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RESUMO 

Este relatório técnico discorre sobre o processo de concepção e curadoria de uma 

exibição iconográfica e fotográfica sobre o Campo de Santana, parque urbano 

localizado na cidade do Rio de Janeiro e, desde 2015, tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) por seu valor histórico, artístico e 

paisagístico. Partindo de um breve retrospecto dos principais acontecimentos e lutas que 

tiveram o Campo de Santana como palco, bem como de um diagnóstico sobre o atual 

estado do parque (percebido como um local inseguro e negligenciado pelo poder 

público), apresenta-se a proposta da exposição,  pensada com intuito de fomentar a 

reinserção do parque nas coordenadas de pertencimento não apenas do contingente de 

transeuntes que se apropria do local diariamente, como também das narrativas turísticas 

sobre a cidade do Rio de Janeiro. Este Relatório Técnico é fruto de uma pesquisa 

aplicada, de viés qualitativo e que abrangeu majoritariamente o ano de 2020; seu caráter 

exploratório-propositivo, por sua vez, nasce a partir de uma investigação eminentemente 

bibliográfica, na qual os acervos iconográficos e fotográficos (sobretudo os disponíveis  

nas redes sociais online) desempenharam um papel crucial. 

 

Palavras-chave: Campo de Santana; patrimônio histórico-cultural; exposição; parques 

urbanos 

 

 

ABSTRACT 

Campo de Santana is an urban park located in the downtown neighbourhood of Rio de 

Janeiro, in whose origin we can identify several struggles of popular classes (former 

slaves, washerwomen and poor people in general) for the right to occupy the place. 

Nowadays, it is perceived as an insecure and neglected site, despite its unquestionable 

historical and cultural value as a protected heritage site since 2012. This report presents 

and discusses conceptual and curatorial aspects of a prospective exhibition about 

Campo de Santana, in which ancient maps, watercolor drawings and contemporary 

photographs would be displayed through the park's alleys, with the aim to update the 

multiple meaningfulness of garden not only in the everyday routine of the city, but also 



   

  

 

 

as an attractive site to tourists. Based on an extensive reading of several books and 

articles about the park, it also results from a qualitative research that took place in 2020, 

in which iconographic and photographic collections available online, and mainly in 

social networks, played a key role. 

 

 

Keywords: Campo de Santana; historical and cultural heritage; exhibition; urban parks.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história costuma ser definidida como uma disciplina com grande capacidade 

de "lembrar". Poucos se "lembram", porém, do quanto ela é capaz de esquecer 

(SCHWARCZ, 2019, p. 223). 
 

 Situado da região central do município do Rio de Janeiro, o Campo de Santana 

foi o palco de inúmeros episódios significativos para a história política e social do 

Brasil, como a aclamação do Imperador D. Pedro I (1822), a Proclamação da República 

(1889) e os protestos da Revolta da Vacina (1904), algo que se traduz na diversidade de 

alcunhas que lhe foram atribuídas desde sua criação, no século XVII (Campo de São 

Domingos, Praça dos Curros, Campo da Aclamação, Campo das Lavadeiras, Campo da 

Honra, Campo da Redenção, dentre outros, até o atual nome de Praça da República). 

Registros históricos apontam que, antes de sua construção, a região era um descampado 

utilizado pelas classes populares, até que D. Pedro II resolveu iniciar o processo de 

urbanização do local, a partir de um projeto do francês Auguste Glaziou (FONTES, 

2014).  

 No que diz respeito às diversas alcunhas que o parque recebeu, parece nítido 

como ocorre uma espécie de alternância entre nomes de caráter mais funcional (Campo 

das Lavadeiras, Praça dos Curros), que dão conta dos usos e apropriações populares de 

que o terreno era palco, para nomes que traduzem a ocorrência de eventos históricos de 

vulto, com toda a pompa e circunstância que lhes cabe (Campo da Honra, Campo da 

Aclamação, Campo da Redenção, etc).  

 Com uma área de aproximadamente 155 mil m², as dimensões atuais do Campo 

de Santana correspondem a cerca de 18% de sua metragem orginal (CAMPO, 2015), 

sobretudo em função da abertura da Avenida Presidente Vargas na década de 1940 - que 

levou, inclusive, ao destombamento do parque (o Campo de Santana chegou a ser 

protegido entre 1938 e 1943). Foi apenas em 2015 que o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tombou o local pelo seu valor histórico, artístico 

e paisagístico (LO-BIANCO, 2015; PENNAFORT, 2015).  

 

Se o Jornal do Comércio em 1854 a [sic] comparou à Trafalgar Square e a 

Praça da Concórdia, Carlos Lessa recentemente comparou o Campo de 

Santana à concepção de parques e jardins abertos ao povo, como o Central 

Park de Nova Iorque em 1848, (...) e também o Bois de Bolougne, em Paris. 

(...) Produto de diferentes historicidades acumuladas no tempo, o Campo de 
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Santana e seu entorno possuem tal densidade de acontecimentos políticos, 

vida social e econômica, percepções estéticas e construções do imaginário que 

ocupa espaço ímpar na topografia histórica do Rio de Janeiro (WEHLING, 

2015, p. 11).
1
 

 

 O caráter multifacetado do Campo de Santana se manifesta na pluralidade de 

enquadramentos disciplinares sob os quais ele pode ser discutido: as inúmeras 

construções e monumentos em seu interior autorizam uma abordagem pelos campos da 

Arte ou da Arquitetura; a diversidade de espécimes botânicos que se espraiam por suas 

aléias, por sua vez, tornam o Campo de Santana um local propício para investigações no 

âmbito das Ciências da Natureza; por último, mas não menos importante, o fato de estar 

situado na região central de uma cidade como o Rio de Janeiro favorece as contribuições 

da Geografia, da Antropologia ou do Turismo para o entendimento da significância 

sociocultural e do valor simbólico que o local articula e detém.  

 A frequência de pessoas no Parque é estimada em cerca de 150 mil indivíduos 

por mês (MAGALHÃES, 2021); a maioria usa o local como ponte entre a zona 

comercial do Saara e a Estação Ferroviária da Central do Brasil.  O Campo de Santana, 

que ocasionalmente serve de abrigo para pessoas em situação de rua e eventuais usuários 

de entorpecentes, também é o "lar" de diversos animais, como patos-do-mato, gansos, 

pavões, cotias, capivaras e uma vasta população de gatos, sendo estes últimos fruto de 

práticas de abandono e descarte – infelizmente – bastante comuns nos dias de hoje.  

 O Campo de Santana decerto poderia se inscrever no imaginário carioca e 

turístico de uma forma mais abonadora do que parece ocorrer de fato, quer pelo valor 

histórico dos acontecimentos aos quais serviu de palco; pelo valor artístico-cultural das 

esculturas e monumentos que dispõe ao público; ou, ainda, pela possibilidade de fuga 

momentânea ao frenesi do trânsito e à imponência opressiva dos arranha-céus que o 

circundam. A profusão de árvores, criando inúmeros espaços de sombra e ajudando a 

atenuar o (quase sempre) intenso calor da cidade, favorece sua constituição como uma 

espécie de microclima urbano, a exemplo de outros parques cariocas como a Quinta da 

Boa Vista.  

 Face ao exposto, quais as condições de recuperação do valor simbólico, histórico, 

                                                           

1
A íntegra do parecer encontra-se nos anexos deste trabalho (pg. 105). 
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ambiental e artístico do Campo de Santana para os atores sociais (sejam estes transeuntes 

ou turistas) que, à sua maneira, se apropriam do parque em um contexto contemporâneo? 

Este projeto busca responder ao questionamento acima mediante a proposta de uma 

exposição sobre a história do Campo de Santana, aqui entendida como um importante 

meio de difusão cultural (no sentido de apresentar e discutir as variadas formas de se 

reconhecer e se apropriar de um bem ou espaço patrimonializado).  

 A exposição partiria da condição de cenário para episódios significativos da vida 

política, social e cultural do país ao longo dos últimos 150 anos desfrutada pelo parque, 

bem como das lutas e embates para as quais serviu de palco; passando pelos impactos, 

na configuração do parque, dos processos de transformação urbana vivenciados pela 

cidade do Rio de Janeiro no decurso do último século; e, por fim, culminando no atual 

estado em que o local se encontra, no qual transparece uma percepção de negligência por 

parte do poder público, o que, por sua vez, acaba se manifestando em um sub-

aproveitamento de suas potencialidades.  

 O objetivo central do projeto é investigar as possibilidades de recuperação dos 

múltiplos significados (históricos, socioculturais, artísticos, ambientais) associados ao 

Campo de Santana, mediante uma reflexão sobre os diversos usos e apropriações do 

parque (como local de convivência ou ponto de interesse turístico para a cidade do Rio 

de Janeiro) a partir de sua apreensão como um sítio simbólico de pertencimento.  

 

O território aproximado pela noção de sítio simbólico de pertencimento é 

admitido, antes de tudo, como uma realidade viva, retirando todo o seu 

sentido do imaginário compartilhado pelos indivíduos socializados. (…)  O 

sítio é perceptível somente através dos rastros, frequentemente fugidios, que 

ele deixa no mundo visível, aquele dos comportamentos dos seus partidários 

e em tudo o que os cerca e faz sua vida quotidiana, da cultura à arquitetura, 

passando pela economia de sua organização social. Em outros termos, os 

comportamentos dos indivíduos estão permanentemente em interação com o 

campo invisível que é o sítio (ZAOUAL, 2010, p. 24).   

 

 Por objetivos secundários, tem-se: discutir os principais episódios e lutas da 

História do Brasil Imperial e Republicano que tiveram o Campo de Santana como palco; 

discorrer sobre as transformações urbanas ocorridas na região central da cidade do Rio 

de Janeiro, sobretudo a partir da década de 1940; e, por fim, refletir sobre os limites das 

Políticas Públicas de implantação e implementação de projetos de Educação Patrimonial 

e Alfabetização Ecológica que, com o intuito de estimular o senso crítico de cidadãos 
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conscientes de seu papel social e ambiental e de levá-los a um processo ativo de 

conhecimento e valorização de seu legado, não raro esbarram em um descompasso de 

reconhecimento por parte das próprias audiências que se deseja alcançar.  

 Dito de outra forma, em que medida as heranças culturais recebidas de gerações 

anteriores (e as que serão deixadas para as gerações futuras) são atravessadas pelas 

identidades que o parque adquiriu com o passar dos anos – identidades estas pautadas 

por um sentido de transitoriedade, e rearticuladas de acordo com o evento que se queria 

evidenciar e/ou o esquecimento que se tentava introduzir, pois "ao falarmos de 

patrimônio, estamos lidando com história, memória e identidade, conceitos inter-

relacionados cujos conteúdos são definidos e modificados ao longo do tempo" 

(OLIVEIRA 2012, l. 1857)? 

 O interesse por esta pesquisa surgiu a partir do meu envolvimento pessoal e 

afetivo com as questões referentes ao Direito dos Animais. O Campo de Santana fez 

parte do meu trajeto profissional diário durante alguns anos, com a quantidade de gatos 

abanonados no local constantemente me chamando a atenção. Após algumas visitas 

informais ao parque, inicialmente carregadas de receio em função da sensação de 

insegurança irradiada por ele, consegui perceber sob quais dinâmicas os gatos ali viviam; 

mais importante, tive a oportunidade de conhecer alguns voluntários que, mediante a 

mobilização de recursos próprios, buscavam alimentar e cuidar dos animais. Matérias 

publicadas na imprensa diária, por sua vez, revelavam episódios recorrentes de brigas 

entre setores da sociedade civil e o Poder Público no âmbito da utilização do parque e no 

que se referia ao destino dos animais. Foi então que surgiu o seguinte questionamento: 

“O que o Campo de Santana representa para a cidade do Rio de Janeiro, seus habitantes 

e eventuais turistas? Com qual finalidade as pessoas frequentam o Parque? Como o 

contingente de transeuntes que se utiliza do Campo de Santana percebe, avalia e se 

relaciona com a presença de animais, sobretudo gatos, no local?”  

Enquanto atuava na área de educação não-formal, trabalhando como mediadora 

entre jovens de 14 a 24 anos, no contexto do programa Jovem Aprendiz
2
, questionei aos 

                                                           

2
 O programa Jovem Aprendiz é amparado pela Lei 10.097/2000, que afirma que empresas de médio e 

grande porte devem contratar jovens com idades entre 14 e 24 anos, na condição de aprendizes, por um 

período de até dois anos. A vinculação entre estes e as empresas, por sua vez, se dá pela intermediação de 
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meus alunos se eles sabiam onde havia sido proclamada a República no Brasil. Nenhum 

deles conseguia associar o fato histórico ao Campo de Santana, embora este seja um 

local tão próximo de quem frequenta a região do centro rotineiramente. Foi a partir daí 

que identifiquei a necessidade não apenas de uma reflexão a respeito do parque, mas 

também da elaboração de um plano estratégico que viabilizasse a recuperação dos 

significados simbólicos associados a ele. 

 Sabe-se, contudo, que não é de hoje que a produção de conhecimento oriunda 

dos espaços acadêmicos encontra dificuldades de circular para além dos muros das 

Universidades. A realização de uma exposição sobre a história e os significados 

socioculturais, patrimoniais e ambientais do Campo de Santana viria, portanto, ao 

encontro dessa necessidade de transbordamento de fronteiras, uma vez que as chances de 

seu alcance e impacto no tecido social serem superiores aos de um trabalho monográfico 

também são consideravelmente maiores.        

 A ideia é que a exposição, constituída majoritariamente por acervo iconográfico e 

fotográfico sobre a história do parque e sua configuração atual, ocupe as alamedas do 

próprio Campo de Santana, de modo a atrair a atenção do expressivo contingente de 

transeuntes que percorre o lugar todos os dias. Em função do tema, espera-se também 

atingir, como público-alvo, estudantes secundaristas, universitários e pesquisadores das 

áreas de Ciências Sociais e Humanas interessados nas discussões sobre História, 

Memória e Patrimônio. 

 Pela própria natureza do Mestrado Profissional ao qual se destina e serve de 

culminância, portanto, este Relatório Técnico é fruto de uma pesquisa aplicada, de viés 

qualitativo e que abrangeu majoritariamente o ano de 2020; seu caráter exploratório-

propositivo, por sua vez, nasce a partir de uma investigação eminentemente 

bibliográfica, na qual os acervos iconográficos e fotográficos desempenharam um papel 

crucial (sobretudo os disponíveis online, tendo em vista as diversas limitações de 

circulação e acesso que se impuseram após a deflagração da Pandemia COVID-19, em 

março de 2020). Igualmente em função do atual contexto de saúde pública, quando já se 

fala na ocorrência de uma “segunda onda” em âmbito internacional (sem que a primeira 

                                                                                                                                                                           

instituições que responderão pela formação teórica e técnica do jovem, como o Instituto Brasileiro de 

Aprendizagem (SABER), onde atuei entre 2016 e 2018.  
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onda tenha, de fato, se encerrado por aqui), a exposição será concebida de modo a 

também contemplar uma versão virtual, o que ampliaria as possibilidades de fruição da 

mesma. 
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2. DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

2.1 CAMPO DE SANTANA, DO TOMBAMENTO AO ABANDONO 

 

A memória é sempre transitória, notoriamente não confiável e passível de 

esquecimento; em suma é humana e social. Dado que a memória pública está 

sujeita a mudanças – políticas, geracionais e individuais – ela não pode ser 

armazenada para sempre, nem protegida por monumentos; tampouco, neste 

particular, podemos nos fiar em sistemas de rastreamento digital para garantir 

coerência e continuidade (HUYSSEN, 2000, p. 37).  

 

 Se partimos do pressuposto de que a significância social e cultural do Campo de 

Santana carece de uma atualização para o contingente de transeuntes e turistas que 

frequenta ou circula pelo local nos dias de hoje, talvez a recuperação de alguns marcos 

fundamentais de sua trajetória nos permita ressituar tais variáveis. Ainda que, na maioria 

das vezes, estes sejam pertencentes a um registro muito mais próximo da sua história 

"oficial" do que da sua gênese como um local de ocupação popular, tais episódios nos 

permitem verificar como a própria denominação do parque foi se alterando ao sabor das 

marés políticas ora em vigência, além de materializar os diversos significados sociais 

atribuídos a ele ao longo das décadas.  

 Não obstante, por mais que essa identificação popular originária com o local 

tenha se reconfigurado com o avançar das décadas, é interessante perceber como os 

vestígios dos grupos subalternizados que se utilizavam do terreno antes de sua 

urbanização, ainda no século XVIII, podem em alguma medida se conectar 

transversalmente com a aura "marginal" que o parque carrega nos dias de hoje. Um dos 

derradeiros resquícios desta conexão com o passado popular do terreno parece estar no 

fato de, a despeito de tantas mudanças de nomes, o lugar que sediou a aclamação do 

Império e a proclamação da República nunca ter deixado de ser chamado de Campo de 

Santana pela população, talvez em virtude da hegemonia do ideário cristão junto às 

mentalidades locais e da proeminência religiosa da Igreja outrora ali instalada, muito 

embora 

(…) o principal marco religioso do campo, a Igreja de Santana, que lhe dera o 

nome, foi eliminado durante o período imperial. Em seu lugar, em 1858, foi 

inaugurada a Estação da Estrada de Ferro D. Pedro II – posteriormente Central 

do Brasil (...). A demolição dessa igreja, bem como outras ocorrências 

equivalentes, exemplificou a tendência que prevaleceu, a partir do Oitocentos, 

de substituição de marcos religiosos por marcos profanos como principais 

referências no meio urbano (SISSON, 2008, p. 66). 
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 O esforço por desnaturalizar essa história, portanto, revelaria os processos de 

institucionalização de perspectivas sobre o passado, mediante os quais determinados 

discursos se afirmaram como hegemônicos e outros tantos se tornaram subterrâneos 

(POLLAK, 1992 apud VASSALLO & CICALO, 2015). 

 Aqui, opto por subverter uma abordagem cronológica mais convencional e 

iniciar esta breve retrospectiva da história do Campo de Santana por um marco recente 

da sua trajetória: o tombamento do parque pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) em 2015 (LO-BIANCO, 2015; PENNAFORT, 2015). Este 

reconhecimento aparentemente tardio não é um caso isolado, e em função disso o 

episódio se revela bastante significativo das inconstâncias e instabilidades que pautaram 

as políticas públicas de patrimônio no Brasil. 

 Para fins deste trabalho, o tombamento é entendido como 

 
[uma] forma de intervenção do Estado na propriedade privada, que tem por 

objetivo a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, considerado 

pelo Decreto-lei nº 25/37 como o conjunto dos bens móveis e imóveis 

existentes no país e cuja conservação seja de interesse público (...). O bem 

submetido ao tombamento adquire um regime jurídico especial: ao 

proprietário, na condição de administrador do bem, incumbe o ônus da 

conservação da coisa tombada não podendo destruí-la ou repará-la sem 

autorização do IPHAN. E ao Estado, quando o proprietário não possui os 

meios para efetivar a conservação ou restauração do bem, cabe assumir esse 

encargo (ALVARENGA, 2018, p. 32). 

 

 As razões pelas quais um bem - seja ele material, como é o caso de um 

monumento, ou imaterial, em se tratando de manifestação artístico-cultural de caráter 

intangível - se habilita a um processo desta natureza são diversas. O senso comum 

preconiza que o tombamento se dá "quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico" (ALVARENGA, 2018, p. 32), muito embora as noções de 

"memorabilidade" e "valor" estejam longe de serem fixas ou imutáveis. Em função 

disso, ocorre que o reconhecimento de ambas as características tende a flutuar conforme 

as orientações políticas e ideológicas de governos e gestões, muitas vezes por meio de 

processos de apagamento ou reescritura das memórias, visto que "os chamados 

patrimônios históricos e artísticos têm, nas modernas sociedades ocidentais, a função de 
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representar simbolicamente a identidade e a memória de uma nação" (OLIVEIRA, 2012, 

l. 1862). 

 A título de exemplo, podemos citar o processo de tombamento da antiga sede do 

Museu Nacional do Rio de Janeiro que, entre 1818 e 1892
3
, também integrava o 

complexo arquitetônico e urbanístico do qual faz parte o Campo de Santana. O 

supracitado processo foi aberto a partir de uma solicitação da presidência da Casa da 

Moeda em 2009, mas os trâmites demoraram mais de meia década para serem 

concluídos (GOMES & LOPES, 2019). 

 Muito embora as políticas culturais relacionadas ao setor datem da década de 

1930, quando se dá a criação do IPHAN - então denominado denominado Serviço 

Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) - pode-se afirmar que, 

neste primeiro momento, sua atuação se dá de maneira majoritariamente conservadora e 

norteada por uma "retórica da perda" (GONÇALVES, 1996 apud GOMES & LOPES, 

2019, p. 648), ou seja, com o objetivo de preservar uma cultura supostamente sob 

ameaça de desaparecimento e, assim, fortalecer um sentido "oficial" de identidade 

nacional. Nos últimos trinta anos, em contrapartida, o IPHAN 

 

vem ampliando sua atuação para a incorporação dos chamados patrimônios 

imateriais, representados pelas manifestações da cultura popular, dos saberes, 

das celebrações, dos modos de fazer e, principalmente, reiterando a 

necessidade de se pensar o patrimônio a partir da diversidade cultural 

brasileira.Vianna (2006) aponta que foi por meio da Constituição Federal de 

1988 que houve uma aproximação entre cultura e patrimônios no sentido 

antropológico e político, incorporando visões de mundo, memórias, relações 

sociais e simbólicas, saberes e práticas, além das experiências diferenciadas 

nos grupos humanos, fundamentando as identidades sociais e culturais 

(CORÁ, 2014, p. 1094). 
 

 Se endossarmos o postulado de Anderson (2008), segundo o qual as Nações 

constituem comunidades imaginadas, e ainda de que "o pertencimento a uma 

comunidade nacional é produzido a partir da ideia de propriedade sobre um conjunto de 

bens: relíquias, monumentos, cidades históricas, entre outros" (OLIVEIRA, 2012, l. 

1862), então torna-se fundamental discutirmos de que maneira tais processos de 

                                                           

3
 Outrora situado no número 26 da Praça da República (no prédio onde também funcionava o Arquivo 

Nacional), em 1892 o Museu foi transferido para o Palácio da Quinta da Boa Vista, local onde esteve 

aberto à visitação até a ocorrência do incêndio que consumiu suas instalações em 2018. 
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"imaginação" são atravessados por múltiplas disputas e contradições, que a escrita da 

História se encarregará de materializar.  

 

Renan mostra que (...) uma nação é feita de “um rico legado de lembranças”, 

que é aceito por todos (RENAN, 1947, p. 903). Ela é uma herança, simbólica 

e material (THIESSE, 1999, p. 12). Assim, “pertencer a uma nação é ser um 

dos herdeiros desse patrimônio comum, reconhecê--lo, reverenciá-lo” 

(THIESSE, 1999, p. 12). A nacionalidade é, portanto, uma identidade. O 

processo de formação identitária consistiu, então, na “determinação do 

patrimônio de cada nação e na difusão de seu culto” (THIESSE, 1999, p. 12). 

(...) Era necessário buscar algo que pudesse ser “um vivo testemunho de um 

passado prestigioso e a representação eminente da coesão nacional” 

(THIESSE, 1999, p. 13). Essa é uma tarefa ampla, longa e coletiva (FIORIN, 

2009, p. 116). 

 

 Em um sentido próximo ao que Hobsbawn e Ranger (2008) acionam para refletir 

sobre o caráter inventado das tradições, podemos pensar, por exemplo, em como as 

funções socioculturais de determinada figura, local ou monumento são capazes de serem 

ressignificadas em virtude dos acontecimentos históricos. Um exemplo dos múltiplos 

esquecimentos acionados pelos processos de reescritura da História Oficial diz respeito à 

presença, no Campo de Santana, de um raríssimo exemplar da árvore popularmente 

conhecida como Guapeba ou "Árvore do Imperador", muito apreciada pela qualidade de 

sua madeira. A Guapeba faz parte de uma lista internacional de espécimes ameaçadas e, 

no Brasil, estima-se que existam menos de cinco destas árvores em todo o território 

nacional (sendo uma delas no parque carioca, próxima a um dos muitos lagos existentes 

em seu interior). Conjectura-se, contudo, que uma das razões para o desconhecimento de 

sua importância e existência reside no fato de que, logo após a Proclamação da 

República, empreendeu-se um esforço de apagamento de tudo o que remetesse ao 

período imperial, ao qual a supracitada árvore não resistiu incólume (CAMPO, 2016). 

 Em circunstâncias extremas (sob a vigência de certos regimes, sobretudo os de 

viés autoritário, ou em função de sua derrocada), a exaltação radical ou o completo 

apagamento de parte ou da totalidade destas funções impactaria diretamente na 

formulação de discursos de memória acerca do elemento em questão: sítios que outrora 

funcionavam como lugares de memória (NORA, 1984) de um dado acontecimento 

podem, assim, se dissolver no caráter ordinário dos fluxos cotidianos, passando a ser 

percebidos por quem circula pelo local como apenas mais um ponto no tecido urbano. 
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 Um dos locais privilegiados a partir dos quais é possível articular tais reflexões é 

no discurso turístico, seja em suas vertentes mais tradicionais e consolidadas (por 

exemplo, nos pacotes e roteiros oferecidos por operadoras especializadas), seja em 

modalidades mais contemporâneas, que tenderão a valorizar as percepções subjetivas do 

viajante ordinário capaz de se apropriar do destino à sua maneira (em detrimento dos 

recortes mais “canônicos” feitos pelos guias e programas televisivos) e buscando 

atrações que carreguem um forte componente de identidade local. A esta derradeira 

perspectiva, Zaoual nomeia de “turismo situado”, que por sua vez se contraporia à ideia 

de “turismo de massa”: 

 

A demanda turística tornou-se mais exigente, variada e variável. Ela tende a 

se focar cada vez mais sobre a qualidade e exprime as necessidades da cultura 

e do meio ambiente. Concretamente, a clientela procura verdadeiros sítios que 

combinam a autenticidade e a profundidade do intercâmbio intercultural de 

uma parte e a harmonia com a natureza e a memória dos lugares visitados em 

outro lugar. Tais exigências parecem em total contradição com a oferta do 

turismo de massa que privilegia o lucro imediato e a grande escala, destruindo 

assim a qualidade relativa dos sítios turísticos (ZAOUAL, 2008, p. 3). 

 

 Em sendo um destino turístico que desfruta de ampla visibilidade no cenário 

internacional, o Rio de Janeiro é repleto de marcos que remontam ao período áureo do 

turismo de massa, sejam  eles de ordem monumental (como é o caso do Cristo Redentor 

ou do Pão de Açúcar) ou artístico-cultural (o Carnaval da Marquês de Sapucaí). Ao 

mesmo tempo, sobretudo no decurso da última década e meia, tem-se percebido um 

incremento na oferta de atrações direcionadas a segmentos específicos de público, 

muitas vezes se contrapondo abertamente às experiências de viés massivo (o carnaval 

dos pequenos blocos independentes versus os desfiles hipermidiáticos das Escolas de 

Samba) ou às narrativas históricas “oficiais” e hegemônicas (afinal, o Rio “Antiga 

Capital do Império” é a mesma cidade que ensejou processos de expropriação e 

resistência simbólica entranhados em sítios como o Cais do Valongo, por exemplo).  

 Quando a tendência ao uniforme se exaure ante a imposição do múltiplo 

(ZAOUAL, 2008), cabe questionar em que medida um sítio como o Campo de Santana – 

associado, em primeira instância, à supracitada “história oficial”, embora atravessado 

por narrativas de embates e lutas das classes subalternizadas, tanto ontem quanto hoje – 

se prestaria a tais reenquadramentos. A que custo(s) se daria a inserção do parque nessa 

dinâmica – que tanto pode levar a um aumento da visibilidade do local, quanto ao 
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aprofundamento das desigualdades (e mesmo da deterioração física) que a ele são 

associadas? Nesse sentido, é válido confrontar como o Campo de Santana aparece em 

uma publicação como o prestigiado Lonely Planet, com os comentários acerca do parque 

disponíveis nos fóruns interativos do portal de viagens TripAdvisor. 

 

Campo de Santana is a pleasant green space that, on September 7, 1822, was 

the scene of the proclamation of Brazil’s independence from Portugal by 

Emperor Dom Pedro I of Portugal. The landscaped park, with swans and an 

artificial lake, is a fine place for a respite from the chaotic streets, and you’re 

likely to see a few wild agoutis (hamster-like rodents native to Brazil) 

scuttling about (ST. LOUIS, 2019, p. 298).  
 

 Em que se pese a profunda incorreção histórica presente no texto (que confunde 

Independência com Proclamação da República e, por extensão, São Paulo com Rio de 

Janeiro), o curto parágrafo sobre o Campo de Santana disponível no Lonely Planet 

chama a atenção pela ênfase conferida aos aspectos naturais do parque (o lago artificial, 

os cisnes e mesmo as cotias), aqui abordado como uma espécie de antídoto para o caos 

urbano. Não há menção aos monumentos ou esculturas que também compõem o cenário 

e, conforme já mencionado, a vinculação do local à história do país se dá sob uma 

perspectiva completamente equivocada. 

 Já os comentários postados no fórum  interativo do portal Trip Advisor
4
 acabam 

por reforçar, em alguma medida, muitos dos estigmas associados ao parque. Das 97 

avaliações disponíveis,  dez consideram o Campo de Santana “Excelente”; 34 o 

classificam como “Muito bom”, enquanto outros 40 assinalaram a opção “Razoável”. 

Nove colaboradores julgaram o Parque como “Ruim”, e outros quatro como “Péssimo”. 

Dentre as opiniões que podemos considerar positivas (“Excelente” ou “Muito bom”), 

predominam expressões como “oásis” e “pulmão de ar”, bem como elogios à boa 

localização do parque e à facilidade de acesso. A presença de animais também é algo 

que chama a atenção, muito embora haja uma tendência em se perceber os gatos como 

fazendo parte do ecossistema, junto com  as cotias e os demais espécimes silvestres. Mas 

mesmo no rol das percepções positivas, começam a aparecer menções referentes ao 

abandono do parque, à sujeira dos bancos e à ausencia de patrulhamento policial. 

                                                           

4
 Disponível em <https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506-d4509591-Reviews-

Campo_de_Santana-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html#REVIEWS>. Acesso em 22 jan. 

2021. 

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506-d4509591-Reviews-Campo_de_Santana-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506-d4509591-Reviews-Campo_de_Santana-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html#REVIEWS
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 Tais impressões se intensificam à medida que percorremos as opiniões que 

consideram o parque “Ruim” ou “Péssimo”. Aqui, não raro, constatações sobre o estado 

atual do Campo derivam para juízos essencialistas acerca do “ser brasileiro” e da 

maneira como o país trata seu patrimônio histórico-cultural. Destaco alguns deles: 

 
Vá por sua conta e risco… 
O Campo de Santana está intimamente ligado a vários fatos históricos 

ocorridos no Brasil. Deveria ser uma visita obrigatória e bem cuidado. 
Porém, estamos no Brasil e, especificamente, no Rio de Janeiro. 
Esse dois fatos mudam tudo. 
Infelizmente, nem de longe lembra a beleza do passado, além de ser um local 

extremamente perigoso, habitado por mendigos, pivetes, ladrões e usuários de 

drogas. 
O policiamento é fraco ou inexistente. 
O perigo paira no ar quando você está lá. É uma sensação horrível de que, a 

qualquer momento, você pode sofrer alguma violência. 
Um conselho : Não vá. Veja como era pelas imagens do passado. É mais 

seguro assim… (Usuário: jaf338, viajando com a família, proveniente de 

Ribeirão Preto, SP, em maio de 2019). 
 
O lugar poderia até ser digno de visitação, mas não é 
Vou ser sincera, a única coisa que eu vi nesse lugar alem do verde foram 

animais considerados de estimação (mais de 20 gatos espalhados pelo parque) 

muito desnutridos, abandonados, com comida e água escassa. Não entendo 

como os outros usuários não se comoveram com isso. Não entendo como 

muitas pessoas que ali passam diariamente não prestam nem para fazer um 

simples carinho nos bichanos que ficam perto das grades! O local não é muito 

limpo e tem um enorme 'ar' de abandono em relação a tudo, parque e os 

bichos que ali moram. (Usuário: EmyStoller, viajando em casal, proveniente 

de Curitiba, PR, em julho de 2015). 
 
Lugar terriblemente sucio, con mendigos donde fui asaltada 
Fui asaltada en plena luz del dia sin que los guardas policias hicieran nada, me 

amenazaron con un cuchillo y se llevaron mi cartera, mientras algunos 

mendigos que estaban orinando a la vista de todos miraban la escena. 

lugar repugnante, foco para el dengue con aguas sucias son un vertedero de 

basura. (Usuário: CeliaS, viajando com a família, proveniente de Rosário, 

ARG, em março de 2016). 
 

 Muito embora, em termos quantitativos, as opiniões negativas não sejam 

expressivamente superiores às positivas ou neutras, pode-se perceber uma recorrência do 

tópico (in)segurança, como algo que afastaria os visitantes do parque a despeito do 

reconhecimento de seu inegável valor histórico ou natural. Portanto, apesar da boa 

localização e de constituir um ponto de fácil acesso por meio de transporte público, o 

Campo de Santana ainda não parece fazer parte do imaginário popular como um 

reconhecido ponto turístico da cidade. 

 

https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4509591-r677195384-Campo_de_Santana-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4509591-r292199128-Campo_de_Santana-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303506-d4509591-r356139351-Campo_de_Santana-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
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Verificam-se problemas graves de segurança em todo o parque, mas 

principalmente na parte ao sul, junto ao “portão dos Bombeiros”. O 

fechamento deste portão, como já foi referido no item 3 (infraestrutura), gera 

uma área de pouca vigilância utilizada por delinqüentes e para a prostituição 

masculina. A chegada do crack à área central da cidade foi fator agravante, e 

muitos viciados se reúnem no Campo de Santana. A Secretaria de Assistência 

Social visita o parque todos os dias, mas o número de usuários não para de 

crescer. Câmeras de segurança foram instaladas, mas sempre tiveram um 

funcionamento precário. Faltou um projeto mais amplo, com integração de 

forças de seguranças municipais e estaduais. A fiação foi roubada e os postes 

foram instalados sem os cuidados necessários a um parque histórico tombado 

(DUARTE, 2012, p. 5).  
 

 

  Por um lado, parece haver, na percepção do senso comum, o entendimento de 

que o Campo de Santana possui um valor histórico inerente à sua própria condição de 

cenário para acontecimentos de vulto no âmbito das narrativas hegemônicas (como se 

sua “importância” estivesse condicionada a tais episódios, e não a outros que os 

antecedem ou sucedem). Em contrapartida, isso não parece suficiente para que o parque 

acione sentidos de pertencimento por parte de seus frequentadores, sejam eles 

transeuntes ou turistas.  

 Quanto a isso, não deixa de ser digno de registro que imagens como a do “oásis” 

sejam recorrentes no discurso de alguns visitantes a propósito da experiência 

prometida/oferecida pelo parque pois, conforme sentencia o geógrafo Yi-Fu Tuan (apud 

AZEVEDO, MATTOS & BARTHOLO, 2015, p. 253-254, grifado no original) 

 

lugar é um conceito que nasce na vivência do espaço, [e] surge no campo 

simbólico a partir da experiência ao longo do tempo, o que cria vínculos 

identitários. (…) Os “espaços” (...) transformam-se em “lugares” quando há 

uma relação de afetividade, um elo entre as pessoas e os locais, definido pela 

noção de “topofilia”. (…) O espaço e o tempo são o fluxo que permite o 

movimento, enquanto o lugar é pausa.    

 

 Sendo o oásis um lugar de pausa por excelência, que vai de encontro à condição 

de “lugar de passagem” atribuída ao parque em muitos dos depoimentos coletados no 

fórum do TripAdvisor, a reiteração dos discursos da insegurança e do abandono 

associados ao Campo de Santana acabam por obstruir sua constituição efetiva como um 

sítio simbólico de pertencimento, fomentando, em vez da topofilia de Tuan, um 

sentimento diametralmente oposto – a “topofobia”, materializada no que o autor chama 

de “paisagens do medo”.   
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O desencontro entre o homem e o Outro dificulta a ligação do sujeito com o 

lugar e a construção de sua vida expressa na paisagem. Proporcionando, neste 

caso, as paisagens das incertezas de um mundo que é, a todo o momento, 

“bombardeado” pelo individualismo e pela falta de contato. Promovendo a 

criação de paisagens do medo e de não-lugares, visíveis para o homem em 

diferentes formas. Seja uma rua, uma praça, uma loja, certo bairro, dentre 

outros, todos podem representar um ambiente que causa aversão, pois a 

pessoa não se reconhece ali e não percebe a vida socialmente compartilhada 

(TUAN, 2005 apud ALVES & DEUS, 2014, p. 74).  
 

 A lógica da topofobia enseja uma espécie de círculo vicioso que, em última 

instância, retroalimenta os estigmas responsáveis por sua própria existência. 

Examinaremos tais processos mais adiante, a propósito da dinâmica dos portões de 

acesso ao Campo de Santana, mas por ora é suficiente sinalizar que a perpetuação dos 

discursos sobre o parque ser um local inseguro favorece que transeuntes e turistas 

deixem de frequentá-lo, o que apenas amplia a sensação de insegurança generalizada e, 

em alguns casos, estimula a “resolução do problema” por meio de um tipo de 

intervenção do poder público que só faz aumentar o sentido de não-pertencimento 

articulado pelo local. Saturar as alamedas do parque de agentes da Guarda Municipal 

não necessariamente implica que o contingente de transeuntes que circula diariamente 

pelo local irá se “conectar” com os antecedentes históricos da ocupação popular do 

terreno, como na época em que recebia a alcunha de Campo das Lavadeiras, por 

exemplo. 

 Não obstante, a insistência da mídia em representar o parque unicamente a partir 

do seu papel nos episódios inscritos na história oficial apenas reforça esse afastamento. 

Por ocasião dos 130 anos de Proclamação da República, em 2019, uma matéria do 

telejornal RJ1 (Rede Globo) denunciou o estado de precariedade em que o Campo de 

Santana se encontra. "A gente olha aí e não consegue nem ler porque as letras foram 

retiradas. Então quem passa por aqui e vê esse monumento não consegue nem saber o 

que é", sentencia o historiador William Martins, a propósito de um monumento em 

homengem a Benjamin Constant, cujo Instituto homônimo funcionava no entorno do 

parque, antes da transferência da sede para o bairro da Urca (CENÁRIO, 2019).  

 Por fim, a escassez de investimento no parque - seja em termos de infraestrutura, 

práticas de preservação e proteção, ou mesmo no âmbito da segurança - ecoa um outro 

obstáculo muito comum às políticas de patrimônio no Brasil: 

a falta ou o contingenciamento de verbas que impossibilitam a realização de 

ações voltadas para a efetiva preservação e conservação de bens materiais 
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tombados. Esta incapacidade orçamentária imobiliza o Estado dificultando 

que os seus órgãos públicos destinados especificamente para a preservação do 

patrimônio cultural cumpram com o seu papel, abrindo espaço, assim, para 

que outros agentes, públicos ou privados, intervenham nas políticas de 

preservação através do Poder Judiciário (ALVARENGA, 2018, p. 31). 
  

 Tais peculiaridades refletem o caráter profundamente dialógico dos processos de 

formação da nacionalidade, algo que os últimos dois séculos de História brasileira 

traduzem de maneira exemplar e que a trajetória do Campo de Santana, com suas 

múltiplas configurações espaciais e denominações, em certa medida também ecoa. 

 

2.2 RECORTES SOBRE A HISTÓRIA DO CAMPO DE SANTANA, DA CRIAÇÃO 

AOS DIAS DE HOJE 

 

No que tange ao exercício da centralidade por parte do Campo de Santana, ele 

se revestiu de uma certa ambiguidade, não quanto à unidade espacial mínima 

para a qual o Campo serviu de centro (unidade essa que continuou a 

corresponder à que era a cidade em princípios do Oitocentos, isto é, no 

término do período colonial), mas quanto à condição dessa unidade espacial, a 

qual, no decorrer do século XIX, em função da expansão urbana, caminhou no 

sentido de tornar-se o Centro da cidade. Esquematicamente, o Campo passou 

de Centro do Rio de Janeiro a centro do Centro do Rio de Janeiro, cidade sede 

do governo do país, exercendo sua centralidade, no primeiro caso, sobre duas 

unidades espaciais concêntricas: o Centro e a cidade; e, no segundo, sobre 

três: o Centro, a cidade e o país (SISSON, 2008, p. 76). 

  

 A identificação "Campo da Cidade" foi o primeiro nome da área hoje conhecida 

como Campo de Santana, justamente por compreender o limite do centro urbano do Rio 

de Janeiro, que até o início do século XVIII era situado entre a Rua Vala (atual região da 

rua Uruguaiana) e o Mangal de São Diogo (hoje conhecido como Cidade Nova). Toda a 

região era um grande areal desabitado, por onde passava uma pequena estrada que fazia 

a ligação com a Fazenda dos Jesuítas (abrangendo os posteriormente constituídos bairros 

da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, Maracanã,  Engenho Novo e São Cristóvão). 

 

Como se dizia na época, apenas os “infames pela raça ou religião” – como 

judeus, degredados, negros etc... – moravam ou frequentavam a região. Os 

ciganos, por exemplo, deportados de Portugal por D. João V, fincaram suas 

barracas depois do Rocio Grande (atual Praça Tiradentes) em direção ao 

mangue. E, seguindo essa separação do espaço, logo no início do século 

XVIII, a Irmandade de São Domingos, composta por negros, conseguiu um 

lote de terras nessa área (atual Presidente Vargas, altura da Avenida Passos) 

para erguer uma igreja. E, como se tratava da construção mais distante depois 

da Rua da Vala, o Campo da Cidade começou a ser chamado de Campo de 

São Domingos (PIMENTEL, 2017). 
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 Aqui, já se nota o princípio das articulações entre os nomes do território e o 

imaginário de cunho religioso/católico, que perdurará até os dias de hoje. Por volta de 

1710, os devotos de Santa Ana, também negros, passaram a manter uma imagem da mãe 

de Maria naquele mesmo templo, o que causou desentendimentos com os dominicanos. 

Por isso, em 1735, a referida irmandade deu início à construção de sua própria capela e, 

desde então, a área ao redor passou a ser chamada de Campo de Santana.  

 Quando o Rio de Janeiro se transformou no porto oficial de exportação de metais 

e pedras preciosas de Minas Gerais, por sua vez, a cidade cresceu de maneira acelerada, 

e essa expansão também fez com que, a partir da metade do século XVIII, a área dos 

campos de São Domingos e Santana fosse usada como local de despejo de lixo e esgoto. 

A transformação da área só ocorreu na última década do século XVIII, quando o vice-rei 

D. José Luis de Castro, segundo Conde de Resende, ordenou o saneamento da região. 

Este processo incluía a drenagem, o aterramento, a abertura de ruas no entorno e a 

divisão das terras públicas em novas chácaras. 

 Após a chegada da Família Real, o príncipe-regente D. João VI mandou construir 

um chafariz no Campo de Santana, utilizado pelas lavadeiras e pelas pessoas que 

distribuíam ou vendiam água pelas casas e ruas (conhecidos como “aguadeiros”). 

Informalmente e por metonímia, o parque também passou a ser identificado como 

Campo das Lavadeiras. Pouco tempo depois, em 1817, e por ocasião da instalação de 

arquibancadas para a realização de touradas no local, o parque passou a ser conhecido 

como Praça dos Curros (em referência aos currais que abrigavam os animais). A região 

também foi escolhida como local para o Quartel do Regimento da Tropa, atual Palácio 

Duque de Caxias. 

 

A partir de 1822, o campo passou a ser o centro político da cidade, após os 

eventos decorrentes do Dia do Fico, em 9 de janeiro, quando o príncipe D. 

Pedro conclamou a população do Rio, ali reunida às pressas, a que o 

defendessem dos soldados portugueses comandados pelo general Jorge de 

Ávilez, que queriam embarcá-lo à força para Portugal. Como a tenacidade do 

povo carioca conseguiu impedir a partida de D. Pedro, o logradouro passou a 

ser denominado Campo da Honra (DIAS, 2010). 

  

 Em 12 de outubro de 1822, o mesmo D. Pedro IV que havia escolhido o Campo 

de Santana como local das comemorações de seu casamento com a arquiduquesa da 

Áustria, Maria Leopoldina, foi ali aclamado Imperador do Brasil pela população, agora 
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como D. Pedro I. O local da aclamação não foi escolhido à toa, pois desde as melhorias 

realizadas no final do século XVIII, o Campo havia se tornado o cenário das festas mais 

populares da cidade, a começar pelas comemorações do Império do Divino Espírito 

Santo (promovidas pela Irmandade de Santana), que, em algumas ocasiões, chegavam a 

durar três meses. Durante a festa, o lugar passou a se chamar Campo da Aclamação, 

nome que perdurou até 1889 (DIAS, 2010; PIMENTEL, 2017). 

 Em 1825, é apresentado ao Senado da Câmara um projeto para a construção do 

primeiro monumento cívico em comemoração à Independência do Brasil, sob 

responsabilidade do escultor francês Louis Rochet. Este consistiria em uma estátua 

equestre de d. Pedro I e seria inicialmente alocado no Campo de Santana, mas a 

crescente impopularidade do imperador colocou o projeto em suspenso; apenas em 1862 

a estátua foi finalmente inaugurada, mas em outro local: a Praça da Constituição, atual 

Praça Tiradentes, também na região central do Rio de Janeiro (KNAUSS, 2007, 2010). 

Tais flutuações ecoam debates sobre a questão da memória e das disputas pelo direito de 

sigmificar os espaços públicos, visto que 

 

a escultura de lógica monumental não é apenas uma imagem plasticamente 

definida. Ao procurar promover a presença do passado no presente, a lógica 

do monumento apresenta e favorece a experiência sensível de uma leitura da 

história que mesmo quando não compreendida explicitamente é percebida 

afetivamente pela exposição do belo e pela mobilização coletiva. Nesse 

processo a memória coletiva ganha o seu enquadramento (KNAUSS, 2010b, 

p. 227-228). 
 

 Naquele mesmo local, em abril de 1831, o campo foi palco da rebelião dos 

batalhões estrangeiros que serviam ao Exército Brasileiro, fato que levou à abdicação de 

D. Pedro I no ano seguinte. Com isso, o Campo da Aclamação, ainda popularmente 

conhecido como Campo de Santana, voltou a ser chamado de Campo da Honra. O nome, 

embora não tenha sido oficializado, prevaleceu até a coroação de D. Pedro II, apesar de 

os partidários da Regência terem decidido denominá-lo Campo da Redenção, enquanto 

uma minoria o chamava de Campo da Liberdade. Uma segunda – e igualmente 

malograda – tentativa de se inaugurar uma estátua equestre no Campo de Santana, desta 

feita do imperador D. Pedro II e no contexto da vitória brasileira na Guerra do Paraguai, 

começa a se delinear em 1870: este projeto, contudo, nunca foi completado, em parte 
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pelo fato de o próprio imperador ter recusado a homenagem, optando em vez disso pelo 

empenho dos recursos na construção de escolas públicas (KNAUSS, 2010). 

 Em 1870, o engenheiro civil, botânico e naturalista francês Auguste François 

Marie Glaziou e o estudioso de assuntos de jardinagem José Francisco Fialho 

apresentaram um projeto para os jardins do Campo, aprovado em 3 de julho de 1871 e 

assumido sozinho por Glaziou. O jardim foi inaugurado de maneira solene - não por 

acaso - em 7 de setembro de 1880, quando se celebrava o Dia da Independência (DIAS, 

2010), "e os elogios ao seu criador e ao local ecoaram por todos os lados, provenientes 

daqueles que viram o espaço sofrer tal mudança drástica" (TERRA, 1993, p. 112). 

 

Glaziou cercou o campo com grades de ferro de desenho artístico. O parque 

passou a ser cruzado por numerosos e largos caminhos, cobertos de areia fina. 

Por todo o gramado, espalharam-se lindas árvores, arbustos e pequenos lagos. 

Canais corriam em várias direções, atravessados por pontes e ornados com ilhas 

de pedras e vegetação exótica, além de tritões de bronze com repuxos d’água. 

De um rochedo – cujo interior abrigava uma caverna – brotava uma cachoeira 

(DIAS, 2010). 

 

 

 O projeto de Glaziou busca materializar um ideal de modernidade que toma por 

nítida referência o modelo parisiense/francês, e cuja importância vai coincidir (e se 

ampliar) “no contexto de afirmação do estado nacional. Sua estética terminou se 

confundindo com a do Império do Brasil” (KNAUSS, 2009, p. 382).  Por outro lado, tais 

intervenções acabam por descaracterizar o Campo como um terreno de uso e ocupação 

popular, algo que chamou a atenção do escritor Machado de Assis, que identificava na 

então atual configuração do parque uma "construção de gentleman", e não mais o 

"espaço rústico mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos" 

de outrora (apud SEGAWA, 1996, p. 151).  

 

Se o largo do Paço era o lugar do desempenho do poder e a Quinta da Boa 

Vista, a moradia real, o Campo de Santana era o teatro das celebrações e dos 

conflitos, (...) onde o povo podia aclamar ou desdenhar seus governantes, 

invocar a proteção divina e demonstrar sua fé religiosa; lugar para discursar, 

vender, brincar, passear (...) Na cartografia do século 19, o Campo de Santana 

foi a articulação entre a Cidade Velha e a Cidade Nova, ou entre o núcleo 

colonial e a cidade imperial; a confluência do espaço religioso, do espaço 

militar, do espaço mundano, do espaço da realeza. O jardim de Glaziou 

liquidou essa rica sobreposição: instaurou uma norma, uma disciplina na qual 

o júbilo da festa, o temor do confronto, o ruído da manifestação popular dá 

lugar à celebração da natureza domesticada pelos humanos (SEGAWA, 2016, 

p. 174). 
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 Na virada do século XIX para o XX, entretanto, várias chácaras e residências de 

nobres, médicos e outros profissionais liberais, instaladas nas ruas ao redor do Campo de 

Santana, haviam se transformado em casas de cômodos e habitações coletivas ocupadas 

por integrantes das camadas mais populares, popularmente conhecidas como cortiços ou 

“cabeças de porco”, oferecendo, assim, uma sutil resistência ao processo de elitização 

em curso.  

 Provavelmente pela proximidade com o quartel-general do Exército, muitos 

militares moravam na região; dentre eles o Marechal Deodoro da Fonseca, cuja 

residência ficava no próprio Campo da Aclamação. Na noite de 14 de novembro de 

1889, alunos-alferes da Escola Militar e oficiais dos regimentos de artilharia e de 

cavalaria resolveram se rebelar contra o governo imperial; dado o poder de influência 

que Deodoro detinha sobre as tropas, e diante da resistência quase nula por parte do 

Império, já ao fim da tarde do dia 15 a República estaria instaurada no Brasil 

(PIMENTEL, 2017). 

 Não tardaria para que, por razões algo evidentes, o Campo da Aclamação fosse 

logo rebatizado de Praça da República. A partir de 1893, e em obediência a uma Lei 

datada do ano anterior, que passava ao então Distrito Federal a responsabilidade pela 

administração e proteção dos jardins da cidade (dentre os quais, a Praça da República), é 

criada a Inspetoria de Mattas, Jardins, Caça e Pesca, em substituição à antiga Direção 

dos Jardins Públicos, Arborização e Florestas da Cidade do Rio de Janeiro, cuja chefia 

era, até então, ocupada por Glaziou. O novo cargo é designado a Júlio de Gonçalves 

Furtado.  

 A gestão do prefeito Pereira Passos (1906- 1910) assinala um dos períodos nos 

quais o Campo de Santana sofreu alterações mais radicais, sobretudo pela construção, 

em 1909, de uma sede para a supracitada Inspetoria, a partir de projeto de Leon 

Gaulbert. O reconhecimento e a denominação oficial do parque como Campo de 

Santana, contudo, ocorreria apenas em 1917, com a promulgação do decreto nº 1165 de 

31 de outubro. 

 Em 1934, por sua vez, o decreto nº 4786 de 21 de maio desvincula o parque das 

ruas do entorno e ele é novamente rebatizado, desta feita como Parque Júlio Furtado (em 

homenagem a seu primeiro inspetor), com as ruas que o circundam recebendo o nome de 

Praça da República. A denominação permaneceria até 1939 quando, pelo decreto nº 
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9876 de 25 de agosto, o parque voltou a se chamar Praça da República, reincorporando 

em sua área as ruas do entorno (DIAS, 2010). 

 Um primeiro tombamento do parque ocorre em 1938, sob o processo 99 T-38, 

inscrito no Livro do Tombo Histórico (fls. 13, inscrição n. 67), e no Livro de Tombo das 

Belas Artes (fls. 27, inscrição n. 155). Contudo, em função das obras da Avenida 

Presidente Vargas, o próprio Getúlio assina um despacho determinando a suspensão do 

tombamento, em 1943 (conforme Processo P.R. 310). A abertura da Avenida Presidente 

Vargas, em 1944, aliás, é uma das responsáveis pelo maior redimensionamento da área 

do parque, que teve seus 142.421m2 originais reduzidos a meros 18.216m2. A adaptação 

foi conduzida pelo arquiteto José da Silva Azevedo Neto, a partir de 1941 e no governo 

do prefeito Henrique Dodsworth (GOMES & LOPES, 2019).  

 Durante décadas, o Parque foi perdendo sua relevância e sendo progressivamente 

abandonado. Suas cercanias tornam a ser o cenário de acontecimentos significativos já 

em um contexto imediatamente anterior à deflagração do Golpe Militar de 1964, como o 

célebre Comício das Reformas (ou Comício da Central), conduzido pelo então 

presidente João Goulart em março daquele mesmo ano. Com a radicalização da 

Ditadura, o Campo também foi palco de violentos conflitos entre as forças da repressão e 

os estudantes da então Faculdade Nacional de Direito (atual Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, localizada no antigo prédio do Senado).  

 Enquanto isso, a Lei nº 575, de 13 de agosto de 1965, novamente rebatiza o 

parque de Campo de Santana, com as ruas do entorno recebendo o nome de Praça da 

República.  Cerca de dois anos depois, ocorre a reinstalação
5
 dos gradis em torno do 

parque, com o intuito declarado de “afastar (…) a mendicância, a prostituição e a 

marginalidade que hoje o infestam” (apud TRINDADE, 2000, p. 143) - mas também de 

dificultar a entrada dos estudantes que fugiam dos confrontos com as forças repressoras 

militares durante a Ditadura. Aqui, já se percebe uma certa preponderância do discurso 

sobre a insegurança do local, manifesto na adoção de práticas repressivas e restritivas 

por parte das forças responsáveis pela manutenção da ordem pública. 

                                                           

5
 Os gradis originais do parque, que constavam do projeto de Glaziou, foram importados da fundição Val 

D'Osne (França); removidos na década de 1940, por ocasião da abertura da Avenida Presidente Vargas; e 

transferidos para o campus da Praia Vermelha da UFRJ, na Urca, e para o parque Recanto do Trovador, 

em Vila Isabel (SENTO SÉ, 2018). 
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Quando essas obras já estiverem prontas será criado um serviço de guarda 

próprio, além do policiamento normal da Polícia Militar, o que impedirá que 

os milhares de pessoas que todo o dia cruzam o jardim rumo à Central 

continuem destruindo as plantas e o gramado. A extinção dêsse [sic] afluxo 

de pedestres também afastará do local os marginais que custumam [sic] 

assaltar os passantes na sombras do parque, assim como as prostitutas e os 

mendigos (id. ibid., grifo meu) 

 

   Em 1968, por sua vez, o Campo de Santana é finalmente tombado pelo Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC
6
, órgão de preservação estadual que 

reconhece o valor histórico e artístico do parque, muito embora, nessa mesma época, 

existisse por parte do então Diretor do Departamento de Trânsito (um General do 

Exército) a intenção de transformar o local em um grande estacionamento (TRINDADE, 

2000, p. 129).  

 No contexto das novas perspectivas sobre o Patrimônio que assinalamos 

anteriormente neste texto, segundo as quais a preocupação com a simples preservação de 

monumentos isolados (característica das décadas de 1960 e 1970) cede lugar a noções 

como reabilitação ou revitalização urbana, agora sob a égide de um olhar cultural sobre 

a cidade e englobando novas pautas e atores sociais, podemos situar o Decreto 

Municipal nº 4141 de 1983, mediante o qual o Campo de Santana passa a ser também 

considerado uma Zona Especial do Corredor Cultural do Rio de Janeiro
7
. Funcionando 

como uma espécie de antídoto à crescente especulação imobiliária e ao início de um 

processo de esvaziamento e deterioração que se intensificaria na década seguinte, a 

iniciativa do Corredor Cultural remonta ao ano de 1979 e tinha por intuito “preservar os 

conjuntos arquitetônicos, revigorar as atividades comerciais e artísticas e impulsionar o 

turismo na região central” (BITAR, 2016, p. 270), então associada majoritariamente às 

atividades financeiras e de negócios.  

                                                           

6
 Instituído em 1975, o INEPAC é "herdeiro direto da Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico do 

Estado da Guanabara - DPHA, criada por decreto em 1963 e [considerado o] primeiro órgão de 

preservação do patrimônio cultural em nível estadual". Disponível em 

<http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/home/instituicao>. Acesso em 25 ago. 2020.  
7
 A íntegra do documento encontra-se disponível em 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4354360/4107413/centro_dec4141_83_corredor_cultural.pdf>. 

Acesso em 25 ago. 2020. 

http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/home/instituicao
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4354360/4107413/centro_dec4141_83_corredor_cultural.pdf
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 A inclusão do Campo de Santana no Corredor Cultural, entretanto, não parece ter 

se revertido em uma ampliação de seu reconhecimento por parte substancial do público a 

quem se destinavam tais iniciativas; uma das razões que podemos conjecturar para tal 

insucesso diz respeito à ausência quase total de outras opções de lazer e entretenimento 

artístico-culturais de ampla visibilidade em seu entorno próximo - sobretudo, se a oferta 

for comparada à de outras regiões do centro incluídas no Corredor, como a área da 

Cinelândia ou mesmo o eixo entre a Candelária e a Praça XV, no qual proliferaram 

restaurantes, galerias de arte e centros culturais a partir da década de 1990 (PINHEIRO, 

2002). Como concentração (de atrações) e circulação (de pessoas) andam de mãos dadas, 

a área do Campo se viu presa em um círculo vicioso de abandonos que perdura até os 

dias de hoje. 

 

O Centro do Rio vem mostrando, há anos, vários sinais de requalificação e 

regeneração. É verdade que o processo está ainda muito mais ligado à ação 

governamental do que à da iniciativa privada, setores que ditam os rumos do 

desenvolvimento, mas também da deterioração de frações importantes do 

território da cidade. (...) Manter a imagem de um sítio decadente para 

“vender” a imagem de novas áreas tem sido uma constante na história urbana 

carioca. Novos ventos, porém, estão soprando e potencialidades surgindo no 

Centro do Rio. Não é disso que o capital vive? De farejar novas oportunidades 

para maximizar seus lucros? (PINHEIRO, 2002, p. 2-3).  

 

 Uma outra questão que atravessa o Campo de Santana no dias de hoje diz 

respeito à variável ambiental que, não raro, vai de encontro ao fato de ele constituir um 

bem tombado. De forma análoga a outros discursos que perpassam o parque (como o da 

falta de segurança), a problemática dos animais associada ao local também não é 

particularmente nova. Já em 1922, a identificação de espécimes silvestres no Campo, 

como aves de grande porte e as cutias, era reconhecida como “fonte de alegria para a 

população, que se diverte com seus movimentos” (apud TRINDADE, 2000, p. 135). 

Matérias de jornal datadas de finais da década de 1990, por sua vez, já inserem os gatos 

na fauna do Campo de Santana, entretanto imiscuídos no rol dos demais espécimes e 

que, pelo menos em teoria, estariam  igualmente contemplados pela provisão de rações e 

alimentos diversos adquirida pela Fundação Parques e Jardins.    

 Em outubro de 2019, uma protetora independente, mediante a mobilização de 

recursos próprios, adquiriu e instalou quatro abrigos em formato de casinhas no local, 

com o intuito de trazer algum bem-estar aos animais ali abandonados. Logo em seguida, 
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essas casinhas foram removidas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan), órgão cujas atribuições envolvem, dentre outros encargos, a manutenção das 

características do local, com a justificativa de que o projeto original do parque não previa a 

instalação de abrigos para animais. 

 

"O Campo de Santana é tombado e o projeto dos jardins históricos, elaborado pelo 

célebre paisagista Glaziou, não prevê a instalação de abrigos para animais. Com isso 

em vista, o Iphan mantém-se contrário a intervenções que possam descaracterizar o 

monumento e reafirma a defesa da preservação dos bens tombados de modo a 

garantir a manutenção de suas características originais para as gerações futuras”, diz 

o Iphan, por meio de nota (apud BOECKEL, 2019). 

 

 O gesto do IPHAN ensejou uma mobilização por parte de alguns setores da sociedade 

civil, em particular dos protetores e defensores da causa animal, que hoje conseguem se 

articular muito rapidamente por meio das mídias sociais. Com o apoio da OAB-RJ e da 

Prefeitura do Rio, que chegou a se manisfestar oficialmente através do Prefeito Marcelo 

Crivella
8
, as casinhas foram novamente reinstaladas no campo.   

 Já no mês seguinte, em novembro de 2019, ocorreu a 3ª edição da LER - Salão 

Carioca do Livro, tradicionalmente sediado na Biblioteca Parque Estadual e que, pela primeira 

vez, utilizaria o vizinho Campo de Santana como um espaço anexo do evento. A ocupação do 

parque também gerou diversos debates junto aos grupos de protetores, contando inclusive com 

o respaldo do Deputado Estadual Dr. Marcos Paulo (PSOL), que chegou a fazer uma 

manifestação oficial  referente ao uso do espaço sem a implantação de nenhum plano de ação 

para evitar quaisquer impactos aos animais silvestres e domésticos (DR. MARCOS PAULO, 

2019). A despeito disso, o evento ocorreu conforme o previsto, com a instalação de palcos, 

banheiros químicos e tendas para refeição sendo obviamente acompanhada pelo barulho dos 

equipamentos de montagem, e foi considerado um sucesso pelos frequentadores do local.  

 A realização da feira, portanto, levantou um novo questionamento: por qual motivo 

algumas modificações do espaço são barradas com a justificativa do tombamento do local, 

enquanto que, em outros momentos, ou de acordo com outros interesses, intervenções de igual 

ou maior porte não são questionadas?  Tais disputas pelo direito de (res)significar o Campo 

                                                           

8
 Importante ressaltar que, desde o início de seu mandato, a gestão de Crivella vem sendo alvo de inúmeras críticas 

por parte de protetores e defensores dos direitos dos animais (COELHO, 2018), portanto podemos interpretar o 

voluntarismo do prefeito em realocar as casinhas no parque como uma provável estratégia de sensibilização da 

população, tendo em vista o então iminente pleito eleitoral para a Prefeitura do Rio (que ocorreu em 2020). 
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de Santana e dele se apropriar, longe de exigirem uma resolução imediata, podem ser a chave 

para o entedimento da real função social do parque, pois conforme endossado por Pollak 

(1992 apud VASSALO & CICALO, 2015), a negociação e o conflito fazem parte dos 

processos pelos quais a(s) histórias e a(s) memória(s) de determinados sítios são interpeladas 

pelos indivíduos, organizações e também pelo coletivo, consoante os interesses e pontos de 

vista de cada um dos atores sociais envolvidos, pois 

 

(...) de acordo com Fabre [2009] os monumentos são objetos 

ventríloquos, ou seja, possuem vozes e significados que variam 

em função de quem os observa: moradores, turistas, gestores, entre 

outros atores, não compartilham necessariamente os mesmos 

entendimentos a seu respeito. As transformações de sentido também se 

inscrevem na duração: ao longo do tempo, os monumentos emitem 

histórias circunstanciais, verdades datadas que se transformam 

progressivamente (VASSALO & CICALO, 2015, pp. 243-244). 

  

 Como os debates sobre identidade, patrimônio e cultura podem contribuir não 

apenas para uma melhor compreensão deste cenário, mas também para fomentar 

eventuais intervenções nele? "Nos dias de hoje, os discursos sobre patrimônio enfatizam 

seu caráter de construção ou invenção, derivado das concepções antropológicas de 

cultura, que passa a ser tomada como sistema simbólico, como estruturas de significado 

pelas quais os homens orientam suas ações" (OLIVEIRA, 2012, l. 2261). Da mesma 

forma, portanto, que as identidades nacionais e culturais são entendidas como dotadas de 

fluidez e desprovidas de uma essência imutável, igualmente instáveis são os significados 

que atribuímos às figuras e aos sítios históricos, sobretudo quando isto se dá no âmbito 

de uma disputa pelo direito de (res)significar as memórias associadas a eles.  

 

Do ponto de vista do Estado e de suas políticas, especificamente suas políticas 

de patrimônio, “identificar” um grupo e seu patrimônio equivale a exercer 

positivamente sua função enquanto agência do poder. (...) Nesse sentido, os 

patrimônios são menos expressões de identidades do que meios de produção 

de determinadas formas de autoconsciência individual e coletiva. O debate 

sobre os patrimônios não deve, portanto, do ponto de vista analítico, limitar-se 

às tarefas de descobrir, defender e preservar “identidades” supostamente 

dadas (GONÇALVES, 2015, p. 213). 

       

 Portanto, e à guisa de conclusão, se todo ato de lembrar carrega consigo todo um 

corolário de esquecimentos, toda afirmação identitária instaura, também, um sentido de 

diferença; e nenhum destes gestos são neutros, ainda que, por vezes, determinadas 
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atitudes de governos ou gestões possam ter o objetivo de serem reconhecidas como 

imparciais ou a-históricas. 
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3. DISCUSSÃO SOBRE O FORMATO 

 

 3.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

  

 O projeto de exposição aqui apresentado constitui uma tentativa embrionária no 

sentido de fomentar a reinserção do Campo de Santana nas coordenadas de 

pertencimento do contingente de transeuntes ou turistas que percorrem ou se apropriam 

do local diariamente, razão pela qual sua própria concepção parte de uma revisão 

bibliográfica sobre a história do Parque e os eventos que lá ocorreram. Tal retrospectiva 

revela-se fundamental não apenas para subsidiar a seção informativa da exposição, mas 

também para fornecer alguns eixos (sub)temáticos em torno dos quais a estrutura da 

mesma pode estar organizada. 

 A etapa subsequente do projeto compreenderia a confecção da exposição 

propriamente dita, subdividindo-se, por sua vez, nas seguintes etapas: levantamento 

iconográfico e cartográfico sobre o Campo de Santana, com ênfase nos últimos 150 

anos, e a partir de pesquisa em acervos como o do Arquivo Nacional e do Arquivo Geral 

da Cidade do Rio de Janeiro; curadoria, organização e edição do material selecionado; e, 

por último, escolha e definição do local da exposição. 

 Museus, assim como Jardins Zoológicos, são dispositivos de transmissão de 

conhecimento que remontam ao século XIX e sua característica ânsia pela exibição 

sensacionalista do diferente e do exótico. No decurso da últimas décadas, contudo, 

identifica-se uma tendência à problematização do caráter etnocêntrico e "disciplinar" de 

tais atrações, em paralelo a uma busca por outras formas de se explorar a inegável 

dimensão educacional daquilo que o museu tradicional outrora permitia. Centros 

culturais (que proliferaram nos ambientes urbanos ao longo dos últimos 20 anos, 

sobretudo) seriam uma maneira de fraturar a ortodoxia do espaço museal pela via de 

modalidades alternativas de engajamento e apropriação por parte de seus visitantes. Uma 

outra possibilidade residiria na extrapolação radical da própria lógica de "caixa" que 

atravessa tanto o museu tradicional quanto o centro cultural: cidades como Berlim, por 

exemplo, se consagraram no panorama artístico internacional precisamente por trazerem 

a arte e o conhecimento para as ruas, parques e praças da cidade, onde a interferência do 

ambiente externo deixa de ser um problema a ser contornado e passa a compor a 
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experiência de fruição em si mesma (MESSAGE, 2006). 

 Idealmente, portanto, o lugar mais adequado para a montagem da exposição seria 

o próprio Campo de Santana, visto que confinar a exposição em uma galeria ou centro 

cultural não apenas reproduziria a ideia de que o parque não pertence à cidade e a seus 

habitantes (e vice-versa), como também restringiria o público da exposição às pessoas 

que, em alguma medida, já se interessam ou se preocupam com as questões de educação 

patrimonial e ambiental. Ainda que a região central do município do Rio de Janeiro seja 

farta em museus de viés historiográfico (como o Museu Histórico Nacional), bem como 

em centros culturais dos mais diversos portes e enquadramentos (Centro Cultural Banco 

do Brasil, Espaço Cultural dos Correios, Casa França-Brasil, Hélio Oiticica, dentre 

outros), tal opção iria de encontro à "essência" mesma do Campo de Santana hoje, que é 

o estatuto de local de passagem de que desfruta junto aos frequentadores da região 

central do Rio de Janeiro.  

 Em contrapartida, a distribuição dos painéis pelas aléias e alamedas do Parque, 

em alguma medida integrados aos monumentos que já existem em seu interior, 

viabilizaria que o público, ao passar pelo local e se deparar com as fotografias, pudesse 

ressignificar o próprio entorno, que talvez até constitua parte recorrente de seu trajeto 

diário - muito embora essa apropriação se dê, quase sempre, em uma espécie de "piloto 

automático" característico de muitos fluxos cotidianos contemporâneos. 

 Contudo, a elaboração deste projeto ocorreu em simultâneo a diversos 

impedimentos decorrentes da pandemia mundial do novo Coronavírus (COVID-19), que 

restringiram sobremaneira as possibilidades de circulação pela cidade e o funcionamento 

de inúmeros serviços (alguns deles, já reconhecidos pela extrema morosidade, ainda que 

sob circunstâncias "normais"). Assim sendo, e diante da não-obrigatoriedade de que o 

projeto de exposição assumisse um formato concreto, etapas inicialmente previstas como 

a obtenção das respectivas autorizações de uso do material de acervo; a produção de um 

ensaio fotográfico sobre o Campo de Santana hoje; a confecção dos painéis e banners; a 

montagem e o monitoramento da exposição; e sua desprodução, com subsequente 

devolução dos materiais, foram colocadas em suspenso, muito embora seja inegável o 

reconhecimento de sua importância.   
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 3.2 CONCEITO GERAL DA EXPOSIÇÃO 

 

 A exposição se divide em três grandes blocos. O Bloco I, "Criação do Campo de 

Santana", contemplaria as imagens mais reconhecidamente detentoras, pelo senso 

comum, de um sentido de passado histórico remoto, como as aquarelas pré-demarcação, 

as plantas da época de Glaziou e os projetos de ajardinamento que se sucederam. O 

Bloco II, intitulado "Transformações urbanas", cobriria as inúmeras reconfigurações 

pelas quais o parque passou ao longo do século XX, com especial ênfase no 

redimensionamento provocado pela abertura da Avenida Presidente Vargas e nos 

episódios da história política, social e cultural brasileira e carioca que ressoaram no 

Parque. Por fim, o Bloco III, "O Parque hoje", tematizaria os usos e apropriações que o 

Campo de Santana sofre nos dias que correm, e que vão desde a problemática do 

abandono de animais até os impasses referentes à segurança pública e sua percepção 

como um local perigoso. 

 Ainda que a descrição sintética dos Blocos possa sugerir a existência de uma 

linearidade cronológica a ser percorrida pelo público, na prática não é o que irá ocorrer, 

e para isso será levada em consideração a própria lógica dos portões que dão acesso ao 

Parque. O Campo de Santana possui quatro portões, aqui identificados pelo ponto de 

referência, ao mesmo tempo, mais conhecido e mais próximo:  

 

1. Acesso "Presidente Vargas/ Central do Brasil": de intensa movimentação, sobretudo 

nas calçadas, onde diversos vendedores ambulantes e de mercadorias de segunda mão 

(configurando uma dinâmica de comércio popularmente conhecida como "shopping-

chão") se instalaram. 

 

2. Acesso "SAARA": também de intensa movimentação,  em função da proximidade 

com o tradicional centro de comércio popular da cidade, e ampliada depois da 

inauguração de uma estação do VLT Carioca. 

 

3. Acesso "Corpo de Bombeiros": o menos frequentado dos quatro acessos, a despeito do 

alto fluxo de carros na via do entorno. Em consequência disso, o setor correspondente do 

lado de dentro do Campo também acaba sendo a seção mais erma do parque, e no qual 



 

30 

 

se verifica a maior concentração de animais abandonados. É, ainda, o setor 

compreendido entre o Espaço de Desenvolvimento Infantil Campos Salles e as Grutas de 

Rocailles, portanto contendo poucos caminhos para circulação de pedestres. 

 

4. Acesso "Souza Aguiar/ Faculdade Nacional de Direito": de movimentação média-alta, 

favorecida pela presença do Hospital Municipal e de diversos pontos de ônibus. Este 

acesso é o mais próximo da sede da Fundação Parques e Jardins, cuja criação 

desempenhou um papel fundamental na história do Campo.  

 

 A correspondência entre os Acessos do Parque e os Blocos Temáticos da 

Exposição obedeceria, portanto, a uma lógica que levaria em conta eventuais 

correspondências entre a respectiva entrada e a própria história do local. Assim, o Bloco 

I, de viés histórico mais pronunciado, e cujo conteúdo cobre majoritariamente o período 

inicial da constituição do Parque, faria sentido se alocado nas cercanias da sede da 

Fundação Parques e Jardins, como forma de assinalar não só a centralidade da 

intervenção de Glaziou, mas a importância dos processos de institucionalização e 

reconhecimento como Patrimônio Artístico-Cultural de que o Campo foi objeto. De 

forma análoga, o acesso próximo à Avenida Presidente Vargas funcionaria como uma 

pertinente porta de entrada para o Bloco II, que discutiria, entre outros temas, os 

impactos da abertura da própria via na área do Campo. Por último, mas não menos 

importante, a alocação do Bloco III nas proximidades do Acesso "SAARA", entreanto 

também se espraiando pelas alamedas próximas ao “Portão dos Bombeiros”, traduziria 

esse olhar mais contemporâneo sobre o local, manifesto na intensa circulação de pessoas 

e no caráter popular dos fluxos (inclusive, de capital) que por lá orbitam, traduzindo, 

ainda, uma outra perspectiva sobre a modernização do espaço urbano, atrelada à 

realização de grandes eventos culturais-midiáticos e aos processos de 

expropriação/gentrificação que ensejam.  

 Em sintonia com muitos jardins urbanos que lhe são contemporâneos, o Campo 

de Santana possui uma "geometria interna" que favorece múltiplas possibilidades de 

percurso. O pedestre tanto pode efetuar um trajeto linear entre Portões, atravessando o 

parque por seu eixo central (do Acesso 2 ao Acesso 4, e vice-versa), quanto deambular 

pelas aléias menores com o intuito de chegar do outro lado ou, se esta for a sua intenção, 
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deliberadamente "se perder" no Parque (mesmo a maneira mais retilínea de chegar do 

Acesso 1 ao 4 obrigam o pedestre a efetuar alguns desvios). Longe de pretender esgotar, 

aqui, as diversas possibilidades de fruição da exposição, podemos conjecturar alguns 

percursos possíveis, que nos permitem questionar a ortodoxia da linearidade histórica e 

construir um outro olhar sobre sua trajetória. Pode-se ir no Bloco I ao III sem sequer 

passar pelo Bloco II ou "desviando por ele", constituindo um percurso mais 

convencional; a mesma viagem pode ser feita na contramão do tempo, ou seja, 

iniciando-se pelos instantâneos do Parque hoje e retrocedendo até um período anterior à 

sua denominação como Campo de Santana.  

 A própria exposição pode, ainda, sofrer uma ressignificação durante o percurso 

caso, por opção ou contingência, o visitante seja levado a iniciar o trajeto pelo Bloco II: 

assim, uma exposição que aparenta ser sobre a Avenida Presidente Vargas vai, pouco a 

pouco, se desvelando em uma outra coisa... Por último, e precisamente como forma de  

estimular a circulação de pessoas pelo setor menos frequentado do Parque, próximo ao 

Acesso "Corpo de Bombeiros" será disponibilizado um painel explicativo sobre a 

exposição, orientando um eventual visitante sobre os possíveis caminhos a percorrer (e 

que, a princípio e por lógica de proximidade, o conduzirão inicialmente para os Blocos I 

ou III). 

 Cada bloco reunirá entre 10 e 15 painéis em formato de banner contendo a 

imagem e sua respectiva legenda, informando a autoria, o contexto de confecção (para o 

caso de gravuras, plantas e projetos) ou registro (em se tratando de fotografia), e o local 

de obtenção. Conforme já exposto, o Bloco I será majoritariamente composto de 

material iconográfico, enquanto os Blocos II e III serão constituídos, basicamente, por 

fotografias. No que diz respeito ao Bloco III, a intenção original era a de que tais 

imagens fossem o produto de um ensaio contemporâneo sobre o Campo de Santana hoje, 

e que, a despeito do reconhecimento dos inúmeros problemas e abandonos de que o local 

vem sendo alvo, tentaria a todo custo fugir de um tom sensacionalista de denúncia ou de 

culpabilização do poder público (mesmo porque a própria realização da exposição 

estaria condicionada à devida autorização dos órgãos competentes). Contudo, e 

conforme já exposto, a produção de fotografias destinadas ao Bloco III foi uma das 

etapas mais comprometidas pelos desdobramentos da pandemia do novo Coronavírus 
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COVID-19, sobretudo com a coincidência entre a fase final de elaboração deste relatório 

e um novo aumento do número de casos na cidade do Rio de Janeiro. 

   

 3.3 PÚBLICO-ALVO PRETENDIDO 

 

 Conforme já mencionado na introdução deste relatório, a exposição tem por 

intuito o alcance de um contingente de visitantes bem abrangente. Este, por sua vez, 

pode ser dividido em dois grandes grupos: o primeiro e mais imediato seria composto 

pelos transeuntes que já se utilizam do parque no dia-a-dia, seja como ponte ou local de 

passagem, seja como lugar de pausa ou descanso laboral (durante o horário de almoço, 

por exemplo). O segundo grupo, constituído pelos turistas que incluem a região central 

da cidade em seus roteiros de viagem, talvez não seja atingido a curto prazo: afinal, para 

que haja o desejo de se visitar determinado sítio no qual algo possa estar acontecendo, é 

preciso, antes de tudo, saber que ele existe.  

 Nesse sentido, sedimentar um diálogo com algumas instituições do entorno – 

próximo, mas não estritamente – do Campo de Santana se revela duplamente estratégico: 

pela possibilidade de disseminação de material de divulgação da mostra (como flyers 

impressos) nestes locais, sobretudo, mas também pelo estabelecimento de conexões 

(históricas, simbólicas) entre o Parque e outros sítios. Tais aproximações tenderiam a 

impactar o alcance da iniciativa não apenas entre o segundo grupo constituinte do 

público-alvo, mas igualmente junto ao primeiro - tarefa para a qual um mapeamento 

destas instituições e seus perfis se revela crucial. 

 Em termos de visibilidade ou potencial de adesão/atração popular, o entorno do 

Campo de Santana é balizado por dois grandes pólos: a Estação Ferroviária Central do 

Brasil e o complexo comercial conhecido como SAARA, por onde diariamene circula o 

maior contingente de pessoas. Em segundo lugar, viriam as inúmeras instituições de 

ensino que orbitam em suas bordas: a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, a Escola 

Municipal Rivadávia Correia, a Escola Técnica de Teatro Martins Pena, além do próprio 

Espaço de Desenvolvimento Infantil Campos Sales, alocado dentro do parque. Em 

terceiro lugar, considero os espaços de pesquisa e investigação como o Arquivo 

Nacional, o Arquivo Geral do Exército e a relativamente exitosa Biblioteca Parque 
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Estadual - todos eles frequentados por indivíduos que, pelo menos em teoria, poderiam 

demonstrar interesse pelo conteúdo da exposição.  

 Em quarto e último lugar, há os diversos museus e centros culturais que, seja 

pelo baixo investimento em divulgação, seja pela ausência de uma programação 

artístico-cultural dinâmica e constante, acabam sendo subfrequentados tanto pelos 

cariocas quanto pelos turistas, salvo em caso de interesse (muito) específico: é o caso da 

Casa Histórica de Deodoro, do Museu Histórico e Diplomático Palácio do Itamaraty, do 

Museu e Centro Cultural da Light, do Museu Histórico do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado do Rio de Janeiro e do Museu e Centro Cultural Casa da Moeda, dentre 

outros
9
.  No caso específico deste último grupo, é de se considerar a utilização das redes 

sociais como forma de estabelecer dinâmicas recíprocas de menções/marcações, uma vez 

que tanto a exposição se beneficiaria da reputação já desfrutada por estas instituições, 

como também elas poderiam passar a fazer parte do roteiro de quem, partindo do Campo 

de Santana, desejasse explorar as atrações do entorno.  

  

                                                           

9
 A tradicional Gafieira Elite, situada na Rua Frei Caneca, também poderia funcionar como uma pertinente 

instância de diálogo com a proposta da exposição, não fosse pelo fato de seu horário de funcionamento 

(sextas e sábados de 23h às 5h, domingos das 19h às 23h) coincidir com o período no qual o Campo de 

Santana permanece fechado à visitação. Portanto, seria bastante utópico supor que um(a) frequentador(a) 

pontual da Gafieira retornaria à região no dia seguinte ou em um curto intervalo de tempo para visitar a 

exposição e conhecer o parque. 
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4. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

  As páginas que se seguem apresentam o conteúdo iconográfico de cada 

Bloco Temático constituinte da exposição, bem como o mapa de orientação dos 

visitantes, idealizado pela autora e executado pela diretora de artes Érika Cassundé
10

, 

contemplando não apenas a localização e distribuição dos painéis, como também os 

monumentos e pontos de interesse já existentes no parque. A investigação presencial em 

acervos foi comprometida pela pandemia COVID-19 que acometeu o país no primeiro 

semestre de 2020 (e ainda acomete no momento de escrita destas linhas), razão pela qual 

parte substancial do material apresentado foi obtido mediante pesquisa on line. O 

próprio local que inspira e subsidia a feitura dessa dissertação esteve, há até bem pouco 

tempo, interditado ao público; atualmente, três de seus quatro portões encontravam-se 

fechados, e a entrada do público era feita de forma controlada (unicamente pelo acesso 

"Souza Aguiar/ Faculdade de Direito").   

 

  4.1 MAPA DO CAMPO DE SANTANA

                                                           

10
 Embala Comunicação - http://www.embalacomunicacao.com.br/ 

http://www.embalacomunicacao.com.br/
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 4.2 ÍNDICE DOS MONUMENTOS EXISTENTES NO PARQUE 

 

  1 - Sede Fundação Parques e Jardins 

  2 - Pescador Napolitano 

  3 - Busto Sinhô 

  4 - Vicente Celestino 

  5 - Pontes de Rocailles 

  6 - Chafariz da Sereia 

  7 - Luta Desigual 

  8 - Gruta 

  9 - Inverno 

  10 - Primavera 

  11 - Fonte Stella 

  12 - Monumento a Benjamin Constant 

  13 - Outono 

  14 -Verão 
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 4. 3  DESCRIÇÃO DOS MONUMENTOS. 

 

1 - Sede Fundação Parques e Jardins 

 

 

 

 "A Fundação Parques e Jardins mantém-se responsável pelo planejamento, 

paisagismo, projetos, arborização, reflorestamento pela administração dos parques, 

assim como pelas normativas relativas às praças, parques e podas, conforme disposto no 

Decreto nº 28.981, de 31 de janeiro de 2008, cabendo à COMLURB a responsabilidade 

pela conservação, manutenção e reformas de todos os canteiros, praças e parques da 

Prefeitura, bem como as podas das árvores. 

 A sede da Fundação Parques e Jardins, inaugurada em 1909, foi construída 

dentro do Campo de Santana, Centro Histórico do Rio, em estilo Luiz XV pelo arquiteto 

francês Leon Gaubert. 

 A Fundação Parques e Jardins é uma das instituições mais antigas da Prefeitura. 

Sua criação nos remete ao final do século XIX, com a então denominação de 

"Inspectoria de Mattas, Florestas, Jardins Públicos, Arborização e Caça", criada em 

1893. 

 Em 1940, sob a tutela da Secretaria Estadual da Viação e Obras, essa Inspetoria 

recebe a designação de Departamento de Parques. Em 1989, através da Lei 1419, é 

criada então a Fundação Parques e Jardins. A FPJ permaneceu como órgão da Secretaria 

Municipal de Obras até 1993, ano de criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

a qual se vinculou naquele mesmo ano e permaneceu até 2016." 

Texto disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/fpj/conheca-o-orgao>. Acesso em 

16 ago. 2020.  

Imagem: FUNDAÇÃO Parques e Jardins. Foto de perfil da sede. Rio de Janeiro, 30 

jan. 2012. Facebook: saulodemoraes1. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/saulodemoraes1/photos/a.221347171288760/22134717795

5426/?type=1&theater>. Acesso em 17 ago. 2020. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/fpj/conheca-o-orgao
https://www.facebook.com/saulodemoraes1/photos/a.221347171288760/221347177955426/?type=1&theater
https://www.facebook.com/saulodemoraes1/photos/a.221347171288760/221347177955426/?type=1&theater
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2 - Pescador Napolitano 

 

 

 

"Data de Inauguração: Jan/1906 

Autor: François Rude 

Fundição/Atelier: 

Propriedade: Pública 

Tombamento: Tombado pelo INEPAC pelo processo 03/300.166/66, e Decreto “E” 

2072 e pelo IPHAN em 01de agosto de 2012 pelo processo nº 13888- T-92 processo nº 

01450.004811/2008-18. 

Ano (tombamento): 1968 

Descrição: escultura da figura de um menino em mármore sentado brincando com uma 

tartaruga . Essa peça foi apresentada em gesso no Salão de Paris em 1831 e em mármore 

em 1833. Está é uma cópia da escultura em mármore. É uma reprodução da existente do 

Museu do Louvre". 

 

Texto e imagem disponíveis em: 

<http://inventariodosmonumentosrj.com.br/?iMENU=catalogo&iiCOD=192&iMONU=

Pescador%20Napolitano>. Acesso em 17 ago. 2020. 
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3 - Busto Sinhô 

 

 

 

"Data de Inauguração: Ago/1970 

Autor: Tito Bernucci 

Fundição/Atelier: Zani Fundição Artística e Metalúrgica Ltda 

Propriedade: Pública 

Tombamento: Tombado pelo INEPAC em 26/04/1968 pelo processo 03/300.166/66, e 

Decreto “E” 2072 e pelo IPHAN em 01/08/2012 pelo processo nº 13888- T-92 processo 

nº 01450.004811/2008-18. 

Ano (tombamento): 1968 

Descrição: é a representação da fisionomia do compositor, um agradecimento o povo 

carioca.  

Biografia: José Barbosa da Silva mais popularmente conhecido como Sinhô nasceu em 

8 de setembro de 1888 e faleceu em 4 de agosto de 1930". 

 

Texto e imagem disponíveis em: 

<http://www.inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=

67&iMONU=Sinh%C3%B4>. Acesso em 17 ago. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=67&iMONU=Sinhô
http://www.inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=67&iMONU=Sinhô
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4 - Vicente Celestino 

 

 

 

"Data de Inauguração: Ago/1970 

Autor: Tito Bernucci 

Fundição/Atelier: Zani Fundição Artística E Metalúrgica Ltda 

Propriedade: Pública 

Tombamento: Tombado pelo INEPAC em 26/04/1968 pelo processo 03/300.166/66, e 

Decreto “E” 2072 e pelo IPHAN em 01/08/2012 pelo processo nº 13888- T-92 processo 

nº 01450.004811/2008-18. 

Ano (tombamento): 1968 

Descrição: é a representação da fisionomia de Vicente Celestino, uma gratidão do povo 

carioca ao cantor. O erguido por iniciativa proposta por Frederico Trota. 

Biografia: Antônio Vicente Filipe Celestino nasceu no Rio de Janeiro em 12 de 

setembro de 1894 e faleceu em 23 de agosto de 1968. Foi um dos mais importantes 

cantores brasileiro do seculo XX". 

 

Texto e imagem disponíveis em 

<http://inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=68&i

MONU=Vicente+Celestino>. Acesso em 17 ago. 2020. 

  

http://inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=68&iMONU=Vicente+Celestino
http://inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=68&iMONU=Vicente+Celestino
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5 - Pontes de Rocailles 

 

 

 

Rocailles são ornamentos feitos de cimento armado e empregados com finalidades 

decorativas em "jardins e parques do tipo rústico, confeccionados à mão por habilidosos 

artesãos, em que as texturas feitas na argamassa imitavam madeira, pedra, pequenos 

insetos, conformavam grutas, guarda-corpos de pontes, cascatas, bancos. (...) As 

primeiras referências documentadas a respeito da utilização da técnica da rocaille em 

jardins públicos no Brasil são relativas às reformulações paisagísticas realizadas [n]o 

período imperial", como o Campo de Santana (MAGALHÃES, 2017). 

Imagem disponível em: 

<http://monumentosdorio.com.br/monu/antigo/br/esculturas/013/campo/013.htm>. 

Acesso em 17 ago. 2020. 

 

6 - Chafariz da Sereia 

 

 

 

http://monumentosdorio.com.br/monu/antigo/br/esculturas/013/campo/013.htm
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"Nome: Fonte da Sereia (réplica) 

Data de Inauguração: Jan/2006 

Data de Inauguração Original: Jan/1906 

Autor: Desconhecido 

Fundição/Atelier: Zani Fundição Artística E Metalúrgica Ltda. 

Propriedade: Pública 

Tombamento: Tombado pelo INEPAC 1968 pelo processo 03/300.166/66, e Decreto 

“E” 2072 e pelo IPHAN em 01de agosto de 2012 pelo processo nº 13888- T-92 

processo nº 01450.004811/2008-18 e 

Ano (tombamento): 1968 

Descrição: é uma escultura de bronze réplica da peça de ferro fundido das Fundições V 

d'Osne. A original foi retirada do lago devido ao desgaste da peça, que durante anos 

teve contato com a agua sem a devida proteção de pintura". 

 

Texto e imagem disponíveis em: 

<http://www.inventariodosmonumentosrj.com.br/?iMENU=catalogo&iiCOD=213&iM

ONU=Fonte%20da%20Sereia%20(%20r%C3%A9plica) >. Acesso em 17 ago. 2020. 

 

7 - Luta Desigual 

 

 

 

"Data de Inauguração: Set/1880 

Autor: L. Desprès 

Fundição/Atelier:  

Propriedade: Pública 

Tombamento: Bem tombado pelo INEPAC pelo processo 03/300.166/66, e Decreto “E” 

2072 e pelo IPHAN em 01de agosto de 2012 pelo processo nº 13888- T-92 processo nº 

01450.004811/2008-18. 

Ano (tombamento): 1968 
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Descrição: conjunto escultórico que representa o combate entre um homem e um felino, 

sobre um dos elementos criados por Glaziou, uma pedra redonda, a cerca de 2,5 m de 

altura. 

A peça é datada de 1872". 

 

Texto e imagem disponíveis em:  : 

<http://inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=147&

iMONU=Luta%20Desigual>. Acesso em 17 ago. 2020. 

 

8 - Gruta 

 

 

 

"Data de Inauguração: Jul/1880 

Autor: Glaziou 

Fundição/Atelier: 

Propriedade: Pública 

Tombamento: Tombado pelo INEPAC pelo processo 03/300.166/66, e Decreto “E” 

2072 e pelo IPHAN em 01de agosto de 2012 pelo processo nº 13888- T-92 processo nº 

01450.004811/2008-18. 

Ano (tombamento): 1968 

Descrição: construção que forma blocos de rocailles, imitando pedra para formar uma 

gruta, cujo o interior é formado por estalagtite e estalagmites, caminhos e nichos". 

 

Texto e imagem disponíveis em:  

<http://inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=204&

iMONU=Gruta%20do%20Campo%20de%20Santana>. Acesso em 17 ago. 2020. 
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9 - Inverno 

 

 

 

"Data de Inauguração: Jan/1906 

Autor: Paul Jean Bapteste Gasq 

Fundição/Atelier: 

Propriedade: Pública 

Tombamento: Tombado pelo INEPAC pelo processo 03/300.166/66, e Decreto “E” 

2072 e pelo IPHAN em 01de agosto de 2012 pelo processo nº 13888- T-92 processo nº 

01450.004811/2008-18. 

Ano (tombamento): 1968 

Descrição: foi instalada inicialmente na Praça XV de Novembro em 1906 e em 1914 foi 

transferida para o parque. Escultura representando um homem de idade, com a testa 

enrugada, olhar pensativo, recolhimento. Todo recoberto por um panejamento, desde a 

cabeça até os pés. Braço esquerdo no ombro direito demonstrando frio. Encontra-se 

meio reclinado  procurando meios de sentir menos frio". 

 

Texto e imagem disponíveis em: 

<http://www.inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=

215&iMONU=Inverno%20do%20Campo%20de%20Santana>. Acesso em 17 ago. 

2020. 
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10 - Primavera 

 

 

 

"Data de Inauguração: Jan/1914 

Autor: Gustave Frédéric Michel 

Fundição/Atelier: 

Propriedade: Pública 

Tombamento: Bem tombado pelo INEPAC pelo processo 03/300.166/66, e Decreto “E” 

2072 e pelo IPHAN em 01de agosto de 2012 pelo processo nº 13888- T-92 processo nº 

01450.004811/2008-18. 

Ano (tombamento): 1968 

Descrição: escultura representando uma mulher, de grande sensualidade, com 

movimentos leves e um discreto sorriso. cabelos livres e soltos, segurando uns arranjos 

de flores, típico da primavera.  Apoiada em uma espécie de pedra onde na parte 

posterior encontramos um arranjo com três flores e respectiva ramagem, na sua mão 

esquerda casal de pombos enamorados e seus pés estão descalços". 

 

Texto e imagem disponíveis em: 

<http://www.inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=

152&iMONU=Primavera%20do%20Campo%20de%20Santana>. Acesso em 17 ago. 

2020. 
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11 - Fonte Stella - Jovem Europa 

 

 

 

"Histórico: Trata-se de um busto representando uma jovem figura feminina, em ferro 

fundido das Fundições de Val d´Osne, fixado em uma fonte stela também em ferro, de 

onde, através de uma bica, jorra água. São atualmente quatro peças no centro do parque. 

Autor: Mathurin Moreau 

Inauguração: 1888 

Localização: Campo de Santana, Rio de Janeiro – RJ" 

 

Texto disponível em: <https://reficio.cc/monumentos-da-cidade-do-rio-de-janeiro/>. 

Acesso em 17 ago. 2020. 

Imagem disponível em: <https://c8.alamy.com/comp/P40ND5/parque-pblico-campo-de-

santana-no-centro-do-rio-localizado-na-praa-da-repblica-localizado-nas-imediaes-de-

onde-foi-proclamada-a-repblica-em-1889-nesta-imagem-jovem-europa-de-1888-uma-

das-4-fontes-instaladas-na-regio-central-do-parque-feitas-em-ferro-fundido-nas-fundies-

de-val-dosne-busto-de-figura-feminina-fixado-sobre-fonte-stela-P40ND5.jpg >. Acesso 

em 17 ago. 2020. 

 

  

https://reficio.cc/monumentos-da-cidade-do-rio-de-janeiro/
https://c8.alamy.com/comp/P40ND5/parque-pblico-campo-de-santana-no-centro-do-rio-localizado-na-praa-da-repblica-localizado-nas-imediaes-de-onde-foi-proclamada-a-repblica-em-1889-nesta-imagem-jovem-europa-de-1888-uma-das-4-fontes-instaladas-na-regio-central-do-parque-feitas-em-ferro-fundido-nas-fundies-de-val-dosne-busto-de-figura-feminina-fixado-sobre-fonte-stela-P40ND5.jpg
https://c8.alamy.com/comp/P40ND5/parque-pblico-campo-de-santana-no-centro-do-rio-localizado-na-praa-da-repblica-localizado-nas-imediaes-de-onde-foi-proclamada-a-repblica-em-1889-nesta-imagem-jovem-europa-de-1888-uma-das-4-fontes-instaladas-na-regio-central-do-parque-feitas-em-ferro-fundido-nas-fundies-de-val-dosne-busto-de-figura-feminina-fixado-sobre-fonte-stela-P40ND5.jpg
https://c8.alamy.com/comp/P40ND5/parque-pblico-campo-de-santana-no-centro-do-rio-localizado-na-praa-da-repblica-localizado-nas-imediaes-de-onde-foi-proclamada-a-repblica-em-1889-nesta-imagem-jovem-europa-de-1888-uma-das-4-fontes-instaladas-na-regio-central-do-parque-feitas-em-ferro-fundido-nas-fundies-de-val-dosne-busto-de-figura-feminina-fixado-sobre-fonte-stela-P40ND5.jpg
https://c8.alamy.com/comp/P40ND5/parque-pblico-campo-de-santana-no-centro-do-rio-localizado-na-praa-da-repblica-localizado-nas-imediaes-de-onde-foi-proclamada-a-repblica-em-1889-nesta-imagem-jovem-europa-de-1888-uma-das-4-fontes-instaladas-na-regio-central-do-parque-feitas-em-ferro-fundido-nas-fundies-de-val-dosne-busto-de-figura-feminina-fixado-sobre-fonte-stela-P40ND5.jpg
https://c8.alamy.com/comp/P40ND5/parque-pblico-campo-de-santana-no-centro-do-rio-localizado-na-praa-da-repblica-localizado-nas-imediaes-de-onde-foi-proclamada-a-repblica-em-1889-nesta-imagem-jovem-europa-de-1888-uma-das-4-fontes-instaladas-na-regio-central-do-parque-feitas-em-ferro-fundido-nas-fundies-de-val-dosne-busto-de-figura-feminina-fixado-sobre-fonte-stela-P40ND5.jpg
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12 - Monumento a Benjamin Constant 

 

 

 

"Data de Inauguração: Jul/1926 

Autor: Décio Vilares e Eduardo de Sá, 

Fundição/Atelier: 

Propriedade: Pública 

Tombamento: Tombado pelo INEPAC em 26/04/1968 pelo processo 03/300.166/66, e 

Decreto “E” 2072 e pelo IPHAN em 01/08/2012 pelo processo nº 13888- T-92 processo 

nº 01450.004811/2008-18. 

Ano (tombamento): 1968 

Descrição: o monumento tem como figura principal a escultura da Humanidade, 

simbolizada em uma mulher, tendo seu filho nos braços. A imagem da esposa de 

Benjamim, traz a bandeira república sendo bordada por sua filha e que Lea ofereceu a 

Escola Militar do Rio de Janeiro e a Escola Superior da Guerra. E o monumento que 

apresenta o maior número de símbolos exprimindo fatos históricos ligados a Pátria e a 

Humanidade. 

O monumento a Benjamim Constant foi oferecido à Cidade pelo Sr. Amaro da Silveira. 

Foi inicialmente instalado na frente ao Campo de Santana, onde hoje esta a avenida 

presidente Vargas. Em junho de 1949 foi transferido para o seu  interior, onde se 

encontra desde então. 

Em 2013 o livro em bronze do monumento foi danificado, sendo removido para o 

depósito do Parque Noronha Santos". 

 

Texto disponível em: 

<http://inventariodosmonumentosrj.com.br/?iMENU=catalogo&iiCOD=66&iMONU=

Benjamim%20Constant >. Acesso em: 17 ago. 2020. 
Imagem disponível em: <http://inventariodosmonumentosrj.com.br/arquivos/2016-

02/site%20benjamim%20constant%20jaime%20acioli.jpg >. Acesso em 17 ago. 2020. 
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13 - Outono 

 

 

 

"Data de Inauguração: Jan/1914 

Autor: Gustave Frédéric Michel 

Fundição/Atelier: 

Propriedade: Pública 

Tombamento: Bem tombado pelo INEPAC pelo processo 03/300.166/66, e Decreto “E” 

2072 e pelo IPHAN em 01de agosto de 2012 pelo processo nº 13888- T-92 processo nº 

01450.004811/2008-18. 

Ano (tombamento): 1968 

Descrição: escultura de uma mulher envolta em um pano, olhando em direção a uma 

cesta de vime cheia de frutas, especialmente maçã e uva, cabelos presos pelo arranjo de 

uma flor.  A veste está cobrindo somente as pernas". 

 

Texto e imagem disponíveis em: 

<http://www.inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=

151&iMONU=Outono%20do%20Campo%20de%20Santana>. Acesso em 17 ago. 

2020. 
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14 - Verão 

 

 

 

"Data de Inauguração: Jan/1906 

Autor: Paul Jean Baptiste Gasp 

Fundição/Atelier: 

Propriedade: Pública 

Tombamento: Tombado pelo INEPAC pelo processo 03/300.166/66, e Decreto “E” 

2072 e pelo IPHAN em 01de agosto de 2012 pelo processo nº 13888- T-92 processo nº 

01450.004811/2008-18. 

Ano (tombamento): 1968 

Descrição: esta escultura e o Inverno foram instaladas inicialmente na Praça XV em 

1906 e posteriormente, em 1914 transferida para o Campo de Santana. Escultura em 

mármore de carrara da figura de um jovem homem em atitude estática. Olhando para o 

horizonte com o semblante sério, a mão esquerda protege seus olhos do Sol. Segura 

com a mão direita uma espécie de foice (colheita do trigo). Encontra-se entre ramos de 

trigo que simbolizam a abundância, a prosperidade. Tem os pés descalços". 

 

Texto e imagem disponíveis em: 

<http://www.inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=

150&iMONU=Ver%C3%A3o%20do%20Campo%20de%20Santana>. Acesso em 17 

ago. 2020. 

 

  



 

50 

 

 4.4. ÍNDICE DOS PAINÉIS DA EXPOSIÇÃO  

 

Bloco I - Criação do Campo de Santana 

 

Painel 1 - Arena de Touros no Campo de Santana (1810-1820) 

Painel 2 - Planta mais antiga existente referente ao projeto de Glaziou (Sem data) 

Painel 3 - Projeto de ajardinamento do Campo da Aclamação por J. Rademaker 

Grunewald, H. Rademaker Grunewald e João J. M. Rangel, 1872 

Painel 4 - Campo de Santana e a casa da Moeda. Marc Ferrez, circa 1880. 

Painel 5 - Princesa Isabel chegando ao Senado – atual prédio da Faculdade Nacional de 

Direito da UFRJ – no dia da assinatura da Lei Áurea. 1888. 

Painel 6 - Rua Buenos Aires. Antiga Rua do Hospício. Ao fundo, a Praça da República 

(Campo de Santana). Sem data. 

Painel 7 - CENTRO, 1889. Antigo prédio do Senado do Império e da República (em 

1925 foi transferido para o Palácio Monroe). Hoje é a Faculdade Nacional de Direito da 

UFRJ. 

Painei 8 - Palácio do Conde dos Arcos, sede da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, 

em uma litografia do século XIX.1856. 

Painel 9 - Mesmo sem entender bem o que estava acontecendo, o povo aclamou 

Deodoro nas ruas do Rio de Janeiro naquele 15 de novembro de 1889. 

Painel 10 - Centro, 1890 -  Prédio da Prefeitura do Distrito Federal – Campo de 

Santana. Demolido na década de 1940 para dar passagem a Avenida Presidente Vargas. 

Painel 11 - Pavilhão erguido no Campo de Santana para cerimônia de entrega das 

medalhas conferidas pelo governo do Uruguai a militares brasileiros. Arquivo Nacional. 

Painel 12 - Chafariz do Campo de Santana construiído em 1828 , conhecido como 

chafariz das Lavadeiras. 
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Bloco II - Transformações Urbanas 

 

Painel 1 - Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves no Campo de Santana, Centro. 

Autoria não informada, 1908. 

Painel 2 -  Praça da República/Campo de Santana. Ao fundo, a Igreja de São Jorge. 

1914 

Painel 3 - Antigo Hospital do Pronto-Socorro da Praça da República. O prédio foi 

demolido e erguido o atual Hospital Municipal Souza Aguiar. 1925.  

Painel 4 - Centro do Rio. As arvores à direita faziam parte do Campo de Santana. 

Autoria não informada, 1930. 

Painel 5 - Multidão assiste luta de boxe no Campo de Santana – Praça da República. 

1940. Acervo: Arquivo Nacional. 

Painel 6 - Projeto para redução do Campo de Santana, 1941 

Painel 7 - Praça da República antes da Av Presidente Vargas com o Campo de Santana a 

direita. Sem data. Autoria não-identificada. 

Painel 8 - Cena cotidiana na Praça da República (Campo de Santana), Centro, em 1957. 

Painel 9 - TBT Papai de Mamãe.Campo de Santana. 1949. 

Painel 10 -  Família reunida no Campo de Santana em 1929. 

Painel 11 -  Quem lembra dessas máquinas fotográficas muito comuns nas praças da 

cidade? - Campo de Santana em 1969. 

Painel 12 - (Centro, anos 1940) Praça da República/Campo de Santana. Este trecho do 

Campo de Santana foi extirpado com a abertura da Avenida Presidente Vargas. Todas as 

construções à direita foram demolidas. 

Painel 13 - Centro, 1935-  Rua Senhor dos Passos. Ao fundo, a Praça da República – 

Campo de Santana. 

Painel 14 -  Centro 1930 - Praça República – Campo de Santana, local da Proclamação 

da República. 

Painel 15 - Centro, 1922 -  "Novo Edifício de Assistência", conforme legenda de 

Augusto Malta. O prédio foi demolido para dar lugar a um mais moderno: o atual 

Hospital Municipal Souza Aguiar – Praça da República. 
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Bloco III - O parque hoje 

 

Painel 1 - Abrigo. Morador de rua com a camisa do Brasil num dos bancos do Campo 

de Santana: pouco frequentado, área histórica no Centro tem sinais de abandono. 

Painel 2 -  Campo de Santana, uma janela diante da História. 

Painel 3 - Um pedaço da nossa história no Centro do Rio. 

Painel 4 - Gatos ainda vivem no Campo de Santana no Centro do Rio.   

Painel 5 -  A venda. 

Painel 6 - Gato sozinho na multidão no Campo de Santana .  

Painel 7 - Saara visto do Campo.  

Painel 8 - Gato no monumento Luta Desigual 

Painel 9 - Salão de Leitura Carioca - LER,  sendo realizado no Campo de Santana. 

Painel 10 -  Bebê visita o Campo de Santana durante o Salão de Leitura Carioca 
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 4.5. DESCRIÇÃO DOS PAINÉIS DA EXPOSIÇÃO 

 

Bloco I - Criação do Campo de Santana 

 Neste primeiro bloco da exposição, a ênfase recai sobre as gravuras, litografias, 

plantas e projetos arquitetônicos que remontam à criação do Campo de Santana, bem 

como sobre os primeiros registros fotográficos que abordam o parque e os eventos 

históricos de vulto que lá encontraram seu palco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel 1- Arena de Touros no Campo de Santana (1810-1820) 

Fonte: RIO ANTIGO. Praça de Touros do Campo de Santana. Rio de Janeiro (Rio de 

Janeiro), 25 abr. 2020. Instagram: @rioantigo. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/B_Z10KSHAnD/ >. Acesso em: 17 ago. 2020.  

 

https://www.instagram.com/p/B_Z10KSHAnD/
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Painel 2 - Planta mais antiga existente referente ao projeto de Glaziou, sem data.  

Fonte: DUARTE (2012, p. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel 3 - Projeto de ajardinamento do Campo da Aclamação por J. Rademaker 

Grunewald, H. Rademaker Grunewald e João J. M. Rangel, 1872. Não executado. 

Fonte: RABHA (2008, p. 55) apud DUARTE (2012, p. 16). 
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Painel 4 - Campo de Santana e a casa da Moeda. Marc Ferrez, circa 1880. 

Disponível em: 

<http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/6769 >. Acesso em 

17 ago. 2020. 
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Painel 5 - Princesa Isabel chegando ao Senado – atual prédio da Faculdade Nacional de 

Direito da UFRJ – no dia da assinatura da Lei Áurea. 1888. 

Fonte: O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI. Princesa Isabel chegando ao Senado... 

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), 07 mar. 2020. Instagram: @orioquenaovivi. Disponível 

em: <https://www.instagram.com/p/B9c6TlFlmbA/ >. Acesso em 17 ago. 2020. 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B9c6TlFlmbA/
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Painel 6 - Rua Buenos Aires. Antiga Rua do Hospício. Ao fundo, a Praça da República 

(Campo de Santana). Foto Augusto Malta. 

Fonte: O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI.Rua Buenos Aires... Rio de Janeiro 

(Rio de Janeiro), 20 out. 2020. Instagram: @orioquenaovivi. Disponível em: < 
https://www.instagram.com/p/CGleT30pWl2/>. Acesso em 17 dez. 2020. 
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Painel 7 - CENTRO, 1889. Antigo prédio do Senado do Império e da República (em 

1925 foi transferido para o Palácio Monroe). Hoje é a Faculdade Nacional de Direito da 

UFRJ. 

Fonte: O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI. CENTRO, 1889.... Rio de Janeiro (Rio de 

Janeiro), 12 out. 2020. Instagram: @orioquenaovivi. Disponível em: < 
https://www.instagram.com/p/CGQjESEpIfz/>. Acesso em 12 dez. 2020. 
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Painel 8 - Palácio do Conde dos Arcos, sede da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, 

em uma litografia do século XIX.Litografia colorida, Pieter Godfred Bertichem, Rio de 

Janeiro, Lithographia Imperial de Eduardo Rensburg, 1856. 

Fonte: FND - HIstória e Resistência. Palácio do Conde dos Arcos... Rio de Janeiro (Rio 

de Janeiro), 21 ago. 2020. Instagram: @fndhistoriaeresistencia. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/CEIvAxkHar_/>. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 9 - Mesmo sem entender bem o que estava acontecendo, o povo 

aclamou Deodoro nas ruas do Rio de Janeiro naquele 15 de novembro de 

1889. 

Fonte: GRANDES personagems da nossa história. V. 3. São Paulo: Abril 

Cultural, 1973. p. 603. In: O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI . Rio 

de Janeiro, 15 nov. 2019. Instagram: @orioquenaovivi. Disponível em 

<https://www.instagram.com/p/B44872Ipa6p/>. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 10 - Centro, 1890 -  Prédio da Prefeitura do Distrito Federal – Campo de 

Santana. Demolido na década de 1940 para dar passagem a Avenida Presidente Vargas. 

Fonte: O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI. Prédio da Prefeitura do Distrito 

Federal... Rio de Janeiro, 30 jul. 2019. Instagram: @orioquenaovivi. Disponível em: < 
https://www.instagram.com/p/B0hwTlsJgIy/ >. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 11 -  Pavilhão erguido no Campo de Santana para cerimônia de entrega das 

medalhas conferidas pelo governo do Uruguai a militares brasileiros, 10 de novembro 

de 1894. Fotografia que integra o álbum comemorativo “Recordações das Festas 

Nacionais”, preparado pela Comissão Militar dos Festejos, 15 de novembro de 1894. 

Arquivo Nacional. 

Fonte: ARQUIVO NACIONAL.Pavilhão erguido... Rio de Janeiro, 15 nov. 2019. 

Instagram: @arquivonacionalbrasil. Disponível em: < 
https://www.instagram.com/p/B0hwTlsJgIy/ >. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 12 - Chafariz do Campo de Santana construiído em 1828 , conhecido como 

chafariz das Lavadeiras. 

Fonte: TRINDADE, 2000, p. 87. 
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Bloco II - Transformações Urbanas 

 Com este segundo bloco, a exposição avança pelo século XX adentro, 

abrangendo - de forma propositadamente não-linear - tanto os impactos das 

transformações urbanas vivenciadas pela cidade na configuração e no entorno do 

Campo de Santana (como a abertura da Avenida Presidente Vargas), quanto sua 

condição de local de convivência e lazer popular. O destaque do Bloco II vai para um 

díptico de fotos de família (gentilmente cedidas para este projeto), que materializam a 

relação afetiva que outrora se construiu em relação ao local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel 1 - Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves no Campo de Santana, Centro. 

Autoria não informada, 1908. 

Fonte: FOTOS e Vídeos do Rio de Janeiro. Francisco de Paula Rodrigues Alves no 

Campo de Santana... Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), 23 mar. 2020. Instagram: 
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@lembrancas_do_rio. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B-GEMLVJ4M4/ 

>. Acesso em 17 ago. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel 2 -  Praça da República/Campo de Santana. Ao fundo, a Igreja de São Jorge. 

1914. Foto: Augusto Malta. 

Fonte: O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI. Praça da República/Campo de Santana... 

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), 20 abr. 2019. Instagram: @orioquenaovivi. Disponível 

em: < https://www.instagram.com/p/BwfcKHrJayP/ >. Acesso em 17 ago. 2020. 
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Painel 3 - Antigo Hospital do Pronto-Socorro da Praça da República. O prédio foi 

demolido e erguido o atual Hospital Municipal Souza Aguiar. 1925. Autoria não 

informada.Fonte: O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI. Antigo Hospital do Pronto 

Socorro.... Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), 12 jan. 2020. Instagram: @orioquenaovivi. 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B7NJWZzpfAm/ >. Acesso em 17 ago. 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B7NJWZzpfAm/
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Painel 4 - Centro do Rio. As arvores à direita faziam parte do Campo de Santana. 

Autoria não informada, 1930.Fonte: FOTOS DO RIO ANTIGO. Centro do Rio (anos 

30)... Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), 14 jun. 2020. Instagram: @fotosdorioantigo. 

Disponível em: < https://www.instagram.com/p/CBa_6NNpEQY/>. Acesso em 17 ago. 

2020. 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CBa_6NNpEQY/
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Painel 5 - Multidão assiste luta de boxe no Campo de Santana – Praça da República. 

1940. Acervo: Arquivo Nacional. 

Fonte: O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI. (Centro, anos 1940) Multidão assiste 

luta.... Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), 25 ago. 2019. Instagram: @orioquenaovivi. 

Disponível em: < https://www.instagram.com/p/B1kpe92pF2Q/ >. Acesso em 17 ago.  

2020. 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B1kpe92pF2Q/
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Painel 6 - Projeto para redução do Campo de Santana, 1941.Fonte: DUARTE (2012, p. 

24). 
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Painel 7 - Praça da República antes da Av Presidente Vargas com o Campo de Santana a 

direita. Sem data. Autoria não-identificada. 

Fonte: E O RIO ERA ASSIM. Praça da República antes.... Rio de Janeiro (Rio de 

Janeiro), 01 dez. 2017. Instagram: @eorioeraassim. Disponível em: < 

https://www.instagram.com/p/BcKMDURHG7i/>. Acesso em 17 ago. 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BcKMDURHG7i/
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Painel 8 - Cena cotidiana na Praça da República (Campo de Santana), Centro, em 1957. 

Fonte: RIO ANTIGO. Cena cotidiana... Rio de Janeiro, 13 nov. 2019. Instagram: 

@rioantigo. Disponível em: < https://www.instagram.com/p/B4zX4pEHjgW/ >. Acesso 

em 31 jan. 2021.  
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Painel 9 - TBT Papai e Mamãe. Campo de Santana. 1949. 

Fonte: ZEILDO GABRIEL MENEZES. Tbt papai e mamãe... Rio de Janeiro, 16 mai. 

2019. Instagram: @zeildo_menezes. Disponível em: < 

https://www.instagram.com/p/Bxi1Zi7HMO3/ >. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 10 -  Família reunida no Campo de Santana em 1929. 

Fonte: ACERVO PESSOAL. Cedido por Zeildo Gabriel Menezes. 
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Painel 11 -  Quem lembra dessas máquinas fotográficas muito comuns nas praças da 

cidade? - Campo de Santana em 1969. 

Fonte: OLD_RIO_PHOTOS. Quem lembra dessas máquinas... Rio de Janeiro, 08 fev. 

2020. Instagram: @old_rio_photos. Disponível em: < 

https://www.instagram.com/p/B8UDVnXp0da/ >. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 12 - (Centro, anos 1940) Praça da República/Campo de Santana. Este trecho do 

Campo de Santana foi extirpado com a abertura da Avenida Presidente Vargas. Todas as 

construções à direita foram demolidas. 

Fonte: O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI. (Centro, 1940). Praça da República... 

Rio de Janeiro, 25 mai. 2019. Instagram:  @orioquenaovivi. Disponível em: < 

https://www.instagram.com/p/Bx5OWqVJcY2/ >. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 13 - Centro, 1935-  Rua Senhor dos Passos. Ao fundo, a Praça da República – 

Campo de Santana. 

Fonte: O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI. Centro, 1935 - Rua Senhor dos Passos... 

Rio de Janeiro, 23 out. 2019. Instagram: @orioquenaovivi. Disponível em: < 
https://www.instagram.com/p/B3-_XvmJ0ts/ >. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 14 -  Centro 1930 - Praça República – Campo de Santana, local da Proclamação 

da República. 

Fonte: O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI. (Centro, anos 1930). Praça da 

República... Rio de Janeiro, 14 fev. 2020. Instagram: @orioquenaovivi. Disponível em: 

< https://www.instagram.com/p/B8jy_UEJlvb/ >. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 15 - Centro, 1922 -  "Novo Edifício de Assistência", conforme legenda de 

Augusto Malta. O prédio foi demolido para dar lugar a um mais moderno: o atual 

Hospital Municipal Souza Aguiar – Praça da República. 

Fonte:  O RIO DE JANEIRO QUE NÃO VIVI. Centro, 1922 - "Novo Edifício 

de Assistência"...  Rio de Janeiro, 02 jun. 2019. Instagram: @orioquenaovivi. 

Disponível em: < https://www.instagram.com/p/ByMTLZLpRnM/ >. Acesso em 31 

jan. 2021. 
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Bloco III - O parque hoje 

 As contradições e tensões sociais que atravessam o Campo de Santana nos dias 

atuais constituem a força motriz do terceiro e último bloco da exposição, indo desde os 

registros mais "oficiais" e disponíveis nos portais turísticos da cidade do Rio de Janeiro, 

até flagrantes jornalísticos que tematizam duas das maiores questões que o parque 

atravessa hoje: sua ocupação por moradores de rua e usuários de entorpecentes, e o 

impasse decorrente do abandono de animais no local. O viés crítico deste bloco é 

temperado por instantâneos feitos pela própria autora do projeto em suas visitas ao 

Campo de Santana, sobretudo por ocasião do Salão Carioca do Livro de 2019. 

   

 

Painel 1 - Abrigo. Morador de rua com a camisa do Brasil num dos bancos do Campo 

de Santana: pouco frequentado, área histórica no Centro tem sinais de abandono Foto: 

Marcos Ramos / Agência O Globo. 

Fonte: LIMA, Ludmilla de. Esquecido, o velho Campo de Santana ganha uma 

esperança. O Globo, Rio de Janeiro, 16 nov. 2019. Disponível em: < 
https://oglobo.globo.com/rio/esquecido-velho-campo-de-santana-ganha-uma-esperanca-

24084658 >. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 2 -  Campo de Santana, uma janela diante da História. 

Fonte: ROCHA, Aurélio. Campo de Santana, uma janela diante da história. In: Rolé 

Carioca, Rio de Janeiro, 03 nov. 2015. Disponível em: < 
https://www.rolecarioca.com.br/post/29/campo-de-santana--uma-janela-diante-da-

historia.html >. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 3 - Um pedaço da nossa história no Centro do Rio. Foto: Alexandre 

Macieira/Riotur. 

Fonte: UM PEDAÇO da nossa história no Centro do Rio. Rio de Janeiro, s/d. 

Disponível em: < http://visit.rio/que_fazer/campodesantana/ >. Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 4 - Mulher alimenta gatos, aves e cotia no Campo de Santana. Foto: Marcelo 

Carnaval. 

Fonte: CANDIDA, 2013. 
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Painel 5 -  À venda. 

Fonte: DIEGO DIAS. À venda. Rio de Janeiro, 06 out. 2020. Instagram: 

@diegonogdias. Disponível em: < https://www.instagram.com/p/CGA5K00px38/ >. 

Acesso em 31 jan. 2021. 
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Painel 6 - Gato sozinho na multidão no Campo de Santana. Rio de Janeiro, 22 nov. 

2019. 

Fonte: ACERVO PESSOAL DA AUTORA. 
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Painel 7 - Saara visto do Campo. Rio de Janeiro, 22 nov. 2019. 

Fonte: ACERVO PESSOAL DA AUTORA. 
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Painel 8 - Gato no monumento Luta Desigual. Rio de Janeiro, 22 nov. 2019. 

Fonte: ACERVO PESSOAL DA AUTORA. 
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Painel 9 -  Salão de Leitura Carioca sendo realizado no Campo de Santana. Rio de 

Janeiro, 22 nov. 2019. 

Fonte: ACERVO PESSOAL DA AUTORA. 
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Painel 11 -  Bebê visita o Campo de Santana durante o Salão de Leitura Carioca. Rio de 

Janeiro, 22 nov. 2019. 

Fonte: ACERVO PESSOAL DA AUTORA. 
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5. APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

 Considerando que o projeto de exposição aqui apresentado existe apenas em 

potência, discorrer sobre sua aplicação implica fazer conjecturas acerca de cenários nos 

quais sua efetiva execução seria viável. Isto posto, podemos subdividir tais elocubrações 

em três dimensões: a dos possíveis impactos da iniciativa (sobretudo no quesito 

ambiental e tendo em vista a condição de bem tombado desfrutada pelo Campo de 

Santana); a que concebe o projeto também sendo executado na modalidade online e 

virtual,  em se mantendo a médio prazo o contexto pandêmico então em curso; e, por 

fim, a que se detém nos instrumentos de mensuração dos objetivos pretendidos e, de 

fato, alcançados pela iniciativa. 

 

 5.1. POSSÍVEIS IMPACTOS 

 

 Uma das preocupações centrais deste projeto diz respeito aos eventuais impactos 

da iniciativa, tanto em termos ambientais quanto referentes à condição de sítio 

patrimonializado que o Campo de Santana detém. Em relação ao aspecto ambiental, é 

de se questionar se o expressivo contingente de animais - silvestres e domésticos em 

situação de abandono - que habitam o parque não seriam afetados pela montagem da 

exposição. Dito de outra forma, se a 3ª edição do Salão Carioca do Livro gerou 

controvérsia entre os protetores pela ocupação algo predatória do parque, por qual razão 

esta exposição não seria passível das mesmas críticas? No que concerne ao aspecto 

patrimonial, a preocupação incide sobre os monumentos já existentes no local: como 

integrar a exposição aos referidos monumentos, sem transgredir as normas estabelecidas 

pelo IPHAN? 

 A negativa viria amparada por dois fatores: primeiro, por existir uma diferença 

substancial entre a infraestrutura dispendida por um evento do porte do Salão Carioca 

do Livro (e que envolvia a instalação de geradores ruidosos, cabos elétricos 

atravessando as alameadas do campo e a montagem de tendas) e aquela exigida pela 

exposição, decerto bem mais minimalista e que muito pouco interferiria no equipamento 

já existente: a opção pelos painéis em formato de banner viria ao encontro destas 
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restrições, por exemplo. Um segundo recurso a ser empregado no sentido de contornar 

tais impasses poderia estar na adoção de ferramentas ou tecnologias digitais, vinculadas 

aos painéis da exposição mas que remetessem aos monumentos já existentes: por 

exemplo, em um painel situado próximo ao busto do cantor Vicente Celestino, poderia 

ser disponibilizado um QRcode que remetesse o visitante a um arquivo de áudio ou 

vídeo online com cenas do filme O ébrio (dir.: Gilda de Abreu, 1946) ou versões da 

canção "Coração materno".   

 

 5.2 A EXPOSIÇÃO EM MODALIDADE VIRTUAL 

 

 Ainda a propósito da adoção de recursos digitais, um dos elementos que o 

contexto pandêmico dentro do qual esta pesquisa foi desenvolvida acabou por agregar à 

proposta diz respeito à possibilidade de realização da exposição também em formato 

virtual. Tais iniciativas não são propriamente uma novidade: os primeiros 

“cibermuseus” ou “museus digitais” remontam a meados da década de 1990 (quando a 

“visita” se dava mediante o recurso a CDs ou DVDs-ROM); mesmo instituições 

integrantes dos circuitos turísticos de massa, como o Museu do Louvre (Paris, FR), 

oferecem tours virtuais por seus afamados corredores desde meados dos anos 2000. A 

implementação do Google Art Project (posteriormente rebatizado de Arts & Culture), 

em 2011, potencializou ainda mais a adoção de tais práticas, mediante o emprego de 

uma tecnologia semelhante à do Google Street View que, logo à partida, agregou 17 

museus e galerias de 9 países, permitindo o acesso online a mais de 350 salas de 

exposição, contendo milhares de obras de outras centenas de artistas (MELLO, 2013, p. 

18).  

 

Diferentemente do museu presencial, o museu virtual online é democrático e 

acessível a qualquer hora do dia, da noite e da madrugada. É acessível aos 

portadores de deficiências físicas como os cadeirantes que de casa e sem 

preocupar-se com a instalação de rampas podem entrar em contato com 

aquelas informações visuais disponibilizadas. Os dados também estão ao 

alcance de populações residentes em espaços geográficos separados por 

oceanos de distância, atendendo ao grande público e às novas gerações de 

visitantes (…) que buscam uma maior dinamização do “antigo” 

(BALIGAND, 1998, p. 195 apud MELLO, 2013, p. 6).  
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 Em que se pese o caráter discutível da noção de democracia aplicada a uma 

experiência de fruição que, embora certamente menos custosa do que a visita presencial, 

também implicará uma disponibilidade de acesso a equipamentos que suportem a alta 

definição das imagens ou o elevado tráfego de dados que o tour virtual exige, é inegável 

que o escopo de pessoas atingidas por tais iniciativas sofre uma ampliação, sobretudo 

em contextos de isolamento social e restrição à circulação como o que estamos 

atravessando. Compreensível, portanto, que ao longo do último ano tenha se registrado 

um autêntico boom na disseminação de notícias sobre museus virtuais e atrações 

congêneres (PLATAFORMA, 2020; RENNE, 2021), configurando inclusive listas com 

as melhores exposições a despontarem no ambiente online em 2020 (MOREIRA, 2020).  

 Importante enfatizar, contudo, que a modalidade virtual da exposição sobre o 

Campo de Santana constituiria uma estratégia temporária para viabilizar sua realização 

enquanto pendurasse o contexto pandêmico. Tão logo a situação de normalidade se 

reestabelecesse e os protocolos sanitários sentenciassem ser novamente seguro retomar 

as antigas rotinas de interação social, a exposição adotaria o formato presencial 

pretendido desde o início, visto que a (re)ocupação do parque como local de fluxo 

parece essencial para sua ressignificação como sítio simbólico capaz de acionar sentidos 

de pertencimento.  

 

 5. 3 MENSURAÇÃO DO ALCANCE DA INICIATIVA E AVALIAÇÃO DA 

EFETIVIDADE DA PROPOSTA 

 

 Qualquer proposta que tenha por objetivo fomentar a ressignificação de 

determinado espaço deveria estar ciente, à partida, das muitas limitações inerentes à 

própria iniciativa – sobretudo quando esta se insere em uma lógica de fluxo. 

Suponhamos que a exposição seja, de fato, produzida; os banners encontram-se 

devidamente instalados nas alamedas do Campo de Santana; criam-se as condições 

técnicas para que a exposição também esteja disponível em formato virtual; a mesma é 

ostensivamente divulgada nas redes sociais e, também, mediante a distribuição de 

material impresso para as instituições do entorno. Em que medida seríamos capazes de 
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identificar se o transeunte que utiliza o parque como ponte entre a Central do Brasil e o 

SAARA foi afetado pela exposição? Que percurso ele fez? Ele se deteve diante dos 

banners, ou passou indiferente por eles rumo a seu destino? Ainda que consideremos a 

melhor das hipóteses – alguém cuja percepção sobre o parque foi profundamente 

alterada pelo contato com o material exposto – seria possível mensurar esse afeto sem 

interromper ou interferir a própria dinâmica de fruição em fluxo que fundamenta a 

proposta? 

 Arrisco dizer que não existe uma resposta pronta para esse conjunto de questões. 

Por mais que sejam concebidos inúmeros mecanismos de auferição do impacto da 

exposição, mesmo aqueles que aparentam ser menos intrusivos esbarram no impulso 

proativo dos visitantes: “Faça parte dessa história você também! Registre sua selfie no 

parque e compartilhe a hashtag #expocampodesantana nas suas redes sociais”. A 

intenção decerto é válida, e o apelo do convite certamente pode ressoar no fato de 

algumas das fotos do Bloco III da exposição consistirem em registros íntimos de 

momentos familiares vividos no parque: mas será que ela se reverte em dados 

quantificáveis de mensuração da efetividade da proposta? O que a partilha de uma 

hashtag revela sobre os sentidos atribuídos a determinada experiência? 

 Isto para não mencionar as demais modalidades de inquérito, como os 

tradicionais questionários presenciais a serem submetidos aos visitantes na saída do 

parque. A menos que o grupo sob escrutínio tenha se dirigido ao Campo como parte de 

uma visita guiada – algo perfeitamente possível, considerando a variedade de 

instituições de ensino no entorno – em quaisquer outros contextos se torna praticamente 

inviável frear o percurso de um transeunte para indagar suas impressões acerca do que 

acabou de ver. Portanto, é bastante provável que as ressonâncias da exposição no 

âmbito de sua própria sede só consigam ser percebidas a longo prazo: no aumento da 

circulação por seus setores mais ermos; na redução das incidências de abandono e 

descarte de animais dométiscos no parque; na percepção de insegurança irradiada pelo 

local sendo atenuada por sua ocupação efetiva mesmo fora dos dias úteis; e, por fim, na 

adoção de medidas, por parte do poder público, que surjam a partir de um real 

entendimento das dinâmicas, funções e usos dos quais o Campo de Santana é objeto, e 

não de uma perspectiva unilateral e vertical acerca do que ele deveria ser. 



 

 

93 

 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” 
Camões

11 
 

“Para tudo ficar como está, é preciso que tudo mude” 
Do romance Il gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa

12 
 

 Em novembro de 2020, a população do Rio de Janeiro foi às urnas para eleger os 

representantes do poder legislativo e o prefeito que administraria a cidade pelos 

próximos quatro anos. Após dois turnos e registrando uma abstenção recorde (no 

segundo turno, a porcentagem de abstenções chegou a superar os votos atribuídos ao 

candidato eleito), o pleito foi vencido por Eduardo Paes (DEM), que já havia ocupado o 

cargo entre 2009 e 2017. A gestão de Marcelo Crivella (Republicanos), disputando a 

reeleição mas derrotado nas urnas, vinha sofrendo desgastes cada vez mais profundos ao 

longo do último ano, e que culminaram com sua condução ao cárcere e posterior 

destituição nos estertores do mandato, sob acusação de conivência com práticas de 

corrupção. 

 A vitória de Eduardo Paes, por sua vez, reacendeu antigas querelas envolvendo 

algumas iniciativas algo controversas acerca da questão animal e ambiental vivenciada 

pelo Campo de Santana, e tomadas durante mandatos pregressos do atual prefeito. Em 

2012, a pedido de voluntários que atuavam no local, a maioria dos gatos abandonados 

do/no parque chegou a ser transferida para o Gatil São Francisco de Assis, também 

situado na região Central. Na época, a ação não foi considerada adequada por muitos 

ativistas, em função de a transferência dos animais ter se dado para um local também 

não considerado seguro, pela sua proximidade com a Av. Presidente Vargas e com a 
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Marquês de Sapucaí - locais muito movimentados e barulhentos, principalmente em 

época de Carnaval
13

. 

 Por mais que a gestão Crivella também não tenha sido isenta de sobressaltos 

neste departamento, episódios como o da instalação das casinhas geraram uma imagem 

favorável para o ex-prefeito junto aos protetores que atuam no Campo. A nomeação de 

Fabiano Carnevale para a nova presidência da Fundação Parques e Jardins, seguido do 

anúncio da reabertura do parque ainda no mês de janeiro de 2021, súbito acendeu o sinal 

de alerta de que antigas práticas também poderiam estar de regresso. 

 Em depoimento concedido ao jornal online Diário do Rio, o arquiteto e urbanista 

Roberto Anderson, designado para compor a equipe da nova administração da Fundação 

Parques e Jardins, acabou por ampliar os ruídos de comunicação entre poder público e 

setores da sociedade civil. Após tecer loas às belezas naturais e arquitetônicas do local, 

fazendo inclusive menção aos gatos - “Habitantes mais recentes, [que] ganharam espaço, 

reforçados por um apadrinhamento humano militante” - Anderson começa a pintar um 

retrato nada entusiasmante do atual estado do parque que, segundo ele, urgem por uma 

solução de caráter técnico. 

 

Essa situação [...] é o reflexo do descaso com a Fundação Parques e Jardins, 

impedida por maus administradores de exercer as suas funções. Há tempos 

não há concursos e a maioria absoluta dos jardineiros que ainda permanecem 

na ativa já não têm o vigor físico necessário. O quadro de arquitetos e 

engenheiros florestais foi drasticamente reduzido por aposentadorias. E a 

verba necessária para a contratação de substitutos foi usada para objetivos 

políticos. Nada menos que R$ 134.807,60 vêm sendo gastos mensalmente 

com funcionários comissionados que não comparecem à Fundação.    

 

 O relato de Anderson é pontuado por elementos já exaustivamente apresentados 

e discutidos por este relatório; foi, contudo, um trecho em particular que se tornou o 

pomo da discórdia entre perspectivas conflitantes sobre o parque e seus usos possíveis. 

 

Nos belos e imensos portões do parque é possível observar partes faltantes. 

(…) O gradil que o cerca se encontra com falhas em diversos pontos, 
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remendadas com telas de arames. Percebe-se que ocorreu o demorado corte 

do metal para a realização do furto. (…) Nos lagos onde há água, a mesma 

não é renovada com a devida frequência, já que o parque perdeu dois de seus 

três pontos de abastecimento de água.  (…) Na metade onde há energia, nem 

sempre ela é compatível com as lâmpadas da Rio Luz. Os banheiros públicos 

não funcionam e um deles, para o qual existe um belo projeto de um café, 

foi transformado em abrigo para os gatos.  
   

 A simples ideia de que o “abrigo para os gatos” estava sendo tratado, pela fala 

do arquiteto, como algo “menor” se comparado ao apelo de um café, gerou incontáveis 

manifestações nas redes sociais, potencializadas pela tendência à polarização dos 

discursos e aos posicionamentos extremados que vem reinando nos ambientes online 

hoje. O fato de a reabertura do parque, ocorrida no dia 08 de janeiro último, ter se dado 

com toda a pompa midiática que caracteriza a persona política de Eduardo Paes não 

favoreceu o arrefecimentos dos ânimos: ao som da banda da Guarda Municipal 

executando a canção “Chega de Saudade”, o prefeito plantou uma árvore  e anunciou 

que “abrir os espaços públicos e ao ar livre é importante para as pessoas terem seu 

momento de lazer e espairecer”. (MAGALHÃES, 2021). Já o Secretário de Meio 

Ambiente Eduardo Cavaliere definiu o parque como “um espaço que sintetiza o que 

queremos fortalecer, uma cidade conectada com suas áreas verdes” (CIDADE, 2021), 

cuja ampliação do horário de funcionamento – das 6h às 17h – viria ao encontro dessa 

(re)conexão. 

  O discurso dos protetores
14

 seguiu em uma direção totalmente oposta. A 

declaração de Roberto Anderson  sobre o “abrigo” foi prontamente rechaçada, visto que 

no local funcionaria não um "abrigo", mas um ambulatório que atenderia não apenas os 

gatos, como também os demais espécimes silvestres que habitam o parque, e cuja 

existência, por sua vez, remontaria à gestão de Cesar Maia na Prefeitura do Rio, quando 

havia sediado um posto de castração. Fotos de voluntários ministrando medicação para 
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uma cotia doente circularam nas redes, com a proposta do “belo projeto de um café” 

sendo constantemente evocada.  

 Mas o que causou maior estranheza na repercussão causada pela reabertura do 

parque foi a associação feita entre a ampliação do horário de funcionamento e a 

reocupação do Campo de Santana por uma população indesejável, ironicamente 

nomeada de “ótima frequência” por algumas postagens, e cujo prazer pareceria residir 

na vandalização do local. Quinze dias após a reabertura, com a “desordem correndo 

solta”, a omissão da Guarda Municipal e a paradoxal ausência de monitoramento do 

programa Centro Presente, começaram a ser registrados episódios de violência contra 

animais: na ocorrência mais extrema, filhotes de gatos mortos foram enfileirados na 

porta do ambulatório, gesto ora atribuído aos “vagabundos que voltaram a frequentar o 

parque”, ora visto como um “recado” de intenção desconhecida. Mesmo com o 

acionamento imediato da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, o 

impasse parece longe de se resolver. 

 Tudo isso, somado à atmosfera de incerteza suscitada pelo atual contexto 

pandêmico, torna ainda mais premente a reproposição da questão norteadora deste 

projeto: a quem pertence o Campo de Santana? Ao expressivo contingente de centenas 

de milhares de transeuntes que percorre suas alamedas todos os dias? E quando este 

contingente materializa as inúmeras tensões e abismos que constituem nosso tecido 

social? Vedar o acesso destas pessoas ao parque ou restringir sua permanência por meio 

de práticas repressivas, não seria tão ou mais criminoso que os episódios de furtos e 

agressões suposta e frequentemente registrados no Campo?  

 No que concerne aos animais que habitam o parque, por sua vez, penso que 

quaisquer iniciativas que visem a ressignificação do Campo de Santana precisam não 

apenas considerar sua existência mas também inclui-los na proposta – e isto deve 

abranger tanto os espécimes silvestres, como cotias e pavões, dos quais em tese é mais 

“fácil” gostar e enxergar valor ambiental, quanto os gatos abandonados, por mais que o 

estado físico no qual se encontram  nem sempre favoreça aproximações mais afetuosas. 

 Quando penso nas possíveis limitações do projeto de exposição apresentado e 

discutido por este relatório técnico, uma das mais substanciais diz respeito precisamente 

ao "equilíbrio delicado" entre as forças de poder que atuam  no Campo de Santana hoje. 
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Estas, não raro, divergem inclusive quanto ao entendimento sobre as funções do parque 

e as possibilidades que oferece à cidade. Mesmo o presente projeto sofreu uma 

reorientação de perspectiva(s), a partir de feedbacks e sugestões valiosas fornecidas por 

ocasião do exame de qualificação ocorrido em outubro de 2020: em suas primeiras 

versões, ainda se fazia muito presente a noção de "conscientização" (sobre a 

importância do parque), como uma necessidade a ser saciada a partir da realização da 

exposição; ou, ainda, a ideia de que a simples transformação do Campo em um "espaço  

de convivência" - nos moldes de outros que já existem em outras cidades e onde, 

eventualmente, se revelaram bem sucedidos - frequentado por cariocas e turistas 

resolveria problemas como o da segurança ou do abandono de animais.  

 O que seria um "espaço de convivência"? Quem "conviveria" lá e a partir de 

quais códigos? As interações que ocorrem no Campo, hoje, não são passíveis de serem 

considerada um tipo "convivência" - ou apenas não correspondem ao tipo de 

uso/ocupação considerado legítimo por certos setores? Entre a intenção e o efeito existe 

um abismo, e nem sempre a política pública que parece funcionar no papel vai 

conseguir ressoar junto ao(s) público(s) a que se destina. 

 Falas como a do arquiteto Roberto Anderson manifestam uma visão sobre a 

cidade (e de mundo) semelhante a que enseja e fomenta mega eventos e similares: o 

elogio a um certo cosmopolitismo que, com frequência, solapa processos e atores 

sociais percebidos como alheios ao circuito que se deseja alcançar. Muito embora em 

nenhum momento de sua declaração ele tenha textualmente dito que o abrigo de gatos 

seria derrubado para a construção do café, seu lugar de fala como representante desta 

visão automaticamente autoriza a adoção de uma postura de confronto por parte de 

quem dele discorda. E por mais que o receio dos protetores e voluntários também seja 

legítimo, haja vista os precedentes políticos que o antecedem, atacar o subtexto da fala 

de Anderson por meio de discuros higi-eugenistas sobre a "péssima frequência do 

parque" pós-reabertura não contribui muito para a desconstrução de certos sensos 

comuns sobre os defensores da causa animal serem militantes bitolados que colocam 

cães e gatos acima de outras pautas sociais.  

 Por todo o exposto, talvez seja fundamental rever a própria pergunta formulada 

há alguns parágrafos, e em vez de indagar a quem pertence o Campo de Santana, 
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questionar quem pertence ao Campo de Santana? Neste sutil reenquadrameto, o foco 

deixa de recair no parque sendo entendido como um objeto de posse, e passa a ser 

deslocado aos múltiplos sujeitos que com ele podem estabelecer conexões igualmente 

diversas, a ponto de se sentirem, ao mesmo tempo, parte daquele sítio e que o sítio 

também é parte deles. E isto não é algo passível de ser construído de uma hora para a 

outra, ou mediante uma única iniciativa pretensamente redentora: como a fauna e a flora 

que habita o parque, é preciso que essa dimensão simbólica seja nutrida dia a dia. O 

pertencimento também é como as esculturas e monumentos que ornam o parque: 

conservar e preservá-los é essencial, mas se este impulso se traduz em um congelamento 

dos sentidos atribuídos a eles, seu vigor se perde. Por fim, a dimensão simbólica deve 

ser como os fluxos cotidianos que atravessam o Campo de Santana: dinâmica, pulsante, 

aberta às contradições e aos conflitos que constituem nossas narrativas de identidade, 

em suma, plural - como são plurais os olhares que este projeto de exposição pretendeu 

mobilizar.   
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9. ANEXO 

 

- Íntegra do Parecer elaborado pelo historiador Arno Wehling fundamentando o 

tombamento do Campo de Santana pelo IPHAN em 2015. 
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