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Para que a cidade haja, para que o 

petrificado se desencante como nos 

contos de fada, não basta com nomear o 

aglomerado de pedras, de cidade. É 

preciso mais do que dar-lhe um nome, é 

preciso construir-lhe uma história, revelar 

uma origem, eternizar uma memória 

(PECHMAN, 1998, p.1). 
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A Exposição Internacional do Centenário da Independência de 
1922: processo de modernização e legado para a cidade do Rio de 
Janeiro. 
 

 

RESUMO 

 

A pesquisa se orienta para a sua inserção no processo de modernização da cidade 

do Rio de Janeiro, entre 1822 e 1930. Busca-se esclarecer os antecedentes e 

razões que concorreram para a sua realização e o seu papel no processo de 

modernização, que ocorria através de transformações do espaço urbano, sobretudo 

na área central com modificações significativas na estrutura e no ambiente 

construído da cidade e que contribuíram para alguns aspectos da sua configuração 

atual. Analisa-se, ainda a produção do espaço, destacando-se a atuação do 

Engenheiro Carlos Sampaio na preparação da cidade para o evento. Avalia o legado 

da Exposição, suas consequências e identifica ao longo do tempo o 

desaparecimento dos vestígios e os motivos que concorreram para a permanência 

de alguns deles. A Exposição do Centenário da Independência de 1922 representou 

um marco no processo de modernização na cidade do Rio de Janeiro que ocorreu 

de forma mais acelerada nas primeiras décadas do século XX, especialmente a 

partir da Reforma Pereira Passos. Seu caráter simbólico estende-se além do fato de 

ter representado a primeira exposição internacional realizada no país para exibir o 

progresso e o seu potencial. Mais que a promoção da cidade e do país no cenário 

internacional, contribuiu com modificações em sua estrutura espacial, com 

consequências em sua imagem e paisagem, sobretudo no centro, com o 

desaparecimento de um importante marco físico e histórico, o morro do Castelo, 
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como também com o desaparecimento de marcos arquitetônicos e com a criação de 

novas áreas de expansão para a cidade proveniente da área do morro e da área 

criada através do aterro. 

 

Palavras-chave: Rio de Janeiro, Exposição Internacional do Centenário da 

Independência, intervenções urbanas, modernização da cidade, projetos urbanos. 
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The Centenary of Independence Exposition in 1922: process of 
modernization and legacy for the city of Rio de Janeiro. 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The research highlights the exposition’s role in the process of modernizing Rio de 

Janeiro between 1822 and 1930, clarifying the antecedents and reasons for its 

realization, with particular focus on the transformations of the urban space that are 

still evident today and the work of the engineer Carlos Sampaio in preparing the city 

of the exposition. Assesses the legacy of the exposition, its consequences and 

identifies traces over time and the reasons that contributed to the disappearance and 

permanence of some of them. The Centenary of Independence Exposition in 1922 

was an important mark in the modernization of the city of Rio de Janeiro, which 

occurred at a fast pace in the early decades of the twentieth century, especially with 

the urban renewal program under Mayor Pereira Passos, which saw the replacement 

of many structures with public buildings that are still important elements of the city’s 

architecture. The event was symbolic, as the first international exposition held in 

Brazil, and served to show off the progress and potential of the city and country. But 

more than promote the city and country in the international arena, it contributed to 

changes in the spatial structure, especially in the downtown region, with important 

consequences for the cityscape. Chief among these was the demolition of Castelo 

Hill, despite its historic importance as the location occupied by the first Portuguese 

settlers, to create more flat space, including by using the removed earth as landfill in 

the bay.  
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INTRODUÇÃO 

 

No início da década de 1920, durante a administração do prefeito Carlos Sampaio 

(1920-1922), a cidade do Rio de Janeiro foi preparada para a comemoração do 

Centenário da Independência política do Brasil em relação à metrópole portuguesa 

(1822-1922), através da execução de um plano de obras que previa, entre outras 

realizações, o desmonte do Morro do Castelo. Na área proveniente do aterro ao mar 

foram construídos os pavilhões da Exposição Internacional do Centenário da 

Independência, inaugurada em 7 de setembro de 1922 e encerrada oficialmente em 

2 de julho de 1923, que teve como objetivo mostrar os progressos da nação e 

contou com a presença de pavilhões nacionais e a participação de 14 pavilhões 

estrangeiros, construídos ao longo da Avenida das Nações, aberta em área antes 

ocupada pelo mar, e também em alguns quarteirões do antigo bairro da Misericórdia. 

A Exposição Internacional do Centenário da Independência, de 1922, é o foco desta 

pesquisa, que pretende analisar o seu papel no processo de modernização da 

cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, e identificar as consequências desse 

evento a partir de uma reflexão sobre o seu legado. 

O tema é desenvolvido a partir de uma abordagem histórica que busca enfatizar a 

relação entre “evento”, “processo de modernização” e o tratamento da Exposição do 

Centenário relacionado à ótica dos megaeventos. Sendo assim, torna-se 

inicialmente necessário o entendimento dos termos: processo de modernização, 

cidade, megaevento, legado, e suas inter-relações, de acordo com o referencial 

teórico metodológico pesquisado. 
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O processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro é entendido a partir da 

perspectiva, presente no estudo de Maurício de Abreu, de que a cidade é um 

organismo complexo, dinâmico e em constantes transformações, formado ao longo 

do tempo através da consolidação de processos sociais no espaço físico (ABREU, 

2008, p.16,30). Também é entendido a partir da relação entre desenvolvimento 

econômico e produção do espaço, impulsionado pela reivindicação da burguesia 

cafeeira por condições mais favoráveis de vida inspirada em modelos europeus, e 

pelas demandas urbanas.  

Primeiramente, em termos de melhor infraestrutura e, posteriormente, a partir do 

final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, quando o setor industrial 

se fortalece e o capital estrangeiro se estabelece no país, impulsionando um 

crescimento da cidade em ritmo mais acelerado, demandando uma reestruturação 

mais abrangente da cidade relacionada ao atendimento a necessidades como 

praças, parques, conjuntos habitacionais, entre outras, que em sua reunião 

constituíram um conjunto de obras e resultaram em uma modernização sócio-

espacial (REZENDE, 1982, p.33-37).  

O termo megaevento é recente e tem sido bastante difundido na mídia. No senso 

comum, “tem sido genericamente empregado como um sinônimo de grandes 

competições esportivas” (TAVARES, 2011, p.11), carecendo ainda na literatura 

acadêmica de ser problematizado. Sendo assim, o uso do termo foi adequado à 

abordagem deste trabalho. 
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Partindo da concepção de Hall1 (Apud TAVARES, 2011, p.17) de que, 

historicamente, as “Feiras e Exposições Internacionais são, junto com os Jogos 

Olímpicos, os modelos fundamentais do que devemos entender como 

megaeventos”, destacaremos nesta pesquisa a questão das exposições e a relação 

entre “evento” e “processo de modernização”.  O termo megaevento será utilizado 

em concordância com a utilização no estudo de Matias (2008, p.177) a respeito de 

sua definição como “um acontecimento de curta duração, com resultados 

permanentes por longo tempo nas cidades e/ou países que o sediam e está 

associado à criação de infraestrutura e comodidades para o evento”. 

A palavra legado no contexto deste estudo é entendida no sentido de herança, 

constituída pelo conjunto de realizações deixadas para a cidade ligadas ao processo 

de modernização que culminou com a Exposição do Centenário de 1922 e, ainda 

hoje, se mantém presentes na dinâmica urbana sob diferentes aspectos, 

destacando-se o urbanístico, o arquitetônico e o simbólico. 

Buscando dar continuidade aos estudos sobre a cidade e entende-la não apenas 

através de sua história, mas também em sua dimensão material e simbólica, o tema 

sobre a Exposição Internacional do Centenário da Independência de 1922, surge 

como oportunidade de explorar um assunto pouco aprofundado, que suscita 

diversas indagações, sobretudo pelo fato de ter sofrido durante muito tempo uma 

omissão por parte da historiografia (MOTTA, 1992, p.3). Não tendo sido considerada 

como um dos fatos marcantes do ano de 1922, fundadores de um “novo” Brasil, 

                                                           
1
 HALL, C. M. Urban entrepreneurship, corporate interests and sports mega-events: the thin policies of 

competitiveness within the hard outcomes of neoliberalism. In: HORNE, J; MANZENREITER, W. 
(Ed.). Sports Mega-Events: social scientific analyses of a global phenomenon. (Special Issue: The 
Sociological Review Monograph Series) V.54, Issue Suplements2, December 2006. p.59-70. 
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junto à Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a 

primeira manifestação do Movimento Tenentista. 

Além disso, no momento atual, em que a cidade do Rio de Janeiro passa por 

inúmeras transformações urbanas motivadas pela realização de dois megaeventos, 

Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016), este estudo poderá contribuir para a 

discussão sobre a questão do legado, mesmo que em outro contexto e se tratando 

de outra época, suscitando analogias com as questões atuais. 

Sobre a temática da Exposição do Centenário da Independência, por sua 

importância e pelas transformações efetuadas na cidade do Rio de Janeiro, observa-

se ainda uma lacuna nos estudos elaborados sob o aspecto urbanístico. Embora 

haja estudos sobre a administração Carlos Sampaio e sobre o arrasamento do 

morro do Castelo, poucos estabelecem relações mais aprofundadas das 

transformações da cidade com a questão da Exposição.  

Entre os estudos recentes sobre essa temática se destacam o realizado pela 

arquiteta e museóloga Ruth Levy (2010), recompondo o ambiente da Exposição do 

Centenário e situando-o na discussão do meio arquitetônico do início dos anos 1920, 

e a dissertação de mestrado em História de Thaís Sant’Ana, que discute o tema sob 

o aspecto da modernidade. Tomando como base essas referências buscaremos 

agregar a elas questões e informações. 

Nesta pesquisa, busca-se esclarecer as motivações e os fatos que concorreram 

para a sua realização bem como seu papel no processo de modernização, em curso 

através da análise das transformações do espaço urbano, sobretudo na área central 

com modificações significativas na estrutura e no ambiente construído da cidade e 

que contribuíram para alguns aspectos da sua configuração atual. Analisa-se, ainda 
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a produção do espaço, destacando-se a atuação do Engenheiro Carlos Sampaio na 

preparação da cidade para a Exposição.  

Por se tratar de um estudo que avalia as relações entre um processo – o de 

modernização urbana–, e um evento – a Exposição do Centenário da Independência 

de 1922, O recorte espacial adotado para esta pesquisa compreende a áreas: 

central, Zona Sul e Zona Norte, em relação à análise do processo de modernização. 

A área central, por ser o local que abrigou a Exposição e por sua representatividade 

como coração da cidade, onde teve início o processo de ocupação urbana e, 

consequentemente, de modernização, através de importantes intervenções. As 

Zonas Sul e Norte, por terem sido as principais áreas para onde esse processo foi 

estendido. Em relação à análise da Exposição do Centenário, a área central da 

cidade recebeu maior atenção e foi analisada com foco na área de estudo, que 

compreende os bairros do Castelo e Misericórdia, onde foi criada a área onde foi 

realizado o evento, aterrada com material proveniente do Morro do Castelo entre a 

Avenida Central (atual Avenida Rio Branco) e a Praça Marechal Âncora.  

Da mesma forma, o recorte temporal considera a década de 1920 como o foco 

principal do estudo. Avalia-se o período entre 1822 a 1930, buscando compreender 

o papel da Exposição Internacional do Centenário da Independência de 1922 no 

processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro a partir da proclamação da 

Independência do Brasil em 1822, momento de construção de novos valores para a 

nação, quando teve início uma série de medidas para solucionar os problemas 

relacionados especialmente a saneamento e saúde pública. Foram criadas 

comissões para estudar as principais questões que afetavam a cidade e apontadas 

soluções, das quais muitas só seriam realizadas durante o período da Primeira 
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República (1889-1930). Caracterizado por inúmeras intervenções urbanas, muitas 

delas monumentais, sobretudo nas administrações dos prefeitos Francisco Pereira 

Passos (1902-1906) e Carlos Sampaio (1920-1922), que contribuíram 

significativamente para a transformação da cidade sob o aspecto urbanístico, 

político, social e econômico. A análise de períodos posteriores pretende avaliar a 

questão do legado e do desaparecimento e permanência dos vestígios da Exposição 

até a atualidade. 

Quanto aos procedimentos metodológicos a proposta de desenvolvimento deste 

tema foi realizada a partir de uma pesquisa documental que apresentou as seguintes 

etapas: levantamento bibliográfico e iconográfico; organização, análise e 

interpretação do material pesquisado com produção de novos dados.  

O levantamento bibliográfico e iconográfico privilegiou as fontes primárias, 

especialmente os periódicos da época, por representarem um registro do panorama 

político, econômico, social e cultural, permitindo assim uma aproximação maior com 

a realidade do período e da própria exposição, através dos relatos, críticas ou 

divulgação do evento, além da preparação da cidade para ele, tornando ainda 

possível a comparação entre duas óticas: a apresentada pelos registros oficiais e 

pelos não oficiais. 

Os registros oficiais estão representados pelo periódico A Exposição de 1922, o 

Livro de Ouro da Exposição do Centenário, o Relatório dos Trabalhos, o Álbum e o 

Guia da Exposição. Os não oficiais são os periódicos da época. 

Entre as fontes secundárias foram selecionados livros, artigos, dissertações e teses 

relacionados ao tema. Além dos referenciais históricos, foram considerados os 

referenciais teóricos, que tratassem de conceitos apropriados a análises 
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relacionadas à história da cidade, sobretudo sobre o período da administração 

Carlos Sampaio e a Exposição do Centenário. Entre os periódicos da época 

consultados estão: Revista da Semana, A Noite, Jornal do Brasil, Eu Sei Tudo, O 

Jornal, Architectura no Brasil, Fon-Fon, Careta, D. Quixote, Correio da Manhã, 

Gazeta de Notícias, O Malho, O Paiz e A Exposição de 1922. 

Neste trabalho, o levantamento iconográfico assumiu especial relevância, na medida 

em que se pretendeu utilizar os recursos cartográficos e iconográficos no 

desenvolvimento do tema como fontes de análise e de produção de mapas 

interpretativos, indo além dos aspectos meramente ilustrativos. Foram considerados 

como referenciais teóricos a esse respeito: Teixeira (2000), que utiliza a cartografia 

como fonte documental privilegiada para a compreensão do passado urbano e para 

o estudo da História Urbana; Knauss (1997) que utiliza a cartografia como prática de 

reflexão sobre o espaço (p.1), com identificação do campo simbólico (p.3) e como 

representação do espaço, conceitualmente demarcada e condicionada 

historicamente, pertencente ao campo da história social das representações do 

espaço (p.5); e com Panerai (2006), que apresenta, além destes, outros conceitos 

úteis para este estudo, como por exemplo, o entendimento de que a compreensão 

da forma urbana passa pela utilização de bases multidisciplinares e pela relação dos 

elementos morfológicos entre si e com a totalidade da cidade. Panerai parte de uma 

leitura morfológica da cidade fazendo uso de diversas ferramentas de análise 

propostas por teóricos de diferentes áreas, entre eles Kevin Lynch, demonstrando a 

possibilidade de adaptar e/ou combinar esses métodos de acordo com a abordagem 

do estudo. 
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De acordo com Knauss (1997), a análise das fontes cartográficas deve ser feita a 

partir das suas condições e de seus sujeitos envolvidos, pela comparação de bases 

anteriores ou posteriores, observando-se as especificidades das fontes analisadas.  

Para Teixeira, a cartografia “é sempre a representação de uma leitura 

deliberadamente parcial da realidade” em sua leitura e interpretação, a interpretação 

“deve ser sempre verificada e cotejada com outras fontes” (p.8).  

Com base em Teixeira e Panerai, a utilização de mapas, cartas e plantas de 

diferentes períodos foi feita em conjunto com outras fontes, como textos e imagens, 

quando possível, para complementar as leituras, procurando identificar aspectos 

como: possíveis mudanças de estrutura do traçado; localização de edifícios 

significativos para a cidade, além dos pavilhões da Exposição nesse período. 

Ao dar visibilidade a esses aspectos tornou-se possível demonstrar a magnitude das 

intervenções realizadas na cidade e, consequentemente, a importância da 

Exposição como motivadora dessas realizações. 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos:  

O capítulo 1 trata das Exposições, tanto nacionais como internacionais, e de sua 

relação com o processo de modernização urbana. A primeira parte aborda a origem 

e desenvolvimento das exposições e suas representações e funções para as 

cidades que as sediaram. A segunda parte aborda o processo de modernização da 

cidade do Rio de Janeiro a partir de 1822, destacando os períodos e fatos 

significativos, demonstrando sua evolução e identificando em que medida as 

exposições contribuíram para melhorias urbanas. 
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O capítulo 2 aborda a década de 1920 e sua representatividade na história do país e 

em termos mundiais, no qual estava inserida a Exposição do Centenário da 

Independência, e trata do período que antecede ao evento. A primeira parte 

contextualiza os anos 1920, a nível nacional e internacional, destacando os 

principais fatos políticos, econômicos e culturais, e apontando os efeitos dos 

acontecimentos mundiais sobre o Brasil. A segunda parte fala sobre as definições a 

respeito das comemorações do ano do Centenário da Independência e das 

motivações e fatos que levaram o governo a comemorar esta data sob a forma de 

uma exposição internacional, as tensões políticas geradas pela polêmica com os 

gastos necessários para a preparação da cidade para a Exposição. A terceira parte 

é sobre a realização das obras e analisa os seus efeitos na cidade, a polêmica em 

torno do arrasamento do Morro do Castelo e os debates no meio arquitetônico. 

O capítulo 3 versa sobre a Exposição do Centenário desde sua inauguração até o 

encerramento.  A primeira parte aponta as visões divergentes da mídia sobre a 

abertura do evento. A segunda parte apresenta o recinto da Exposição constituído 

pelos pavilhões e analisa sua implantação. A terceira parte avalia a importância dos 

eventos paralelos à Exposição que constaram do programa das comemorações do 

Centenário, identifica a ligação entre eles e as reformas urbanas, assim como suas 

representações simbólicas. A quarta parte aborda o papel da mídia em relação ao 

evento e à projeção da imagem da cidade a nível nacional e internacional. A quinta 

parte fala sobre o encerramento da Exposição, de seu êxito e repercussão. 

O capítulo 4 analisa o legado da Exposição, suas consequências e aborda a questão 

dos vestígios. Na primeira parte é discutido o conceito de legado e se há indícios 

dessa intenção em relação ao evento. Identifica o legado da Exposição a partir das 
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dimensões: arquitetônica, urbanística, simbólica e econômica. A segunda parte 

analisa suas consequências e a terceira apresenta uma investigação sobre os 

vestígios desde o encerramento do evento até a atualidade mostrando de que forma 

foram desaparecendo ao longo do tempo.  
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1 O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E AS 

EXPOSIÇÕES NACIONAIS E UNIVERSAIS 

 

1.1 REPRESENTAÇÕES E FUNÇÕES DAS EXPOSIÇÕES  

 

As primeiras exposições nacionais de indústria e comércio surgiram na França, no 

final do XVIII2, estimuladas pelo crescimento da produção da indústria mecanizada, 

pela necessidade de divulgação da produção realizada no país e, ao mesmo tempo, 

pela vontade de equiparar seu desenvolvimento industrial ao da Inglaterra. 

A primeira exposição universal aconteceu em Londres, em 1851, servindo de 

termômetro das atividades manufatureiras, comerciais e industriais de diferentes 

países. A partir de então, se tornaram grandes eventos mundiais e passaram a 

representar importantes espaços educativos da cultura do século XIX e 

manifestações de prestígio e ostentação, onde as nações afirmavam seu poder 

econômico, tecnológico e até cultural, revelando suas aspirações ao progresso 

(OLIVEIRA, 2010, p.8). Nelas os visitantes aprendiam e exercitavam a observação 

das cidades, povos e culturas, o que tornou “natural” a “comparação entre hábitos 

culturais e cenas urbanas de diferentes países”, consolidando “novas práticas 

sociais e um novo trinômio: exibir, admirar e consumir”. Esses espaços passaram 

ainda a ser hierarquizados “a partir de uma visão única e evolucionista de 

desenvolvimento e história” (PEREIRA, 2010, p.8-9). 

A Partir da segunda metade do século XIX, a arquitetura e imagem das cidades 

passaram a serem vistas como retrato das civilizações e dos povos. A Exposição 

                                                           
2
 A primeira aconteceu em Paris, em 1791, no Champ-de-Mars, local de manifestações nacionais 

após a queda da monarquia. (OLIVEIRA, 2010, p.7) 
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Universal de Londres, de 1851, entrou para a história por ter criado e modelado um 

imaginário de modernidade que apresentou como símbolo o Palácio de Cristal, que 

mostrava os novos usos do ferro e do vidro e o avanço tecnológico das construções, 

que possibilitava a montagem e desmontagem de uma estrutura gigantesca. A partir 

de então, edifícios e monumentos passaram a demonstrar o progresso tecnológico e 

material da cultura ocidental, além do nível de cosmopolitismo e de civilidade das 

nações. (SANTOS, 2013, p.2) 

 
Figura 1 - Palácio de Cristal. Vista geral. Londres, 1851.  

Fonte: LOPES, 2007, p.29. 

 

A partir da Exposição Universal de Paris, em 1855, os países participantes 

passaram a exibir seus avanços também no campo das artes, estimulando e 

atraindo a admiração e o consumo, além do intercâmbio em diferentes níveis 

(cultural, político, técnico e científico) (SANTOS, 2013, p.6). Como espaços de lazer, 

as Exposições Universais inauguram o aspecto lúdico oferecido às mercadorias e à 
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produção técnica, ficando marcadas no imaginário social como um grande 

espetáculo das maravilhas da indústria e da civilização (PESAVENTO, 1997, p.50). 

A partir da segunda metade do século XIX, as exposições universais além de 

exercerem um significativo poder simbólico, ao expor a modernidade dos países 

anfitriões e também ao apresentarem um forte caráter nacionalista e de exaltação 

das nações que as sediavam, passaram a desempenhar – à medida que foram se 

tornando cada vez mais monumentais – um papel importante como mecanismos de 

renovação de áreas consideradas abandonadas e degradadas das metrópoles que 

já vivenciavam os impactos urbanos da revolução industrial (GONÇALVES, 2013, 

p.3,4). 

O desenvolvimento dos serviços de transportes e de comunicação sem precedentes, 

em meados do século XIX, deu suporte ao processo de intercâmbio entre as nações 

e ao estabelecimento de práticas sociais e culturais compartilhadas.  

Com a estruturação do sistema de comunicação apoiado na invenção do selo postal, 

em 1840, na Inglaterra, e no desenvolvimento do sistema ferroviário, as trocas 

comerciais se desenvolvem mais rapidamente. Neste contexto de intercâmbios, as 

Exposições Universais se revestiram de importância, ao se tornarem grandes vitrines 

culturais e de negócios. (PEREIRA, 2010, p.12,13) 

A partir dos anos 1870, essas mostras passam a atrair multidões e tornam-se cada 

vez mais monumentais. Diante disso, segundo Pereira, (2010, p.12) o caráter 

efêmero das exposições ganha uma nova dimensão: passa a ser pensado em 

relação ao “problema do que preservar ao término de cada evento” e a ser feita uma 

avaliação de seu “impacto ou contribuição para o desenvolvimento urbano”. 
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Os pavilhões foram pensados e construídos como de estruturas que poderiam ser 

desmontadas após os eventos e remontadas em outros locais. Dentro da lógica 

capitalista, muitos desses edifícios foram projetados para serem vendidos para 

outros países. 

Nos lugares onde as Exposições Universais foram realizadas, geralmente vazios 

urbanos ou áreas limítrofes das cidades, se originaram novos bairros. Os edifícios 

e/ou áreas de lazer remanescentes acolheram instituições, museus ou foram 

integrados nos circuitos turísticos. 

 

1.2 O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO URBANA E AS EXPOSIÇÕES 

 

Para entender o processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro nas 

primeiras décadas do século XX, período de desenvolvimento significativo 

caracterizado por intervenções urbanas monumentais, considerou-se necessário 

abordar questões relacionadas ao pensamento urbanístico formado ainda no século 

XIX. 

Analisar o processo de desenvolvimento da cidade na passagem do século XIX para 

o século XX, com base em Rodrigues (2009, p.85), implica demarcar seu transcurso 

de uma situação colonial para a moderna. Neste período, o Brasil tinha como ideal 

de modernidade as nações europeias e o desejo em alcançá-lo implicou em 

intervenções urbanas na capital, a cidade do Rio de Janeiro, sobretudo na área 

central. 

O ponto de partida é referência à Proclamação da Independência em 1822, levando-

se em consideração que anos antes do centenário da Independência em 1922, 
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órgãos da imprensa3 demonstraram a preocupação com sua celebração, refletindo 

sobre o passado em diversas áreas. Especialmente balanços sobre os últimos cem 

anos, forçando “a intelectualidade a tomar pé da situação nacional, compreender as 

causas do atraso do país e formular um programa de ação para superá-lo.” (MOTTA, 

1992, p.26) 

No âmbito do urbanismo identificamos períodos e fatos significativos no processo de 

modernização da cidade do Rio de Janeiro. Durante o regime monárquico (1822-

1889) destacaram-se: a criação de instituições responsáveis pelas transformações 

urbanísticas ocorridas na cidade, além de normas e atos voltados para o controle, 

regulamentação e planejamento do espaço urbano.  

O Rio de Janeiro, como capital do país, atraiu grande parte dos investimentos 

responsáveis pela viabilização de uma série de reformas urbanas julgadas 

necessárias, pois a cidade sofria com problemas como falta d’água, epidemias 

frequentes de doenças tropicais, transportes e serviços portuários precários. Assim, 

as transformações urbanas se tornariam um dos meios para atrair o capital 

internacional e promover a modernização da economia.  

No século XIX, proposições de uma nova ordem urbana foram elaboradas pelos 

representantes do pensamento técnico gerando novas relações entre o domínio 

público e o privado como alternativas às formas dominantes da cidade existente. A 

nova ordem era geralmente apoiada em princípios “vinculados aos preceitos da 

higiene, ao ideário progressista e às experiências europeias.” (TAVARES, 2008) 

                                                           
3
 Em 1917 a revista Eu Sei Tudo publicou o artigo “Noventa e cinco anos de Independência” 

afirmando ser o momento oportuno para despertar estudos sobre nossa nacionalidade, marcar 
rompimentos e para nos tornarmos um povo civilizado.  
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Desde então houve uma mudança do olhar técnico em relação a cidade, entendida 

nos projetos de intervenção como “lugar privilegiado do processo civilizatório”, que 

demandou a renovação material e simbólica de sua antiga estrutura e, 

consequentemente, a negação da cidade existente. (TAVARES, 2008) 

Na primeira metade do século XIX se destaca o relatório de Henrique Beaurepaire 

Rohan de 1843, Diretor de Obras Municipais, apresentado à Câmara Municipal, 

indicando ações necessárias para a remodelação da capital e demonstrando 

preocupações com a salubridade pública e o embelezamento da cidade. 

No período imperial, o olhar técnico esteve vinculado à dinâmica dos debates 

políticos sobre os problemas relacionados à estrutura fundiária e à questão social da 

escravidão. 

A proposta de Beaurepaire Rohan abarcava a área do município e pode ser 

comparada ao projeto modernizador de interesse dos cafeicultores fluminenses, que 

serviu de base à formulação da Lei de Terras de 1850. A partir dessa lei, a terra, que 

antes não possuía quase nenhum valor, só poderia ser adquirida através da compra. 

Desta forma, ela deixou de representar uma condição natural de reprodução para se 

transformar em mercadoria, servindo aos interesses do sistema capitalista mundial 

em fase de transição de uma base econômica comercial para uma industrial 

(CAVALCANTE, p.1, 2005). Desempenhou ainda papel importante na política de 

terras do Brasil, atuando também na formação do espaço das cidades (REZENDE, 

2001).  

Beaurepaire ao propor diretrizes de transformação estabeleceu perspectivas de 

intervenção no domínio territorial privado, para a constituição do que definiu como 

interesse público. 
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A concepção da dimensão urbana apresentada se aproximou do pensamento sobre 

a cidade europeia, como vinha sendo refletido desde o final do século XVIII, com 

ênfase em uma análise quantitativa dos elementos urbanos, apresentando especial 

atenção as vias públicas de comunicação. A visão idealizada da cidade regular foi 

revelada através das normas que deveriam guiar a ocupação do solo privado e 

configurar a ordem pública, associadas especialmente ao traçado retilíneo das vias 

públicas. (TAVARES, 2008, p.2-4)  

A partir da segunda metade do século XIX, as mudanças da sociedade brasileira em 

consequência do esgotamento do modelo de produção escravagista, transferiram os 

capitais antes “empregados no tráfico negreiro e na agricultura”, para aplicações em 

“oportunidades abertas com a modernização e a expansão da economia”, 

concentradas nos setores de transportes, portuário e de geração e transmissão de 

energia (KESSEL, 2004, p.1). 

Dentro do contexto da segunda metade do século XIX o Clube de Engenharia e a 

Escola Politécnica se sobressaíram como locais de discussão e avaliação das 

iniciativas que pretendiam “transformar a cidade numa metrópole digna de ser a 

capital de um país civilizado, de acordo com os modelos franceses admirados pelas 

elites brasileiras”. (TAVARES, 2008).  

A partir de então o processo de modernização gerou oportunidades para essa elite 

profissional de engenheiros atuarem em diferentes níveis como agentes das 

reformas urbanas, que acarretaram transformações não apenas na paisagem e na 

imagem da cidade, mas também na sociedade, na política e na economia. Entre eles 

destacaram-se Francisco Pereira Passos, Paulo de Frontin e Carlos Sampaio, que 

participaram das principais intervenções urbanas na cidade do último quartel do 
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século XIX até as primeiras décadas do século XX, seja como técnicos, prefeitos ou 

ainda intermediadores com o capital estrangeiro. 

No âmbito do pensamento sobre a cidade, o enfoque foi construído sobre duas 

óticas: a que qualificava a vida urbana por sua dimensão pública e a que pretendia 

reorganizar a imagem da cidade hierárquica.  Esta última privilegiava a relação entre 

ordem urbana e domínio da natureza e contou com a contribuição do pensamento 

higienista – presente nas discussões desse tema desde o final do século XVIII – 

como suporte para a compreensão do racional e urbano, tornando-se o pensamento 

dominante sobre a cidade até a realização do Congresso de Engenharia e Indústria 

em 1900, na comemoração do IV centenário do descobrimento do Brasil entre 

dezembro de 1900 e janeiro de 1901. (TAVARES, 2008, p.7-8).  

O processo de modernização da capital federal refletia a necessidade de projetar o 

país no cenário internacional e a participação do Brasil nas Exposições Universais 

se constituiu em um dos meios de se medir sua internacionalização econômica e 

cultural, já que elas propiciavam contatos e intercâmbio entre diferentes regiões do 

mundo.  

A partir de 1851, o Brasil participou de todas as Exposições Universais até a de 

Nova Iorque, em 1939. Nas primeiras - a de Londres (1851 e 1862) e a de Paris 

(1855 e 1867) –, a participação brasileira se resumiu a reunião de produtos em 

algumas vitrines. E desde 1861 as exposições nacionais passaram a ser realizadas 

pelo governo com o objetivo de pré-selecionar os produtos e realizações da indústria 

local que iriam representar o país nas Exposições Universais ou comemorar as 

grandes datas nacionais. (GONÇALVES, 2013, p.5) 
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Na década de 1870, foi iniciado um processo sistemático de modificação do espaço 

urbano justificado pela expansão demográfica e pelo crescimento industrial, que 

indicavam modificações no funcionamento e na distribuição da sociedade carioca. 

Como consequência dessas modificações urbanas, se estabeleceram novas formas 

de relacionamento social, surgiram novos hábitos e comportamentos, foi ampliada a 

diversidade social e as tensões resultantes do pouco espaço de participação política. 

Também a violência e índices de criminalidade aumentaram, problemas esses 

considerados resultantes da expansão dos valores do progresso. (RODRIGUES, 

2009, p.87-89) 

Investimentos na infraestrutura da cidade, sobretudo nas áreas mais nobres ou 

próximas a elas foram realizados. No ano de 1870, serviços de esgotos foram 

estabelecidos nos bairros do Catete, Gávea, Botafogo, Centro e Cidade Nova. Em 

1872 a iluminação a gás e o abastecimento de água foram introduzidos nas áreas 

nobres e tiveram relevância na Exposição Nacional de 1873, demonstrando a 

vocação nobre e civilizadora da cidade. Dois anos depois os serviços de esgotos 

foram ampliados para Laranjeiras, Catumbi, São Cristóvão e Engenho Velho. 

(RODRIGUES, 2009, p.90) 

Em 1874, o Ministro do Império, João Alfredo Correa de Oliveira, nomeou uma 

comissão destinada a elaborar um plano de melhoramentos para a cidade, formada 

pelos engenheiros Francisco Pereira Passos, Jerônimo Rodrigues de Moraes Jardim 

e Marcellino Ramos da Silva, gerando dois relatórios entregues em 1875 e 1876 ao 

Imperador D. Pedro II, propondo soluções urbanísticas para sanear e embelezar a 

capital com referências explícitas de experiências europeias de renovação urbana. 

As soluções propostas foram contestadas por privilegiarem áreas próximas ao 



35 

 

Palácio Imperial e não preverem a participação da iniciativa privada. Apesar de não 

terem sido executadas, inspiraram um modelo de concessão, baseado na 

“colaboração entre o capital estrangeiro, o governo e os engenheiros na realização 

de cirurgias urbanas” (KESSEL, 2004, p.2).  

Temporalmente, a proposta da Comissão de Melhoramentos está situada no quadro 

dos debates que se seguiram à lei do Ventre Livre e da política modernizadora do 

Império após a década de 1870. A constituição de uma nova ordem urbana tinha 

como objetivo a criação de alternativas de valorização e apropriação do solo para o 

interesse privado e a facilitação das relações entre este e o setor público. 

(TAVARES, 2008, p.3) 

O ponto comum entre a proposta de Beaurepaire Rohan e a da Comissão de 

Melhoramentos está presente na concepção sobre a natureza, demonstrada pela 

negação do meio natural fundamentada no pensamento higienista como suporte às 

considerações de insalubridade que desqualificaram os lugares periféricos à ordem 

urbana e reconheceram negativamente a formação física dos morros, as áreas 

alagadas e os limites indefinidos da baía, afirmando assim a necessidade de 

racionalização do espaço urbano. (TAVARES, 2008, p.3) 

As visões apresentadas por Beaurepaire Rohan e pela Comissão de Melhoramentos 

pretenderam constituir a racionalidade da cidade futura e até o final do século XIX 

permaneceu o debate entre as formas regulares e os “sistemas totalizantes”4 

No fim dos anos 1880, as questões sanitárias voltaram ao debate em diálogo com 

outras visões que defendiam o deslocamento da capital para o interior do país. A 

                                                           
4
 Submissão dos setores da cidade considerados urbanos a uma sistematização geral. (TAVARES, 

2008, p.4) 



36 

 

proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, representou o início de um 

novo período marcado por grandes mudanças políticas e econômicas para o país 

que propiciaram a expansão de oportunidades comerciais e especulativas. Foi 

também neste ano que o Brasil participou da Exposição Universal de Paris 

apresentando, pela primeira vez, um edifício. É um marco de um novo momento da 

participação brasileira nas Exposições Universais, com a exibição de jardins e 

edifícios admiráveis nas exposições de Chicago (1893), Saint Louis (1904) e Nova 

Iorque (1939).  

As Exposições Universais realizadas nos Estados Unidos deslocaram o foco do 

desenvolvimento econômico do cenário europeu. O Brasil participou delas exibindo 

pavilhões e os engenheiros brasileiros ganharam visibilidade com as premiações 

dos projetos de Francisco Marcelino de Souza Aguiar para as exposições de 

Chicago (1893) e Saint Louis (1904).  

O pavilhão brasileiro premiado em Saint Louis – concebido em estrutura metálica – 

foi desmontado e trazido para ser remontado no Rio de Janeiro, para sediar a 3ª 

Conferência Pan-americana, em 1906, quando recebeu o nome de Palácio Monroe5.  

Foi ainda o primeiro edifício oficial6 inaugurado no novo centro republicano, logo 

após a abertura da Avenida Central.  

Segundo Chiavari (1985, p.571), as reformas sociais, políticas, econômicas e 

urbanas contribuíram para o ingresso dos países e cidades em diversos setores da 

vida social. Ao nível externo, a criação de uma imagem formal tinha a capacidade de 

atrair capitais, através de da impressão oferecida de estabilidade e riqueza. Nas 

                                                           
5
 Em homenagem ao presidente americano James Monroe, que em 1823 criou a doutrina Monroe, 

contendo as bases do pan-americanismo, movimento de união e defesa contra o domínio colonialista 
de países não pertencentes “às Américas”.  (MARANHÃO, 2003, p.61) 
6
 Abrigou o Senado Federal, nos períodos de 1925 a 1937 e de 1946 a 1960. Em1976 foi demolido. 
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etapas de renovação das cidades, as Exposições Universais representaram um 

importante papel como veículo publicitário, e corresponderam “ao baile de ingresso 

oficial na sociedade internacional”. 

No início do século XX, o centro das cidades era o lugar onde estavam 

estabelecidas todas as atividades econômicas e políticas, sendo prestigiado através 

de valores celebrativos e monumentais. Para atingir uma imagem grandiosa e 

espetacular, era sobreposta uma nova trama à antiga, buscando uma certa 

integração através do método do “abastamento”, que consistiu na demolição de 

conjunto, de edifícios, ruas inteiras, bairros tidos como degradados e insalubres, 

localizados no centro das cidades em volta dos grandes monumentos, com  a 

finalidade de valoriza-los mais e aumentar sua imponência. Assim, a valorização 

cultural servia para legitimar a hipervalorização imobiliária do centro das cidades. A 

abertura de grandes eixos viários em várias cidades do mundo como em Paris a 

Champs Élysée, em Marselha a Rua Imperiale e no Brasil, no Rio de Janeiro, a 

Avenida Central, exemplificam esse fenômeno (CHIAVARI, 1985, p.572). 

O período da Primeira República (1889-1930) foi caracterizado por inúmeras 

intervenções urbanas, muitas delas monumentais, sobretudo nas administrações 

dos prefeitos Francisco Pereira Passos (1902-1906) e Carlos Sampaio (1920-1922)7. 

Estas intervenções contribuíram significativamente para a transformação da cidade 

sob os aspectos, social, econômico, urbanístico e paisagístico e, consequentemente, 

para o ingresso da cidade e do país no cenário internacional. 

                                                           
7
 Analisada no capítulo 3. 
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Figura 2 - Os três centros político administrativos do Rio de Janeiro. 

Com base no estudo de Sisson (2008).  
Elaboração da autora sobre imagem do Google Earth. 

A chegada do século XX anunciou um novo tempo de desenvolvimento e 

transformações para a cidade do Rio de Janeiro. Logo nos primeiros anos, começou 

a se delinear o novo centro político-administrativo do Governo Federal do Período 

Republicano no entorno da Praça Floriano Peixoto8 de maneira totalmente distinta 

dos outros que o antecederam - o Largo do Paço, atual Praça XV, no Período 

Colonial e o Campo de Santana, no Período Imperial. Enquanto nos dois últimos o 

processo de formação aconteceu de forma lenta e gradual, o centro republicano 

formou-se rapidamente como resultado de intervenções drásticas, complementares 

e simultâneas realizadas pelos governos municipal e federal (SISSON, 2008, p.84). 

                                                           
8
 Conhecida atualmente como Cinelândia, devido ao grande número de cinemas que lá se instalaram 

a partir da década de 1920, através da intervenção promovida pelo empresário Francisco Serrador. 
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As maiores transformações ocorridas no centro da cidade do Rio de Janeiro, então 

Capital Federal, tiveram início no governo do presidente Rodrigues Alves, que após 

sua posse, em 19029, nomeou o engenheiro Francisco Pereira Passos para prefeito 

do Distrito Federal, conferindo-lhe amplos poderes para a modernização do porto e a 

remodelação da cidade. A partir de então, foram empreendidas uma série de 

reformas com inspiração nas realizações de Haussmann para a modernização de 

Paris na segunda metade do século XIX. 

Segundo Abreu (2008, p.60), a transformação urbana tinha em vista a resolução das 

contradições que cidade apresentava. O porto ainda mantinha características 

coloniais. Sua modernização era necessária economicamente, para agilizar o 

processo de importação/exportação. Também era preciso criar uma nova capital, 

que simbolizasse a importância do país como principal produtor mundial de café e 

expressasse os valores e modos de vida “cosmopolitas e modernos das elites 

econômica e política nacionais”. A importância cada vez maior da cidade no contexto 

internacional, o crescimento acelerado em direção à zona sul, o aparecimento do 

automóvel e a sofisticação tecnológica do bonde elétrico como transporte de massa 

das áreas urbanas “não condiziam com a existência de uma área central ainda com 

características coloniais, com ruas estreitas e sombrias, onde se misturavam as 

sedes dos poderes político e econômico com carroças, animais e cortiços” e com a 

ausência de obras suntuosas. Tinha-se “a noção de que o Rio era sinônimo de febre 

amarela e de condições anti-higiênicas”. Era preciso transformar a capital federal no 

símbolo do “novo Brasil”. 

Para a realização de seu plano de saneamento e embelezamento da cidade, Pereira 

Passos contou com ajuda de Paulo de Frontin, Vieira Souto e outros integrantes do 

                                                           
9
 Em 29 de dezembro de 1902. 
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Clube de Engenharia. Durante este processo, foi suspenso o Conselho Municipal e 

sancionada uma nova legislação de posturas e desapropriações para facilitar a 

concretização das propostas que rapidamente transformaram a cidade. 

 
Figura 3 - Planta do Rio de Janeiro de 1905 indicando os "Melhoramentos" em execução da 

administração Pereira Passos. 
Fonte: CZAJKOWSKI, 2000, p. 68. 

 
Entre as intervenções realizadas pelo Governo Federal, a abertura da Avenida 

Central, foi uma das mais importantes, transformando radicalmente a imagem do 

centro da cidade. O projeto, de autoria da Comissão Construtora da Avenida Central, 

esteve sob a direção do engenheiro Paulo de Frontin. A obra passara por 21 ruas e 

previa a demolição de 702 casas, e o arrasamento parcial de dois morros, o do 

Castelo e o de São Bento, nos extremos da Avenida. 

As demolições foram resultado de uma extensa desapropriação, removendo a 

arquitetura remanescente da cidade colonial que abrigava uma população de baixa 

renda, que migrou para bairros vizinhos ou passou a ocupar as encostas dos 

morros. 
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Carlos Sampaio esteve presente na administração Pereira Passos como 

representante da companhia americana que realizou a pavimentação da Avenida 

Central. Inaugurada em 15 de novembro de 1905, se tornaria o símbolo da Belle-

Époque10 carioca, coroada pela Praça Floriano, onde estava localizado o conjunto 

de novos edifícios públicos mais representativos do poder republicano: o Palácio 

Monroe, o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, a Escola de Belas Artes e o 

prédio do Supremo Tribunal Federal. 

 
Figura 4 - Traçado da Avenida Central, 1904.  

Em cinza, os limites dos morros do Castelo e São Bento. Em amarelo, as vias existentes 
antes da abertura da Avenida, marcada em verde. Em rosa, os lotes desapropriados e 
demolidos para dar lugar à nova Avenida. Em destaque no círculo o espaço onde se 

formaria a Praça Floriano. 
Elaboração da autora sobre imagem editada por MATTOS, 2010, p.38. 

 

 
No caso da reforma Pereira Passos, a construção do novo centro republicano, além 

de sua constituição como lugar de intenso significado cultural, representou a 

construção de símbolos do poder e de uma nova ordem para a sociedade. Além de 

uma modernização urbana historicamente inédita. 

                                                           
10

 Período que se estendeu até a Exposição do Centenário da Independência de 1922 (KOK, 2005, 
p.83) 
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Figura 5 - Convento da Ajuda no século XIX.  

Fonte: LADEIRA, 2011. 

 
Figura 6 - Praça Floriano Peixoto após a inauguração da Avenida Central, com o Convento 

da Ajuda à Direita.  
Fonte: KOK, 2005, p.85. 
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Podemos identificar nesse momento as rupturas, um fenômeno do processo de 

urbanização das cidades do século XX, apontado por Panerai (2006, p.12, 22). Elas 

seriam indicadas pela mudança do volume das edificações e, consequentemente 

das tipologias, pelo seu modo de implantação e as técnicas utilizadas, como também 

por mudanças no sistema viário, que funcionariam como dispositivos para gerar uma 

nova lógica de urbanização. 

A abertura da Avenida Central e o surgimento das novas tipologias representaram 

aqui uma ruptura, não apenas no sentido arquitetônico e urbanístico, que 

transformou radicalmente a imagem do centro da cidade e da capital do país em 

relação à cidade colonial, mas também no modo de vida da população, dando início 

a uma nova relação com os espaços, ao se tornar preponderante o estilo de vida 

parisiense nos costumes, na moda, na conversação e nos hábitos sociais. 

 
Figura 7 - Quadra de frente para a Praça Floriano Peixoto.  

Onde foi construído o Teatro Municipal, em 1903. 
Fonte: LEITE, 2000, p.308 
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Figura 8 - Quadra de frente para a Praça Floriano Peixoto.  

Depois da abertura da Avenida Central. 
Fonte: KESSEL, 2008, p.72. 

 

Na arquitetura a influência francesa esteve presente nos edifícios públicos. 

Observamos no exemplo da implantação dos edifícios da Biblioteca Nacional, do 

Teatro Municipal e da Escola de Belas Artes no entorno da Praça Floriano, a 

estrutura monumental estabelecida na relação entre eles e a Avenida Central, que 

rasga a malha colonial obrigando a reestruturação dos lotes. 

Na concentração de edificações notáveis no entorno da Praça Floriano Peixoto 

verifica-se a ocorrência de outro fenômeno urbano destacado por Panerai (2006, 

p.78) de que “os espaços públicos mais importantes atraem a implantação de 

monumentos”. 
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Figura 9 - Detalhe de Mapa de 1908. Localização das construções significativas no centro 

republicano. 
Elaboração da autora sobre base cartográfica “Planta da Cidade o Rio de Janeiro de 1908”. 

Fonte: Instituto Pereira Passos. 

Na Reforma Pereira Passos começaram a se concretizar projetos do final do século 

XIX relacionados à melhoria das instalações portuárias, nos quais estavam incluídos 

a construção de um cais, o aterramento da região portuária onde seriam instalados 

equipamentos modernos e um terminal ferroviário da Estrada de Ferro Central do 

Brasil, a abertura de um túnel entre o centro e o porto, além do desmonte do morro 

do Castelo. Entretanto, devido à crise financeira de 1891, em decorrência da política 

de Encilhamento11, tanto o projeto do Castelo, quanto o do Porto e da Estrada de 

Ferro Central do Brasil foram paralisados. 

                                                           
11

 Política monetária adotada no governo provisório de Deodoro da Fonseca (1889-1891) que visava 
estimular a industrialização e o desenvolvimento brasileiro focada na livre emissão de créditos. Fonte: 
Instituto Municipal Pereira Passos, 2008, p.16. 
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Figura 10 - Mapas ilustrativos de 1900 e 1910. 

O crescimento da área central da cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/. Acesso em: 15 ago. 2013. 

 

O processo de modernização urbana ocorrido na cidade do Rio de Janeiro pode ser 

melhor apreendido através da comparação entre mapas de 1900 e 1910, onde  

percebemos o impacto das transformações da Área Central a curto prazo, 
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especialmente após a Reforma Pereira Passos, que teve concluídos alguns de seus 

projetos, entre eles a inauguração do Cais do Porto, nas administrações seguintes.  

Nos mapas da figura 10 vemos o desaparecimento do primeiro morro da cidade, o 

Morro do Senado, e o aumento expressivo da área de aterro do Cais do Porto 

possibilitada pelo material proveniente do arrasamento deste último. Também fica 

evidente a questão da ruptura da Avenida Central na malha colonial e a 

reestruturação do tecido, sobretudo nas áreas adjacentes ao novo centro 

republicano, a Praça Floriano Peixoto. Destaca-se ainda a Avenida Mem de Sá, em 

sentido diagonal, atravessando a Esplanada do Senado, e a Avenida Beira-Mar.  

Assim a área central da cidade foi expandida e, com a abertura de largas avenidas, 

o novo tratamento dado às ruas12, agora com iluminação pública, cuidadas e 

arborizadas. Mudanças que atraíram para as novas áreas da cidade “um comércio 

requintado e ambientes sofisticados, apropriados à imagem de Capital da Nação”. 

(INSTITUTO, 2008, p.20) 

A maioria das obras de abertura e alargamento de vias no centro e Zona Sul13, foi 

realizada à custa de desapropriações, muitas delas desnecessárias, visando a 

valorização dos terrenos que, após seu término, seriam vendidos pela Prefeitura, 

que assim seria ressarcida de grande parte dos custos. O alargamento das ruas 

centrais e a abertura de novas artérias destruíram os quarteirões de cortiços e os 

armazéns e trapiches dos bairros marítimos, numa extensão aproximada de 13 

                                                           
12

 À abertura dessas novas vias de circulação seguiu-se uma série de obras de alargamento das 
principais artérias do centro ou de suas imediações. Entre elas, a rua Mariz e Barros para 14 metros; 
as ruas Estácio de Sá, Frei Caneca, Assembléia, Uruguaiana, Carioca e Visconde do Rio Branco para 
17 metros; as  ruas  Estreita  de  São Joaquim  (continuação  da  rua  Larga  de  São  Joaquim,  atual  
Marechal  Floriano)  e Visconde  de  Inhaúma para  24m; e também as ruas Treze de Maio, Acre, 
Camerino, Sete de Setembro, São José, Ramalho Ortigão, entre  outras.  (ABREU, 2008, p.61) 
13

 Nesse sentido, pouco ou quase nada foi feito nas áreas suburbanas nesse período. (ABREU, 2008, 
p.61) 
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hectares. Como consequências dessas desapropriações, a população de baixa 

renda moradora do centro foi forçada a morar com outras famílias, a pagar aluguéis 

altos ou a se transferir para os subúrbios, já que pouquíssimas foram as habitações 

populares construídas pelo Estado em substituição às que foram destruídas. 

(ABREU, 2008, p.61,66) 

Em seguida à Reforma Pereira Passos foi realizada a Exposição Nacional de 1908, 

comemorativa da Abertura dos Portos ao livre comércio, no bairro da Urca, 

mobilizando a cidade e o país. Além da divulgação dos produtos nacionais, ela 

representou a celebração da cultura capitalista e industrial e, ao mesmo tempo, o 

início do questionamento de um processo classificatório de países construído a partir 

de parâmetros eurocêntricos de cultura (PEREIRA, 2010, p.9). 

 
Figura 11 - Exposição Nacional de 1908. 

Fonte: PEREIRA, 2010, p.9. 
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Figura 12 - Exposição Nacional de 1908. 

Fonte: O Malho, Ed.0311, 1908, p.21. 

Representou também a oportunidade de apresentar ao país a nova capital, na qual a 

preocupação com o embelezamento significou a “incorporação e a adequação ao 

modelo civilizatório europeu” tornando a cidade uma vitrine do novo modo de vida 

que se pretendia implantar. Um exemplo disso na Reforma Passos foi a elaboração 

de várias posturas municipais que regulavam desde o comércio de quiosques até a 

maneira como a população deveria se apresentar na Avenida Central (SILVA, 2003, 

p.31). 

Nas primeiras décadas do século XX a expansão econômica e tecnológica gerada 

pelo desenvolvimento da eletricidade, da telefonia e do automóvel acelerou a 

internacionalização da economia nacional (PEREIRA, 2010, p.8). Após a Reforma 

Passos (1902-1906) a cidade do Rio de Janeiro passou a crescer em ritmo 

acelerado e a se transformar em uma grande metrópole. 
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Em pouco tempo multiplicaram-se os automóveis14 e a circulação de coletivos nas 

ruas15; os estabelecimentos culturais, como as salas de cinema, teatros e salões de 

dança; e o comércio de um modo geral. A expansão da economia atraiu importantes 

Bancos. As Zonas Norte e Suburbana apresentaram um importante crescimento 

populacional nas décadas de 1910 e 1920 causado pelo desenvolvimento industrial 

nestas áreas e pela expansão da rede ferroviária (OLIVEIRA, 2009, p.17), com mais 

de 400 km de linhas de bonde transportando milhares de pessoas em 1.100 carros 

(SILVA, 2003, p.28). Nesse período, a cidade do Rio de Janeiro era o mais 

importante centro comercial do país e possuía o maior terminal portuário16. Estes 

sinais expressavam o progresso da capital federal, que se tornara o símbolo da 

modernidade no país, ganhando ares cosmopolitas17 e atraindo investimentos 

internacionais, assim como uma grande quantidade de imigrantes.  

A década de 1910 representa um período de intervalo em relação às intervenções 

urbanas radicais na área central da cidade. Durante a Primeira República, a 

combinação de capitais nacionais e estrangeiros, através da concessão de serviços 

                                                           
14

 Em 1903 havia apenas 6 automóveis na cidade, esse número aumentou para 615 em 1910 (KOK, 
2005, p.93),  7.000 em 1922 (BARBOSA, 2007, p.57). 
15

 No estudo de Kessel (2001, p.24), dados apresentados sobre o número de passageiros nos meios 
de transportes do Rio de Janeiro em 1910 e 1920 nos dá uma ideia do aumento da circulação de 
coletivos. 

 
16

 A conclusão da obra do Porto do Rio, iniciada em 1903, ocorreu em julho de 1910, tendo sido 
inaugurada pelo presidente Nilo Peçanha.  (OLIVEIRA, 2009, p.17) 
17

 Isso acontecia nas áreas mais nobres, onde eram realizadas as principais intervenções ou em suas 
áreas de influência. Fora delas a cidade crescia em condições insalubres e os serviços essenciais de 
transporte, iluminação, abastecimento e água e esgotos eram precários, recebendo investimento 
praticamente nulo. (SANT’ANA, 2008, p.132) 
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públicos aos financistas europeus e americanos, apoiados pelos prefeitos, permitiu a 

elaboração de projetos de intervenção e sua rápida execução (SANTOS, 2012). 

Entre 1906 e 1930 a evolução urbana no Rio de Janeiro refletiu as contradições no 

sistema político-econômico brasileiro. De um lado, as atuações do Governo Federal 

e do Distrito Federal incentivaram preferencialmente “a continuidade do processo de 

renovação da área central e de embelezamento da zona sul”, em resposta às 

expectativas das classes dominantes. De outro, especialmente nas décadas de 1910 

e 1920, a transferência e expansão industrial em direção aos subúrbios criando 

novas áreas, não contou com o apoio estatal. A infraestrutura nelas gerada pelas 

indústrias e a mão de obra que lá se instalou, deu origem a novas favelas situadas 

nas suas proximidades (ABREU, 2008, p.72). Apesar da ampliação da cidade para 

os subúrbios, até o final da década de 1920 a maior parte dos investimentos federais 

continuou concentrada no Centro e na zona sul. Quando as contradições entre o 

desenvolvimento dessas áreas se acentuaram, tornou-se necessária a intervenção 

política sobre o processo de crescimento da cidade como um todo, através de um 

plano urbano, o Plano Agache (1929).  

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a indústria brasileira experimentou 

sua primeira fase de aceleração devido à dificuldade do país exportar produtos 

manufaturados e à redução da taxa de câmbio, que diminuiu a concorrência 

estrangeira. Neste período, o Rio de Janeiro ainda era o maior centro industrial do 

país (REZENDE, 1982, p.35). A virada da década de 1910 para a de 1920 foi 

marcada por um sentimento nacionalista após a Primeira Guerra Mundial. A política 

externa do Brasil havia levado o país à participação na guerra, assegurando um 

lugar na Conferência de Paz de Paris e na Liga das Nações.  
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Em maio de 1919, Epitácio Pessoa, chefe da delegação brasileira à Conferência de 

Versalhes, convidou os reis da Bélgica Alberto I e Elizabeth, para uma visita ao 

Brasil, onde seriam recepcionados no ano seguinte. 

Este convite representou uma oportunidade de estreitar os laços diplomáticos entre 

os dois países e trazer visibilidade internacional para o Brasil após a guerra, através 

da homenagem ao rei Alberto I, figura emblemática no cenário internacional, 

considerado herói por ter assumido o comando do exército de seu país ao recusar a 

passagem das tropas alemãs em marcha para a França pelo seu território, 

resistindo-as corajosamente. Além disso, a presença dos nobres hóspedes na 

capital federal se tornaria um “evento” motivador de melhorias para a cidade, com a 

justificativa de recebê-los dignamente. 

Ainda durante esse período, a aproximação do Centenário da Independência, levou 

vários jornais cariocas a darem início a uma campanha que objetivava vigiar e 

pressionar o governo a adotar medidas para a realização de uma grande 

comemoração. 
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2  A CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

2.1 OS ANOS DE 1920 

 

A década de 1920 representou um dos períodos mais importantes do ponto de vista 

econômico, político e cultural na história do país e também em termos mundiais. 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) havia estimulado o crescimento da 

burguesia industrial, devido ao decréscimo das exportações de café, que gerou a 

aplicação de capitais no setor industrial. Após o seu término, o café sofreu uma 

valorização e as exportações do produto atingiram receitas significativas. As 

importações aumentaram e os custos de bens de capital foram reduzidos, afetando 

negativamente as indústrias. 

No início dos anos 1920 o país vivenciou uma crise econômica, gerada por “políticas 

de contenção fiscal e de juros altos aplicados pela Europa”, que afetaram o setor 

cafeeiro devastadoramente, fazendo com que o Estado, que representava os 

interesses da oligarquia de acordo com a política do “café com leite”18, cedesse à 

pressão paulista em defesa dos interesses da burguesia cafeeira e empregasse 

recursos na compra de estoques, para que o preço do café fosse mantido 

(OLIVEIRA, 2009, p.14).  

                                                           
18

 Política em que visava a predominância das oligarquias no poder, durante a República Oligárquica 
(1894-1930). São Paulo e Minas Gerais eram os estados mais ricos do país. A maioria dos 
presidentes deste período era representante do Partido Republicano Paulista (PRP) e do Partido 
Republicano Mineiro (PRM), que controlavam as eleições e revezavam no poder, recebendo apoio da 
elite agrária dos outros estados. Esta política sofreu duras críticas dos empresários ligados à 
indústria, em expansão nesse período. (SEGRILLO, 2005, 98-100) 
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Durante essa década as oligarquias entraram em declínio com a crise do modelo 

agrário-comercial-exportador e o impulso à industrialização com o modelo nacional-

desenvolvimentista.  

A crise econômica mundial, desencadeada pela quebra da bolsa de Nova York em 

outubro de 1929, abalou o regime oligárquico ao afetar o Brasil economicamente 

com a queda do preço do café e a paralisação das vendas fazendo com que os 

banqueiros estrangeiros cobrassem os empréstimos feitos ao país. 

No cenário político brasileiro outra crise se instalou quando o presidente paulista 

Washington Luís rompeu com a política do café com leite, indicando como candidato 

oficial a sucessor da presidência o governador de São Paulo, Júlio Prestes, ao invés 

do governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada. Em agosto de 1929 foi 

fundada a Aliança Liberal pelas oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Paraíba, que criou uma chapa de oposição às eleições presidenciais. Getúlio 

Vargas, governador do Rio Grande do Sul, como candidato à presidente e João 

Pessoa, governador da Paraíba, como candidato à vice.  João Pessoa foi eleito em 

março de 1930 e em julho foi assassinado.  

Em 3 de outubro Getúlio Vargas iniciou a Revolução de 1930. Em 30 de outubro 

Washington Luís foi deposto e em 3 de novembro Vargas tomou posse como 

presidente provisório. Com a Revolução, o domínio da burguesia do café teve seu 

fim junto com a República Velha. Através dela, a estrutura econômica do país foi 

reajustada ao capitalismo internacional (REZENDE, 1982, p.36).  

No contexto mundial, estavam em curso os efeitos da Revolução Russa de 1917, 

que inspirou a classe trabalhadora nas lutas políticas em diversos países. No Brasil, 

o desenvolvimento da produção industrial entre as décadas de 1910 e 1920 
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apresentou como consequências o crescimento da massa de trabalhadores urbanos. 

No entanto, não houve uma distribuição justa da riqueza produzida e as condições 

de vida do proletariado industrial nos centros urbanos eram precárias. A influência 

da Revolução Russa pode ser identificada na situação vivida pelos trabalhadores, 

que provocou a organização de sindicatos e associações, a realização de greves por 

todo o país e a fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB)19.  

A Primeira Guerra e a Revolução Russa acentuaram, no fim da década de 1910, 

uma inquietação na intelectualidade europeia em relação à nova realidade mundial. 

A queda dos valores que sustentaram a belle époque – o liberalismo, o otimismo 

cientificista e o racionalismo –, se traduziram em todos os domínios do pensamento 

em uma vontade de renovação. Levantou-se então o desafio de encontrar novos 

caminhos para viver e expressar a modernidade, “nascida do sentimento de 

rompimento com o passado recente” (MOTTA, 1992, p.31,32). Se na belle époque 

as grandes exposições universais estimularam o cosmopolitismo como uma 

característica da modernidade, nesse período foi exaltado o “espírito nacional”. 

Durante a década de 1920, esse novo parâmetro de modernidade, pautado na 

rejeição ao passado recente, também foi absorvido por grande parte da 

intelectualidade brasileira. A avaliação dos cem anos de independência política do 

Brasil à época das comemorações, em 1922, revelou as condições de atraso da 

sociedade e a necessidade de um novo modelo de nação moderna (MOTTA, 1992, 

p.31,32). Nesse período, era clara a preocupação em se discutir a identidade e os 

rumos da nação, o que significou “repensar a cultura, resgatar as tradições, 

costumes e etnias que haviam permanecido praticamente ignorados pelas elites”20. 

                                                           
19

 Em março de 1922. 
20

 CPDOC, Era Vargas. 
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Predominou o espírito reformista, que apresentou como palavras de ordem: “justiça, 

alfabetização, imprensa livre, sufrágio universal, saúde, nacionalismo, cidadania, 

progresso” (OLIVEIRA, 2009, p.14).  

O ano de 1922 foi crítico para o governo brasileiro, com disputas políticas e levantes 

militares. Destacou-se como paradigmático nesta década, por acontecimentos 

consagrados pela historiografia como marcos do “novo” Brasil: a fundação do 

Partido Comunista do Brasil, a Semana de Arte Moderna em São Paulo e a primeira 

manifestação do movimento tenentista21 (MOTTA, 1992, p.3). Também foi o ano das 

comemorações do Centenário da Independência, da sucessão presidencial e da 

inauguração do centro Don Vital22 por pensadores católicos. Esses fatos tiveram 

consequências no panorama político e cultural do País e geraram questionamentos 

em relação aos padrões da Primeira República. 

Na pesquisa sobre este período, chama atenção o destaque dado à Semana de Arte 

Moderna que, assim como a Exposição de 1922, era parte da agenda oficial das 

comemorações do centenário da independência. Confirmando a afirmação de Motta 

(1992, p.3), de que a historiografia parece ter relegado as comemorações do 

Centenário e, sobretudo, a Exposição, a um papel secundário. Constatou-se ainda 

que, apesar do tema da Exposição ter sido resgatado por alguns estudiosos na 

                                                           
21

 Movimento político-militar que se desenvolveu entre 1920 a 1935, aproximadamente, sob a 
liderança dos “tenentes”, inserido no período em que a sociedade agroexportadora e o Estado 
Oligárquico passavam por uma crise que culminou com a Revolução de 1930, o tenentismo contribuiu 
para destruir a hegemonia dos cafeicultores e se constituiu em um dos principais agentes históricos 
responsáveis pelo colapso da República Velha. Fonte: CPDOC, Maria Cecília Spina Forjaz. 
(VERBETE). Os principais movimentos tenentistas da década de 1920 foram os 18 do Forte, os 
levantes de 1924 e a Coluna Prestes. Estes representaram um papel fundamental  na preparação e 
direção do movimento que promoveu a derrubada do governo na Revolução de 1930.  CPDOC- Era 
Vargas: dos anos 20 a 1945. 
22

 Movimento voltado para a defesa dos ideais cristãos na vida nacional criado para fazer frente à 
perda de influência da igreja católica. Fonte: CPDOC. 
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produção acadêmica das duas últimas décadas, ainda apresenta possibilidades de 

investigação, com vasta documentação a ser reunida e explorada. 

É irrefutável o impacto da Semana de Arte Moderna para a época nas discussões 

sobre a modernidade e a identidade nacional, assim como sua representatividade 

para o Movimento Modernista, que não foi homogêneo e produziu reflexões sobre a 

nacionalidade contrastantes entre si, além de não ter se resumido ao evento, mas foi 

anterior a 1922 e se estendeu até a década seguinte, como também não se 

restringiu a São Paulo, sendo difundido através de revistas e manifestos por todo o 

país, inclusive no Rio de Janeiro, onde houve uma modernidade carioca.  

Provavelmente, o fato dos efeitos da Semana de Arte Moderna, como evento, ter 

perpassado o tempo através de sua forte ligação com o movimento moderno, sob 

muitos aspectos em sintonia com os novos parâmetros de modernidade do período 

entre guerras, ajude a compreender o porquê das comemorações do centenário, 

sobretudo a Exposição, não terem recebido até então a devida atenção. 

 

2.2 A PREPARAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO 

  

A proximidade do Centenário da Independência política do Brasil, em 1922, marcou 

o início da década de 1920 com os preparativos para as comemorações. 

A ideia da realização de um grande evento começou a tomar forma em 1920 com o 

projeto apresentado pelo deputado Costa Rego autorizando o Poder Executivo a 

realizar a Exposição que, a princípio, foi concebida para ser nacional (LEVY, 2013, 

p.11). Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas pelo país no início dos anos 

de 1920, o presidente Epitácio Pessoa decidiu pela celebração, sediando na capital 
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federal a Exposição Internacional do Centenário – que não por acaso recebeu o 

mesmo nome da “Exposição Internacional do Centenário” de Paris, de 1899 –, para 

demonstrar a participação do Brasil no mundo civilizado. Uma oportunidade de 

figurar entre as grandes nações. 

A Exposição Internacional teve, então, como objetivos comemorar os cem anos de 

independência política do Brasil, mostrar ao mundo os progressos da nação e nossa 

potencialidade na promoção de intercâmbio cultural e comercial e, assim, valorizar 

nossos produtos e ao mesmo tempo trazer ao conhecimento do povo as novidades 

dos outros países (MARTINS, 1987).  

Como megaeventos da época, as exposições universais do século XIX e XX 

desempenhavam o papel de poderosas mídias, conferindo visibilidade e 

proporcionando divulgação ao “exporem os cosmopolitismos, as culturas nacionais e 

as culturas locais propondo traduções culturais” (FREITAS, 2011, p.2), além de 

estimular a economia através do turismo na área de entretenimento e lazer e em 

diversos campos de negócios. 

Dessa forma, a Exposição Internacional do Centenário atenderia aos anseios do 

governo, deixando assim claras suas motivações – no âmbito político, econômico e 

cultural – para a realização do evento. Assim como acontece com os megaeventos 

da atualidade, nos quais os governantes e organizadores acreditam que eles 

“ajudam a nomear necessidades econômicas, culturais e os direitos dos cidadãos 

locais, mesmo eles não sendo consultados para participarem da sua realização” 

(MATIAS, 2008, p.177). 

Como megaevento dos anos 1920, além de marco na renovação da cidade do Rio 

de Janeiro, a Exposição Internacional do Centenário, significava, do ponto de vista 
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político, a consolidação da República criada ainda no século XIX, no âmbito nacional 

e, no internacional, o estreitamento de relações políticas e diplomáticas com países 

de diferentes continentes. Do ponto de vista econômico, o estreitamento comercial, 

especialmente a nível internacional, através da produção de “uma imagem própria, 

capaz de atrair capitais através da impressão oferecida de grande estabilidade e 

riqueza” (CHIAVARI, 1985, p.571), que trariam ao país a possibilidade de 

reerguimento em meio à crise. 

Além disso, no âmbito cultural, a inserção de novas influências – além da forte 

presença francesa – nos hábitos e costumes. Ainda no campo simbólico, significava 

a inserção definitiva do país na nova modernidade e na sociedade internacional, 

assim como a primeira exposição Internacional realizada no país e também a 

primeira da América Latina. 

A decisão no último momento pela comemoração do centenário sob a forma de um 

grande evento representou pouco tempo para os preparativos – apenas dois anos. 

Assim como as outras cidades que sediaram Exposições Universais, a cidade do Rio 

de Janeiro, capital do país, deveria ser saneada e embelezada, tinha a obrigação de 

estar preparada para a realização do evento. Assim, a nova concepção de 

modernidade também começou a se refletir no espaço através da reforma urbana 

empreendida a partir de 1920. 

As obras necessárias para a realização da grande festa consumiriam grandes 

somas de dinheiro. Como seria possível sua concretização diante da crise 

econômica em curso? 

Diante da polêmica gerada em relação aos gastos realizados para as obras 

levantaram-se opositores aos planos do governo e estabeleceram-se tensões 
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políticas, pois em tempos de crise isso significava a contração de dívidas para que a 

conta fosse paga. 

Em junho de 1920 o Jornal do Brasil publicou a notícia da demissão do prefeito Sá 

Freire pelo presidente Epitácio Pessoa: 

- O Dr. Carlos Sampaio é o novo Prefeito. 
Foi a notícia que correu hontem à tarde, inesperadamente pela 
cidade. Era uma nova totalmente imprevista, e por tudo. Não só pelo 
nome indicado, que sempre esteve alheio a taes cogitações, como 
pela exoneração do Sr. Sá Freire (...). Em toda a cidade a notícia do 
novo Prefeito ecoou como uma surpreza, acolhida com um tom geral 
de sympatia (Jornal do Brasil de 08/06/1920, p.7)23  

Segundo esta notícia, um dos principais motivos da exoneração foram as 

divergências com Carlos Chagas quanto ao plano em elaboração do Departamento 

de Saúde Pública. Em outros periódicos – especialmente os que se posicionaram a 

favor da Exposição do Centenário como, por exemplo, O Malho, D. Quixote e Careta 

–, Sá Freire era acusado de sovinice, recebendo críticas em relação ao seu 

posicionamento quanto aos gastos com o dinheiro público, considerados 

desnecessários.  

O fato é que esse tipo de pensamento representava um entrave na realização de 

melhoramentos na cidade para a recepção dos reis da Bélgica, assim como para as 

comemorações do Centenário, que corriam o risco de se converter em vergonha, 

segundo impressões publicadas em periódicos diversos.  

A escolha de Sampaio para a administração da cidade – que até então não tinha 

ocupado cargo político –, por Epitácio Pessoa, indicava interesses além do de 

acelerar a preparação da cidade para esses dois eventos, pois Carlos Sampaio, 

                                                           
23

 O NOVO Prefeito. A demissão do Sr. Sá Freire e a nomeação do Sr. Carlos Sampaio. O imprevisto 
da notícia. Impressões. Palavras de ambos. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1920, 
p.7. 
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desde o final do século XIX, vinha participando de intervenções importantes na 

capital federal, como engenheiro e como agente na intermediação de contatos entre 

empresários estrangeiros e setores da administração pública para obtenção de 

concessões nos serviços públicos e em indústrias, acreditando que a defesa dos 

interesses estrangeiros em nosso país se constituía em um meio de atrair capitais. 

Sampaio administrou a cidade entre 1920 e 1922, afirmando24 seu apoio a um 

Estado promotor de intervenções urbanas, justificadas pelo conhecimento científico. 

Revelou ainda, sua intenção de realizar reformas urbanas da mesma magnitude das 

concretizadas na administração Pereira Passos. 

 

2.3 A PREPARAÇÃO DA CIDADE 

 

2.3.1 As obras 

 

A cidade do Rio de Janeiro foi preparada para a comemoração do Centenário da 

independência, através da execução de um plano de obras, que previa, entre outras 

realizações, a finalização do desmonte do Morro do Castelo, em 1922, em nome da 

higiene e da realização da Exposição do Centenário no local.  

Durante a preparação da cidade, a imprensa representou um importante papel na 

cobrança da aceleração das obras e também de reformas estruturais que envolviam 

questões que iam desde o saneamento à moralização política. Entre os periódicos, 

se destacaram: O Malho, Careta, D. Quixote, Correio da Manhã, A Noite, Fon-Fon e 

Gazeta de Notícias. 

                                                           
24

 SAMPAIO, Carlos. Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro: 8 de junho de 1920 a 15 de novembro de 
1922. Lisboa: Lumen, 1924. (Memória Histórica) 
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Com a visita dos reis da Bélgica em 1920, a cidade começou a ser transformada.  

A cidade banha-se, penteia-se, paramenta-se, ajaeza-se de suas 
jóias mais preciosas para receber a visita de D. Alberto, o soberano 
soldado (...) graças à sua visita vão melhorar as condições sanitárias 
do Rio e a vegetação eclética de certas ruas vai ser substituída pelos 
uniformes tapetes ingleses de grama verde. (Don Quixote, 
25/08/1920)  

No discurso de posse da Prefeitura do Distrito Federal, em 8 de junho de 1920, 

Carlos Sampaio, fala sobre a cidade: 

O momento presente é de acção, porque é essencial dar à cidade o 
asseio indispensável; comparticipar tanto quanto possível com o 
Governo Federal para o seu saneamento; terminar as obras de 
embellezamento desta cidade, na qual a natureza se encarregou de 
formar o quadro mais lindo que seria possível imaginar-se e pôr em 
prática outros melhoramentos, que, por um lado, permitam 
aperfeiçoar o que a arte humana não tem conseguido elevar à altura 
da belleza natural e, por outro lado, sejam elementos lucrativos para 
equilibrar o systema financeiro do Municipio (...). (SAMPAIO, 1924, 
p,1) 

A cidade foi transformada em um imenso canteiro de obras e a dinâmica que se 

formou em torno delas se identifica com aspectos característicos de um megaevento 

da atualidade, em relação ao seu poder de transformação da paisagem geográfica, 

da morfologia, da funcionalidade e dinâmica territorial (MASCARENHAS, 2004).  

As obras para a preparação da cidade para a Exposição compreendeu um conjunto 

de realizações25. No sistema viário se destacaram as obras da avenida de contorno 

do Morro da Viúva (atual Avenida Rui Barbosa), com o objetivo de ligar as zonas do 

Flamengo e Botafogo pela orla, promovendo o desafogamento do tráfego que já era 

intenso, pela Avenida da Ligação, que mais tarde ficou conhecida como Avenida 

Osvaldo Cruz, aberta em parte na rocha e feita sobre o aterro, possuía 25 metros de 

largura e 1.100 metros de extensão. 

                                                           
25

 As informações sobre as obras foram retiradas das seguintes referências: SAMPAIO, 1924; 
MORALES DE LOS RIOS FILHO, 1966; INSTITUTO PEREIRA PASSOS, 2008. 
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Figura 13 - Morro da Viúva.  Obras da Avenida do Contorno. 

Fonte: HERMES, 2007. 

No ano de 1922, começou a ser pensada a aceleração das obras de saneamento e 

do melhoramento dos terrenos que circundavam a lagoa Rodrigo de Freitas e toda a 

zona do Leblon. Para esse fim, o Governo Federal transferiu os terrenos de sua 

propriedade para a Prefeitura. O engenheiro Francisco Saturnino de Brito, 

considerado a maior autoridade brasileira em saneamento na época, foi o 

responsável pelas obras, que exigiram a retificação dos cursos de água, a reforma 

dos serviços de águas pluviais e canais de concreto a céu aberto.  

Por ser uma enorme área de terrenos alagadiços, foram realizadas 

simultaneamente, como complemento às obras de saneamento, as obras de 

melhoramento e embelezamento, com base no aproveitamento de estudos 

preliminares de urbanização, feitos na administração do general e engenheiro Bento 

Manuel Ribeiro Carneiro Monteiro (1910-1914) na Prefeitura da cidade. Também 
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foram aproveitados os trabalhos começados por ele e continuados pelo Prefeito 

Paulo de Frontin26 (1919).  

 
Figura 14 - Avenida de contorno da Lagoa Rodrigo de Freitas em construção. 

Fonte: SAMPAIO, 1924, p.122a. 

Assim, o novo projeto organizado pelo Dr. Alfredo Duarte Ribeiro, pôde ser 

executado com maior rapidez. Foram realizadas as seguintes obras: a Avenida 

Epitácio Pessoa; o cais de contorno da lagoa; o aterramento das margens baixas ou 

dos terrenos alagadiços, onde foram usados 5.000.000 de metros cúbicos de aterro, 

em uma área de 1.350.800 metros quadrados; a canalização e regularização dos 

rios, córregos e águas pluviais em direção à lagoa; o calçamento e arborização de 

                                                           
26

 O engenheiro e professor Dr. André Gustavo Paulo de Frontin assumiu o cargo de prefeito da 
cidade do Rio de Janeiro de 23 de janeiro a 28 de julho de 1919, nomeado pelo presidente Delfim 
Moreira. Durante os seis meses de atuação, iniciou as obras de canalização do Rio Comprido com as 
duas avenidas marginais, as obras das Avenidas do Leblon, Niemeyer e da Lagoa Rodrigo de Freitas; 
duplicou a largura da Avenida Atlântica e refez a muralha destruída naquele ano pelo mar; deu início 
à abertura do túnel João Ricardo e concluiu o alargamento das ruas Senador Eusébio e Visconde de 
Inaúma. (MORALES DE LOS RIOS FILHO, 1966, p.18-19) 
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todas as vias públicas da área aterrada e a fixação do regime de comunicação entre 

as águas do mar e da lagoa. Para isso, foi trazida uma draga pelo mar até a praia do 

Leblon, de onde foi transportada até a lagoa, onde foi empregada na retirada das 

areias, para a preparação do canal até o mar, e no serviço de aterro das margens. 

 
Figura 15 - Passagem da draga pela Avenida Vieira Souto em direção à Lagoa Rodrigo de 

Freitas. 
Fonte: SAMPAIO, 1924, p.120a. 

Entre as outras obras urbanísticas de destaque, relacionadas ao sistema viário, 

estão: a reconstrução da Avenida Niemeyer; a melhoria da Avenida Vieira Souto e 

sua ligação com a Avenida Atlântica (Avenida Rainha Elizabeth), com o objetivo de 

evitar a passagem pela Rua da Igrejinha. A abertura das seguintes avenidas: 

Avenida do Arpoador; Avenida Henrique Dumont, em Ipanema; Avenida das 

Nações, atual Avenida Presidente Wilson, ligando a Avenida Rio Branco ao Bairro 

da Misericórdia; Avenida Portugal, ligando a Praia Vermelha à Fortaleza de São 

João, onde teve origem o bairro da Urca; a Avenida do Exército, para facilitar o 

acesso ao campo de São Cristóvão, que era o local onde eram realizados os 
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desfiles militares; a Avenida Maracanã, para facilitar o tráfego da zona Norte para a 

Praça da Bandeira. Abertura das ruas Azevedo Lima (Rua México) e Alcindo 

Guanabara. Prolongamento das ruas: Machado Coelho, Benedito Hipólito (até a 

Afonso Cavalcanti) e Mariz e Barros, estabelecendo ligação entre estas e a Praça 

Saenz Pena e originando a rua Almirante Cochrane. Alargamento das ruas do 

Estácio, Aqueduto, Machado de Assis, Santa Ana, Frei Caneca, Senador Eusébio e 

Visconde de Itaúna. 

 
Figura 16 - Avenida Niemeyer reconstruída. 

Fonte: SAMPAIO, 1924, p.148a. 
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Figura 17 - A Avenida Maracanã e o canal de cimento armado. 

Fonte: SAMPAIO, 1923, p.120a. 

Também foi realizado o serviço de retificação e recebimento de novo calçamento em 

inúmeras ruas e praças. A atenção foi voltada para os grandes logradouros. Foram 

remodeladas: a Praça Mauá; a Praça Ferreira Viana, atual Praça Floriano Peixoto, 

mais conhecida como Cinelândia; a Praça Cristiano Ottoni, entre a Estação Central 

da Estrada de Ferro Central do Brasil e o Quartel General do Exército; as Praças 

Serzedelo Correia e Coronel Franco, em Copacabana; Praça Vieira Souto, na 
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Esplanada do Senado; o Largo do Machado (no Catete) e o Largo do Moura, no 

bairro da Misericórdia. 

Destaca-se nesse período a remodelação da área da Praça Ferreira Viana (Floriano 

Peixoto), quando o Centro Republicano começou a receber a configuração atual. O 

prefeito Carlos Sampaio efetuou o recuo nos terrenos do Convento da Ajuda e 

acelerou a construção do novo edifício do Conselho Municipal (Palácio Pedro 

Ernesto), que tinha a inauguração programada para fazer parte das comemorações 

do Centenário27. 

 
Figura 18 - Projeto de Alinhamento para a Praça Floriano Peixoto, 1921. 

Fonte: SMU, 2011. 

                                                           
27

 Foi inaugurado em 21 de Julho de 1923 e descrito no periódico oficial da Exposição, em matéria 
sobre o edifício, como “um dos monumentos mais grandiosos de que se pode orgulhar a Capital da 
República. Attestado eloquente do extraordinário progresso a que attingiu entre nós a architectura.” 
(A Exposição de 1922, n.17-18) 
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Figura 19 - Antigo edifício do Conselho Municipal. 

Fontes: GONÇALVES, 2004, p. 130 

 
Figura 20 – Novo edifício do Conselho Municipal (Palácio Pedro Ernesto), inaugurado em 

1923. 
Fonte: A Exposição de 1922, n.17-18. 
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Até então, a arquitetura permanecia influenciada por modelos do passado e o novo 

projeto, de autoria de Heitor de Melo Franco, concebido em estilo eclético, 

misturando elementos das concepções dos estilos neoclássicos Luís XIV e Luís XV, 

com inspiração em uma das alas do Louvre, a partir de agora dialogava de maneira 

muito mais harmônica com os edifícios monumentais do entorno do que o antigo 

edifício. Essa nova relação, consequentemente se refletiu na ambiência local, 

modificada não apenas pela escala monumental do novo projeto e pela substituição 

das tipologias, mas também pelo novo traçado que resultou em uma nova 

configuração da praça. O novo edifício do Conselho Municipal foi inaugurado em 

1923, representando o último de escala monumental, símbolo do poder público, 

completando o conjunto representativo da Praça Floriano. 

 
Figura 21 - Praça Floriano Peixoto após a demolição do Convento da Ajuda. 

Fonte: MÁXIMO, 1997, p.49. 
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Figura 22 - Praça Floriano Peixoto após modificação do recuo e da construção do Palácio 

Pedro Ernesto. 
Fonte: ERMAKOF, 2003, p.32. 

Foi realizado o prolongamento do Cais Del-Vecchio, próximo ao Mercado Municipal, 

até o armazém da Companhia Cantareira. Foram realizados diversos trabalhos no 

corte da Rua Guanabara, atual Pinheiro Machado. Importantes obras na rua do 

Aqueduto: cortes em rocha e terra, demolição do antigo aqueduto, construção de 

muralhas de sustentação, execução de parapeitos e calçamento. Foi concluída mais 

da metade do túnel João Ricardo e levantadas muralhas de sustentação nas bocas. 

Foram construídas pontes nas Avenidas Francisco Bicalho e Maracanã, na Rua 

Figueira de Melo e sobre o Rio Trapicheiro. 
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A partir da compreensão pela municipalidade de que uma grande cidade deveria 

possuir “casas de diversões”, a Prefeitura adquiriu o teatro São Pedro de Alcântara 

(atual João Caetano), que pertencia ao Banco do Brasil, construiu o Teatro Rio-

Cassino, no Passeio Público, projeto dos arquitetos Arquimedes Memória e 

Francisque Cuchet. 

 
Figura 23 - Theatro Casino. 

Fonte: SANTUCCI, 2005, p.35. 

Nesse período a cidade apresentava um déficit no setor hoteleiro em relação ao 

porte de um evento como a Exposição. A preocupação do governo com a 

acomodação dos visitantes durante as comemorações do Centenário foi um dos 

assuntos abordados pela imprensa, desde a visita do Rei Alberto em 1920.  

O centenário se approxima e quando elle chegar grande parte 
da população do Rio estará devidamente preparada para recebe-lo, o 
que fará com estylo pré-histórico, pois com o augmento do numero 
de seus habitantes e a falta cada vez mais premente de casas, 
depois de cem annos de civilisação é bem possível que ainda venha 
encontrar muita gente vivendo na taba primitiva. 

 Não se diga no entanto que o governo deixe de alimentar a 
esperança de dar um tecto a cada habitante do Rio antes que o 
centenario chegue. 

 Acontece, porém, que elle tem andado cheio de solemnes 
preoccupações. Primeiro estava entretido com as greves, depois 
outra vez com as greves e agora, que os grevistas estão mais ou 
menos mansos, está com pés, mãos, cabeça e barriga, todo elle 
emfim tomado pela visita do Rei Alberto. 
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 Quando o rei Alberto se fôr, se os grevistas não voltarem a 
monopolisar o tempo do governo, virão as preoccupações políticas, 
as recepções officiaes a novos visitantes illustres, que fatalmente hão 
de querer ver o que o Rei Alberto viu, e o proprio centenario 
terminará por não lhe dar um minuto de descanço. 

 Mas mesmo assim o governo não perde a esperança de 
arranjar casas para todos os habitantes o Rio antes da chegada do 
centenario, pois faltando ainda um anno e tanto para a chegada 
delle, o governo espera que uma epidemia venha em seu auxilio e dê 
cabo de metade da população, resolvendo desse modo o problema, 
porquanto o numero de casas existente bastará para os que 
escaparem da catastrophe. (Careta, 10 de setembro de 1920) 

A matéria transcrita acima nos apresenta uma crítica ao governo e um cenário da 

situação política, econômica e social da cidade no início dos anos de 1920, que 

remete aos problemas de habitação, greves, higiene. A preocupação do governo 

com as relações políticas internacionais com a visita do Reia Alberto e recepção de 

visitantes ilustres para as comemorações do Centenário, constatam aqui que os 

interesses políticos estavam acima das necessidades da população. 

Por conta da proximidade da Exposição, três hotéis de grande porte foram 

construídos. O Hotel Sete de Setembro, também chamado de Hotel do Centenário, 

localizado na Avenida do Contorno do Morro da Viúva, atual Avenida Rui Barbosa28, 

em frente ao Pão de Açúcar. Foi inaugurado em 15 de julho de 1922. Sua 

implantação foi designada pelo do prefeito Carlos Sampaio e para a sua construção 

foi necessária a desapropriação dos prédios das oficinas do conhecido construtor 

italiano radicado no Brasil, Antonio Januzzi (HERMES, 2007, p. 311). Segundo o 

prefeito: 

A falta de hotéis para as festas do Centenário e o aproveitamento da 
sólida construcção que existia nesse logar, é que determinaram a 
minha resolução de utilizar as sobras não necessárias à abertura da 
avenida para a construcção do Hotel Sete de Setembro. (RIO DE 
JANEIRO, 1922, p.111) 

                                                           
28

 Esta avenida foi aberta na rocha por conta da retirada de pedras para o enrocamento  da  
esplanada  do Castelo. (HERMES, 2007, p.311) 
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Por trás desse discurso do prefeito, o outro motivo para a construção do Hotel Sete 

de Setembro neste local teria sido o de acabar com as moradias precárias existentes 

no Morro da Viúva, ocupadas por população de baixa renda, para criar uma área 

valorizada, negociada pela prefeitura, que a transformaria em um endereço nobre da 

cidade, estimulando a construção de edifícios com vista para o Pão de Açúcar 

(LEVY, 2010, p.140-141).  

Os dois outros hotéis de grande porte foram o Glória e o Copacabana Palace. O 

primeiro hospedou chefes de Estado e celebridades durante a Exposição. Foi 

projetado pelo engenheiro alemão Sylvio Riedlinger e construído pela família Rocha 

Miranda. O Copacabana Palace foi projetado pelo arquiteto francês Joseph Gire e 

construído por Otávio Guinle. Sua inauguração aconteceu em 1923, próxima ao 

término da Exposição. 

Os três hotéis apresentam em comum uma tipologia predominantemente horizontal, 

voltada para o mar, promovendo a interligação do interior com o exterior. Eles 

destacam-se como marcos na paisagem litorânea, privilegiando as belezas naturais 

da cidade. Em anúncio do Hotel Glória, esse aspecto é ressaltado nas frases “A 

mais bella vista da Bahia Guanabara” e em “O Hotel Glória é o maior e mais luxuoso 

da América do Sul.” 
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Figura 24 - Anúncio do Hotel Glória. 
Fonte: A Exposição de 1922, n.1. 
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Entre eles, o hotel Sete de setembro foi o único que teve uma existência efêmera na 

função de hotel29.  

 
Figura 25 - Hotel Sete de Setembro, 1922. 

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 

A ação do governo sobre a cidade também procurou atender ao setor da educação. 

A prefeitura adquiriu prédios para escolas primárias, reformou as existentes e 

construiu as escolas Epitácio Pessoa, Bárbara Ottoni, Pereira Passos, Celestino 

Silva e Floriano Peixoto. A escola profissional masculina Visconde de Cairu recebeu 

sede própria e o internato da escola masculina Visconde de Mauá. 

 

 

                                                           
29

 Embora não tenha sido o mais luxuoso entre os três hotéis de grande porte construídos para 
acomodar os visitantes da Exposição, foi capaz de dar conta das expectativas de luxo e conforto no 
padrão esperado pelas famílias de alto poder aquisitivo da época. Em 1924, o conjunto arquitetônico 
de ao menos quatro prédios foi desmembrado para que parte deles abrigasse o hospital infantil 
Abrigo Arthur Bernardes. Entre 1926 e 1973, os prédios fronteiros à Av. Rui Barbosa abrigaram o 
Internato da Escola de Enfermagem Anna Nery, funcionando também como um pioneiro centro de 
formação e capacitação profissional contra doenças como a febre amarela e malária. De 1973 a 1995 
funcionou a Casa do Estudante Universitário – CEU. Em 1987, o conjunto foi tombado pelo INEPAC – 
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. (HERMES, 2007, p.306, 307, 315). 
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2.3.2 O desmonte do Morro do Castelo e as obras da Exposição 

 

No processo de renovação urbana, o arrasamento do Castelo foi uma das ações, no 

âmbito das transformações geográfica, que mais gerou polêmica nesta época e este 

fato acabou se tornando mais lembrado e estudado que a própria Exposição. A 

imprensa carioca se encarregou do debate, sustentado em diferentes interpretações 

“do que seria uma cidade sintonizada com a modernidade do século XX”. De um 

lado estavam os “sacrílegos” representados pela Revista da Semana com apoio da 

Careta e do Correio da Manhã, do outro os “tradicionalistas”, representados pelo 

Jornal do Brasil. (MOTTA, 2013, p.55) 

Carlos Sampaio comparava o Castelo a um “dente cariado” na linda boca que era a 

Baía de Guanabara. O Jornal do Brasil, por sua vez, defendia que “o Rio de Janeiro 

deveria se mirar no exemplo dos países modernos e civilizados, onde a natureza era 

protegida dos interesses “utilitários” e preservada na sua “exuberância”.” O grupo 

dos tradicionalistas defendia a submissão da natureza à cultura. (MOTTA, 2013, 

p.55-56) 

A visão do Castelo como símbolo degradado do passado colonial português, aliado 

à necessidade de situar a Exposição do Centenário em um local que impressionasse 

os visitantes, encobriam as razões econômicas relacionadas à criação de terrenos 

na área supervalorizada do centro, que por si só justificariam o arrasamento, 

decretado em 1921. A obra monumental consumiu grandes somas de dinheiro, além 

do que estava previsto, o que levou o Estado a contrair dívidas para a sua 

realização. Carlos Sampaio foi acusado de corrupção, por ser um dos donos da 

empresa que recebeu, no final do século XIX, a concessão para a demolição do 
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morro. Além disso, estudos feitos na época mostravam que a realização de “obras 

de embelezamento no morro custariam bem menos, cerca de um terço do valor 

gasto no desmonte.” (BARROS, 2002) 

Com o Castelo, desapareceu um importante patrimônio religioso: a Igreja de São 

Sebastião, o Colégio dos Jesuítas, além de outros símbolos como as “casas dos 

pretos”, onde eram realizados cultos de origem africana. Lá estavam localizados 

outros símbolos, como o relógio da torre e o observatório astronômico, que 

indicavam o significado histórico do lugar.  

Higienizar e modernizar a cidade significava a eliminação dos lugares insalubres e 

também da cidade colonial e seus “valores culturais relacionados ao período 

imperial, valorizando a inserção cultural e econômica europeias, principalmente pela 

absorção da visão do mundo francês.” A construção de um “novo centro mais 

moderno, significaria a construção simbólica de um novo país, instaurado pela 

ordem republicana.” Os discursos higienista e estético legitimaram as reformas de 

Passos e Sampaio. (BARROS, 2002) 

Na área resultante do arrasamento do Castelo foram construídos os pavilhões da 

Exposição do Centenário da Independência, movimentando intensamente o centro 

do Rio de Janeiro, particularmente na área que viria a ser a Cinelândia pouco depois 

(MARANHÃO, 2003, p.41). 
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Figura 26 - Arrasamento do Morro do Castelo. 

Fonte: LEVY, 2013, p.19. 

  
Figura 27 - Vista aérea da construção da Exposição na área do Castelo.  

No aterro onde seriam levantados os pavilhões, no final da década seguinte foi construído o 
Aeroporto Santos Dumont. Fonte: LEVY, 2013, p.19. 
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Figura 28 - Mapa do projeto da Exposição de 1922. 
Fonte: KESSEL, 2008, p.82. 

No início das obras do recinto da Exposição, periódicos se manifestaram sobre a 

escolha do local, pois a área era assolada por ressacas e havia o receio de que o 

mar tomasse conta da Exposição. 

 
Figura 29 - A futura Exposição do Centenário. Charge. 

Fonte: Careta, 1921, n.676. 
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Em setembro de 1921, uma ressaca atípica atingiu as obras da Avenida das 

Nações, provocando grandes estragos. Países estrangeiros também não 

acreditavam no sucesso das obras. No periódico Architectura no Brasil, por exemplo, 

foi publicada uma matéria expressando a posição da Suíça, duvidando da realização 

das obras do desmonte do Morro do Castelo e da preparação do local para a 

Exposição. 

 
Figura 30 - Visão aérea da Exposição após ressaca. À época do início das obras da 

Avenida das Nações. 
Fonte: Careta, 1921, n.690. 
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Figura 31 - Estado das obras cerca de duas semanas antes da inauguração. 

Fonte: Careta, n.740, p.27, 26 ago. 1922. 
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Em 1922, periódicos como Careta e Fon Fon, documentavam o andamento das 

obras dos pavilhões, apresentando uma visão pessimista quanto a sua conclusão. 

Em abril de 1922, a Careta publicava: 

Approxima-se mais depressa do que era de esperar o Sete de 
Setembro deste anno... 

Tem-se ao menos essa impressão, quando, despreoccupado, a 
gente passa e repassa pelas obras da Exposição. 

Parece que os trabalhos cada dia vão diminuindo de intensidade, tal 
é a rapidez com que as horas correm. 

Na realidade, porem, muitissimo se tem feito e phantastico é o que 
se está fazendo. 

Comquanto não estejamos com os pessimistas, vendo como o tempo 
corre e o muito que ainda está para fazer, não podemos deixar de 
duvidar com elles: “Isso ficará mesmo prompto para o Centenário?” 
(Careta, 1922, n.719, p.34.) 

Em agosto, restando apenas duas semanas para a inauguração, a Careta publica 

imagens das obras parecendo longe do fim (Figura 31). 

 

2.3.3 Os debates no meio arquitetônico 

 

O período de preparação da Exposição do Centenário foi representativo para os 

debates arquitetônicos que vinham se desenvolvendo. Havia uma crítica por parte 

dos arquitetos à arquitetura da cidade onde predominavam resquícios do período 

colonial, apesar da Reforma de Pereira Passos. Eles defendiam um estilo ligado às 

tradições e ao ambiente brasileiro, fugindo do estrangeirismo que dominava as artes 

em geral. A defesa do estilo neocolonial, concebido como uma busca dos 

“elementos essenciais” do colonial como inspiração, se fortaleceu ao mesmo tempo 

apresentando ambiguidades, já que o discurso do processo de modernização da 

cidade apontava para a eliminação dos resquícios coloniais. Levy situa o neocolonial 
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como um elo entre o ecletismo e o modernismo, considerando sua intenção de 

resgatar no passado elementos que acabariam contribuindo para a construção de 

uma arquitetura moderna. Na Exposição, o ecletismo estava fortemente presente e o 

neocolonial ficou associado ao evento e também ao prefeito Carlos Sampaio que se 

engajou em campanha para que os projetos dos pavilhões fossem assinados e 

executados por arquitetos e defendeu a utilização na arquitetura de elementos 

estilizados da fauna e da flora brasileira “para a criação de um estilo nacional.” 

(LEVY, 2013, p.21,25) 
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3 A EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DO CENTENÁRIO 

 

3.1 A INAUGURAÇÃO  

 

A Exposição Internacional do Centenário de 1922 foi inaugurada no dia 7 de 

setembro de 1922 às 16 horas, e foram apresentadas visões diferentes sobre o 

mesmo acontecimento. 

 
Figura 32 - Cerimônia de inauguração da Exposição pelo Presidente Epitácio Pessoa. 

Fonte: A Exposição de 1922, n.5, set. 1922. 

Nas fontes oficiais a inauguração foi vista como um sucesso e com orgulho de sua 

grandiosidade, exaltando os feitos do governo. 
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A segunda commemoração do dia 7, foi a abertura, solemnemente, 
da grandiosa “Exposição Internacional de 1922”, – certamen 
destinado a fixar os cem annos de vida autonoma do Brasil, nos 
varios ramos da actividade humana. 

A cerimonia desta inaguração, assistida por milhares de pessoas, 
quer brasileiros, quer estrangeiros, foi bem o testemunho do elevado 
civismo da alma nacional, e a documentação provada dos esforços 
dispendidos nestes doze meses de trabalho e de dedicação 
patriotica, em que se improvisou uma nova cidade maravilhosa na 
orla da nossa linda Guanabara. 

A solemnidade teve lugar no Palacio das Festas. 

Seriam precisamente 16 horas e 40 minutos, quando parou, em 
frente ao majestoso edificio, o automóvel conduzindo o Sr. 
Presidente da Republica. (A Exposição de 1922, n.5, set.1922)30 

 
Figura 33 - Pavilhão das festas no momento da abertura solene da Exposição. 

Fonte: Careta, 1922, n.742, p.30. 

Ainda no mesmo periódico, uma matéria sobre o Sete de Setembro mencionava o 

atraso das obras dos pavilhões na inauguração, que foi tratado como motivo de 

orgulho, ressaltando como tradição e qualidade do “gênio” do povo brasileiro a 

capacidade de realizar tudo na última hora com êxito. 

Nós somos o paiz dos gestos antecipados e felizes. Tudo, entre nós, 
é feito de véspera, na ardente curiosidade dos factos. – Ficamos 

                                                           
30

 Chronicas da Exposição. A Exposição de 1922, Rio de Janeiro, n.5, set.1922. 
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independentes na minoridade. Proclamamos a República sem a 
noção perfeita do ideal democrático. A mão de Deus abre-se, porém, 
sobre a terra do Brasil, para que ella tire proveito de cada 
precipitação do seu povo. 

A inauguração, a sete do presente mez, da Exposição do Centenario, 
foi a confirmação venturosa desse destino. (...) Quando os 
convidados bateram à porta e invadiram o edificio soberbo, os 
moveis estavam ainda pelo meio dos salões, amontoados e cobertos 
de pó. 

Essa desordem sumptuosa era, entretanto necessaria, Ella define um 
povo, o gênio de uma raça, um aspecto da nossa civilização. É assim 
que nós temos progredido, caminhado, avançado. Ao lado da idéa 
realizada, a idéa em formação. Sobre o terreno inseguro das theorias 
o pesado monumento dos factos. Pensamento em marcha, 
realizamos ao mesmo tempo, como nenhum povo, todos os 
phenomenos da evolução. (A Exposição de 1922, n.5, set. 1922)31  

Nas fontes não oficiais, a inauguração da Exposição foi apresentada através da ótica 

dos visitantes e das críticas dos jornalistas na imprensa. Apresentando algumas 

vezes sentimentos e visões opostas às das fontes oficiais. A revista Careta, por 

exemplo, registra manifestações de decepção e insatisfação dos visitantes com a 

tão esperada inauguração e o cumprimento parcial do que foi prometido pelos 

responsáveis pelo evento.  

Foi aberta no dia sete com toda a solemnidade a Exposição do 
Centenario. 

Diz um provérbio de comadres: “O promettido é devido.”  

Póde no terreno dos factos não se confirmar, mas na esphera do 
pensamento é lei.  

O illustre Sr. Prefeito prometteu abrir a Exposição no dia 7... E foi só!  

Ora, no dia sete, a Exposição estava com effeito inaugurada. 

Queixam-se agora os visitantes que foram illudidos, porque o 
certamen não esta funccionando, continúa em obras. 

Illudidos!... Como?... Foi-lhes dito apenas que a Exposição seria 
inaugurada no dia sete... e nada mais! (Careta, 9 de setembro de 
1922, p.5) 

                                                           
31

 SETE de setembro: A saudação das esquadras. As festas populares. A parada. A abertura da 
Exposição. A Exposição de 1922, Rio de Janeiro, DF, n.5, set.1922. 
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Figura 34 - Abertura da Exposição. Pórtico principal. 

Fonte: Careta, 1922, n.742, p.30. 

No dia 9 de setembro de 1922, o Presidente Epitácio Pessoa recebeu os 

representantes diplomáticos das nações participantes da Exposição do Centenário 

em um banquete especial no Palácio do Catete.  

A participação estrangeira foi além dos países representados pelos pavilhões 

construídos na Avenida das Nações e na Praça Mauá. Tiveram representação as 

seguintes embaixadas: Estados Unidos, México, Portugal, Grã-Bretanha, França, 

Santa Fé, Países Baixos, Espanha, Bélgica, Chile, Itália, China, Colômbia, 

Tchecoslováquia, Uruguai, Alemanha, Paraguai, Argentina, Polônia, Bolívia, 

Equador, Bulgária, Suécia, Suíça, Dinamarca, Cuba, Japão, Noruega, Venezuela,  

Grécia;  Guatemala,  Costa Rica, Nicarágua e El Salvador. 
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3.2 OS PAVILHÕES E PALÁCIOS  

 

Nas fontes primárias sobre a Exposição Internacional do Centenário de 1922, a 

temática da arquitetura dos pavilhões e palácios está entre as que receberam 

destaque. Especialmente nas fontes oficiais, como o Livro de Ouro, o Guia da 

Exposição, o periódico A Exposição de 1922 e o Relatório dos Trabalhos da 

Exposição, essas construções receberam evidência textual e iconográfica, já 

bastante explorada em alguns estudos32. Sendo assim, nos deteremos a 

informações relacionadas ao evento e à sua representação simbólica, a partir das 

fontes primárias citadas. Em especial o Livro de Ouro33, por representar o “balanço 

mais exacto possível do que foi o 1º Centenário da Independência do Brasil” (Livro 

de Ouro, 1923). 

A Exposição em si, era constituída por pavilhões, palácios e quiosques, dispostos ao 

longo da Avenida das Nações, atual Avenida Presidente Wilson, estendendo-se da 

Avenida Rio Branco até a Praça Marechal Âncora. 

Foram construídas duas portas monumentais. A principal, sobre o eixo da Avenida 

Rio Branco, na altura do jardim do Palácio Monroe, com altura de 33 metros, 

abrindo-se em um arco de 14 metros de altura, por 11 de largura, e 9,5 de 

profundidade. Foi projetada pelos arquitetos Edgard Vianna e Mario Fortim. 

                                                           
32

 Entre as fontes secundárias sobre a arquitetura da Exposição destaco os trabalhos de Ruth Levy, 
Carlos Kessel e Angela Martins. 
33

 Segundo os editores, a ideia inicial do Livro de Ouro era fazer apenas uma calorosa homenagem 
comemorativa a maior data da história brasileira.  No entanto a série de comemorações e o caráter de 
Internacionalidade que tomou a Exposição fez com que o plano original de trabalho fosse ampliado 
para abranger todas as festas, solenidades e homenagens entre 7 de setembro de 1922 a 7 de 
setembro de 1923.  Foram reunidos textos de intelectuais e políticos brasileiros, notícias de jornais, 
resumos das festas, homenagens e congressos, constituindo um panorama geral da exposição, além 
de artigos de autores portugueses. 
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Figura 35 - Porta Norte da Exposição do Centenário. 

Fonte: Livro de Ouro, p.412b. 

A porta norte foi projetada pelo arquiteto Raphael Galvão em estilo colonial na outra 

extremidade do recinto da Exposição, dando entrada para seção brasileira junto ao 

Mercado Municipal. 

O recinto da exposição foi dividido em dois setores, um nacional e outro 

internacional. A parte nacional, localizada entre a Ponta do Calabouço e o mercado 

Municipal, foi constituída por 8 pavilhões: Pavilhão das Grandes Industrias, Pavilhão 

das Pequenas Indústrias, Pavilhão de Caça e Pesca, Pavilhão da Administração e 

do Distrito Federal, Pavilhão da Estatística, Pavilhão das Festas, Pavilhão dos 

Estados Brasileiros, Pavilhão da Aviação e da Agricultura. A parte internacional, 

localizada ao longo da Avenida das Nações, próximo à entrada principal na Avenida 

Rio Branco, foi constituída por 13 pavilhões representando continentes asiático, 

europeu e americano: o Pavilhão da Argentina que, junto aos pavilhões do Brasil, 
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representaram a América do Sul; os pavilhões da Bélgica, Dinamarca, França, 

Inglaterra e Itália representaram a Europa; os pavilhões dos Estados Unidos da 

América e do México representaram a América do Norte; o Pavilhão do Japão 

representou a Ásia. 

O Palácio Monroe, que já tinha feito parte da Exposição de Saint Louis, em 1904, foi 

incorporado ao recinto da Exposição do Centenário, para atender aos serviços 

oficiais. No andar térreo foi instalado o Bureau oficial de informações. No primeiro 

pavimento ficaram os escritórios da comissão Executiva da Exposição e no último, 

os salões de festas e recepções. Segundo o Livro de Ouro (p.308), o Palácio abriu 

“a série dos monumentos arquitetônicos que, numa só linha de beleza se estendem 

pela Avenida das Nações até a explanada do Mercado”. 

 
Figura 36 - Mapa Geral da Exposição destacando pavilhões nacionais e estrangeiros. 

Fonte: MARTINS, 1998, p.122. 

Muitas das construções foram concluídas apenas durante a Exposição, devido ao 

início tardio das obras da maioria dos pavilhões. Os nacionais apenas no final de 
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1920 e os estrangeiros em 1921. Esse atraso foi ocasionado pelas transformações 

do espaço destinado ao evento, no qual estava em processo o arrasamento do 

Morro do Castelo, que deveria estar preparado para receber as primeiras obras.  

 
Figura 37 - Pavilhão Nacional das Grandes Indústrias. Atual Museu Histórico Nacional. 

Fonte: Livro de Ouro, 1923, p.30. 

O Pavilhão das Grandes Indústrias, antigo Arsenal de Guerra, foi revestido no estilo 

colonial da época de sua construção. O projeto é dos arquitetos Arquimedes 

Memória e Cuchet. Localizado na extremidade do antigo Forte do Calabouço, 

ocupando uma área de 9.500 metros quadrados, foi o edifício que ocupou maior 

área entre os que participaram da Exposição. 
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Figura 38 - Pavilhão Nacional das Pequenas Indústrias. 

Fonte: Livro de Ouro, 1923, p.42. 

O Pavilhão das Pequenas Indústrias foi projetado pelos arquitetos Nestor de 

Figueiredo e San-Juan, no estilo colonial brasileiro, segundo a linha jesuítica, com 

decoração barroca apresentando elementos da fauna e da flora brasileiras. Ocupou 

uma área de 768 metros quadrados. 

O Pavilhão da Estatística foi projetado pelo arquiteto Gastão Bahiana, em estilo Luiz 

XVI, com área aproveitável para os expositores de 389 metros quadrados.  

O Pavilhão de Caça e Pesca foi projetado pelo arquiteto Armando de Oliveira, em 

estilo colonial, com feição nortista. Localizado dentro do ancoradouro do mercado 

municipal, compunha a parte marítima da exposição. Foi construído sobre estacas e 

era dividido em duas edificações ligadas por uma ponte. Ocupou uma área de 626 

metros quadrados. 
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Figura 39 - Pavilhão da Estatística e Pavilhão da Caça e Pesca. 

Fonte: Livro de Ouro, 1923, p.46. 

 
Figura 40 - Pavilhão do Districto Federal. 

Fonte: Livro de Ouro, p.34. 
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O Pavilhão da Administração e do Distrito Federal foi projetado pelo arquiteto Silvio 

Rabecchi, em estilo Luiz XVI, com área aproveitável para os expositores de 642 

metros quadrados. Foi inaugurado em 20 de setembro de 1922. 

 
Figura 41 - Pavilhão de Festas. 

Fonte: Livro de Ouro, p.22. 

O Pavilhão das Festas foi projetado pelos arquitetos Arquimedes Memória e F. 

Cuchet, em estilo Luiz XVI, com área aproveitável para os expositores de 2.000 

metros quadrados. Entre os palácios da exposição foi um dos mais famosos, no 

sentido de ter sido um dos mais destacados tanto em relação à arquitetura, quanto 

ao gosto popular, de acordo com os periódicos da época.  

Durante as obras, já era considerado um “monumento original d’arte”34. Nele foram 

realizados inúmeros eventos marcados pela participação do público da Exposição. 

Além das festas, bailes adultos e infantis, chás dançantes, óperas, ocorriam também 

diversos tipos de concursos, tais como os de fantasias, durante o carnaval, o de 

                                                           
34

 Careta, Ed. 0772, 1922, p.38. 
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Kimonos, marcando a participação do Japão, entre outros aconteciamentos que 

representavam os países participantes. A originalidade das festas atraía o grande 

público, sobretudo a elite carioca, havendo grande repercussão no meio social. 

 
Figura 42 - Palácio dos Estados. 

Fonte: Livro de Ouro, p.26. 

O Pavilhão dos Estados Brasileiros foi projetado pelo arquiteto H. Pujot Júnior, no 

estilo renascença francesa, com área aproveitável para os expositores dos estados 

da república de 6.192 metros quadrados. Destinado a ser uma construção de caráter 

permanente, divergiu do esilo comum e dos motivos gerais dos demais pavilhões. 

O Pavilhão da Viação e Agricultura foi projetado pelo arquiteto Morales de Los Rios 

Filho, no estilo colonial brasileiro. Construção de caráter provisório, com área 

aproveitável para expositores de 2.454 metros quadrados. 
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Figura 43 - Pavilhão Nacional da Viação e Agricultura. 

Fonte: Livro de Ouro, 1923, p.38. 

 
Figura 44 - Pavilhão da Cidade de Campinas. 

Fonte: SANT’ANA, 2008, p. 65. 

O Estado de São Paulo participou da Exposição com representação em três 

edificações. Segundo o estudo de Thaís Sant’Ana (2008,p.64-65), foram construídos 

o Pavilhão da Cidade de Campinas, um edifício para abrigar um cinema e o Pavilhão 

dos Estados. 
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O Pavilhão da Cidade de Campinas estava localizado em frente ao Pavilhão da 

Dinamarca, entre o Parque de Diversões e  o  Pavilhão  de  Portugal.  Foi construído 

pela prefeitura da cidade de Campinas no estilo  colonial e  o  único  a representar 

uma  cidade  brasileira  na  Exposição  do  Centenário. Além disso, não aparece na 

planta oficial do projeto da Exposição. 

Durante a pesquisa para esse trabalho, foram encontrados ainda, indícios de que 

outras edificações que não aparecem no projeto, teriam sido construídas. Segundo 

Maria do Carmo Andrade Gomes (2014), o Estado de Minas Gerais construiu um 

pavilhão. “O programa oficial das comemorações em Minas foi entregue à Comissão 

Mineira do Centenário e recebeu do governo créditos especiais destinados 

especialmente à representação do Estado na Exposição Internacional”. 

 
Figura 45 - Pavilhão da Bélgica. 
Fonte: A Exposição de 1922, n.5. 
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O Pavilhão da Bélgica foi projetado pelo arquiteto belga Veshelle, com inspiração no 

estilo da renascença Flamenca. Foi o primeiro pavilhão estrangeiro inaugurado em 7 

de setembro. 

 
Figura 46 - Pavilhão da Dinamarca. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=837422. 
 
 

O Pavihão da Dinamarca foi projetado em estilo inspirado nas edificações de 

madeira de uma região desse país chamada Upsal. A pedra fundamental foi lançada 

em 28 de março de 1922 e o edifício ficou pronto no dia 7 de setembro. Foi o 

segundo pavilhão estrangeiro inaugurado na Exposição. 

O Pavilhão da Inglaterra foi projetado em estilo clássico. A construção foi iniciada em 

28 de dezembro de 1921 e terminada no dia 7 de setembro de 1922. Foi o terceiro 

pavilhão inaugurado em 7 de setembro. 
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Figura 47 - Pavilhão da Inglaterra. 

Fonte: Livro de Ouro, p.110. 

 
Figura 48 - Pavilhão de Honra da França. 

Fonte: Livro de Ouro, p.94. 

A participação da França na Exposição do Centenário foi confirmada no ínício do 

ano de 1922 pelo Parlamento francês, que mandou construir um pavilhão de honra 
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que significasse uma evocação à arte francesa. Para atender a esse objetivo, foi 

decidido que o pavilhão seria, exteriormente, uma reprodução do Petit Trianon, de 

Versalhes, construído todo com materiais nacionais e com decoração interna do 

mesmo estilo de sua época. Após o evento seria oferecido ao governo brasileiro. A 

construção começou no final de abril de 1922, sob a direção dos arquitetos Viret e 

Marmorat. Foi o quarto pavilhão estrangeiro inaugurado em 7 de setembro. 

 
Figura 49 - Pavilhão do Japão. 

Fonte: Livro de Ouro, p.8. 

O Pavilhão do Japão seguiu o modelo de um pagode de 1000 anos e representava 

no conjunto, um dos templos dedicados a Buda. Foi totalmente construído em 

madeira, com materiais e mão de obra vindos do Japão, em um sistema de encaixe, 

que poderia depois ser desmontado. Foi o quinto pavilhão estrangeiro inaugurado 

em 7 de setembro. No encerramento da Exposição foi oferecido ao governo 

brasileiro pela Associação Industrial do Japão – que se encarregou da execução –, 

para a instalação de uma escola técnica. 
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Figura 50 - Pavilhão do México. 

Fonte: Livro de Ouro, p.170. 

O Pavilhão do México foi projetado pelos arquitetos Carlos Obregon Santacilia e 

Carlos H. Tardini, apresentando uma mescla de estilos e, compondo uma 

modalidade típica das construções feitas durante o período de dominação espanhola 

combinada a motivos indígenas. Foi inaugurado em 16 de setembro, data da 

independência mexicana. 

O Pavilhão da Argentina foi projetado por Alexandre Christophsen, com planta 

inspirada no estilo clássico. Apresentou um procedimento altamente técnico para a 

época. O isolamento contra a umidade  com material impermeável que recebeu 

decoração externa, aplicado em todo o pavimento do subsolo, onde estavam 

localizadas as dependências da administração, a sala de degustações e a instalação 

frigorífica. O edifício possuía uma biblioteca com 9.000 volumes encadernados, que 

foram oferecidos à nossa Biblioteca Nacional.  
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Figura 51 - Pavilhão da Argentina. 

Fonte: Livro de Ouro, p.50. 

 
Figura 52 - Pavilhão dos Estados Unidos da América. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=837422 

O Pavilhão dos Estados Unidos da América foi projetado em estilo colonial 

português e construído em caráter permanente, de acordo com a melhor prática em 
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construção tropical da época, para após a exposição ser destinado à sede da 

embaixada americana no Brasil. Para a exposição foi construído um pavilhão anexo, 

de caráter temporário, ao fundo do edifício permanente. Em um terreno vago que se 

estendia pela Rua Santa Luzia, foi levantado um pavilhão externo de 

aproximadamente 700 metros quadrados para a exibição de filmes, com 

funcionamento diário entre 10:30hs e 23hs.  

O Pavilhão da Itália foi projetado pelos arquitetos Olivetti e Chardonet, no estilo 

Renascença Italiana e construído com materiais vindos da Itália, alguns já 

completamente preparados e a montagem foi concluída em 50 dias.  

 
Figura 53 - Pavilhão da Itália. 
Fonte: Livro de Ouro, p.150. 

O Pavilhão da Noruega foi projetado em estilo típico do país, com adaptações ao 

clima tropical. Continha um cinematógrafo que funcionava à noite, reproduzindo 

filmes sobre a Noruega.  
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Figura 54 - Pavilhão da Noruega. 

Fonte: Livro de Ouro, p.206. 

 
Figura 55 - Pavilhão de Honra de Portugal. 

Fonte:Livro de Ouro, 1923, p.234. 
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Portugal foi o único país que participou com dois pavilhões na área nobre da 

Exposição, o Pavilhão de Honra e o Pavilhão das Indústrias de Portugal, por ser 

considerado pátria-mãe do Brasil. 

O Pavilhão de Honra de foi projetado por Camber Ramos e Cotinelli Telmo no estilo 

da época de D. João V. A execução do projeto ficou a cargo dos arquitetos Costa 

Motta e Costa Motta Sobrinho. 

O Pavilhão das Indústrias de Portugal foi projetado por Assumpção Santos e Rebello 

de Andrade, com 4.000 metros quadrados de área. 

 
Figura 56 - Pavilhão das Indústrias de Portugal. 

Fonte: Livro de Ouro, 1923, p.246b. 

O Pavilhão da Suécia foi projetado pelo arquiteto Tarben Grut em estilo Gustaviano. 

Foi construído na Suécia, desmontado e transportado de navio para o Brasil para ser 

remontado na Exposição. 
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Figura 57 - Pavilhão da Suécia. 
Fonte: Livro de Ouro, p.392a. 

 
Figura 58 - Pavilhão da Tchecoslováquia. 

Fonte: Livro de Ouro, p.190. 

O Pavilhão da Tchecoslováquia foi projetado pelos arquitetos Jos Pytlik e Paulo 

Janák.  
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Além da área projetada para a Exposição do Centenário, uma área anexa, localizada 

na Praça Mauá, nos terrenos livres do Cais do Porto, foi reservada para a exposição 

de indústria pesada, designada somente para os países representados por pavilhões 

na Avenida das Nações. Entre os participantes estavam, a Bélgica, os Estados 

Unidos da América e a França. 

A Bélgica participou montando um grande hall construído em estrutura metálica, com 

peças consideradas notáveis em elegância, esbeltez e solidez, que marcaram um 

progresso neste tipo de construção para a época. 

Os Estados Unidos foi representado pelo Pavilhão das Indústrias Americanas, 

localizado em frente ao Pavilhão da Bélgica, ao fim norte da Avenida Rio Branco, em 

posição contínua às docas do Cais do Porto. Foi todo construído em aço e possuía 

como diferencial em relação aos outros, um restaurante, recepção, local para banda 

de música e um chafariz de soda americana. 

 
Figura 59 - Mapa geral da Exposição, destacando edificações e elementos temporários. 

Fonte: MARTINS, 1998, p.122. 



109 

 

No recinto principal da Exposição estavam presentes outros pavilhões que não 

foram indicados no projeto da exposição como, por exemplo, os quiosques das 

firmas Matarazzo e Nestlé, o restaurante principal e os Bares como os da 

Hanseatica, Brahma e Antárctica, entre outros, o Parque de Diversões, o Hall de 

Música, o Cinema São Paulo, etc. 

O restaurante principal foi projetado pelo arquiteto Andrade Lima em estilo Luiz XVI, 

ocupou uma área de 322 metros quadrados de área aproveitável e esteve localizado 

em frente à torre do calabouço, ao fim da Avenida das Nações. 

 
Figura 60 - Parque de Diversões. 

Fonte: Fon Fon, Ed. 0048, 1922, p.52. 

O Parque das Diversões foi, de acordo com os periódicos da época, assim como o 

Palácio das Festas, uma das maiores e mais populares edificações da Exposição e 

ocupou uma área de 20.000 metros quadrados. Projetado pelo arquiteto Morales de 

Los Rios Filho “em forma de aroplano”, que a descrição do Livro de Ouro (p.308) 

qualifica como “bizarra e original” se destacando das outras que seguiam o “padrão 

das arquiteturas clássicas”. A inauguração em 22 de novembro de 1922 foi um 
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grande acontecimento e atraiu cerca de 40.000 pessoas, levando o parque a fechar 

as portas somente no dia seguinte, às 4 horas da manhã.35 

 
Figura 61 - Pavilhão de Festas e Pavilhão das Grandes Indústrias. 

Fonte: Coleção Ermakof. 

Na Exposição Internacional do Centenário, percebemos que a tipologia dos 

pavilhões seguiu o padrão das exposições universais, mesmo no caso dos pavilhões 

nacionais, que buscaram imprimir a identidade do país. Ao mesmo tempo expressou 

contradições, pois não conseguiram romper com os moldes tradicionais que 

utilizavam elementos e estilos clássicos, exaltados nas descrições oficiais por suas 

características e valores monumentais, que representavam o caminho para 

ingressar na sociedade internacional. 

                                                           
35

 INAUGUROU-SE o Parque de Diversões da Exposição do Centenário, A Noite, Rio de Janeiro, 22 
de setembro de 1922, p.1. 
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Figura 62 - Vista noturna da Exposição. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com. Acesso em 09/07/2013. 

A implantação da Exposição conexa ao centro republicano certamente não se deu 

por acaso, nem a articulação entre o evento e o desenvolvimento urbano da área 

central da cidade e isso já era percebido pela imprensa da época.  

O talento do sr. dr. Carlos Sampaio consistiu, principalmente, em 
confundir num só os dois problemas da Exposição e da ampliação da 
urbs, tornando-os dependentes de tal modo que para erigir os 
palácios do grande certamen se tornava previamente indispensável 
derruir o velho bairro da Misericórdia, prolongar a terra firme para 
dois ou três quilômetros além do litoral, e arrasar conseqüentemente 
o morro para aterrar a faixa litorânea. 

Esta hábil correlação dos fatores do problema deu em resultado a 
ampliação da zona central do Rio em centenas de milhares de 
metros quadrados, a edificação de uma nova Avenida, projetada 
desde uma praça esplendida até, futuramente, Botafogo, 
improvisando uma outra avenida litorânea, conquistando novas áreas 
destinadas a construções de caráter monumental. Carlos Sampaio, 
realmente, criará uma nova cidade, em pouco mais de dois anos! 
(Revista da Semana, n. 31, 29 jun 1922) 

Assim como na abertura da Avenida Central, a Avenida das Nações e a inserção 

dos pavilhões nessa área, também representa uma ruptura com a arquitetura e com 
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o tecido urbano pré-existentes e expressa a expectativa futura de desenvolvimento 

da área acompanhando esse padrão. 

Encerrada a Exposição, um trecho de nova cidade permanecerá, 
com seus palácios, as suas avenidas, o parque de diversões, a sua 
vasta praça. Pode profetizar-se que, em meia dúzia de anos, os 
terrenos obtidos com a demolição do morro do Castelo estarão 
edificados; e esperemos que não sejam com prediozinhos de 
sobrado, mesquinhos e inestéticos, de vila sertaneja, mas ao estilo e 
nas dimensões apropriadas a uma capital da hierarquia da nossa. 
(Revista da Semana, n. 31, 29 jun 1922) 

 

3.3 OS EVENTOS PARALELOS 

 

Desde o século XIX, a realização de congressos se constituiu em uma prática 

recorrente nas Exposições europeias, quando passaram a ser utilizados na 

discussão de normalizações em diversas áreas do conhecimento, na criação de 

padronizações internacionais, que proporcionavam a ampliação de mercados. 

(SANTOS, 2010, p.147) 

Seguindo o padrão das exposições internacionais, no programa das comemorações 

durante a Exposição do Centenário também estavam incluídos congressos e 

conferências nas mais diversas áreas. Com base no estudo de Santos36 serão 

apresentados a seguir, os congressos e conferências realizados paralelamente ao 

período da Exposição, apresentando um panorama geral, para termos uma noção 

de sua importância. 

 

                                                           
36

 No estudo de Araci Santos (2010), a questão das ciências na Exposição do Centenário através das 
conferências e congressos foi bastante explorada e por esse não ser o foco deste trabalho, o assunto 
não será detalhado.  
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CONGRESSOS CIENTÍFICOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES 
DO CENTENÁRIO DE 1922 

CONGRESSOS/ CONFERÊNCIAS DATA DE ABERTURA 

Congresso de Instrução Primária s/d 

Primeiro Congresso Brasileiro de Farmácia 1922 

Primeiro Congresso Brasileiro de Química 1922 (agosto) 

Segundo Congresso Nacional de Estradas e Rodagens 07/08/1922 

Congresso Internacional de Americanistas 20/08/1922 

Congresso Brasileiro de Proteção à Infância 27/08/1922 

Terceiro Congresso Americano da Criança 27/08/1922 

18º Congresso Espírita e Espiritualista 28/08/1922 

Segundo Congresso Brasileiro de Neurologia Psiquiatria e 
Medicina Legal 

30/08/1922 

Congresso Internacional de História da América 09/09/1922 

Primeiro Congresso de Inspetores Agrícolas 15/09/1922 

Congresso de Ensino Secundário e Superior 17/09/1922 

Congresso Internacional de Engenharia 17/09/1922 

Congresso Nacional de Agricultura e Pecuária 24/09/1922 

Terceira Conferência Americana de Lepra 08/10/1922 

Terceiro Congresso Nacional de Agricultura e Pecuária 09/10/1922 

Congresso Internacional dos Estudantes 09/10/1922 

Congresso das Associações Comerciais do Brasil 18/10/1922 

Congresso Internacional de Febre Aftosa 21/10/1922 

Primeiro Congresso Brasileiro de Carvão e outros 
Combustíveis Nacionais 

22/10/1922 

Segundo Congresso Americano de Expansão e Economia 
e Ensino Comercial 

29/10/1922 

Congresso Nacional dos Práticos 30/09/1922 

Conferência pelo Progresso Feminino 19/04/1923 

Primeiro Congresso Brasileiro de Surdos Mudos 19/04/1923 

7º Congresso Brasileiro de Esperanto 24/05/1923 

Segundo Congresso de Escoteiros do Brasil 30/06/1923 

Congresso Nacional de Operários em Fábricas do Brasil 07/07/1923 

Figura 63- Quadro de Congressos e Conferências realizadas durante as comemorações do 
Centenário. 

Elaboração da autora, com base em Santos (2010, p.153,154). 
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No quadro apresentado percebemos, em algumas áreas do conhecimento, o início 

dos primeiros congressos, indicando que as comemorações do Centenário 

representaram um estímulo para a realização desses eventos e, ainda, para o 

surgimento de associações de algumas classes, como a “Sociedade Brasileira de 

Chímica”. Eles começaram a ser realizados pelo menos um mês antes da 

inauguração da Exposição, movimentando discussões e a cidade.  

Fazia parte do programa dos congressos roteiros científico-culturais que tinham 

início na visita aos pavilhões da Exposição e seguiam para as instituições científicas 

na Zona Norte e Zona Sul (SANTOS,2010, p.1). Na Zona Norte, eram realizadas 

visitas ao Museu Nacional, localizado no bairro de São Cristóvão, e ao Instituto 

Oswaldo Cruz, em Manguinhos. Na Zona Sul o principal destino era o Jardim 

Botânico.  

A importância dos congressos e conferências para a Exposição do Centenário, 

analisada sob a ótica do megaevento, está relacionada à sua representação 

simbólica em diversas áreas do conhecimento, atraindo intelectuais e estimulando o 

debate e a circulação de ideias em nível nacional e internacional; como lugar de 

exposição de produtos e troca de informações técnicas, além dos conhecimentos 

científicos; como meio de afirmação do status de capital moderna para a cidade do 

Rio de Janeiro, constituindo-se ainda em um aspecto importante na colaboração 

para o processo de modernização da sociedade. 

Além dos congressos e conferências, durante a Exposição do Centenário foram 

realizados no ano de 1922 eventos esportivos que promoveram a atração de público 

e se tornaram meios de inclusão do país na modernidade também neste campo.  
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Foram realizados dois eventos esportivos internacionais. Os Jogos Latino-

Americanos, considerados como precursores dos Jogos Pan-Americanos, eram uma 

espécie de primeira olimpíada continental. As competições contaram com o apoio de 

entidades esportivas, como o Fluminense e o Derby Club, e com as instalações das 

Forças Armadas. O outro foi o Campeonato Sul- Americano de Seleções Nacionais, 

realizado no Fluminense Football Club, que reformou e ampliou seu estádio para o 

evento, com elevação de sua capacidade de 18 mil para 24 mil espectadores 

(MASCARENHAS, 2011, p.61, 75), e contou com a ajuda do governo na 

reconstrução. 

Assim, o estádio do Fluminense passou a representar um dos elos entre os esportes 

e a reforma urbana, mas não foi o único. Para a maratona dos Jogos Latino-

Americanos foi pensado e executado um roteiro37 de 42 quilômetros, que destacou 

os pontos recém-urbanizados da Zona Sul, os palácios da Exposição e outros 

pontos que ressaltavam o desenvolvimento da cidade e as “novas regiões adotadas 

pela elite carioca como destino” (SANTOS, 2011, p.7). 

O percurso da maratona teve como ponto de partida o Estádio do Fluminense, na 

Rua Guanabara, passando pela Rua Paysandu em direção à Avenida Beira-Mar, 

que tinha recebido novo aterro após o arrasamento do Morro do Castelo. Seguia até 

o local da Exposição do Centenário passando em frente ao Palácio Monroe – uma 

das entradas da Exposição – e contornando o Passeio Público, também reformado, 

onde havia sido inaugurado o Teatro-Cassino Beira-Mar. Os atletas retornavam à 

Avenida Beira-Mar, seguiam pela nova Avenida do Contorno passando pela estátua 

                                                           
37

 O Roteiro da Maratona foi reconstituído a partir de Santos (2011, p.7-9) e na notícia “Como foi 
disputada a prova clássica da Marathona”, publicada em O Paiz, de 3 de outubro de 1922, p.7. Essas 
duas referências apresentam o trajeto de forma bem detalhada a ponto de ser possível representá-lo 
graficamente de maneira quase fidedigna.  
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de Cuauhtémoc38, pela praia de Botafogo e pela Praia da Saudade, na Urca, que 

pouco tempo antes havia passado por nova urbanização39. 

Da Urca, a maratona prosseguiu pelo Túnel Novo em direção ao Leme, pelas ruas 

Salvador Correa e Gustavo Sampaio, dando a volta pela Praça da Vigia, atual Julio 

Noronha, percorrendo a praia do Leme e passando pelas obras da Avenida 

Atlântica, na praia de Copacabana – destruída em 1921 por uma forte ressaca – e 

pelo mais novo e luxuoso hotel da cidade, o Copacabana Palace, inaugurado 

somente em 1923. 

O próximo ponto do roteiro foi Ipanema, área recentemente urbanizada que atraía 

parte da elite carioca. Ao final da Avenida Vieira Souto, os corredores seguiam para 

a Lagoa Rodrigo de Freitas, passando pela Ponte da Lagoa, recém-inaugurada. 

Percorriam a Avenida Epitácio Pessoa, que passara por obras de saneamento em 

1920 e já possuía alguns casarões da elite. Após correrem ao redor da Lagoa, os 

atletas passaram pela Rua Irineu Silva, fazendo o caminho de volta pelas ruas 

Jardim Botânico e Humaitá até a Praia de Botafogo, tomando as ruas Farani e 

Guanabara, retornando ao Estádio do Fluminense. 

                                                           
38

 Estátua de quatro metros de altura do último imperador asteca, considerado herói pelo povo 
mexicano. Foi presenteada pela delegação mexicana ao governo brasileiro. Localizada em praça com 
o mesmo nome, construída para recebê-la, em 16 de setembro de 1922, na confluência das Avenidas 
do Contorno (Rui Barbosa) e Oswaldo Cruz (TENÓRIO, 1994, p.135). 
39

 Neste mesmo ano, foi aprovado o plano geral de arruamento e loteamento desta nova área, que 
teve as obras iniciadas no ano seguinte, caracterizado o interesse de exploração imobiliária. Também 
foram inauguradas nessa região as avenidas Pasteur e Portugal, em homenagem a um dos países de 
maior destaque nas comemorações do Centenário (SANTOS, 2011, p.8). 
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Figura 64 – Percurso da Maratona de 1922.  

Elaborado pela autora sobre base cadastral de 1928. Reconstituição com base em Santos 
(2011, p.7-9) e O Paiz, de 3 de outubro de 1922, p.7. Fonte: Biblioteca Nacional Digital. 

 

 Partida/ Chegada 

 Partida/ Chegada 
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Centenário 



118 

 

Os eventos esportivos comemorativos do Centenário da Independência do Brasil se 

constituíram em espaço social de negociação de representações de uma identidade 

cultural brasileira e no anúncio de um novo momento do país, que consolidava sua 

independência. A ocorrência de eventos continentais contribuiu para o enaltecimento 

e afirmação internacional da capital.  

Em relação à estrutura necessária para atender atividades esportivas na capital 

federal, destaca-se a construção do hipódromo da Gávea entre 1920 e 1926. 

Simbolicamente esta obra foi importante no processo de modernização da cidade, 

mesmo que a inauguração tenha ocorrido apenas em 1926, pois além de ter seguido 

seguiu parâmetros europeus de estilo arquitetônico e implantação, se constituiu em 

local de importantes trocas políticas, econômicas e culturais.  

Desde a reforma urbana de Haussmann em Paris, no século XIX, o turfe adquiriu 

glamour com a edificação do hipódromo de Anteuil e, a partir de então, quase todas 

as grandes cidades do período da belle époque, seguindo o exemplo de Paris, 

passaram a construir majestosos hipódromos, geralmente junto aos bairros das 

elites (MASCARENHAS, 2004). 

No Brasil, as instituições hípicas representavam o lugar de encontro da “boa 

sociedade” e do mundo diplomático, onde se estabeleciam as trocas nos círculos 

culturais, políticos e econômicos. 

A internacionalização do Jockey Club Brasileiro, durante o período de 1909 e 192940, 

correspondeu ao interesse de atender ao interesse dos negociantes estrangeiros em 

                                                           
40

 Entre sócios figuravam banqueiros, empresários, políticos, engenheiros, advogados, etc. Durante 
esse período a média de sócios estrangeiros variava entre 9 e 11% do total, garantindo a audiência 
internacional e a promoção dos produtos da indústria brasileira a esse grupo. (BLAY, 1994, p.66) 
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facilitar encontros profissionais em sua sede, que serviria como local de negócios e 

de lazeres sofisticados. 

Foi no ano de 1919 que o Jockey Club começou a estudar a hipótese de construir 

um novo hipódromo que substituísse o Prado Fluminense, localizado em área 

urbanizada, próxima onde atualmente é o Maracanã. O terreno pantanoso em frente 

ao Jardim Botânico, de propriedade do Município do Rio de Janeiro, que vinha 

sendo aterrado com resíduos do arrasamento do Morro do Castelo, foi a opção 

examinada. Foi feita uma negociação com a prefeitura e, em 26 de julho de 1922, 

assinada a escritura de permuta. O Jockey Club recebeu cerca de 400.000 metros 

de terra na área da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde seria erguido o Hipódromo da 

Gávea, considerado um dos mais belos do mundo (FRANCO, 2013).  

Na década de 1920, a Zona Sul já tinha conquistado o status de área residencial 

nobre da cidade. Não foi por acaso o local escolhido para a construção do 

hipódromo do Joquey Club da Gávea, em área próxima à Lagoa Rodrigo de Freitas, 

que estava recebendo obras de melhoramentos e embelezamento. Percebe-se isso 

no discurso de Sampaio sobre obras nessa área: 

Esta bella avenida [Epitácio Pessoa], que circumdará a lagôa, será 
naturalmente bordada e sua maior extensão com palacetes em 
centros de jardins (...) no ângulo mais proximo da rua Marquez de S. 
Vicente, será localizado o novo campo de corridas do Jockey Club, 
em situação ideal e jamais comparável a nenhuma outra. 

À imaginação e iniciativa do benemerito presidente do Jockey Club, o 
Dr. Linnêo de Paula Machado, se deve esse importantíssimo 
melhoramento, qual a localização de um prado de corridas n’essa 
zona, onde o aterro feito não permitiria outra utilização immediata; e 
ao Dr. Mario Ribeiro (...), deve o Municipio do Rio de Janeiro o 
grande serviço de estar sendo levada a effeito uma idéa brilhante, 
que há de concorrer para a maior fama, si é possivel, de maravilhosa 
belleza da nossa Capital. (SAMPAIO, 1924, p.127) 
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Figura 65 - Aspecto do novo hipódromo do Jockey Club, na Lagoa. 

Fonte: SAMPAIO, 1924, p.126a 

Segundo Mascarenhas (2004), equipamentos esportivos tendem a ser inseridos “em 

áreas bem servidas de meios e vias de transporte”, ou fora das áreas mais 

densamente urbanizadas, criando assim uma “demanda de investimentos de 

melhoria da acessibilidade”.  

Identificamos essa preocupação para a estruturação da área onde foi implantado o 

hipódromo, através dos estudos feitos por Carlos Sampaio e pelo engenheiro Carlos 

Hargreaves, para a abertura de um túnel que fizesse a ligação entre a Lagoa ao 

centro da cidade “por um caminho de ferro electrico” em um tempo previsto de 4 

minutos de distância (SAMPAIO, 1924, p.126). 

A inserção desse equipamento nesta área representou a materialização de um 

marco físico e simbólico, que ajudou a promover a valorização fundiária – com a 

urbanização do entorno do hipódromo – e a imagem de mais um local da cidade em 

sintonia com os parâmetros vigentes de progresso e modernidade. 
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Um dado interessante encontrado durante a pesquisa para este trabalho foi a 

realização da Quarta Exposição Nacional de Gado, que aparece como uma 

exposição anexa à da Exposição do Centenário, atendendo ao setor agropecuário e 

que contou com a participação de alguns países, que inclusive construíram 

pavilhões. 

 
Figura 66 - Anúncio de atrações da Exposição do Centenário. 

Fonte: Jornal do Brasil, 1 de outubro de 1923. 

A Exposição de Gado aparece com certo destaque no Relatório dos trabalhos da 

Exposição e no periódico A Exposição de 1922. Também aparece nos anúncios da 
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época sobre as atrações da Exposição do Centenário. O que indica a relevância do 

evento. 

 
Figura 67 - Localização da Exposição de Gado de 1922.  

Elaborado pela autora sobre detalhe da Planta da Cidade do Rio de Janeiro de 1928.  
Fonte: Biblioteca Nacional Digital. 

 

O projeto foi implantado junto à Avenida Maracanã e ao Derby Club41, uma área que 

tinha recebido, pouco tempo antes, importantes melhoramentos, como a abertura 

desta via e a canalização dos rios. O que nos leva a levantar a hipótese de que a 

implantação da Exposição de Gado em uma área da cidade próxima ao centro, mas 

                                                           
41

 No local do Derby Club atualmente está o Estádio do Maracanã. 
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fora dele, recém estruturada e, consequentemente, valorizada, teve como objetivo 

atrair visibilidade para seu potencial como área de expansão do centro. 

 
Figura 68 - Planta da Exposição de Gado de 1922. 

Croqui elaborado pela autora sobre a planta original. Fonte: Guia Official da Exposição.’ 

 

3.4 A EXPOSIÇÃO E A MÍDIA 

 

Na atualidade, a mídia, especialmente a televisiva, desempenha um papel chave 

nos megaeventos, na projeção da imagem das cidades e/ou países que os sediam. 

(MATIAS, 2008, p.177) 

No período da Exposição do Centenário diversas mídias cumpriram esse papel. O 

rádio, o cinema e, especialmente os periódicos nacionais e internacionais, foram os 

principais divulgadores do evento e das obras preparatórias para ele, apregoando a 

imagem da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. Além disso, a 

presença do cinema se revestiu de significado simbólico, por sua representação 

como expressão da modernidade. 
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Figura 69 - Notícia sobre as novidades da Exposição. Telephone sem fio por meio de radio. 

Fonte: A Noite, 20 de maio de 1922. 

Na Exposição foi realizada a primeira transmissão de rádio do país no discurso do 

presidente Epitácio Pessoa na abertura da exposição, quando foi inaugurado o 

primeiro serviço de rádio telefonia e de telefone autofalante. Este último uma 

novidade anunciada alguns meses antes no periódico A Noite. O discurso foi 

transmitido para o recinto da exposição, para as cidades de Petrópolis, Niterói e São 

Paulo, através de uma estação de transmissão instalada no alto do Corcovado. 

Em relação à presença do cinema, a Exposição Internacional do Centenário da 

Independência do Brasil acompanhou a tendência mundial da utilização dessa mídia 

nas Exposições universais42 como instrumento de propaganda. No contexto mundial, 

sua importância está no fato de ter sido a primeira mostra universal após a Primeira 

Guerra Mundial. 

O cinema na Exposição do Centenário atuou como mídia para a projeção do país 

em diversos campos. Foi uma das ações pertinentes ao evento, prevista desde a 

                                                           
42

 Nas exposições universais o cinema foi reconhecido oficialmente no campo do entretenimento na 
Exposição de Paris, realizada em 1900. Era ainda considerado uma novidade moderna recente e não 
teve presença de destaque até 1915.  A partir de então o cinema ganhou outra dimensão nos 
espaços expositivos, com a criação da produtora Exposition Players Corporation, pelos organizadores 
da Panama-Pacific International Exposition (San Francisco), para garantir o fluxo contínuo de 
películas nos espaços expositivos e para a divulgação do evento. (MORETTIN, 2011, p.233, 236) 
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primeira apresentação do plano geral das comemorações em dezembro de 192043 

para a população do Rio de Janeiro. Caberia, a princípio, ao Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, o preparo e exibição de filmes no recinto da 

Exposição. 

O programa do evento informa que haveria a 

exhibição gratuita, em dias determinados, no recanto da 
Exposição, de filmes referentes á história, á geographia, á 
natureza e á civilização do Brasil, de paisagens, costumes e 
typos, de  indumentária e habitação, de aspectos dominantes 
da vida agrícola e da vida urbana, como beleza, cultura e 
progresso. (A Exposição de 1922, n.1, jul. 1922, p.27)44 

Nesse trecho, as palavras “paisagem”, “vida urbana”, “beleza, cultura e progresso” 

se destacam, explicitando a intenção de construção de uma imagem a ser 

disseminada, que não correspondiam exatamente aos “aspectos dominantes” da 

realidade nacional, mas sim ao que era mais interessante e conveniente mostrar ao 

país e ao mundo. Não havia mídia com maior poder de encantamento e 

convencimento do que o cinema para passar a imagem de modernidade, progresso 

e civilidade pretendida pelo Estado brasileiro, sobretudo às nações estrangeiras.  

No entanto, segundo Morettin (2010, p.10) o Brasil apresentava como singularidade 

nesse contexto, a “ausência de uma indústria de cinema”45. Além disso, as 

                                                           
43

 Regimento interno da comissão executiva da commemoração do primeiro centenário da 
Independência política do Brasil. A exposição de 22, n.1, jul. 1922, p. 28. 
44

 Programma para a comemoração do primeiro centenário da Independência política do Brasil. A 
Exposição de 22, n.1, jul. 1922, p. 27. 
45

 A afirmação de Morettin é entendida a partir do estudo de Gomes (1996), que apresenta um 
panorama do cinema brasileiro, desde a chegada do cinema ao Brasil, em 1896, até 1966. Havia 
produção de filmes no país, mas não a existência de uma “indústria do cinema” até o período em que 
ocorreu a Exposição do Centenário. Segundo Gomes (p.8,9), entre 1896 e 1906, o cinema vegetou 
como atividade comercial de fitas importadas e na fabricação artesanal local, realizada inicialmente 
por imigrantes. A insuficiência de energia elétrica foi um dos fatores que impediu seu 
desenvolvimento nesse período. A partir de 1907, com a produção industrial de energia no Rio de 
Janeiro, o comércio cinematográfico floresceu com a abertura de salas de exibição e o aumento da 
importação de filmes estrangeiros, contribuindo para que a produção cinematográfica no Brasil fosse 
bastante estimulada até 1912, quando o cinema artesanal se transforma em indústria cinematográfica 
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produções aqui realizadas “transmitiam uma imagem do país distinta daquela 

desejada pelas elites” (p.9). 

Na Exposição do Centenário diversos filmes foram projetados, produzidos ou não 

para o evento. No Pavilhão dos Estados e no parque de diversões havia sala de 

exibição. Ao menos uma produção nacional conseguiu atingir os objetivos propostos, 

constituindo o filme de maior reconhecimento de crítica e público. No país das 

Amazonas (1922), do português Silvino Santos, louvava as belezas amazônicas, 

promovendo o potencial econômico da região. Foi exibido em 1923 e recebeu a 

medalha de ouro do júri da Exposição.  

Algumas das nações estrangeiras representadas por pavilhões na Avenida das 

Nações, como Estados Unidos, Portugal, Noruega e Argentina, também utilizaram 

essa mídia para promover sua cultura e os produtos e inovações de seus países.  

Antes e durante a Exposição do Centenário a mídia impressa representou um dos 

maiores meios de crítica, documentação, divulgação e promoção do evento e da 

imagem da cidade e do país. 

A primeira questão que se coloca aqui é: na mídia impressa, qual foi o tipo de 

imagem mais veiculada? O que isso significa em termos urbanos, paisagísticos, 

simbólicos, políticos, culturais...? 

Assim como através do cinema foram apresentadas imagens escolhidas que 

representavam ideais de riqueza, beleza, progresso, cultura, civilização e 

                                                                                                                                                                                     
nos países mais adiantados. O Brasil começou então a importar filmes da América do Norte e países 
europeus, que passaram a dominar o mercado cinematográfico brasileiro. Como consequência, a 
produção nacional enfraqueceu ficando marginalizada e praticamente ignorada pelo público até os 
primeiros anos da década de 1920. 
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modernidade, da mesma forma a mídia impressa oficial nacional procurou reproduzir 

as mesmos aspectos, textualmente e iconograficamente. 

Em relação à imagem da cidade do Rio de Janeiro, o Guia da Exposição, o Álbum 

da Cidade do Rio de Janeiro commemorativo do 1º Centenário da Independência do 

Brasil e o periódico A Exposição de 1922 destacaram as belezas naturais junto à 

ação transformadora do homem sobre a natureza e a cidade, como sinal de 

civilização e modernidade durante os 100 anos de independência. Essa concepção 

aparece explícita no logo no primeiro número do periódico oficial: 

O Rio de Janeiro, pelas suas bellezas naturaes, que não encontram 
no resto do mundo, segundo o insuspeito testemunho estrangeiro, 
outras que com ellas rivalisem, seria uma cidade sem seducção, máo 
grado todos os atractivos em que se aprimorou a naturesa, se o 
homem não offerecesse a colaboração do seu trabalho, da sua 
sciencia e do seu gosto (...) a naturesa, desamparada dos benefícios 
da civilização, é uma expressão de valor precário para o homem 
moderno, que desadora as cidades sem higiene e conforto. (A 
Exposição de 1922, n.1, jul.1922) 

 
Figura 70 - Vista da entrada da Baía de Guanabara.  

Fonte: Album da Cidade do Rio de Janeiro, p.12. 
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É frequente nessas publicações a presença de imagens de paisagens naturais, 

especialmente de áreas da Zona Sul, como a enseada de Botafogo, a Baía de 

Guanabara ou o Pão de Açúcar, fixando-as como imagens referenciais da cidade. 

Imagens de prédios públicos em estilo arquitetônico clássico, igrejas, aparecem 

frequentemente nessas publicações como representantes de uma aproximação com 

os parâmetros europeus de cidade e arquitetura, que desde o século XVIII eram 

considerados sinônimos de modernidade e civilidade. Nas imagens urbanas das 

primeiras décadas do século XX até a Exposição, destacam-se imagens da Avenida 

Rio Branco e as praças públicas, parques e jardins remodelados à moda europeia. 

 

 
Figura 71 - Avenida Rio Branco em direção à Praça Mauá. 

Fonte: Album da Cidade do Rio de Janeiro. 
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Figura 72 - Largo da Carioca.  

Fonte: Album da cidade do Rio de Janeiro, p.43. 

Na Exposição de 1922, os cartões postais tiveram um papel importante como mídia 

na divulgação e circulação da imagem da cidade do Rio de Janeiro pelo mundo, 

como nunca antes havia acontecido. Imagens que acabaram se transformando em 

símbolos da identidade do Brasil. 

 

3.5 O ENCERRAMENTO DAS FESTAS 

 

A Exposição teve seu encerramento adiado por um decreto de janeiro de 1923, 

estendendo-se por mais três meses, de 31 de março para 2 de julho. Quando a 

decisão foi tomada, no final do ano de 1922, alguns pavilhões estrangeiros ainda 

não tinham sido inaugurados e a notícia agradou tanto aos comissários estrangeiros 

quanto à opinião pública. 
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As últimas festas oficiais aconteceram no final de junho de 1923. No dia 27, foi 

oferecido um baile no Palácio das Festas aos comissários estrangeiros pelo Ministro 

da Justiça.  

Esta festa manteve-se brilhantíssima durante toda a noite. A nossa 
melhor sociedade, os altos funccionarios da Republica, Diplomatas 
Extrangeiros e Nacionaes compareceram para, além de realçarem a 
festa com sua presença, darem uma prova de homenagem aos 
infatigáveis cooperadores da nossa Exposição. (A Exposição de 
1922, n.17-18, 1923)  

No dia 30 de junho foi oferecido pelo governo um “chá dansante” aos delegados dos 

Estados no Palácio dos Estados. 

A sessão Chronica da Exposição, no último número do periódico A Exposição de 

1922, apresentou um saldo positivo do evento. 

... a Exposição (...) teve, entretanto uma vida de grande esplendor e 
constituirá um facto memorável na historia do progresso nacional. 

O exito do certamen commemorativo do 1º Centenário da nossa 
emancipação política deve-se em grande parte, ao concurso 
brilhante, infatigável e incessante das Nações que corresponderam 
gentilmente ao convite do nosso governo (...) à nossa primeira feira 
internacional, num momento de jubio nacional, em que a alma 
brasileira vibrava de enthusiasmo e de amor cívico pela secular 
affirmativa de nossa soberania e da nossa nacionalidade. 

Ainda na mesma sessão foi manifestada uma defesa das impressões divergentes da 

mídia não oficial: 

Podem, espiritos menos ponderados, e mal avisados patriotas 
inquinarem de má esta ou aquella organisação e direcção 
administrativas do certamen internacional. 

Mas não querer ver o valor desta Exposição que acaba de encerrar 
suas portas monumentaes; não avaliar as consequências futuras que 
della advirão para o nosso progresso economico, é, – como diz a 
sabedoria popular quando determina as cousas impossiveis – “querer 
tapar o sol com a peneira”... (A Exposição de 1922, n.17-18, 1923) 



131 

 

Mesmo na mídia não oficial nacional, as opiniões a respeito da Exposição estavam 

divididas. A Gazeta de Notícias de 30 de julho de 1922, por exemplo, publicou após 

o encerramento das festas um balanço da Exposição, afirmando o seu êxito.  

Tanto na mídia impressa oficial quanto nas não oficiais nacionais, foram publicadas 

notas informando sobre a repercussão do evento na mídia internacional. Da 

preparação da cidade, passando pela abertura ao encerramento da Exposição, 

chegou ao conhecimento do povo brasileiro, através da imprensa nacional, pelo 

menos as mais importantes matérias publicadas no exterior – que incluíam 

entrevistas, números especiais e homenagens –, sobre a impressão dos outros 

países de nossa primeira exposição internacional e de nosso país, apontando para 

um saldo bastante positivo. 

Nas estatísticas finais sobre o números de visitantes entre 7 de setembro de 1922 a 

2 de julho de 1923, foi divulgado o número de 3.626.402 pessoas, representando 

uma média de 12.743 visitantes por dia. Entre os quais o de maior público foi às 

vésperas do encerramento, em 1º de julho, quando recebeu 73.748 visitantes. Esses 

dados constatavam o sucesso do evento também através de números, além das 

manifestações nacionais e internacionais já documentadas na imprensa. 
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4  A EXPOSIÇÃO E A CIDADE 

 

4.1 O LEGADO 

 

Atualmente, o debate sobre a organização dos megaeventos leva em grande 

consideração o planejamento prévio, que deve incluir entre suas metas um legado, 

que propicie à sociedade benefícios “que ultrapassem o período dos eventos, 

convertendo-se em infraestrutura de qualidade e melhores serviços a longo-prazo” 

(LO BIANCO, 2010, p.9).  

Embora o termo legado seja amplamente debatido, ele se torna complexo por 

apresentar definições diversas. No entanto, há um consenso entre os estudiosos do 

assunto, de que, em sua essência, ele está relacionado mais especificamente, com 

os resultados, efeitos e impactos a longo-prazo nas cidades sede. É no sentido de 

sua essência que essa conceituação do termo se identifica com a proposta deste 

trabalho. No seu entendimento como herança, constituída pelo conjunto de 

realizações deixadas para a cidade do Rio de Janeiro, ligadas ao processo de 

modernização que culminou com a Exposição do Centenário de 1922 e, ainda hoje, 

algumas se mantém presentes na dinâmica urbana. 

Como visto no primeiro capítulo, dedicado às exposições universais, assim como os 

megaeventos atuais, em certo momento tomaram tal proporção que passaram a dar 

maior atenção à infraestrutura necessária à realização do evento e à questão da 

efemeridade das edificações, sobretudo dos pavilhões, o que demonstra a 

preocupação em se deixar um legado, mesmo que nesse período não houvesse 

exigências formais a esse respeito, da forma como acontece hoje quando cidades se 

candidatam a sediar um megaevento. 
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Uma questão levantada em relação à Exposição do Centenário da Independência a 

esse respeito, anteriormente ao início da pesquisa, foi: na preparação desse evento, 

em algum momento houve a intenção de se deixar um legado? 

Essa intenção pode ser percebida, em diversos momentos, nos depoimentos de 

Carlos Sampaio. Como, por exemplo, quando prefeito, no discurso proferido no 

Palácio Municipal em 19 de novembro de 1920, ao expor o programa financeiro para 

a viabilização dos preparativos para a realização da Exposição e ao referir-se às 

obras que iria executar: 

(...) o rumo a seguir é tanto mais indicado, quando nos devemos 
preparar para commemorar o Centenário da Independência; e não 
vejo que melhor fórma possamos dar a essa commemoração do que 
realizando obras de saneamento, de instrucção, de assistência, de 
embellezamento, que, completadas com uma exposição 
INTERNACIONAL no proprio local em que estejamos realizando as 
obras do arrazamento, possam mostrar ao estrangeiro, que ainda 
não nos conhece, de quanto somos capazes. (SAMPAIO, 1924, p.3) 

Após o mandato como prefeito, Sampaio declarou: 

Estou certo de que hoje ninguem (...) pode negar que foi por mim 
attingida a méta desejada, (...) pois deixei a Cidade em condições 
elogiadas por todos, inclusive estrangeiros, que também foram os 
maiores admiradores das obras. (SAMPAIO, 1924, p.3) 

De acordo com as palavras de Sampaio, podemos afirmar que foi deixado um 

legado não apenas urbanístico, mas também simbólico, político e cultural, 

relacionado à imagem da cidade e do país, mesmo que aparentemente motivadas, 

em grande parte, por sua vaidade em suas atividades como engenheiro e 

administrador. 

Em sua visão, ele ainda destaca as principais realizações durante a preparação da 

cidade para as comemorações do Centenário: 
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Não foi senão em consequencia de um estudo cuidadoso que fiz da 
Cidade do Rio de Janeiro, desde a minha mocidade, quer sob o 
ponto de vista technico em relação a seus principaes problemas de 
engenharia, quer sob o ponto de vista hygienico, (...) sob o ponto de 
vista esthetico, que resolvi, alem de muitas outras obras de menor 
importância, enfrentar, no governo municipal, os problemas do morro 
do Castello, o da Lagôa Rodrigo de Freitas e o das inundações da 
parte da Cidade Nova (...). 

Em relação às obras, um fato interessante a ser ressaltado ao final de sua atuação 

como prefeito, foi a preocupação que teve – em virtude do curto período de mandato 

para a realização delas e da tradicional descontinuidade administrativa em relação 

aos projetos –, em apressar o andamento de diversas obras, de modo que seu 

sucessor não deixasse de concluí-las. 

Quero aqui patentear (...) a necessidade que tive, mesmo sob o 
ponto de vista das finanças avariadas da Municipalidade, de levar 
todas essas obras a bom termo, ou atacal-as de maneira a que nem 
mesmo o mais retrogado ousasse paral-as, impedindo a sua 
terminação. (SAMPAIO, 1924, p.5) 

Assim, Sampaio assegurou também o seu legado profissional e a memória sobre 

ele, registradas nas obras que realizou e na mídia impressa, através dos periódicos 

e também no livro em que ele mesmo escreveu sobre as obras de sua administração 

como prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, durante sua preparação para as 

comemorações do Centenário. 

Quando se fala em legado nos estudos sobre a Exposição do Centenário, na maior 

parte das referências consultadas ele é mencionado de maneira geral, dando maior 

atenção aos vestígios arquitetônicos ou urbanísticos.  

Estudos recentes46 sobre megaeventos têm apresentado a multidimensionalidade do 

legado e seus efeitos, como, por exemplo, no urbanismo, na política, na economia, 

etc. Acreditando que a partir da concordância e aplicação desta proposta de 

                                                           
46

 RUBIO, 2007; MATIAS, 2008; LO BIANCO, 2010; MASCARENHAS, BIENENSTEIN E SÁNCHEZ, 
2011; RAEDER, 2009. 
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abordagem como agregadora de valor ao estudo, foram identificadas algumas 

dimensões do legado da Exposição do Centenário, além das mencionadas 

anteriormente. 

O legado arquitetônico compreende os edifícios que fizeram parte da exposição e, 

após sua realização foram destinados a outros usos; os edifícios que, durante o 

período de preparação da cidade, foram construídos, pela iniciativa pública ou 

privada, para atender às necessidades políticas, sociais e econômicas, como, por 

exemplo, edifícios públicos: o novo edifício do Conselho Municipal, as escolas, os 

postos de saúde e hospitais; os hotéis Glória, Sete de Setembro e Copacabana 

Palace, encomendados especificamente para a recepção dos visitantes mais ilustres 

que visitariam a Exposição; o Rio Casino (demolido); o Posto de Socorro de 

Copacabana, o Hospital Municipal, Estações de Limpeza Pública (do Rio Comprido, 

do Encantado e do Méier). 

 
Figura 73 - Copacabana Palace. 

Fonte: http://vanesalopez.files.wordpress.com 
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Figura 74 - Hotel Glória. 

Fonte: http://hotelariahospitalidade.blogspot.com.br 

O legado urbanístico compreende as intervenções urbanas, todas as obras de 

infraestrutura realizadas na cidade (ver capítulo 2), como, melhorias na estrutura 

viária, que envolveu desde a abertura, prolongamento, alargamento de vias, até o 

asfaltamento, recuperação e substituição de asfalto de 158 logradouros. 

As obras relacionadas a saneamento, arborização e iluminação; o arrasamento do 

morro do Castelo e as novas áreas criadas pelo aterro proveniente do material do 

morro neste local e na orla marítima; reforma e construção de praças (Mauá, 

Marechal Âncora, Christiano Ottoni); canalização de rios (Tijuca); saneamento e 

aterro de grande parte da área ao redor da lagoa Rodrigo de Freitas, hoje Avenida 

Epitácio Pessoa; criação do bairro da Urca (resultado de uma parceria público-

privada); reconstrução da Avenida Atlântica e Beira-Mar, destruídas por ressacas, e 

tentativa de resolução do problema também na Gloria com a realização de obras de 

engenharia; construção de pontes (sobre o Canal do Mangue, do Rio Maracanã e do 
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rio Trapicheiro); construção de mais da metade do Túnel João Ricardo, o Cemitério 

de São João Baptista. 

O legado simbólico da exposição foi o reconhecimento da capacidade técnica e 

administrativa do país, especialmente em relação ao acontecimento do arrasamento 

do morro do Castelo, pois as realizações do governo em prol da exposição 

provocaram admiração no exterior, alcançando assim um dos seus principais 

objetivos, que foi a promoção da imagem da cidade do Rio de Janeiro e do país 

tanto a nível nacional quanto internacional. 

O legado econômico, segundo Raeder (2009, p.8) “é de difícil mensuração em 

virtude dos efeitos multiplicadores”, não se restringindo a uma leitura monetária 

quando considerados os efeitos do evento sobre diversos circuitos da economia.  

Como porta de entrada e vitrine do Brasil, a exposição produziu efeitos na economia 

no setor do turismo, através dos melhoramentos urbanos que realçaram o espaço 

turístico carioca, destacando-se as obras realizadas na Zona Sul, onde surgiu nesse 

período um ícone da cidade e da hotelaria nacional, o Copacabana Palace, além do 

Hotel Glória e do Hotel Sete de Setembro.  

A propaganda da exposição e da cidade do Rio de Janeiro através de estampas e 

cartões postais também contribuiu para o desenvolvimento do turismo, pois durante 

a Exposição a prática de estampar a paisagem da cidade adquiriu maior 

importância, passando a circular em todo o mundo como até esse momento não 

havia acontecido. Junto das belezas naturais já reconhecidas passaram a ser 

apresentados os atrativos da modernidade. 
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Como palco para a realização de importantes acontecimentos, tais como, os 

congressos científicos, religiosos e comerciais, a Exposição deixou um legado 

cultural, ao estimular a mobilização da intelectualidade brasileira das principais 

cidades do país para a participação na discussão e produção de estudos em 

diversos campos. Outro legado cultural importante foi a fundação, em 1922, do 

Museu Histórico Nacional, um dos mais importantes do país. 

 

4.2 AS CONSEQUÊNCIAS  

 

A realização da Exposição do Centenário e tudo o que ela envolveu gerou 

consequências tanto positivas, quanto negativas para a cidade do Rio de Janeiro. 

No âmbito das finanças municipais o efeito foi negativo. Devido aos vultosos 

empréstimos internos e externos realizados pela administração municipal para 

execução das obras de melhoramentos da cidade e da própria exposição, a 

prefeitura foi deixada em estado de falência. Um desafio para a administração 

posterior, que foi retratado com humor pela imprensa, assim como críticas de outros 

políticos à gestão de Sampaio em sessões realizadas no Conselho Municipal. 

Na hora do expediente o Sr. Bettencourt Filho, extribando-se 
na Exposição do Sr. Alaor Prata, ao Conselho Municipal, 
atacou a administração do ex-prefeito, accusando-o de ser um 
dos maiores causadores do triste estado de nossas finanças. 
S. Ex. censurou o Senado, que poderia ter chamado o Sr. 
Carlos Sampaio á ordem e não o fez. Criticou igualmente o 
legislativo em geral, que em logar de collocar os “Carlos 
Sampaios” onde elles devem estar, que é na sua opinião em 
“sólidas prisões”, augmentou os impostos sobre a população 
que já não sabe como viver... (Gazeta de Notícias, 24 de 
dezembro de 1922, p.6) 
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Figura 75 - Charge sobre a situação das finanças da cidade na saída de Carlos Sampaio da 

Prefeitura. 
Fonte: O Malho, 1922, n.1.054. 

 

Do ponto de vista urbanístico foram realizadas importantes intervenções que 

representaram melhorias significativas na imagem da cidade e na qualidade de vida 

da população, especialmente em relação aos espaços públicos, criados ou 

reformados, e em relação à mobilidade, embora a maior parte delas tenha 

beneficiado as áreas mais valorizadas da cidade. 

Porém, ao mesmo tempo, geraram impactos negativos do ponto de vista social. O 

problema da falta de habitação foi um deles, intensificado com as desapropriações 

realizadas no cumprimento do plano de obras. No arrasamento do Morro do Castelo, 

por exemplo, boa parte das quase 5.000 pessoas que lá viviam em mais de 400 
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casas, reforçaram os índices da crise habitacional, que já tinha alcançado 

“patamares críticos” antes do início de 1920 (SANT’ANA, 2008, p.130). 

Outra consequência da reforma urbana realizada para a exposição foi o impacto na 

morfologia e na paisagem. 

 

 
Figura 76 - Mapa ilustrativo de 1920. 

O crescimento da Área Central da Cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/. Acesso em 15/08/2013. 
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Figura 77 - Mapa ilustrativo de 1930. 

O crescimento da Área Central da Cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/. Acesso em 15/08/2013. 

 

 
Analisando os mapas de 1920 e 1930 vemos no primeiro, em relação ao de 1910, o 

surgimento de novas vias na área de aterro do Cais do Porto Figura 77 (69), em 

direção à zona Sul e aos morros Paula Matos Figura 77 (67), e Santa Teresa Figura 

77 (6), porém nas áreas dos morros o tecido vai se constituindo a partir de outra 

lógica, mais orgânica em relação ao restante do centro. No mapa de 1930 se 

destaca a intervenção do desmonte do Morro do Castelo que gerou o Aterro do 

Calabouço e Orla. Na área da Esplanada do Senado se consolida a proposta de 

Pereira Passos. 
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Figura 78 - Palácio Monroe, com obelisco e Morro do Castelo ao fundo. 

Uma paisagem do centro do Rio de Janeiro não mais existente. 
Fonte: NONATO e SANTOS, 2000, p.337. 

 
As intervenções realizadas nesse período tiveram como consequência uma 

significativa transformação na paisagem da cidade, especialmente no centro. O 

morro do Castelo, que até esse momento representava um marco simbólico, 

histórico e geográfico na paisagem da cidade e mantinha relação com a Praça 

Floriano, de onde era possível vê-lo parcialmente e aos edifícios históricos 

pertencentes a ele, agora não existia mais, alterando definitivamente a paisagem 

local. Outros marcos, como a Santa Casa de Misericórdia e a Igreja de Santa Luzia, 

originalmente situados à beira mar, permaneceram. No entanto, adquiriram outro 

significado na paisagem e no novo contexto urbano. 
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Figura 79 - Igreja de Santa Luzia no início do século XX. 

Fonte: ERMAKOFF, 2003, p.23. 

  
Figura 80 - Igreja de Santa Luzia (2007). 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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A maior e mais importante intervenção urbana da administração Carlos Sampaio, 

considerada também a maior do século XX (BARROS, 2002), não se resolveu de 

forma completa. O processo de arrasamento do morro não foi concluído no período 

da exposição, estendendo-se até o final da década de 1920. Problemas legais 

decorrentes dos contratos assinados entre a prefeitura e os banqueiros impediriam a 

urbanização da área, que só teria a sua ocupação iniciada a partir da década de 

1930.  

 
Figura 81 - Esplanada do Castelo em 1936. 

 Fonte: MATTOS, 2010, p.62. 

Para o vazio deixado no lugar do morro e para o criado pelo aterro, foram realizados 

alguns projetos. Analisando a área através da comparação das plantas de 1923 e 

1928, percebemos que as duas propostas apresentam em comum a sugestão de 

uma via fazendo ligação com a Rua Primeiro de Março e o que parece ser uma 

praça. A proposta de 1923 para o aterro da orla demonstra uma falta de integração 

com o restante do tecido, ao contrário do que vemos no detalhe do mapa de 1928. 
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Figura 82 - Detalhes de plantas de 1923 e 1928. 
Propostas para os vazios criados com o arrasamento do Castelo.  

Fonte: Base digital da Biblioteca Nacional. 
 

 
Figura 83 - Detalhe de planta de 1935.  

Fonte: Instituto Pereira Passos. 
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Na planta de 1935 a malha viária já tinha sido disposta, adotando o traçado com 

base no Plano Agache, mas a ocupação e consolidação da área só ocorreram 

posteriormente. 

Porém a configuração atual da área mostra que ela continua mal aproveitada e mal 

resolvida. A falta de integração entre o tecido urbano antigo, representado 

especialmente pela Rua Santa Luzia e o novo que se formou é evidente, assim 

como o contraste entre tipologias arquitetônicas de diferentes épocas. 

 
Figura 84 - Ortofoto da área do Castelo (2011). 

1) Academia Brasileira de Letras/ Pavilhão de Honra da França; 2) Museu Histórico 
Nacional/ Pavilhão das Grandes Indústrias. Em amarelo a Avenida Antônio Carlos, dividindo 

áreas de grupos tipológicos e traçados distintos.  
Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/ipp_viewer/?config=config/ipp/cadlog.xml.  

Acesso em 19/08/2013. 
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O Plano Agache (1929), parcialmente implantado47, apesar de aprovado pela 

administração do Prefeito Adolfo Bergamini (1930-1931), representou uma ruptura 

entre as gerações de gestores e planejadores que não partilhavam mais da visão 

dos profissionais que haviam idealizado e realizado importantes intervenções 

urbanas desde 1875. 

 
Figura 85 - Proposta do Plano Agache para o Centro. 

Fonte: AGACHE, 1930, p.158. 

 

                                                           
47

 Na gestão de Bergamini foi criada a Comissão do Plano da Cidade e reestruturado o Plano 
Agache, revogados na administração de Pedro Ernesto (1931-1936). Quando Henrique Dodsworth 
assume a prefeitura (1937-1945), é restabelecida a Comissão do Plano da Cidade e criado o Serviço 
Técnico do Plano, retomando os estudos e readaptando-os. A implantação parcial do Plano na 
cidade, está presente ainda hoje na paisagem na área da Esplanada do Castelo, no centro, com parte 
das quadras dotadas de pátio central e o traçado das principais ruas. A Praça Paris, na Glória, a 
concepção da Avenida Presidente Vargas e as melhorias nas estradas que ligavam o Rio a São 
Paulo e Petrópolis, foram obras executadas a partir do Plano Agache.  (ALMEIDA, 2005, p.478-479) 
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4.3 OS VESTÍGIOS 

 

...nem todos os seus grandes monummentos se confundirão, 
em destroços, na mesma poeira das demolições. Alguns 
desses palácios ficarão como clara lembrança do que foi 
aquella festa maravilhosa da civilização. Incorporados para 
sempre ao esplendor da Urbs palpitante, serão elles para o 
futuro a memoria viva, uns, da alma cavalheiresca dos povos 
amigos que nol -ós offertaram, outros, da capacidade criadora 
do homem brasileiro. (Livro de Ouro, p.322) 

Como ocorreu o desaparecimento dos vestígios arquitetônicos na área da 

Exposição? O Livro de Ouro da Exposição do Centenário (1923, p.322) apresenta 

algumas informações a respeito do destino dos pavilhões logo após o encerramento 

da exposição. 

 
Figura 86 - Edifício da Escola Industrial "Washington Luís". Pavilhão da Dinamarca. 

Fonte: O Malho, 1923, Ed.111, p.28. 
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Entre as construções transitórias da seção estrangeira, o Pavilhão da Argentina 

seria desarmado e reconduzido para Buenos Aires. Desapareceriam os pavilhões da 

Bélgica e da Dinamarca. Este último foi adquirido pelo Estado do Rio48, onde 

funcionou a escola profissionalizante Washington Luís. 

Entre as construções permanentes, o Pavilhão dos Estados Unidos abrigaria a 

Embaixada Americana. O Pavilhão da França foi doado à Academia Brasileira de 

Letras. O Pavilhão da Inglaterra foi oferecido ao governo brasileiro e receberia a 

provável função de museu comercial e agrícola. O Pavilhão Japonês seria doado à 

cidade do Rio de Janeiro, para abrigar uma escola de aperfeiçoamento técnico, 

continuando ainda por algum tempo no local da Exposição. Também foram doados 

ao nosso governo os pavilhões do México, Tchecoeslováquia e Noruega, para 

abrigarem outras funções. 

Até o final do evento os pavilhões portugueses ainda não tinham destino definido. 

Ainda segundo o Livro de Ouro, estavam entre os palácios e pavilhões nacionais 

que seriam “conservados para sempre”, recebendo em sua maioria novas funções: o 

Parque das Diversões, que continuaria servindo a esse fim; o Palácio das Grandes 

Indústrias (antigo Arsenal de Guerra e Quartel do Trem), onde seriam instaladas 

repartições do Ministério da Agricultura e a Revista do Supremo Tribunal Federal, 

cogitando-se ainda a possibilidade do Museu Histórico – que funcionava ali desde 

sua fundação–, ser transferido para outra instalação; o Palácio dos Estados seria 

destinado ao Ministério da Agricultura; o Pavilhão de Estatística seria aproveitado 

                                                           
48

 Notas a esse respeito foram publicadas em periódicos. Em 01 de maio de 1923 (O Jornal), o 
edifício seria instalado em Niterói, no Horto Botânico, para servir de sede de uma escola agrícola. Em 
19 de agosto (Gazeta de Notícias, p.4), a notícia era que o edifício serviria a um grupo escolar no 
bairro de Santa Rosa, em Niterói. Em 7 de setembro de 1923 (A Noite, p.3), o grupo escolar 
funcionaria na Rua Santa Rosa, no Bairro Viradouro.  
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pelo gabinete médico-legal; no Pavilhão de Caça e Pesca seriam instalados a polícia 

marítima e a Saúde do Porto. 

O Palácio das Festas, construído em caráter provisório, nos relatos da imprensa foi 

considerado o monumento mais formoso do evento, e ao seu final foi decidido que 

deveria ser conservado. Em 192349, o Ministério da Agricultura é transferido para o 

edifício, onde permanece até 1982, quando é destruído por um incêndio. 

Para outras construções de caráter provisório havia a previsão de serem utilizadas 

por algum tempo até a demolição: o Pavilhão do Districto Federal (Museu da 

Imagem e do Som) permaneceu; o Pavilhão dos Fios e Tecidos50 serviria de sede à 

Associação Comercial, Junta Comercial e Junta de Corretores; no Pavilhão das 

Pequenas Indústrias funcionaria a princípio a Inspetoria de Seguros. 

Foram logo demolidos ou desmontados o Pavilhão de Música, o Pavilhão da 

Exposições Particulares, construído sobre uma das alas do Mercado, o Restaurant 

Official, diversos pavilhões particulares e as portas monumentais. 

Em busca nas bases cartográficas de vestígios da Exposição do Centenário, a 

Planta da Cidade do Rio de Janeiro de 1935 – primeira base cartográfica realizada a 

partir do levantamento de aerofotogrametria, empreendido no ano de 1928, realizado 

a pedido de Agache – merece destaque por ser a representação fidedigna da cidade 

pouco tempo depois da Exposição. Na análise da área realizada através da 

sobreposição de mapas, foram percebidos indícios de possíveis pavilhões que não 

estão no projeto oficial da Exposição. Aparecem na planta três edificações muito 

                                                           
49

 Notícia da transferência do Ministério da Agricultura para o Palácio das Festas publicada em Careta 
de 20 de outubro de 1922 (Ed.800, p.50) 
50

 Nos periódicos as informações sobre esse pavilhão são escassas. Porém, segundo Almeida (2002, 
p.383), foi demolido na década de 1970, após ter servido de sede provisória para diversas repartições 
da prefeitura. 
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próximas ao local dos, identificadas também como pavilhões (Pavilhão Português, 

Pavilhão do Estado das Minas Geraes, e uma outra onde está legível apenas 

Pavilhão), mas que não aparecem no projeto da Exposição, e uma outra que se 

destaca com sua forma circular, denominada Stadium Brasil.  

 
Figura 87 - Planta de Exposição do Centenário de 1922 sobreposta à base cadastral de 

1935 e detalhe da base de 1935. 
 Marcados em vermelho os supostos vestígios da Exposição que não constam no projeto. 

Elaborado pela autora. Fontes: (MARTINS, 1998, p.122) e Instituto Pereira Passos. 

Considerando a evidência de que, assim como o Pavilhão de Campinas não está no 

projeto oficial da Exposição – havendo documentação iconográfica e bibliográfica a 

respeito –, e foram encontradas referências documentais sobre a construção de um 

pavilhão representando o Estado de Minas Gerais, levanta-se a possibilidade dessas 

edificações destacadas na base cartográfica de 1935 terem feito parte da Exposição. 

Sendo assim, houve acréscimos ao projeto original.  
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Figura 88 - Detalhe da Base Cadastral de 1935 com pavilhões em destaque.  

Elaboração da autora. Fonte: Instituto Pereira Passos. 

Dando continuidade à busca de vestígios da exposição em bases posteriores em 

conjunto com referências bibliográficas, percebe-se que o desaparecimento dessas 

construções não se deu de uma hora para outra e nem da forma prevista pelos 

organizadores do evento. O que seria “para sempre” foi substituído ou desapareceu. 

E o que era para ser provisório acabou se tornando definitivo, como no caso do 

Pavilhão do Districto Federal, hoje Museu da Imagem e do Som.  
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Figura 89 - Detalhe da Planta Perspectivada de 1965, com vestígios da Exposição em 

destaque. 
Elaboração da autora. Fonte: Base digital da Biblioteca Nacional. 

 

O Pavilhão dos Estados Unidos, por exemplo, que foi projetado em caráter 

permanente para depois da Exposição abrigar a Embaixada Americana, passou por 

uma drástica modificação. Foi substituído quando, em 1950, o arquiteto húngaro 

Adalberto Szilard foi contratado para realizar um projeto de adaptação que alterou 

totalmente sua feição colonial original para outra de linhas modernistas. Na planta 

perspectivada de 1965 já aparece o novo prédio na esquina da Avenida Presidente 

Wilson com a Rua México. Nesta planta percebemos também que a Avenida 
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Presidente Wilson, antiga Avenida das Nações, perde sua continuidade no trecho à 

direita da Avenida Antônio Carlos. 

 
Figura 90 - Prédio da Embaixada Americana atualmente. 

Fonte: Google maps, 2014. 
 
Na década de 1970 desapareceu o Palácio Monroe, representativo não apenas por 

sua participação na Exposição do Centenário, mas também da Exposição de Saint 

Louis (1904) e na constituição física e simbólica do centro republicano. 

O pretexto para a sua demolição foi a implantação do sistema metroviário na cidade, 

impulsionado pela acentuação dos problemas de tráfego e transporte desde o final 

da década de 1950. A implantação da Estação Cinelândia gerou polêmica devido à 

localização do palácio Monroe no meio do traçado previsto para a passagem do 

subterrâneo.  
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Figura 91 - Usos do Palácio Monroe até a sua demolição. Elaborado pela autora. 

Fonte: RIBEIRO, 2012, p.65. 

 

A desocupação do Monroe provocou uma campanha por sua demolição, liderada 

pelo jornal O Globo, recebendo o apoio de Lúcio Costa e de setores  ligados  ao  

mercado imobiliário, sob o pretexto do prédio ser um obstáculo à construção da linha 

do metrô e também o do  não reconhecimento  de  nenhum  valor  arquitetônico,  

histórico  e cultural do imóvel. 

Também houve a campanha contra a demolição, por parte de engenheiros, 

arquitetos, paisagistas, diversas instituições e veículos de comunicação, sugerindo 

seu aproveitamento para empreendimentos culturais. 

Apesar dos esforços do Metrô em modificar o traçado original da linha, desviada 

para o lado da construção, para que o Monroe pudesse ser poupado, e da operação 
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ter sido bem sucedida, em 1976, o Presidente Ernesto Geisel autorizou a demolição. 

“Um ato de insensatez que, além de outros danos, contribuiu para desfigurar a 

Cinelândia e ressaltar sua decadência” (MARANHÃO, 2003, p.62). 

 
Figura 92 - Vista aérea da Cinelândia. Desvio da obra do Metrô. 

Fonte: RIBEIRO, 2012, p.66. 

 

O Palácio das Festas foi o último prédio representante da exposição a desaparecer, 

destruído por um incêndio em 8 de novembro de 198251.  

                                                           
51

 O Jornal do Brasil de 9 de novembro de 1982 (p.17) publicou matéria sobre o incêndio. 
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Figura 93 – Vestígios atuais da Exposição do Centenário. 

 Mapa da Exposição sobre imagem de satélite recente. 
Em vermelho os edifícios remanescentes. A sobreposição de mapas nos dá uma ideia da 

monumentalidade do evento mesmo para os dias de hoje. 
Elaboração da autora. Fontes: Levy (2010, p.150) e Google Earth. 

Entre os vestígios contemporâneos da Exposição do Centenário estão o Pavilhão de 

Honra da França, atual sede da Academia Brasileira de Letras; o Pavilhão do Distrito 

Federal, atual Museu da Imagem e do Som; o Pavilhão da Estatística, atual centro 

Cultural da Saúde; o Pavilhão das Grandes Indústrias, uma adaptação do conjunto 

formado pelo antigo Arsenal de Guerra composto pela Casa do Trem e o Forte do 

Calabouço, atual Museu Histórico Nacional; e, um dos torreões do antigo Mercado 

Municipal, que foi adaptado para a Exposição recebendo uma fachada falsa para 

abrigar o Pavilhão das Indústrias Particulares, atual Restaurante Albamar.  
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Figura 94 - Pavilhão de Honra da França, atual Academia Brasileira de Letras. 

Fonte: http://rio-curioso.blogspot.com.br/2009/10/academia-brasileira-de-letras.html. Acesso 
em 15/08/2013. 

 
 

  
Figura 95 - Academia Brasileira de Letras. 

Fonte: http://rio-curioso.blogspot.com.br/2009/10/academia-brasileira-de-letras.html. Acesso 
em 15/08/2013. 
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Figura 96 - Pavilhão do Distrito Federal, atual Museu da Imagem e do Som. 

Fonte: http://www.dezenovevinte.net. Acesso em 15/08/2013. 

 

  
Figura 97 - Museu da Imagem e do Som. 

Fontes: http://www.panoramio.com. Acesso em 15/08/2013. 
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Figura 98 - Pavilhão da Estatística (atual Centro Cultural da Saúde) e Pavilhão da Caça e 

Pesca. 
Fontes: http://www.rioquepassou.com.br. Acesso em 15/08/2013. 

 
 

 
Figura 99 - Centro Cultural da Saúde. 

Fonte: http://www.panoramio.com. Acesso em 15/08/2013. 
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Figura 100 - Pavilhão das Grandes Indústrias, atual Museu Histórico Nacional. 

Fonte: http://www.rioquepassou.com.br. Acesso em 15/08/2013. 

 
 
 
 

 
Figura 101 - Museu Histórico Nacional. 

Fonte: http://maps.google.com.br. Acesso em 15/08/2013. 
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Figura 102 - Pavilhão das Indústrias Particulares. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1463662&page=14. 
Acesso em 15/08/2013. 

 

 
Figura 103 - Fachada lateral do Mercado Municipal, década de 1960. 
Fonte: http://www.papodemenina.com.br/blog/?PostagemCod=386. 

Acesso em 15/08/2013. 
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A permanência desses vestígios da exposição deve-se ao fato de abrigarem 

instituições culturais, às políticas de proteção ao patrimônio cultural, adotadas para a 

área do Corredor Cultural em que a maioria desses edifícios estão inseridos e 

também por eles serem tombados. O Museu Histórico Nacional pelo IPHAN, o 

Museu da Imagem e do Som, a Academia Brasileira de Letras e o Restaurante 

Albamar pelo INEPAC. 

  



164 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As exposições universais – assim como os megaeventos na atualidade –, marcaram 

o processo de modernização das cidades entre o final do século XIX e início do 

século XX, e se caracterizaram por sua representatividade como importantes 

mecanismos de renovação urbana, como espaços de prestígio e afirmação do poder 

econômico, político, científico e cultural dos países que as sediaram, viabilizando o 

intercâmbio nesses campos entre as nações participantes. 

Exerceram um poder simbólico significativo ao se constituírem como o grande 

“espetáculo das maravilhas da indústria e da civilização” (PESAVENTO, 1997, p.50), 

sinônimo de progresso e modernidade e como meio de exaltação do caráter 

nacionalista dos países anfitriões. 

Progresso e modernidade estiveram sempre presentes nas aspirações a serem 

alcançadas pelo Brasil e a realização de uma Exposição Internacional à época do 

Centenário de nossa Independência política se constituiu em uma boa oportunidade 

de avanço nessa direção. 

Como não poderia ser diferente, a organização da Exposição Internacional do 

Centenário de 1922 representou um momento significativo da aceleração do 

processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro, então Capital Federal, que 

teve na Reforma Pereira Passos o marco da modernidade no Brasil. 

As Exposições Nacionais, preparatórias para a participação nas Exposições 

Universais ou comemorativas das grandes datas nacionais, também foram 

importantes, gerando melhorias urbanas – em menor porte do que as originadas por 
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uma exposição universal – através de investimentos em infraestrutura e transportes, 

valorizando as áreas mais nobres da cidade onde eram realizadas.  

Entre as exposições nacionais, a Exposição Nacional de 1908, comemorativa da 

Abertura dos Portos ao livre comércio é considerada um marco em relação às 

anteriores. Realizada logo após a Reforma Pereira Passos, representou a chance de 

mostrar a nova Capital Federal ao restante do país e ao mundo, moldada segundo 

padrões europeus de progresso e civilidade que se pretendia implantar não apenas 

urbanisticamente, como também cultural e socialmente. 

A Exposição Internacional do Centenário aconteceu em um momento turbulento da 

política e economia nacional e mundial, que se reerguiam após a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) durante a década de 1920. Sua realização significou a 

esperança de um futuro melhor para a nação. 

Sua importância estende-se para além do fato de ter representado o maior evento 

republicano do início do século XX, ou a primeira exposição internacional realizada 

no país e na América Latina, para exibir seus avanços – do ponto de vista industrial, 

econômico, social e cultural. 

Como megaevento dos anos 1920, ela representa um marco na renovação urbana 

do Rio de Janeiro. Pois a pretexto de sua realização como parte do programa das 

comemorações do Centenário, uma remodelação urbana significativa foi viabilizada. 

Na preparação da cidade como palco da Exposição do Centenário, os projetos do 

governo priorizaram as áreas mais valorizadas da capital republicana. Em especial o 

do arrasamento do Morro do Castelo, onde foram erguidos os pavilhões da 

Exposição. Interesses políticos e econômicos – representados pelo capital 
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imobiliário –, certamente estavam por trás dessa escolha, pois além de ser um 

projeto antigo, o morro estava localizado próximo ao centro do poder político do 

país, na Praça Floriano Peixoto, junto à principal Avenida da cidade, a Rio Branco.   

Havia também uma preocupação em apresentar uma imagem adequada da cidade 

para a recepção dos visitantes estrangeiros e, mais uma vez – assim como ocorreu 

na Reforma Passos –, a criação de uma imagem moderna e civilizada da cidade 

para dar a impressão de estabilidade e riqueza, seria um dos instrumentos utilizados 

para atrair investimentos do capital internacional e, assim, restabelecer e 

desenvolver a economia, além de promover uma visibilidade do Brasil na política 

internacional através das relações diplomáticas estabelecidas com grandes 

potências mundiais durante o evento. 

A construção dessa imagem de modernidade e civilidade com o objetivo de dar 

visibilidade ao país se estendeu a outros campos. Ao explorar na pesquisa os 

eventos paralelos inseridos no programa das comemorações do centenário tivemos 

dela uma visão mais abrangente e constatamos as relações destas com as 

intervenções urbanas. 

No campo das ciências, os congressos e conferências cumpriram um importante 

papel simbólico em diferentes áreas do conhecimento ao estimular o debate e a 

circulação de ideias a nível nacional e internacional, como lugar de troca de produtos 

e de conhecimento – contribuindo assim para a ampliação de mercados – e como 

meio de afirmação do status de capital moderna para a cidade do Rio de Janeiro. 

Nos esportes, a realização de dois eventos internacionais, os Jogos Latino-

Americanos e o Campeonato Sul-Americano de seleções Nacionais, contribuíram 

para o enaltecimento e afirmação internacional da Capital Federal. Simbolicamente 
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os eventos esportivos se constituíram em um espaço social de negociações em 

diversos níveis e de representações de uma identidade cultural brasileira.  

Diante dos dados analisados concluímos que os eventos paralelos, incluindo a 

Exposição Nacional de Gado, de alguma forma, estabeleceram uma relação com as 

reformas urbanas e/ ou com a apresentação da cidade. Sua realização serviu a 

interesses em diversos campos. Contribuíram na atração de público para áreas que 

tinham sido remodeladas ou que tinham significado cultural e/ ou científico, 

simbolizando progresso e modernidade, através de seus roteiros de atividades. 

Funcionaram como lugares de trocas em diversos círculos contribuindo para a 

divulgação da imagem de progresso do país em diversas áreas. A estrutura 

construída para servir aos eventos contribuiu para melhorias em algumas áreas da 

cidade. 

No caso dos eventos esportivos, eles receberam apoio de entidades como o Derby 

Club e o Fluminense, prestigiadas pela elite carioca, que geralmente mantinham 

relações diretas com o governo, recebendo dele benefícios, a exemplo da ajuda 

financeira para a reconstrução do Estádio do Fluminense. Essas relações 

estimularam melhorias na Zona Sul, como no caso da permuta das terras do Prado 

Fluminense, junto á Avenida Maracanã, de propriedade do Jockey Club, e as terras 

da prefeitura, na área da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde foi erguido o Hipódromo da 

Gávea, um equipamento considerado importante para a cidade. Essas entidades 

representavam lugares de encontro da sociedade e, no caso das instituições hípicas, 

também do mundo diplomático, onde se estabeleciam trocas nos círculos culturais, 

políticos e econômicos. 
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Também a mídia representou um importante papel em relação ao evento e ao 

processo de modernização da cidade sob diferentes aspectos. A própria Exposição 

desempenhou o papel de mídia ao conferir visibilidade ao país divulgando culturas, 

além de estimular a economia através de negócios e do turismo. 

A mídia impressa – independente das divergências de visão –, foi importante como 

registro de uma época; como divulgadora do evento; como meio de projeção da 

imagem da cidade a nível nacional e internacional; como instrumento de crítica, 

denúncias e cobranças da sociedade – seja na aceleração de obras durante a 

preparação da cidade ou de reformas na estrutura política e econômica. Junto ao 

cinema, foi responsável pela massificação de imagens selecionadas da cidade e de 

paisagens naturais, como a Avenida Rio Branco, a enseada de Botafogo, a Baía de 

Guanabara e o Pão de Açúcar, fixando-as como referenciais da cidade e do país. 

O legado simbólico da Exposição foi inegável, especialmente o esperado 

reconhecimento da capacidade técnica e administrativa do país no exterior, através 

das realizações do governo em prol do evento, que contribuiu para a elevação da 

cidade e do país no cenário internacional. Entretanto, mais que isso, promoveu em 

sua estrutura espacial, modificações em sua imagem e paisagem, sobretudo no 

centro. Desapareceu o Morro do Castelo – importante marco físico, histórico e 

simbólico – e, junto com ele, edifícios significativos. Foram criadas novas vias e 

áreas de expansão para a cidade, provenientes das áreas do morro e do aterro da 

orla. Rios foram canalizados, túneis abertos e edifícios marcantes construídos. 

Muitas das realizações desse período mantém sua importância na dinâmica atual da 

cidade e representam um importante legado arquitetônico e urbanístico. Algumas se 



169 

 

tornaram marcos referenciais na história e na paisagem da cidade, a exemplo do 

Hotel Copacabana Palace, Palácio Pedro Ernesto e a Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Refletindo sobre o processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro no 

período de cem anos (1822-1922), chama atenção o fato de que, mesmo no século 

XX, na Reforma Passos – considerada marco do transcurso de uma situação 

colonial para a moderna –, e na administração Carlos Sampaio, as ações sobre a 

cidade permaneceram com a base de pensamento predominante do século XIX. 

Marcadas pela busca constante por uma modernidade e civilidade inspirada em 

modelos europeus visando transformar a Capital Federal em símbolo da civilização 

através da transformação de sua imagem, que se refletiu em diversos momentos na 

preocupação com o embelezamento e a circulação, para isso fazendo uso do 

pensamento higienista como instrumento para a realização de reformas, 

caracterizadas pela negação da cidade existente com a prática de um urbanismo de 

“tábula rasa” que recusava toda a herança colonial, considerada como sinônimo de 

atraso. 

A imagem de progresso e modernidade que se pretendeu transmitir ao resto do país 

e ao mundo não correspondeu à verdadeira realidade da cidade. Durante o processo 

de modernização se desenvolveram paralelamente duas cidades. Uma convertida 

no lugar de representação da modernidade, do progresso e do espetáculo, refletindo 

os ideais da população mais abastada. E outra, na qual esse mesmo ideal excluiu a 

maioria da população, fazendo crescer uma cidade caracterizada por condições 

insalubres de vida e pela precariedade de serviços essenciais como transporte, 

iluminação e saneamento. Um fenômeno que se identifica com o da preparação de 
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cidades para os grandes eventos na atualidade52, pressupondo a eliminação de 

manifestações de pobreza, dando-se prioridade ao embelezamento urbano em 

detrimento das necessidades da população. 

No contexto das intervenções, a mobilização da paisagem através da atuação do 

Estado se reveste de significativo conteúdo simbólico na reforma Carlos Sampaio, 

que sob muitos aspectos complementou as intervenções de Passos, responsável 

pela construção do novo centro republicano.  

Parece evidente, durante todo o processo de modernização da cidade do Rio de 

Janeiro, o caráter destruidor das intervenções. A negação dos aspectos culturais, 

sociais e naturais, resultou em uma paisagem expressivamente alterada, 

especialmente com o desaparecimento dos morros e os sucessivos aterros na orla, 

revelando ainda um projeto de cidade excludente e elitista. As classes sociais mais 

altas foram as principais beneficiadas, já que as reformas privilegiaram as áreas 

mais nobres da cidade ou com potencial de valorização, visando especialmente os 

interesses políticos e econômicos. A parcela mais pobre da população foi excluída, 

através de políticas de remoção ou da elevação do custo de vida, da valorização do 

solo ou pela implantação de habitações populares em áreas distantes do centro, 

sendo constantemente obrigada a se afastar para os subúrbios ou ocupar os morros. 

A Exposição do Centenário representa, ainda, o fechamento de um ciclo, 

especialmente na política do país. A crise política iniciada nas eleições de 1922, que 

daria origem à crise militar e ao movimento tenentista, culminara com o fim da Velha 

República na Revolução de 1930, com a tomada do poder por Getúlio Vargas. O 

quadro de dirigentes do país muda e a influência política dos grupos oligárquicos é 
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 Segundo Rolnik (Apud Gonçalves, 2013, p.18). 
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transferida para os grupos tenentistas. A partir de então, buscou-se a construção de 

uma nova nação, o que gera reformas em diversos setores como os de educação, 

saúde, finanças, administração pública e gestão urbanística. 

Para a arquitetura a Exposição irá significar um momento de experimentação, no 

qual os anos de 1920 serão identificados como um período de transição do 

ecletismo para o modernismo.  No urbanismo, a Exposição faz parte das grandes 

cirurgias e projetos urbanos, a derradeira da Velha República. 

Fazendo um paralelo da Exposição com os dias de hoje, após a realização da Copa 

do Mundo de 2014, às vésperas da realização das Olimpíadas de 2016, 

constatamos que continuam se reproduzindo valores e ações semelhantes às do 

passado, sendo privilegiados os mesmos grupos sociais, políticos e econômicos. A 

maior parte da população continua tendo suas necessidades básicas de 

infraestrutura, transporte e moradia negligenciadas e sendo excluída de diversas 

formas, inclusive pela reprodução das políticas de remoção em nome dos 

megaeventos, promovida pelo governo em nome da modernização e progresso da 

cidade, assim como aconteceu à época da Exposição do Centenário.  

Os problemas que o governo e a cidade enfrentam também são semelhantes aos de 

cem anos atrás: contração de dívidas; sistema de transportes deficiente, que não 

atende com eficiência à demanda da população; atraso nas obras, gerando o caos 

na cidade; problemas na área de habitação; enchentes; precariedade dos serviços 

básicos de iluminação, saneamento e transporte nas áreas excluídas desse 

processo. 

Embora o Rio não seja mais a capital do país, continua sendo uma das principais 

cidades brasileiras e representando a imagem do Brasil. Continua-se acreditando na 
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transformação da cidade como ferramenta para atração de investimentos e na 

promoção das belezas naturais para fomentar o turismo. 

Esperamos que esta pesquisa tenha atingido o seu objetivo e contribua para 

despertar novos estudos e reflexões sobre a Exposição Internacional do Centenário 

da Independência do Brasil e a cidade do Rio de Janeiro. Especialmente agora, com 

a comemoração dos 450 anos da cidade e diante da proximidade do Bicentenário da 

Independência em 2022, a retomada desses temas oferece possibilidades 

interessantes de reflexão sobre a cidade e o país, assim como à época da 

Exposição do Centenário. 
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