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Resumo: 
O ensaio discute a relação entre o urbanismo estetizante da cidade tradicional e o 
planejamento tecnocrático contemporâneo que aniquila os espaços de vivência e 
impossibilita a presença da arte no contexto urbano, à luz do exame do caso do 
monumento mais antigo da cidade de São Paulo: o obelisco da Memória.  
Palavras chaves: arte pública, deterioração urbana, monumento 
 
Abstract: 
The essay discusses the relationship between the aestheticizing traditional urban 
design  and the contemporary city planning which annihilates the quality of the 
space and renders impossible the presence of art in the urban context taking as 
example the case of the oldest monument of São Paulo: the Memorial Obelisk. 
Key-words: public art, urban decay, monument 
 
 
 
Apenas um momento do passado? Muito mais, talvez: alguma coisa que, 

comum ao passado e ao presente, é mais essencial que ambos. 
1 Marcel Proust
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Marcel Proust, em “A busca do Tempo Perdido” descreve a recuperação 

mental do tempo vivido, possibilitada pela sensação física que a 

irregularidade do calçamento sob seus passos lhe proporciona. Ele é 

invadido por um estranho sentimento de felicidade ao experimentar sob os 

pés a pavimentação irregular que seria comum tanto ao Pátio dos 

Guermantes, palco do desenrolar de seu romance, quanto ao batistério de 

São Marcos em Veneza. Compara este sentir com a investigação do 

passado dos quais extrai ainda mais a realidade, só conservando o 

necessário para sua fixação. Através de um som, de um perfume “logo se 

libera a essência permanente das coisas, ordinariamente escondida, o 

nosso verdadeiro eu, que parecia morto por vezes havia muito, desperta, 

anima-se a receber o celeste alimento que trazem... Não procurara as duras 

pedras em que tropeçara no pátio. Mas o modo fortuito, inevitável porque 

surgira a sensação constituía justamente uma prova da verdade do passado 

que ressuscitava das imagens que desencadeava, pois percebemos seu 

esforço para aflorar à luz, sentimos a alegria do real capturado. “2 
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3A professora e psicóloga Ecléa Bosi , em um sensível estudo sobre as 

lembranças de velhos de São Paulo, alerta para o problema trazido pelas 

práticas racionalizantes do planejamento exclusivamente funcional da cidade 

e a perda das referências calcadas na memória e que já não encontram no 

espaço real os elementos que a confirmam. Parece lugar comum dizer-se 

que somos um povo sem memória. Este ensaio propõe-se a tratar ainda que 

ironicamente da conversão de um memento onde se pretendia eternizar algo 

em marco público realizado com a melhor das intenções estéticas voltado 

justamente à celebração da qual toda uma coletividade poderia participar e 

que termina, perdido residualmente nas malhas sobrepostas de diversas 

reformas, por disseminar um esquecimento generalizado.  

 

Sabe-se da cruzada empreendida por D. Jurandy Brecheret, quando após a 

morte de Victor Brecheret, a viúva do famoso escultor de São Paulo 

peregrinava pelos pontos da cidade onde ela esperava encontrar a obra 

pública de seu marido. Mas, diante de sua atitude isolada, inusitada, não se 

estranhava o fato de que em seu percurso, ela se deparasse com um 

número cada vez mais reduzido de trabalhos. Isso já indicava a visão com 

que a administração de uma “cidade onde as estátuas andam”4 e até 

desaparecem. 

Uma relação concreta com as obras de arte em locais públicos somente 

poderia ocorrer com a recuperação do valor de uso do espaço urbano, 

levando-se em conta que a linguagem artística desta arte transformar-se-ia 

em valor social assimilado pelo grupo com poder de intervenção nas 

tomadas de decisão nos destinos da cidade. A cidade retomaria então suas 

relações afetivas por parte de seus habitantes, que passariam a valorizar 

seus elementos – praças, árvores, edifícios históricos, monumentos, 

intervenções artísticas - o que implicaria numa transformação radical nas 

práticas de planejamento.  

 

No estudo de Ecléa Bosi, acima citado, ela mostra como a desorganização 

do espaço e a queda dos referentes para seus moradores arranca-lhes o 

significado mais estável da vida em comum, ao relacionar diretamente os 

475 
 



18º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 
Transversalidades nas Artes Visuais – 21 a 26/09/2009 - Salvador, Bahia 

 

relatos por ela recolhidos à substância concreta da vivência urbana, ou seja 

seus espaços, edifícios, monumentos, etc. 

Ao relato dos velhos, ela acrescenta suas próprias reminiscências, numa 

área muito próxima àquela aqui apresentada O viaduto do Chá: 

“Outro dia, caminhando para o Viaduto do Chá, observava como tudo havia 

mudado em volta, quase tudo. O Teatro Municipal repintado de cores vivas, 

ostentava sua qualidade de vestígio destacado do conjunto urbano. Nesse 

momento descobri, sob meus pés as pedras do calçamento, as mesmas que 

pisei na infância. Senti um grande conforto. Percebi com satisfação a 

relação familiar dos colegiais, dos namorados, dos vendedores ambulantes 

com as esculturas trágicas da ópera que habitam o jardim do teatro. Os 

dedos de bronze de um jovem reclinado numa coluna da escada continuam 

sendo polidos pelas mãos que o tocam para conseguir ajuda em seus males 

de amor. As pedras resistiram e, em íntima comunhão com elas, os meninos 

brincado nos lances da escada, os mendigos nos desvãos, os namorados 

junto às muretas, os bêbados no chão.”5 

O planejamento funcional combate tais recantos. Na sua neurose por 

segurança e eliminação dos espaços inúteis – por inútil entende-se o não 

produtivo - elimina as reentrâncias onde os sem-teto se abrigam da chuva e 

do frio noturno, os batente profundos das antigas portas e janelas das 

igrejas, onde dormiriam os mendigos, recebem barreiras a chaves, abertas 

ocasionalmente para lavar-se as marcas dos que urinam por entre as 

grades.  

 

Após este preâmbulo passamos a analisar o mais antigo monumento no 

espaço urbano paulistano: um obelisco de cerca de 5 metros de altura, no 

Largo da Memória, na zona central da cidade com data de 1814. 
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Foto de Militão Augusto de Azevedo, 1862 

 

Originariamente este marco piramidal demarcava a existência de um 

chafariz no Largo do Piques, por isso em referências antigas, aparece 

também como Pirâmide do Piques. O largo do Piques não existe mais. 

Provavelmente desapareceu junto com o chafariz em 1876, época em que 

houve uma grande reforma na área. Ele corresponde mais ou menos ao 

espaço da Praça da Bandeira criada na confluência das avenidas 9 de julho, 

aberta na década de 1940 e 23 de maio aberta nos anos 1960. Também 

esta praça não pode mais ser entendida como tal, mas sim como um 

gigantesco terminal de ônibus urbano, de passageiros provenientes da zona 

sul da cidade. 

O obelisco de pedra granítica havia sido construído com as sobras do 

material utilizado na canalização do rio Bexiga, nas nascentes do rio 

Saracura (atual avenida Nove de Julho) para o abastecimento do jardim e do 

convento da Luz. A obra foi executada pelo engenheiro militar Daniel Pedro 

Muller. Muller provavelmente também foi o projetista do monumento, 

construído pelo pedreiro Vicente Gomes Pereira, o Mestre Vicentinho. Há 

documentos que se referem à existência de um chafariz anterior no mesmo 

local já em 1808. Não se sabe, entretanto de onde teria vindo a água que o 

abastecia.   

O local era desde o início do século XIX um entroncamento comercial, pois 

segundo o historiador Everardo Vallim Pereira de Sousa: 
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“Era ali de fato o ponto mais comercial de São Paulo, pela concentração de 

grandes casas de negócios em grosso, girando com vultuosos capitais. 

Daquele ponto irradiavam-se todas principais Estradas para o Interior e 

exterior da Província, com ligação a outras vizinhas […] Pode-se, por isso, 

fazer idéia do intenso movimento de tropas que, diariamente, ali chegavam e 

dali partiam em tão diversas direções, transportando mercadorias de toda 

espécie”.(Toledo, 1999, “Anhangabaú”, São Paulo: 6 

A arquiteta Luciana de Barros Maragliano salienta que desde o início do 

século XIX, a diferença de nível entre a rua do Paredão (atual Xavier de 

Toledo) e o vale do Anhangabaú de aproximadamente 12 metros criava um 

patamar no topo da ladeira, que era usado como cenário inglório para o 

leilão de escravos.7 

 

Uma antipática e grosseira placa de metal violentou o monumento com a 

inscrição “Obelisco da Memória”, juntamente sobre uma inscrição na própria 

pedra, já carcomida pelo tempo.onde ainda se podia ler até recentemente 

“AO ZELO DO BEM PÚBLICO – ANNO DE 1814”  

Desde a última restauração empreendida em 2005, com o patrocínio das 

Indústrias Votorantim, a inscrição já não pode mais ser percebida. No chão, 

uma lápide com o ano – 1814 – e os nomes do projetista e do construtor e a 

explicação: “Obelisco da Memória: “em memória pela realização de obras 

públicas” 

O professor e historiador Benedito Lima de Toledo, escreveu um artigo em 

1972 que já previa a lenta decadência do espaço em função do traçado do 

metrô, que aí construiria uma estação8. 

Neste artigo, ele atribui o monumento à memória de um triunvirato que teria 

governado a província de São Paulo por duas vezes, a primeira quando o 

governador viajou para o Rio de Janeiro para cortejar a família real 

portuguesa, deslocada para o Brasil em 1808, e a segunda, levando-se em 

conta a data inscrita na pedra, 1814. O monumento, que definitivamente 

marcava o ponto de chegada à vila de São Paulo para os tropeiros que 

vinham do sul, teria sido erigido para que a cidade não se esquecesse das 

obras realizadas contra a seca pelo governo do triunvirato, formado pelo 
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bispo D. Matteus de Abreu Pereira, pelo Núncio D. Nuno Eugênio de Tossio 

e Scilbz e por Miguel J. O. Pinto, entre 1813 e 1814. 

Entretanto, há outras hipóteses sobre o que estaria sendo celebrado, O 

historiador Ernani da Silva Bruno, num livro publicado por ocasião do 4º. 

Centenário da fundação da cidade, atribui ao Conde de Palma, o gesto de 

homenagear o governador Bernardo José Maria de Lorena.9 

Numa versão da planta da cidade de São Paulo de 1820, a pirâmide 

aparece como “monumento comemorativo da elevação do Brasil a Reino 

Unido em 1815”10, época em que o monumento ficou pronto. Foi ainda 

considerado como monumento à fundação da maçonaria e ainda à criação 

dos cursos jurídicos em São Paulo, atribuições contestadas por seu 

anacronismo. 

As décadas de 1930 e 1940 vão caracterizar-se pela introdução da 

construção em concreto que encerraria as duas fases anteriores da cidade – 

a taipa de pilão e o tijolo – principalmente na área central, causando uma 

profunda alteração nos usos e na escala do Largo da Memória. As relações 

espaciais do local, bem como com seu entorno, aliada ás transformações do 

sistema viário e a especulação imobiliária com vão trazer a verticalização 

dos arredores e sua descaracterização.   

Estranhamente, quase como se algum fluido entorpecedor emanasse deste 

totem, o obelisco da memória converte-se em obelisco do esquecimento. 

Da inscrição inicial só restou inconteste o ano: 1814. Mas e o Piques? É 

também polêmica a interpretação desta palavra. Para a arquiteta Luciana de 

Barros Maragliano, ele tanto poderia estar designando o nome da família de 

Lázaro Rodrigues Piques, ferreiro que teria morado próximo ao local por 

volta de 1770, como  também poderia estar indicando  o pronunciado 

desnível existente entre a rua superior (atualmente Rua Xavier de Toledo) e 

o Vale do Anhangabaú, abaixo, ou seja uma ladeira a pique.11 
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Anônimo, foto de 1920 

 

O encanto residual do local deve muito ao fato de ter passado por duas 

remodelações: a primeira que transformou a ladeira numa escadaria que 

une a Rua Xavier de Toledo à rua Quirino de Andrade (abaixo).e, a mais 

importante, a empreendida por Victor Dubugras, que deu à escadaria a 

configuração de cascatas, em 1919. 

Como bem observa Benedito Lima de Toledo, o projeto de Dubugras revela 

organicidade e sentido de paisagem. Ele mantém a pirâmide em seu lugar e, 

respeitando a antiga vocação do lugar, criou o chafariz em frente a um 

paredão que passa a funcionar como um pano de fundo para o obelisco. O 

largo colonial resultante do entroncamento de ruas e caminhos continua a 

manter seu caráter de ponto de confluência e o desnível de terreno passa a 

ser enfatizado pela escadaria em cascata que se esparramam em várias 

direções, e recebem tratamento no estilo preferido de Dubugras, o Art-

Nouveau. Em vários pontos, principalmente nos arremates das escadas 

vemos o coup de fouet – típica solução daquele estilo, ou mesmo no guarda 

corpo das escadas com seus blocos de granito ondulantes, cujo desenho se 

molda à concavidade das escadas. . 

Os materiais empregados valorizam o projeto. O granito é o dominante, em 

blocos nas junções das paredes, ao natural na alvenaria de junta seca e nas 

lajes dos pisos. Os azulejos, na tradição portuguesa, complementam 

discretamente o acabamento, em contraste com a pedra. Pela primeira em 

obra pública comparece nos azulejos o brasão da cidade escolhido em 
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concurso público do qual se saiu vencedora a dupla formada pelo poeta 

Guilherme de Almeida que cunhou a frase latina Non Ducor Duco (Não sou 

conduzido, conduzo),e pelo pintor Wasth Rodrigues, sendo este último 

também o autor dos desenhos do painel de azulejos que reproduz o antigo 

chafariz. O pórtico do chafariz é uma peça escultural habilmente implantada 

que quebra a rigidez do paredão criando um ambiente para o obelisco sem 

que suas colunas delgadas entrem em conflito com suas linhas retas. Os 

bancos de pedra que oferecem descanso para os transeuntes contrastam 

com a intensa circulação que a partir da torrente ininterrupta da ladeira, 

ocupam ocasionalmente a praça trapezoidal – o projeto de Dubugras.  

 
Estado atual, foto do autor 

 

A cristalização do espaço urbano resulta de ações políticas capazes de 

determinar, num jogo de forças, até que ponto este ou aquele projeto será 

implantado. A discussão de um projeto coloca-se num plano idealista, mas o 

espaço de fato produzido na escala da cidade é sempre uma discussão 

política.  

O largo e a ladeira da memória, situam-se numa região onde o tráfego de 

automóveis foi paulatinamente sendo retirado e restringe-se, atualmente, ao 

transporte de valores no setor bancário, táxis e algumas linhas de ônibus. 
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Com a crescente especialização no uso do solo, as residências praticamente 

desapareceram levando consigo uma série de equipamentos e serviços.  

A partir da expulsão do automóvel dessas áreas o automóvel, a população 

que se serve dos serviços desta área altera-se: as camadas mais abastadas 

são substituídas por outras, em número muito maior, de pobres. Daí ocorre o 

colapso dos equipamentos locais, graças à superutilização A esse processo 

convencionou-se chamar deterioração. Por outro lado, a permanência do 

sistema radio-concêntrico, definido a partir do sistema de transportes 

coletivos e ratificado pela rede do metropolitano, atrai ao centro a população 

sem condução própria, contribuindo para expulsar daí também as 

manifestações sofisticadas e especializadas.  

Desde o início dos anos de 1980 a companhia do metropolitano de São 

Paulo chegou à região, construindo aí a estação “Anhangabaú”, vindo 

contribuir para reforçar o caráter de circulação da praça com um amento 

considerável no caudal de pessoas.  

Enquanto a Bolsa de Valores, os Fóruns cível e criminal, o Palácio da 

Justiça, os cartórios de protesto, os tabeliões, despachantes e alguns 

tradicionais escritórios de advocacia nunca tenham abandonado o centro, as 

características mais marcantes do centro da cidade seria um comércio 

diversificado de caráter popular.  

A instalação de alguns novos equipamentos culturais - Centro de Cultura do 

Banco do Brasil, espaço expositivo da FAAP na Praça Patriarca, a 

transformação dos antigos escritórios da Indústria Francisco Matarazzo na 

sede do governo municipal, a reciclagem de estações ferroviárias de 

passageiros como salas de espetáculos – sala São Paulo e Museu da 

Língua Portuguesa e a ação cívica “Viva o Centro!” representam certa 

mudança de parâmetros na política urbana, ainda que incipientes.   

O largo e a ladeira da Memória resistem, mas sua pequenez aconchegante 

de outrora está totalmente fora da escala das recentes transformações. Se a 

princípio não se sabe a memória de que ou de quem o projeto reverencia, 

hoje é o próprio espaço que se esfacela no cotidiano alienante de um 

espaço público concebido apenas enquanto fato técnico a ser resolvido – 

basicamente a conexão entre os usuários do metrô, que afluem à ladeira 
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através de saídas colocadas no nível do vale, da rua Xavier de Toledo, ou a 

meio da ladeira e do terminal de ônibus para quem se construiu uma 

gigantesca passarela metálica.  

O largo da Memória mantém sua forma original, mas apresenta duas áreas 

bem definidas. O corpo principal, logo abaixo dos primeiros degraus, e ao 

final, uma pequena plataforma com o antigo bebedouro de animais.  

A presença excessiva de um comércio informal e a carência de sanitários 

públicos resultam num intenso cheiro de urina, que curiosamente, assim 

como a irregularidade das pedras de calçamento ou a dissolução de uma 

madelèine no gole de chá, pode também nos transportar para 

reminiscências não muito remotas, quando o espaço ainda possuía níveis de 

significação a partir de uma cultura urbana – afinal de contas sempre se 

urinou nos paredões e taludes dos espaços públicos.  
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