato próprio do indivíduo. É importante registrar o
que existe na memória de cada um, na memória da cidade. Trata-se de um resgate
do homem com seu passado.
Nesse caso, resgataram-se também detalhes históricos do edifício que abriga
a mercearia, que apesar do seu atual aspecto simples, apresenta bom estado de
conservação e exibe certo charme em estilo eclético e de bom gosto, possuindo as
características originais, como o piso e as escadas em mármore de Carrara, portas
de pinho de riga e elevadores suecos, apresentados a seguir:

Figura 90 – Instalações internas no hall de entrada do Edifício Sampaio Moreira.
Fonte: Processo de Tombamento – Depto. do Patrimônio Histórico – 2009. Foto: Chico Saragioto.

100

Dados obtidos por meio de entrevista com o neto José Maria Godinho, em 15/7/2011.
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Figura 91 – Grades em estilo art nouveau das instalações internas do Edifício Sampaio Moreira.
Fonte: Processo de Tombamento – Depto. do Patrimônio Histórico – 2009. Foto: Chico Saragioto.

Figura 92 – Portas e seus detalhes nas instalações internas do Edifício Sampaio Moreira.
Fonte: Processo de Tombamento – Depto. do Patrimônio Histórico. Foto: Chico Saragioto.
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Figura 93 – Fachada externa superior do Edifício Sampaio Moreira: arquitetura eclética.
Fonte: Processo de Tombamento – Depto. do Patrimônio Histórico. Foto: Chico Saragioto.

Figura 94 – Fachada externa do Edifício Sampaio Moreira: arquitetura eclética.
Foto: Chico Saragioto. Fonte: Processo de Tombamento – Depto. do Patrimônio Histórico.

Na frente do edifício, uma homenagem ao engenheiro e ao arquiteto
responsáveis pela construção do prédio, numa placa localizada na parede – um
gesto de agradecimento:
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Figura 95 – Porta da entrada principal do Edifício Sampaio Moreira, com a placa indicativa
dos nomes do engenheiro e do arquiteto responsáveis pela obra. Autor: Chico Saragioto.
Fonte: Processo de Tombamento – Depto. do Patrimônio Histórico.

Num registro de 1964, tem-se uma visão do vale do Anhangabaú com o
Edifício Sampaio Moreira, com certo “ar” de grande nostalgia, marcando o momento
em que um dirigível passa bem próximo ao prédio.

Figura 96 – Cartão Postal do vale do Anhangabaú – 1964.
Fonte: Arquivo da Mercearia Godinho.
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Em imagem de 1970, registra-se em foto o arquiteto Cristiano Stockler, ao
lado de sua obra após 46 anos – em frente à Mercearia Godinho.

Figura 97 – Arquiteto Cristiano Stockler das Neves (1889-1982), em foto tirada em frente ao
Edifício Sampaio Moreira, provavelmente na década de 1970.
Fonte: Arquivo da Mercearia Godinho.

Na porta de entrada do Edifício Sampaio Moreira encontra-se atualmente a
Casa Godinho, com as mesmas características do período em que foi ali instalada:
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Figura 98 – Foto atual da Casa Godinho, 2/2014.
Foto: Arquivo da pesquisadora.

O Edifício Sampaio Moreira, atualmente desocupado, encontra-se em
reformas e abrigará em suas instalações a Secretaria Municipal de Cultura:

Figura 99 – Foto atual da Casa Godinho, 2/2014.
Foto: arquivo da pesquisadora.
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O que restou da primeira Casa Godinho da Sé foi um prédio bastante judiado
pelo tempo e pela má conservação, mas a imagem de Godinho continuará sempre
na memória e na história do comércio de São Paulo:

Figura 100 – Vista atual do local onde estava instalada a primeira Casa Godinho na Praça da Sé.
Fonte: arquivo da pesquisadora.

Abandonando, por um momento, as questões teórico-acadêmicas da tese,
deparou-se no cenário de pesquisa com um fato curioso: um recorte de jornal
trazendo o mapa astrológico da mercearia, de 2007, que conta com informações dos
astros. Trata-se de um assunto incluso nos valores de grupos particulares e assume
importância a partir do momento em que é estudado minuciosamente. Portanto, um
pequeno pedaço de papel contém elementos simbólicos de análises históricas:
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Figura 101 – Mapa astrológico da Mercearia Godinho.
Fonte: jornal O Estado de S. Paulo – datado de 26/4/2007.

Num curioso recorte de jornal podem-se levantar questões sobre a História
Cultural. No resgate da memória de determinado local, aqui a Casa Godinho, afirmase que é de interesse acadêmico e aumenta ainda mais quando se refere às
questões da Nova História Cultural. A amnésia cultural, a que se refere Burke (2008,
p. 88), deverá ser meticulosamente estudada, pois existe um interesse cada vez
maior de historiadores preocupados em resguardar as memórias. Não se pode
deixar que acontecimentos importantes e locais significativos sejam esquecidos
devido à aceleração das mudanças sociais e culturais que ameaçam as identidades,
que separam aquilo que se foi daquilo que se é.
Por meio de ambientes, como a mercearia, podem-se encontrar verdadeiras
estruturas mentais, numa distinção clara de que ambientes comerciais conseguem
promover uma melhor compreensão da sociedade e de seus espaços públicos. Um
espaço ou local pode representar um modo de viver que merece ser analisado como
uma forma de compreensão do cotidiano.
À sombra das reflexões propiciadas pela pesquisa deste trabalho, chega-se à
conclusão de que é preciso lançar novos olhares aos patrimônios históricos, no
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sentido de buscar fatos ainda não revelados sobre a história. Os acontecimentos
não estão voltados somente aos registros históricos, mas também à memória social,
àquilo que é vivido, experimentado e criado por pessoas comuns, e ao mesmo
tempo por diferentes sujeitos históricos.
A Casa Godinho é um desses sujeitos, é um local estudado, que acabou por
trazer à tona uma vasta contribuição histórica. Ao deparar com sua identidade
esbarrou-se em símbolos, valores e práticas cotidianas, resgatando assim as
questões da cultura e do cotidiano da cidade, que acabam diluindo fronteiras
hierarquizadas das experiências culturais da cidade, no caso, a cidade se São Paulo.
Com a globalização fica difícil, em um mundo capitalista de grande
competitividade, manter esses locais, pois a concorrência faz com que se percam
riquíssimos patrimônios históricos e culturais. Em muitas ocasiões a sociedade e o
mercado não estão conscientizados desses bens, e por vezes é luxo turístico que
manda, e este está sempre composto por questões mercadológicas imediatistas e
lucrativas. O ritmo agitado da vida moderna trouxe muitas mudanças, o espaço físico
e social em torno da Casa Godinho foi se modificando, mas seus proprietários
continuaram e continuam mantendo a sua tradição. Trata-se de núcleo de memória
de momentos significativos da cidade, um museu vivo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lembrança pura, quando se atualiza na
imagem-lembrança,
traz
à
tona
da
consciência um momento único, singular, não
repetido, irreversível, da vida.
Ecléa Bosi (Lembranças de Velhos -1994)

O passado é de interesse de todo historiador e a memória retira o homem do
esquecimento, daí a contribuição do historiador no resgate de cada época, que
deverá trazer e preservar na memória o que sucedeu no período anterior; assim o
presente acabará compreendendo sua atualidade e construindo o futuro, de forma
que não se repitam as incompreensões do passado.
O presente estudo buscou resgatar a história e as lembranças de um lugar de
memória. Por meio das lembranças o passado vem à tona e com ele os registros de
momentos únicos, não repetidos, vividos por indivíduos de uma mesma sociedade,
de um mesmo tempo. São essas lembranças que proporcionam a sobrevivência do
passado e nas memórias são registrados os lugares significativos dentro dos
espaços urbanos.
Encontrou-se nas palavras de Marilena Chauí
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um dos principais

argumentos para a confecção desta tese: “Destruindo os suportes materiais da
memória, a sociedade capitalista bloqueou os caminhos da lembrança, arrancou
seus marcos e apagou seus rastros” (In: BOSI,1994, p.19). Crê-se que produções
culturais como essa, ainda que modestas, mas de resgate, podem contribuir de
alguma forma para a preservação de bens culturais como a Casa Godinho – um
patrimônio intangível, repleto de símbolos, memórias, sentidos e lembranças.
Halbwachs (1990) aponta que lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir,
repensar com ideias de hoje as experiências do passado. O simples fato de recriar o
passado não significa conservá-lo, mas criar novos pontos de vista, estudar as
101

Marilena de Souza Chauí (1941-) é filósofa e professora de filosofia da Universidade de São Paulo,
ex-secretária Municipal de Cultura de São Paulo (1989-1992), historiadora de filosofia brasileira, e
aborda temas como imanência; liberdade; necessidade; servidão; beatitude e paixão.
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relações sociais, reconstruindo os fatos da própria vida e do cotidiano. Para o
pesquisador não resta senão registrar e reconstruir, no que for possível, os
acontecimentos que foram marcados nas lembranças, e assim explicar as questões
da sobrevivência dos lugares.
O trabalho de reconstrução das memórias associadas à Casa Godinho foi
importante no sentido de refletir sobre o que não foi esquecido, sobre as
experiências vividas por pessoas de diferentes momentos e de diversas maneiras.
Os esforços de reconstrução e registro da memória trouxeram questionamentos
sobre a preservação e conservação dos lugares simbólicos, locais que contribuíram
na formação da identidade da sociedade.
Elaborar registros é preservar a memória, cabendo aos profissionais da
memória, ou seja, historiadores ou aqueles que atuam em levantamentos históricos de
locais significativos, qual a melhor forma de preservá-los. Acredita-se que se pôde
aqui contribuir, de forma ainda que modesta, na elaboração de seu registro, salvandoo do esquecimento na esperança de preservação de tradições, hábitos e costumes de
um percurso ao lado da trajetória e seus lugares, compreendendo vínculos com
aqueles que construíram a história, numa forma de garantir sua sobrevivência.
As relações na sociedade são construídas dentro de locais, por meio das
interações que através do tempo são esquecidas ou destruídas pelas ideias de
progresso e modernidade. Por conseguinte, muitos locais podem ser considerados
ambientes de materialização das relações sociais que interagem no espaço da cidade
sendo lugares formadores da identidade, e o resgate de suas lembranças deve ser
visto como algo que contribui para a preservação da história em virtude das grandes
mudanças sociais.
Muitos questionamentos surgiram durante o levantamento da memória da Casa
Godinho: Por que a casa sobreviveu através do tempo? O local interessa somente aos
historiadores, preocupados em resgatar a memória social da cidade de São Paulo?
Existe no ambiente um legado importante que mereça ser destaque em uma tese?
Em torno de preocupações de reconstrução e resgate do passado a resposta é
sim, o ambiente é um local vivo, repleto de significados, desafia o novo, interage com
o ambiente atual, possui um valor simbólico no presente, testemunhou o passado, é o
que sobrou de um tempo. A experiência do passado contribui para a compreensão do
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presente, pois não é um processo acabado, fechado aos significados sociais; abre
espaço para novas discussões, preserva um patrimônio edificado, sem pretender
conservar o antigo ou fixar o moderno, mas promover a historicidade, trazer à tona
valores simbólicos da cidade, como o sentimento de fazer parte, de interagir com o
meio, de pertencimento, “é um lugar de todos”.
Os registros deixados no presente estudo tiveram como resultado uma
contribuição na perpetuação da história de um lugar, que dentro do espaço urbano
conserva a identidade cultural com um recorte central no tempo, mas não se fixando
nesse específico período histórico, e por esta razão sobreviveu e é significativo. É um
local único, subjetivo, e assim espera contribuir para discussões sobre a relevância
dos Lugares de Memória. Segundo Nora (1993), consagram-se determinados lugares
para não se apagar a memória, e certamente a Casa Godinho é considerada um lugar
onde se ancora a memória.
O levantamento histórico da Casa Godinho tratou do resgate de um lugar e seu
sentido, do marco testemunhal de uma outra era que possui aspecto nostálgico, que
foi sinal de reconhecimento e pertencimento de um grupo formador de identidade,
portanto, possui uma aura simbólica.
Todas as espécies de atividades e ações humanas são efetivadas dentro dos
espaços sociais, e neste caso, na cidade de São Paulo. Por isto estudou-se o
contexto urbano com suas relações sociais e suas transformações relevantes, e só
assim podem-se compreender os movimentos da cidade e sua dinâmica para se
chegar à importância dos lugares. São encontradas marcas do passado registradas
nas paredes da Casa Godinho, onde se edificou fisicamente a história e onde se
realizou a pesquisa. Houve uma ligação com a memória social e a identidade cultural
dos habitantes da cidade e um registro que garante a continuidade e preservação
dessa identidade no resgate da Casa Godinho.
Entre o passado e o presente, buscou-se num primeiro momento a
contextualização da história social da cidade, com seus espaços, e a seguir, os fatos
relevantes que pudessem mostrar como a sociedade se exibia na vida de seus
habitantes. O cotidiano foi mostrado no comportamento da elite, que se apresentou
envolvida num contexto europeizado, afrancesado. A cidade de São Paulo, até então
modesta, passou a se apresentar de modo significativo na história do Brasil – ganhou
força política e estabeleceu o ponto de partida para se tornar a cidade dos dias atuais.
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Num momento posterior a Casa Godinho apareceu no contexto histórico- social
da cidade e deixou sua marca, registrando fatos até então desconhecidos ou
esquecidos, importantes dentro dos estudos de Histórica Cultural. A elite, mediante
sistemas simbólicos definidos, impôs suas representações.
A Casa Godinho contribuiu no quadro da Belle Époque num período de
mudanças e transformações, sendo um ambiente propagador dessa identidade
paulistana para delinear o campo social e imprimir um reflexo do comportamento da
elite, mostrando-se como um elo entre a vida cotidiana e as representações sociais.
José Marianno Filho102, crítico e historiador da arte brasileira, acentua:
Quando pela cultura se fizer a reação – daqui a um século – restarão do
passado da nação meia dúzia de referências literárias. Então, as carpideiras
históricas chorarão lágrimas de crocodilo sobre as ruínas do passado que
por ignorância não soubemos defender (MARIANNO FILHO, 1943, p. 136).

É por acreditar nas palavras de Marianno que se conclui esta pesquisa
enfatizando a necessidade de preservar e resgatar a história da Casa Godinho, um
lugar que contribuiu e continua contribuindo para a preservação da memória, não só
do paulistano, mas a brasileira.
A Casa Godinho ainda resiste ao tempo e continua a ter seu espaço, não
apenas na cidade, mas também na memória e no coração daqueles que a
frequentam e conhecem sua história. Gente mais velha passa na porta, entra com
reverência, e ao olhar para as centenárias prateleiras de imbuia, começa a penetrar
num mundo de lembranças da infância, quando vinha ali com os pais. Os mais
jovens entram sem cerimônia, desejando experimentar as delícias do balcão de
doces e salgados. Sob o prisma de qualquer idade, a Casa Godinho, histórico
empório de secos e molhados na Rua Líbero Badaró, merece todas as honras, é o
estabelecimento comercial mais antigo ainda em atividade em São Paulo e, em
plena forma, comemora seus 126 anos com todo o vigor de um armazém dos velhos
tempos que mantém uma impecável coerência desde que abriu suas portas: ali só
se vende do bom e do melhor. Vamos entrar?
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José Marianno Carneiro da Cunha Filho (1881-1946). Formado em Medicina pela Universidade do
Rio de Janeiro, nunca clinicou e enveredou a estudar a arte, a arquitetura e o urbanismo. Teve seus
escritos considerados de grande importância na produção arquitetônica nacional e estabeleceu uma
discussão basilar para o entendimento das manifestações urbanas e artísticas dos séculos XIX e XX.
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ANEXOS

ANEXO A - Formulários de entrevista
Foram selecionadas 15 entrevistas com os clientes mais antigos, em que
relatam frequentar o ambiente há mais de 20 anos, por intermédio dos pais ou avós.
Declarações desse tipo são encontradas em quase todas as entrevistas e são
relevantes para validar a tese sobre a importância das lembranças e da memória
coletiva para a preservação do ambiente.
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ANEXO B - Decreto de registro de bem imaterial no âmbito estadual
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento no artigo 47, inciso III, e artigos 260 e 261 da Constituição do Estado de
São Paulo, e artigo 23, incisos III a V da Constituição Federal, e tendo em vista a necessidade de
especificar os procedimentos para identificação, reconhecimento e registro dos bens de natureza
imaterial que compõem o patrimônio cultural paulista,
Decreta:
SEÇÃO I
Disposição Preliminar
Artigo 1º – Os bens de natureza imaterial que compõem o patrimônio cultural do Estado de São
Paulo serão reconhecidos pelo Registro de Bens Culturais nos termos da legislação federal e
estadual pertinentes, bem como na forma prevista neste decreto.
§ 1º – Constituem o patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo, as formas de expressão
e os modos de criar, fazer e viver, os conhecimentos e técnicas fundados na tradição, na
transmissão entre gerações ou grupos, manifestadas individual ou coletivamente, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória como expressão de identidade cultural e social, tais
como:
1. conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano de comunidades;
2. rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento
e de outras práticas da vida social;
3. manifestações orais, literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
4. espaços onde se concentrem e se reproduzem práticas culturais coletivas.
§ 2º – Os instrumentos, objetos, artefatos, lugares, elementos da natureza e demais suportes
materiais que são associados às manifestações culturais imateriais paulistas, poderão ser objeto
de registro desde que, obrigatoriamente, feito em conjunto com a prática cultural.
SEÇÃO II
Da Legitimidade para Solicitar
Artigo 2º – São legitimados para solicitar a instauração do processo de registro de bens de
natureza imaterial:
I – os entes políticos, instituições ou entidades do Poder Público;
II – o Presidente ou os Conselheiros do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT;
III – as associações civis;
IV – os cidadãos.
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SEÇÃO III
Do Procedimento Preliminar
Artigo 3º – A solicitação para início do procedimento preliminar para registro de bens culturais de
natureza imaterial será dirigida ao Presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado – CONDEPHAAT.
§ 1º – A solicitação será protocolada na Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico – UPPH,
da Secretaria da Cultura, ou encaminhada por via postal a esse órgão.
§ 2º – Constituem informações que devem acompanhar a solicitação:
1. identificação do requerente;
2. justificativa do requerimento;
3. denominação e descrição sumária do bem proposto para Registro, com a indicação dos grupos
sociais envolvidos, local, período e natureza da manifestação cultural;
4. informações históricas.
§ 3º – Constituem informações e documentos desejáveis para a instrução da solicitação:
1. documentação fotográfica e audiovisual disponível e adequada à natureza do bem;
2. referências documentais e bibliográficas disponíveis;
3. informação sobre a existência de proteção em nível federal ou municipal, se houver;
4. informações sobre a relevância do bem cultural para a memória estadual, identidade e
formação da sociedade, sua continuidade histórica, seu enraizamento no cotidiano da comunidade
e suas formas de transmissão direta ou indireta.
Artigo 4º – Recebida a solicitação, será proferida manifestação técnica que consiste na análise
preliminar, não exaustiva, acerca da pertinência do registro do bem imaterial ou arquivamento da
solicitação.
§ 1º – O legitimado poderá, se necessário, ser chamado para prestar informações para o
desenvolvimento da manifestação técnica.
§ 2º – A manifestação técnica, nos casos de registro específico, previsto no inciso II do artigo 15
deste decreto, deverá incluir a obtenção de declaração formal dos representantes da comunidade
produtora do bem ou de seus membros, expressando o interesse e anuência com a instauração
do processo de Registro.
§ 3º – Constatada a não observância do § 2º do artigo 3º deste decreto, e a insuficiência dos
elementos para conclusão da manifestação técnica, o legitimado será notificado a complementar a
documentação no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável mediante requerimento justificado, sob
pena de arquivamento do pedido.
§ 4º – Após a manifestação técnica, o processo será encaminhado ao Presidente do Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado – CONDEPHAAT.
Artigo 5º – O Presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
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Turístico do Estado – CONDEPHAAT encaminhará os autos ao Conselheiro Relator, que proferirá,
no prazo de 30 (trinta) dias, voto sobre a abertura de processo de registro do bem imaterial ou
arquivamento da solicitação.
§ 1º – O prazo estabelecido no "caput" deste decreto poderá ser prorrogado por igual período a
critério do Presidente do CONDEPHAAT.
§ 2º – O voto será encaminhado ao Presidente do CONDEPHAAT, para inclusão em pauta, sem
ultrapassar o mês subsequente, para deliberação sobre a abertura de processo de registro do
bem imaterial ou de arquivamento da solicitação.
Artigo 6º – No caso de arquivamento, qualquer legitimado poderá solicitar nova manifestação
técnica, desde que justificadamente e acompanhada de novos elementos de informação.
Parágrafo único – Requerido o desarquivamento e não se vislumbrando novos elementos, poderá
a própria análise técnica decidir pela manutenção do arquivamento.
Artigo 7º – Constatada ao longo do processo que há interdependência entre o patrimônio cultural
imaterial e o patrimônio cultural material e natural, poderá o Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado – CONDEPHAAT decidir pela abertura de
processo de estudo de tombamento visando conferir proteção a espaços, lugares, objetos,
documentos e edificações onde se reproduzem ou que servem de suporte para as práticas
culturais que se pretende o Registro.
Parágrafo único – Caso o processo de registro venha ser arquivado, e constatando-se que os
bens ou áreas identificados no seu curso têm significado e relevância de forma independente, o
processo de tombamento poderá ter prosseguimento.
SEÇÃO IV
Do Procedimento de Estudo de Registro
Artigo 8º – No caso de abertura de processo de registro, os autos serão submetidos à nova
manifestação técnica, que emitirá parecer pelo registro do bem imaterial ou arquivamento do
pedido.
Parágrafo único – Essa nova manifestação técnica será composta de estudo exaustivo, com
descrição pormenorizada do bem imaterial que se pretende registrar, aprofundando os elementos
revelados ao longo da fase preliminar, com parecer final indicando arquivamento ou registro, que
poderá ser Universal ou Específico, conforme previsto no artigo 15 deste decreto.
Artigo 9º – O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado – CONDEPHAAT, através da Secretaria da Cultura, poderá contratar profissional ou
entidade pública ou privada que detenha conhecimentos específicos sobre a matéria para auxiliar
na instrução do processo de registro, obedecida a legislação de regência.
Artigo 10 – Os autos contendo manifestação técnica serão encaminhados ao Presidente do
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado –
CONDEPHAAT.
Artigo 11 – O Presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado – CONDEPHAAT encaminhará os autos ao Conselheiro Relator que proferirá,
no prazo de 30 (trinta) dias, voto sobre a conveniência do registro do bem imaterial ou o
arquivamento da solicitação.
§ 1º – O prazo estabelecido no "caput" deste artigo poderá ser prorrogado por igual período a
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critério do Presidente do CONDEPHAAT.
§ 2º – O voto será encaminhado ao Presidente do CONDEPHAAT, para inclusão em pauta, sem
ultrapassar o mês subsequente para deliberação final sobre a abertura de processo de registro do
bem imaterial ou de arquivamento da solicitação.
§ 3º – A decisão do CONDEPHAAT será publicada no Diário Oficial do Estado e comunicada ao
solicitante e demais interessados que vieram aos autos.
Artigo 12 – Qualquer interessado poderá oferecer recurso para o Secretário da Cultura, no prazo
de 15 (quinze) dias contados da publicação no Diário Oficial do Estado, contra a decisão do
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado –
CONDEPHAAT.
Parágrafo único – O recurso deverá ser protocolado na Unidade de Preservação do Patrimônio
Histórico – UPPH, da Secretaria da Cultura, ou encaminhado, a esse órgão, por via postal com
aviso de recebimento, sendo que, neste caso, será considerada a data de postagem para fins de
verificação de tempestividade do pedido.
Artigo 13 – Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para recurso, os autos serão encaminhados ao
Secretário da Cultura, que decidirá pelo registro do bem imaterial ou pelo indeferimento do pedido.
SEÇÃO V
Da Efetivação do Registro
Artigo 14 – O registro de bens culturais de natureza imaterial se efetiva por resolução do
Secretário da Cultura publicada no Diário Oficial do Estado e posterior inscrição em um ou mais
dos livros a que se refere o § 1º deste artigo contendo o processo a que se refere, breve descrição
do bem e os instrumentos, artefatos e lugares que lhes estão associados.
§ 1º – Ficam criados os seguintes livros:
1. Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer
enraizados no cotidiano das comunidades;
2. Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência
coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;
3. Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações orais,
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
4. Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos os espaços onde se concentram e se
reproduzem práticas culturais coletivas.
§ 2º – Será dada à inscrição do bem cultural ampla divulgação por meio impresso ou eletrônico a
órgãos do poder público e entidades da sociedade civil que atuam na salvaguarda do patrimônio
cultural imaterial, bem como àqueles indicados no § 3º do artigo 11 deste decreto.
§ 3º – A inscrição terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância
para a memória estadual e para a identidade e a formação da sociedade.
§ 4º – Por determinação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado – CONDEPHAAT outros livros de registro poderão ser abertos para a
inscrição de bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural paulista e que
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não se enquadrem nos livros definidos no § 1º deste artigo.
§ 5º – Aos bens registrados será concedido o titulo de "Patrimônio Cultural do Estado de São
Paulo".
Artigo 15 – Dada a natureza difusa que o patrimônio cultural imaterial pode assumir serão
admitidos dois tipos de registro:
I – Registro Universal: consiste no reconhecimento e valorização do bem cultural que se manifesta
em diversos locais do Estado, com pequenas variações, mas com a mesma matriz;
II – Registro Específico: advém do Registro Universal e caracteriza-se pelo reconhecimento e
valorização de manifestações específicas e particulares, por grupos ou indivíduos, do bem cultural
universal.
Parágrafo único – Verificada a manifestação única do bem cultural, será admitido o Registro
Específico sem a necessidade de haver o Registro Universal.
SEÇÃO VI
Da Guarda
Artigo 16 – Os processos de registro ficarão sob a guarda da Unidade de Preservação do
Patrimônio Histórico – UPPH, da Secretaria da Cultura, permanecendo disponíveis para consulta.
Parágrafo único – Partes integrantes do processo de registro que sejam de interesse público, tais
como manifestação técnica, estudos realizados, registros fotográficos, voto do Relator e outros,
poderão ser disponibilizados no sítio do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado – CONDEPHAAT na rede mundial de computadores.
SEÇÃO VII
Da Proteção
Artigo 17 – Tendo conhecimento, a qualquer tempo, de indícios de exploração, utilização ou
apropriação indevidos de elementos associados a bem cultural registrado, caberá ao Presidente
do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado –
CONDEPHAAT dar ciência às partes, alertando sobre a necessidade de se observar a legislação
aplicável à proteção dos direitos autorais e à propriedade intelectual.
SEÇÃO VIII
Da Reavaliação
Artigo 18 – O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado – CONDEPHAAT poderá, de ofício ou mediante solicitação de qualquer dos legitimados do
artigo 2º deste decreto, fazer a reavaliação de bens registrados e decidir, motivadamente, pela
revogação do título de "Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo".
§ 1º – Caberá ao Secretário Cultura a decisão final sobre a revogação do título "Patrimônio
Cultural do Estado de São Paulo".
§ 2º – Revogado o título, será mantido apenas o registro como referência cultural de seu tempo,
com averbação da data de sua revogação.
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SEÇÃO IX
Da Identificação de Bem Produzido Segundo Modo de Fazer Registrado
Artigo 19 – Fica instituído o selo de identificação, que indicará que determinado bem foi produzido
de acordo com o modo de fazer registrado como bem cultural imaterial, visando a valorização e a
proteção do conhecimento tradicional e manifestação cultural associados.
Parágrafo único – Resolução do Secretário da Cultura disporá sobre a criação e as hipóteses de
utilização desse selo.
SEÇÃO X
Do Programa Estadual do Patrimônio Imaterial
Artigo 20 – Fica instituído, no âmbito da Secretaria da Cultura, o "Programa Estadual do
Patrimônio Imaterial", visando à implementação de política específica de inventário,
referenciamento, valorização, plano de salvaguarda e estudo cientifico desse patrimônio.
Parágrafo único – Resolução do Secretário da Cultura estabelecerá as bases para o
desenvolvimento do programa de que trata este artigo.
SEÇÃO XI
Do Título de "Mestre das Artes e Saberes da Cultura do Estado de São Paulo"
Artigo 21 – O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado – CONDEPHAAT recomendará ao Secretário Cultura a concessão do título de "Mestre das
Artes e Saberes da Cultura do Estado de São Paulo" a personalidades consagradas por sua
comunidade ou portadora de conhecimento excepcional e indispensável para a perpetuação da
prática cultural.
Parágrafo único – O título a que se refere este artigo terá seu procedimento e requisitos para
concessão regulamentados por Resolução do Secretário da Cultura.
SEÇÃO XII
Disposições Finais
Artigo 22 – Cabe à Secretaria Cultura e ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado – CONDEPHAAT promover a ampla divulgação e
promoção do bem cultural registrado por meio de publicações impressas ou eletrônicas,
exposições, vídeos e qualquer outro meio.
Artigo 23 – As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de dotação
orçamentária própria da Secretaria da Cultura.
Artigo 24 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 17 de outubro de 2011
GERALDO ALCKMIN
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ANEXO C - Fotos recentes do interior da Casa Godinho

Figura 102 Interior da Casa Godinho:
Silvia Bianchi e Miguel Romano – atual proprietário da Casa Godinho – 08/2013

Figura 103 Casa Godinho: Sessão de frios – 8/2013.
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Figura 104 Piso português, original – Assoalho da Casa Godinho – 3/2014.

Figura 105 Foto tirada do ambiente interno da Casa Godinho – 3/2014.

