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Resumo: O objetivo deste trabalho é procurar através  da serie fotos dos quiosques tiradas  

pelo fotografo oficial da cidade Augusto Malta alguns indícios de como a sociedade brasileira 

tratava os seus trabalhadores.  

 

Palavras chaves: imagens, preconceito, abandono. 

 

Abstract: The objective of this work is to look through the series of photos taken by 

photographer kiosks official City Augusto Malta some evidence of how Brazilian society treat 

their employees 

 

O objetivo deste artigo é identificar através da proposta de reforma urbana e sanitária 

de Pereira Passos, como o governo e a sociedade do Rio de Janeiro dos idos de 1900  

percebiam as necessidades dos trabalhadores urbanos. A relação Estado / trabalhador será 

abordada neste  trabalho através da  analise  da serie de fotos dos quiosques produzidas pelo 

fotografo oficial da cidade Augusto Malta, que tinha entre outras funções  oficiais a de 

registrar com a sua câmera os sinais de atraso das construções, suas demolições e a 

reconstrução da cidade. 
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Para começarmos a pensar sobre a relação governo/trabalhadores é necessário 

identificar qual é o norte da governança brasileira na época. Através da obra de  Murilo de 

Carvalho Os Bestializados: a república que não houve, identificamos que a primeira 

constituição republicana de 1891 foi excludente. Eliminou a cláusula da renda, mas manteve a 

do analfabetismo
2
 e ainda retirou do texto constitucional a obrigatoriedade do Estado fornecer 

o ensino básico para a população.  Isto ocorreu porque a ordem em vigor era liberal e só um 

grupo restrito teria condição de exercer sua cidadania plena – direitos civis e políticos.
3
  

A reforma urbana do Rio de Janeiro pretendia  transformar a capital  na vitrine do 

Brasil moderno. A idéia era sanear a cidade retirando do centro os vestígios de pobreza e 

sujeira – o atraso colonial. E para a  execução do projeto  foi necessário demolir inúmeras 

construções de pequeno, médio e grande porte, ficando o período conhecido como “bota a 

baixo”. Esta prática de modernizar as capitais para servirem de modelo não foi uma novidade 

a brasileiras, reformas semelhantes já haviam sido feitos em cidades européias, como em 

Paris em 1870  e também a vizinha Buenos Aires sofreu reformas urbanistas visando a 

modernização da cidade. 

Segundo Ermakoff
4
 Augusto Malta além de ser o fotografo oficial da prefeitura 

acreditava no projeto de urbanização que estava em processo. Sua função nesta empreitada foi 

a de produzir as imagens  para avaliação  das  condições dos imóveis, que posteriormente 

serviriam de base para o calculo  das indenizações  quando necessário.
5
 A fotografia fornecia 

uma documentação moderna. Nestas fotos  podemos perceber que intencionalmente ou não, 

são retratadas, não só as edificações, mas também os homens e mulheres que conviviam 

nestes lugares.  

Segundo Mônica Almeida Kornis em História e Cinema: um debate metodológico
 6

 

todo o filme, independente do seu tema,  pode ser um documento histórico, a questão está em 
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como vamos perceber as informações contidas nas películas. E  identificar o Estado da Arte 

no momento da produção da película é um dos caminhos de acesso as informações deste 

documento. Pensando na tecnologia das maquinas fotográficas utilizadas por Augusto Malta 

descobri que além de serem grandes   e não tiravam fotos instantâneas. O que me permite 

dizer que as pessoas posavam para as fotos e que havia  um dialogo entre o fotografo e os 

fotografados tornando este  trabalho mais rico para o historiador, pois nos permite perceber  

traços sociais desta sociedade. 

Trabalho aqui com as fotos tiradas no dia 7 de novembro de 1911 dos quiosques que 

seriam destruídos naquele dia.  Como a decisão de demoli-los já havia sido tomada não 

compreendi muito bem o motivo desta empreitada de difícil execução, pois foram retratados 

mais de 70 quiosques espalhados pelo  Rio de Janeiro. Imagino que o motivo foi o de 

complementar alguma documentação. Mas independente dos motivos que  levaram a 

produção desses documentos imagéticos, podemos revistá-los e fazer novos questionamentos. 

Utilizando o conceito de documento/monumento, de Lê Goff - os monumentos, 

herança do passado, e os documentos, escolha do historiador
 7

 - ampliei as possibilidades de 

analises  das fotos produzidas por Malta, partindo do princípio que as imagens não são 

verdades absolutas, mas  visões do autor de um determinado  fato ou imagem. Pretendo 

através das fotos perceber os sinais e as pistas que possam me indicar aspectos da dinâmica 

social desta época. A questão é o que as fotos podem me dizer hoje?  

A reforma urbana destruiu os  quiosques,  os cortiços e outras edificações do centro 

que faziam parte do cotidiano da cidade e compunham a paisagem urbana que a reforma 

desejava alterar. Mas como o interesse desta pesquisa esta nos quiosques cabe algumas 

questões específicas: o lugar onde os trabalhadores se reúnem para fazer suas refeições e se 

socializar representa o atraso? E, qual é o lugar do trabalhador nesta cidade projetada por 

Pereira Passos?  
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Foto 1 – Augusto Malta, Arcos da Lapa, Rio de janeiro 7/11/1911. 

(IMS - Coleção 007- Gilberto Ferrez) 

Nas fotos estão retratadas a sujeira e o atraso das  pequenas edificações de madeira,  o 

que talvez  justifique a necessidade de  derrubá-las segundo a proposta da reforma, sem levar 

em consideração, claro, a sua relevância para os trabalhadores. Também  podemos perceber  a 

variedade de pessoas que estão posando e, em alguns casos, podemos até sugerir suas 

profissões através de suas vestimentas e apetrechos, tem alguns vestindo terno e carregando 

maletas outros são engraxates, não parecem ser nem vagabundos, nem mendigos.  

O mais triste é que apesar da situação dos trabalhadores terem melhorado muito nos 

períodos posteriores, a nossa sociedade ainda não  cuida dos seguimentos sociais mais 

humildes com a dignidade que merecem. Visa vi a qualidade do ensino e saúde pública e 

principalmente a idéia que a sociedade tem das favelas, lugar de moradia de grande parte 

desta população.   

Estas imagens reforçam na memória nacional a idéia de que ser pobre é sujo, é feio, é 

menor. Esta mentalidade esta reforçando o lugar de memória muito conhecido no Brasil 

colônia, Império e República de que o trabalho mecânico, braçal não é um trabalho digno e 

sim um trabalho menor que até 1888 era executado por escravos e depois com o fim da 

escravidão era executado pelos trabalhadores assalariados. 

Nesta ultima imagem (foto 2) podemos perceber a sujeira e a inconveniência do lugar 

onde  os quiosques estavam  instalados. Que estas edificações não eram a melhor opção ficou 
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claro pelas imagens, mas a demolição não resolve o problema dos que necessitavam dos seus 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 - Augusto Malta, quiosque 

na R. S. Jardim no canto da Praça 

Tiradentes, 1911 (Museu Histórico  

Nacional, MT 10). 
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