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RESUMO 

 

GUIMARÃES, Márcia Raquel Cavalcante. A Paisagem urbana como diferencial 
no turismo em Manaus: uma análise da Avenida Sete de Setembro. Balneário 
Camboriú: UNIVALI, 2012, 254p. anexos. (Programa de Pós Graduação Stricto 
Sensu em Turismo e Hotelaria da UNIVALI). 

 

O espaço urbano proporciona o conhecimento das diversas manifestações da 
sociedade materializadas em suas ruas, avenidas, edificações e praças que acabam 
coexistindo e estabelecendo uma relação dialética entre os elementos naturais e 
sociais permitindo uma melhor compreensão do processo que, ao longo do tempo, 
foi responsável por sua configuração. O objetivo geral dessa dissertação foi analisar 
a importância da Avenida Sete de Setembro, como um local que oportuniza o 
conhecimento, a reafirmação da identidade local e do papel que este lugar 
desempenha no conjunto da cidade, visando oferecer uma nova alternativa de 
roteiro turístico para Manaus. A paisagem construída na Avenida é consequência 
das características da formação social e econômica da região, dentro de um 
contexto nacional e internacional, pois os objetos geográficos nela contidos são fruto 
da combinação de elementos físicos, biológicos e humanos que atribuíram 
características singulares a toda região e, em particular à cidade de Manaus. No 
caso da Avenida Sete de Setembro há diferenciais significativos frente a outros 
espaços do centro urbano de Manaus, já que nesse local coexistem elementos 
relacionados à evolução da cidade, representados por edificações, praças, ponte de 
ferro, monumentos e, recentemente, intervenções do Governo do Estado, através do 
PROSAMIM. Quanto aos procedimentos metodológicos, essa dissertação tem 
natureza essencialmente qualitativa, do tipo estudo de caso com método indutivo. 
Os objetivos são de caráter descritivo, onde a pesquisa procurou descobrir e 
aprimorar o assunto. Já a coleta de dados utilizou-se de fontes bibliográficas e 
documentais. O arcabouço teórico e também o método de análise dessa pesquisa 
alicerçou-se no paradigma da formação sócio-espacial de Milton Santos, sendo 
associadas à esse paradigma as contribuições do geógrafo Armen Mamigonian em 
conjunto com as idéias de André Cholley sobre “combinações geográficas” e as de 
Ignácio Rangel sobre a teoria da dualidade brasileira. Todas as modificações 
ocorridas na Avenida e no Centro de Manaus foram resultado da circulação de 
mercadorias e do capital financeiro de dois grandes marcos de desenvolvimento 
econômico e social no Estado e na capital: o ciclo da borracha (1860-1930) e a 
criação da Zona Franca de Manaus (a partir de 1967 até hoje). O avanço nesse 
estudo possibilitou o diálogo entre o acervo iconográfico e os testemunhos dos 
historiadores marcados no seu tempo (Pré-Colonial, Colonial, Império e República). 
Além do conhecimento científico sobre essa paisagem, outro legado dessa 
pesquisa, é a sugestão de um roteiro turístico pela Avenida Sete de Setembro, com 
o objetivo de facilitar a compreensão do espaço e oferecer uma nova alternativa de 
conhecimento da cidade, a partir de suas origens até os momentos atuais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Paisagem Urbana. Patrimônio Histórico-Cultural. Formação 
Sócio-Espacial. Roteiro Turístico. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

GUIMARÃES, Márcia Raquel Cavalcante. The urban landscape as a differential in 
tourism in Manaus: an analysis of the Sete de Setembro Avenue. Balneário 
Camboriú: UNIVALI, 2012, 256 p. attachments. Post graduate Program Stricto Sensu 
in Tourism and Hospitality, UNIVALI. 

 

The urban space provides knowledge of many society manifestations that are 
embodied through its streets, avenues, squares and buildings that end up coexisting 
and establishing a dialectical relationship between the natural and social elements 
over time, leading us to a better understanding of the space. The overall goal of this 
dissertation was to analyze the importance of Sete de Setembro Avenue, as a place 
that provides knowledge, the reaffirmation of local identity and shows the role that 
this place plays in the city, also aiming to offer a new alternative of tourist route for 
Manaus. The landscape built on the Avenue is the consequence of the social and 
economic formation characteristics of the region, within a national and international 
context, because the geographic objects in it are the result of a combination of 
physical, biological and human that allowed singular characteristics to the entire 
region and, in particular to the city of Manaus. In the case of the Sete de Setembro 
Avenue there are significant differences compared to other areas of Manaus’ urban 
center, since in this location coexist elements connected to the city evolution, 
represented by buildings, squares, iron bridge, monuments and, recently 
interventions of the State Government, through PROSAMIM Program. As for the 
methodological procedures of this dissertation is essentially qualitative, the study 
case procedure is the inductive method. The objectives are exploratory and 
descriptive, as this research sought to discover and enhance the matter. Now the 
data collection was used literature and documentary sources. The theoretical 
analysis method, and also that research, is based on the paradigm of socio-spatial 
formation of Milton Santos being associated with the contributions of the geographer 
Mamigonian Armen together with the ideas of Andrew Cholley about "geographical 
combinations" and the Ignacio Rangel on the Brazilian duality theory. All 
modifications occurred in the Avenue and Manaus downtown were the result 
products circulation and the financial resources of two great landmarks of economic 
and social development in the state and capital: the Rubber Cicle (1860-1930) and 
the Manaus Free Trade Zone (from 1967 to this day). The advance in this study 
allowed the dialogue between the iconographic collection and testimonies of 
historians marked in their time (Pre-Colonial, Colonial, Empire and Republic). Apart 
from the scientific knowledge of this landscape, another legacy of this research was 
the suggestion of a tourist itinerary along the Sete de Setembro Avenue, aiming to 
assist the understanding of space and offering a new source of knowledge of the city, 
from its origins to present times.  
 
KEYWORDS: Urban Landscape. Historic-Cultural Heritage. Socio-Spatial Training. 
Tourist itineraries. 
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INTRODUÇÃO 
 

O turismo pode desempenhar um importante papel na educação e na formação 

cultural da sociedade, visto que o ato de viajar proporciona não apenas lazer, mas 

também conhecimento e cultura. Atividade multifacetada que se inter-relaciona com 

diversos segmentos econômicos e demanda um complexo conjunto de ações 

setoriais, o crescimento da atividade e dos fluxos turísticos em todo o mundo, 

aumentou também o número de localidades que buscam no turismo uma alternativa 

de renda, aproveitando-se dos atrativos naturais e culturais disponíveis.  

Com o seu recente desenvolvimento, o turismo consolidou-se como uma 

importante atividade sócio-econômica, refletindo aspirações de diferentes grupos 

sociais interessados em desfrutar de novos lugares, a entrar em contato com 

culturas diferentes, beneficiar-se de atividades de lazer ou descansar longe do local 

habitual de residência. Se antigamente a prática do turismo se apresentava como 

um privilégio de uma elite bastante reduzida, atualmente tornou-se acessível às 

diferentes camadas sociais, em conseqüência da melhoria dos meios de 

comunicação e dos transportes que contribuíram de forma notável para a redução 

das distâncias e para o deslocamento de pessoas. Por outro lado, a ampliação do 

tempo livre, regulamentado por leis, após muita luta das classes operárias, também 

contribuiu para o crescimento do turismo, em escala global.  

Sobretudo nas últimas décadas do século XX, o turismo tornou-se um 

fenômeno de massa, capaz de provocar grandes transformações nas localidades 

receptoras. Ao lado dos benefícios, tais como ganhos financeiros e incremento na 

oferta de empregos para a população local, é preciso considerar também os efeitos 

negativos que o desenvolvimento do turismo pode trazer principalmente para as 

comunidades mais frágeis, ameaçando o meio-ambiente, promovendo a segregação 

dos moradores locais e até mesmo, em longo prazo, afastamento da população 

local, como alerta Krippendorf (1989). 

As organizações turísticas governamentais do Brasil, EMBRATUR e MTur – 

Ministério do Turismo, associados a várias entidades representantes do trade 

turístico, definiram o Plano Nacional de Turismo, documento oficial direcionado ao 

desenvolvimento das políticas públicas de turismo para o período de 2007-2010. 

Fortalecer o turismo interno, promover o turismo como fator de desenvolvimento 
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regional, assegurar o acesso de aposentados, trabalhadores e estudantes a pacotes 

de viagens em condições facilitadas, investir na qualificação profissional e na 

geração de emprego e renda e assegurar ainda mais condições para a promoção do 

Brasil no exterior são algumas das ações explicitadas no Plano Nacional do Turismo 

2007/2010. Formatar produtos turísticos, propiciando o desenvolvimento sustentável 

da atividade, com a valorização e a proteção do patrimônio natural e cultural e o 

respeito às diversidades regionais também são itens considerados no Plano 

Nacional.  

Ao priorizar o desenvolvimento do turismo no país, o Ministério do Turismo 

considera os bons resultados da atividade relacionados a vários fatores e um deles é 

sua atuação no fortalecimento da identidade do povo e sua contribuição para a paz 

ao integrar diferentes culturas. Na medida em que se tem a identidade como 

balizador da integração de culturas, encontra-se nos pólos receptores, a 

necessidade de transformar o lugar, paisagem urbana ou natural, em espaço de 

diálogo e representatividade da cultura local auxiliando, desta forma, no diferencial 

do destino e motivação de viagem dos turistas e visitantes do mundo inteiro. 

Reforçando a idéia mencionada, Yázigi (2001) ressalta: 

O lugar do cotidiano das pessoas representa uma condição de motivação 
turística, já que o mesmo busca sempre um meio diferente do seu. O lugar 
deve ter sua identidade com diferenciação espacial que reúna um conjunto de 
características fundamentais na geografia física (e sua fauna); em suas 
instituições; sua vida econômica, social e cultural (com destaque para a 
paisagem construída). 

 

Na citação acima, entende-se que os motivos que levam as pessoas a viajar 

são os mais variados, estando norteados quase sempre pela busca de um meio 

diferente do seu. Mesmo que as características escolhidas no destino sejam 

similares ao cotidiano do viajante, ele sempre estará motivado a deslocar-se do seu 

lugar de origem em busca de uma experiência que reúna um conjunto de elementos 

naturais, sociais e culturais significativos, singulares e peculiares. 

Como documento norteador para as políticas públicas e reflexo do investimento 

da iniciativa privada, o PNT expressa uma visão, segundo a qual o turismo no Brasil 

levaria em conta as diversidades regionais, configurando-se pela geração de 

produtos marcados pela brasilidade, proporcionando a expansão do mercado interno 

e a inserção efetiva do país no cenário turístico mundial. Seu objetivo geral é 

desenvolver um produto turístico brasileiro com qualidade, com base em nossas 
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diversidades regionais, culturais, naturais e auxiliando na promoção da atividade 

como um fator de inclusão social. A criação de emprego e ocupação, a geração e 

distribuição de renda, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção 

da igualdade de oportunidades, o respeito ao meio ambiente, a proteção ao 

patrimônio histórico e cultural e a geração de divisas sinalizam o horizonte a ser 

alcançado pelas ações estratégicas indicadas. Existem alguns objetivos específicos 

traçados como forma de alcançar as metas propostas pelo PNT, muito embora no 

contexto deste trabalho, destacam-se três objetivos: estruturar os destinos, 

diversificar a oferta dando qualidade ao produto turístico brasileiro e promover a 

ampliação e a diversificação do consumo do produto turístico no mercado nacional e 

no mercado internacional, incentivando o aumento da  taxa  de  permanência  e  do  

gasto médio do turista. 

Esses objetivos do PNT são importantes no sentido de oferecer uma direção 

para a atividade no país, bem como viabilizar o seu desenvolvimento e a 

organização do setor. A implantação de tais objetivos beneficiaria o setor turístico, 

desde que houvesse uma melhoria na infra-estrutura turística que proporcionasse 

uma melhor qualidade no que diz respeito à prestação de serviços ao turista. 

Entretanto, sabe-se que, no Brasil, há grandes problemas relacionados à infra-

estrutura turística, como por exemplo, a ampliação e conservação do sistema 

rodoviário nacional, o preço das passagens aéreas e o fator segurança, inibidor de 

muitas ações relativas ao turismo, entre outros.  

O Ministério do Turismo apresenta no seu Plano, a política de desenvolvimento 

dos 65 destinos indutores do turismo, os quais atuariam como pólos de captação e 

desenvolvimento turístico nessas regiões. Sendo assim, é importante frisar que 

Manaus está incluída nessa política ministerial, auxiliando no processo de 

formatação do destino para atender às necessidades de turistas e residentes. 

Observando as metas traçadas, entretanto, tem-se na proteção do patrimônio 

histórico-cultural uma das conseqüências do plano e nos seus principais objetivos a 

estruturação do destino através da diversificação do produto turístico e aumento da 

permanência dos turistas nas cidades. Esses dois objetivos acabam por 

fundamentar e reafirmar a intenção dessa pesquisa, pois ao analisar um espaço com 

potencialidade turística, contribuirá na diversificação dos produtos oferecidos pelo 

destino Manaus, criando diferenciais no binômio natureza e cultura e valorizando 
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aspectos ligados à identidade local, além de contribuir para o aumento da taxa de 

permanência do turista no município e no estado do Amazonas.  

Manaus é capital do Estado do Amazonas, localizada na região Norte do Brasil, 

conforme ilustrado na figura 1: 

 
Figura 1: Mapa da região Norte do Brasil com suas capitais.  
Fonte: http:// www.google.com.br/mapas. Acessado em 09 de janeiro de 2012. 
 

 

   
 

Falar sobre Manaus é de fato relacionar às características de formação social, 

cultural e econômica da região amazônica como forma de explicação da 

configuração da paisagem, seja ela urbana ou natural. Desta forma, o complexo 

cultural amazônico constitui-se em conjuntos tradicionais de valores, crenças, 

atitudes e modos de vida que delinearam a organização social e econômica 

associados ao sistema de conhecimentos, práticas e usos dos recursos naturais 

extraídos da floresta, rios, lagos, várzeas e terra firme, responsáveis pela economia 

de subsistência e de mercado. Nesse quadro é que o homem e a sociedade 

amazônida desenvolveram-se em um processo histórico e institucional secular 

(BENCHIMOL, 2009, p.17). 

A paisagem proposta para ser objeto da presente pesquisa é consequência das 

características da formação social e econômica da região, inserida no contexto 

nacional e internacional, pois os objetos geográficos nela contidos são fruto da 
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combinação de elementos físicos, biológicos e humanos que atribuíram 

características singulares a toda região e, em particular à cidade de Manaus. O 

modo de viver, produzir e comercializar do amazônida estão ligados aos fatores geo-

históricos e à evolução da economia local. A área do estudo está localizada no 

Centro Histórico de Manaus, tombado em 1990 pela Lei Orgânica do Município (art. 

342), em nível federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-

IPHAN, de acordo com a notificação no 222 de 22 de novembro de 2010, além de 

possuir edificações tombadas individualmente pelo governo estadual. O Centro 

Histórico constitui uma densa e pequena amostra do município, ou seja, ali encontra-

se uma síntese do conjunto das atividades econômicas locais: portuárias, 

comerciais, de serviços, abastecimento, institucionais, educacionais, culturais e 

residenciais, cujo significado nos remete às origens da cidade de Manaus, bem 

como a diferentes etapas de sua evolução histórica. O espaço construído nessa 

área possui todo um acervo de elementos acumulados ao longo do tempo, 

imprimindo à área uma imagem própria, que pode encontrar no turismo a 

oportunidade de valorizar e potencializar novas atividades. 

Os núcleos urbanos da região amazônica foram implantados nas áreas 

ribeirinhas dos rios e seus afluentes, já que a mobilidade da população e o 

escoamento da produção regional sempre ocorreram, desde os tempos do período 

colonial, através de suas calhas. Até hoje, a acessibilidade à capital do Estado do 

Amazonas é feita predominantemente por via fluvial, coadjuvada pelo transporte 

rodoviário e aeroviário. Sua inserção na malha urbana guarda total relação com o 

Porto de Manaus/Rio Negro e as funções econômicas da cidade nos séculos XVIII, 

XIX e as primeiras décadas do século XX, no papel de pólo exportador da economia 

extrativista da borracha. São identificadas zonas de uso bem definidas no centro 

urbano: uma zona de concentração de comércio e serviços, de verticalização média; 

uma zona de concentração de comércio e serviços de verticalização baixa, 

compatível com a diversidade comercial e concentração de bens de interesse 

cultural; o setor do Sítio Histórico, onde estão concentrados os bens tombados pelo 

Patrimônio Federal e Estadual; e a zona portuária com usos específicos de carga e 

descarga comercial e industrial, diluídos em edifícios, depósitos, galpões e 

armazéns, típicos desse ambiente (PREFEITURA DE MANAUS, 2003; 

BENCHIMOL, 2009; MESQUITA, 2006; DIAS, 2007). 
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Manaus ainda conserva as principais características urbanísticas e edificadas 

de sua área central, herdadas do final do século XIX e do início do século passado, 

quando a capital da borracha se consolidou como importante centro econômico e um 

dos principais pólos exportadores do país. A área de estudo está estruturada em 

torno da antiga zona portuária, com seus atracadouros, trapiches e mercados. Este 

núcleo concentrou a maior parte das funções urbanas, desde os primeiros tempos 

de formação da Vila da Barra do Rio Negro, até a execução do plano de 

melhoramentos urbanos de Eduardo Ribeiro, na última década do século XIX, 

quando novas áreas foram urbanizadas e a cidade expandiu-se, redistribuindo 

algumas de suas funções (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002; MESQUITA, 

2006; DIAS, 2007; SOUZA, 2009).  

O Centro Histórico da cidade de Manaus, delimitado na figura 2, representa um 

espaço de uso vital para toda a população do Estado, visto ali estar localizado o 

Porto de Manaus, portão de entrada para a capital e para o Amazonas. Dadas às 

características hidrográficas específicas do Estado, a acessibilidade por via fluvial é 

de grande importância, por isso o Porto de Manaus representa a porta de entrada 

marítima para mercados internacionais e nacionais como também o portão de 

distribuição dos acessos fluviais para o território interior do Amazonas 

(PREFEITURA DE MANAUS, 2003). 

 

 Figura 2: Mapa com a delimitação do Centro Histórico de Manaus.  
 Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2002. 
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Muitas das edificações do início do século passado que compõem o casario 

das ruas próximas ao Porto e onde se concentra o comércio da Zona Franca foram 

desfiguradas ou receberam novas fachadas, com a equivocada intenção de valorizar 

os locais de venda. A área central, onde está inserida a Avenida Sete de Setembro, 

continua sendo a representação material, em “pedra, cal e tijolo”, da história da 

cidade nestes últimos 100 anos. Nela está localizada a grande parte do acervo 

edificado, de interesse histórico e cultural, sob a proteção de órgãos públicos e ainda 

recentes intervenções urbanísticas do Estado.  

No caso da Avenida Sete de Setembro (demarcada na Figura 3), há 

diferenciais significativos frente a outros espaços do centro urbano de Manaus, já 

que as origens e aspectos relativos à evolução da cidade convergem nesse local, 

onde existem edificações, praças, ponte de ferro, monumentos e, recentemente, 

intervenções do Governo do Estado, através do Programa Social e Ambiental dos 

Igarapés de Manaus - PROSAMIM, em convênio com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID, que reforçaram a relação entre o homem, a água e o espaço 

urbano, dando maior destaque à supracitada avenida.  

 

Figura 3: Imagem de satélite da Avenida Sete de Setembro. 
Fonte http:// www.google.com.br. Acessado em 23 maio de 2011 
 

 

 
Diante desse quadro, a área de estudo possui vocação para o turismo cultural, 

com base no patrimônio histórico e nas áreas de lazer e entretenimento de uso da 

população residente. A condição privilegiada de centralidade urbana da Avenida 

Sete de Setembro possibilita um contato com o rio Negro trazendo novas 
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perspectivas para a cidade, que no momento, busca alternativas para seu 

desenvolvimento, baseadas na recuperação do seu patrimônio cultural urbano. 

A escolha dessa área para a pesquisa justifica-se em função da inexistência de 

estudos acerca deste espaço como um roteiro único. Lá, o turismo acontece de 

forma espontânea e individual no que se refere ao patrimônio arquitetônico. O fluxo 

de visitantes tem por objetivo conhecer os lugares ou prédios históricos de forma 

isolada, não como um todo em relação à localização contínua dos mesmos naquele 

espaço urbano.  

Essa paisagem construída faz parte de um contexto local, no qual a cidade, 

seu traçado urbano e suas edificações decorrem da relação dialética entre natureza 

e sociedade, razão pela qual o ponto de partida do estudo deve ser o quadro natural 

e a evolução da sociedade que nele vive. Foram buscados ao longo do processo 

histórico brasileiro, especialmente da Amazônia, os elementos definidores de suas 

características regionais, inter-relacionando diferentes escalas (mundial, nacional, 

regional e local), tendo por base o paradigma de formação sócio-espacial proposto 

por Milton Santos, que se apóia no entendimento de que toda realidade é fruto da 

relação dialética entre elementos naturais e sociais ao longo do tempo. Essas 

relações estarão presentes na apreensão das combinações geográficas de cada 

fase da evolução regional, bem como da evolução urbana de Manaus. Aliados a 

esse contexto de formação sócio-espacial, o presente trabalho também está 

alicerçado em conceitos de espaço turístico, paisagem urbana em contraste com a 

paisagem natural, patrimônio cultural e a identidade do local, além da atratividade e 

diferencial dos destinos em relação ao mercado competitivo. 

Nesse sentido, destaca o caráter interdisciplinar do estudo que buscará apoio 

na arquitetura, sociologia, história, geografia que atuarão como ferramentas na 

elucidação, pesquisa e análise da área de estudo bem como auxílio no processo de 

inovação do destino turístico Manaus, dentro de uma perspectiva que busca 

associar recursos naturais e culturais. Desta forma, a arquitetura contribui 

fornecendo subsídios necessários para uma compreensão da dinâmica espacial dos 

elementos materiais e móveis na paisagem cultural do ponto de vista da forma e da 

função. A sociologia constrói um alicerce conceitual de cunho científico referente às 

sociedades, à nação, ao povo e à identidade. A história viabiliza a definição de uma 

cronologia espaço-temporal e a identificação de acontecimentos fundamentais para 

o trabalho em questão. A geografia, por sua vez, através da aplicação do paradigma 
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de formação sócio-espacial de Milton Santos permite o entendimento dos objetos 

geográficos dispostos no espaço como resultantes da relação dialética entre 

natureza e sociedade. 

As edificações históricas serão mais bem estudadas, aprendidas e vivenciadas 

dentro do seu processo evolutivo histórico e econômico da cidade de Manaus, além 

de potencializar outras singularidades locais ainda não investigadas. Os bens 

tombados pelo patrimônio estadual e/ou municipal e ainda as áreas de uso comum, 

que estão localizados no espaço, terão suas características ressaltadas e 

diferenciadas como conjunto único. Como base em todo o contexto do tema, bem 

como na caracterização da paisagem da Avenida Sete de Setembro e da relação 

dela com a historicidade de Manaus, originou-se o problema de pesquisa que possui 

o seguinte questionamento: Como o conjunto de qualidades espaciais, históricas 

e sociais existentes na Avenida Sete de Setembro pode ser explorado como 

uma alternativa de diferenciação turística e atratividade do Centro Histórico de 

Manaus?  

A partir desse questionamento o trabalho ora apresentado, se propõe como 

objetivo geral analisar a importância da Avenida Sete de Setembro, como um local 

que oportuniza o conhecimento, a reafirmação da identidade local e do papel que 

este lugar desempenha no conjunto do processo evolutivo histórico, social e turístico 

da cidade, visando oferecer uma nova alternativa de roteiro turístico para Manaus. 

Tendo como objetivos específicos: 

• Levantar os elementos relativos às origens da cidade de Manaus e sua 
organização sócio-espacial, caracterizando os diferentes períodos de sua 
evolução frente ao contexto nacional e internacional; 

• Situar a Avenida Sete de Setembro no contexto da evolução histórica da 
cidade de Manaus, caracterizando suas principais edificações, bem como 
o seu entorno, estabelecendo as relações entre essas edificações e as 
relações sócio-econômicas dominantes no período em que foram 
construídas; 

• Identificar os roteiros turísticos oferecidos em Manaus pelo trade turístico;  

• Elaborar um roteiro turístico para a Avenida Sete de Setembro como forma 
de ampliar a compreensão espacial e histórica do lugar, oferecendo uma 
nova opção de produto turístico a ser formatado e comercializado pelo 
trade.  
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No que tange à contribuição da pesquisa, é, sobretudo saber que antes de tudo 

praticar ciência é estar imbuído do espírito de investigação que se inicia a partir do 

questionamento do pesquisador, quando ele interroga a realidade e formula 

questões que visam o seu desvelamento, com o objetivo de decifrar determinada 

realidade. É a partir destes questionamentos que o pesquisador vai transformando o 

tema da pesquisa em “objeto científico”, ou seja, aquilo que se percebe na realidade 

de forma imediata, através da mera observação, da constatação, é apenas a 

aparência dessa realidade. O trabalho de pesquisa visa exatamente revelar ou 

desvendar os aspectos do fenômeno que a simples percepção imediata não 

consegue captar (esses aspectos é que constituem a essência). Sair da aparência 

para a essência é o que distingue a apreensão intuitiva, do senso comum, do 

trabalho científico. Toda teoria do conhecimento se firma, “implícita ou 

explicitamente, sobre uma determinada teoria da realidade e pressupõe uma 

determinada concepção da própria realidade” (KOSIK, 1985) 

Para tanto, esse processo de desvendar a realidade deverá fazer uso de 

conceitos, ou seja, de categorias de análise científica. Desta forma, essa pesquisa 

tem como intuito desvendar aspectos escondidos ou não potencializados da oferta 

turística de Manaus, onde a inquietação dessa pesquisadora contribuirá na 

replicação do conhecimento científico do turismo no Amazonas, bem como a 

aproximação da academia com o mercado. Analisará a paisagem da Avenida Sete 

de Setembro sob ótica sócio-econômica e turística, buscando através dessa análise 

a correta interpretação do lugar, não apenas como uma opção de prática do 

mercado a ser absorvido pelo trade turístico, mas também como um estudo 

aprofundado sobre uma paisagem urbana que reúne os principais momentos da 

história da cidade (desde suas origens até momentos atuais), relacionada com os 

aspectos sociais e econômicos dentro de um contexto evolutivo associado a fatores 

ocorridos em um plano regional, nacional e internacional. Pretende-se que esse 

descobrimento proporcione a reafirmação da identidade local, através de um olhar 

interpretativo da paisagem associados à natureza e cultura, uma nova opção de 

roteiro turístico ao trade, além de lazer aos residentes, e, sobretudo a possibilidade 

de reinvenção e autoconhecimento da cidade através da valorização dos seus 

aspectos históricos, paisagísticos e culturais. 

 A estrutura deste trabalho está dividida em 4 capítulos com suas devidas sub-

seções, os quais buscam propiciar uma maior compreensão acerca do objeto de 
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estudo dessa pesquisa. No 1º capítulo estão os alicerces que fundamentaram 

teórica e metodologicamente essa dissertação. O 2º capítulo abordará questões que 

remetem à formação sócio-espacial da Amazônia Ocidental, especificamente do 

estado do Amazonas, desde a pré-história até a atualidade. Já o 3º capítulo dedica-

se a descrever Manaus dentro de um contexto histórico e turístico, retratando suas 

origens, evolução, com um destaque especial ao ciclo da borracha, responsável pela 

maior parte das transformações ocorridas na cidade, além de discutir aspectos 

estratégicos relativos à demanda e oferta turística. Essa ambientação sobre a cidade 

como destino turístico, com roteiros e atrativos turísticos que oferece, servirá como 

embasamento para o capítulo seguinte (4º), no qual a Avenida Sete de Setembro 

será o foco central. Nesse capítulo serão enfocadas as especificidades históricas e 

atuais da Avenida e das edificações que compõem o seu conjunto paisagístico e 

arquitetônico. Será apresentada a relação da existência desse conjunto como 

resultado da relação de um complexo de combinações físicas, biológicas e humanas 

aliado aos elementos explicativos da dualidade brasileira, já relatados e abordados 

nos itens anteriores. E como legado desta pesquisa, será sugerido um roteiro pela 

Avenida Sete de Setembro, com o objetivo de facilitar a compreensão do espaço e 

oferecendo uma nova alternativa de conhecimento da cidade, a partir de suas 

origens até os momentos atuais.  
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

1.1 A formação sócio-espacial como referencial teórico básico de análise 

  

Para entender e analisar os aspectos profundos do espaço e da paisagem 

urbana, objeto de pesquisa dessa dissertação, a base do trabalho apóia-se no 

paradigma de formação sócio-espacial proposto por Milton Santos, o qual nos 

permite uma melhor compreensão da realidade na medida em que possibilita 

analisar a dinâmica sócio-econômica, regional e, em particular de Manaus, em um 

contexto amplo, definido pela atuação das forças produtivas externas à região e por 

suas repercussões locais.  

No entendimento de Santos (1977, p.1), deve-se: 

Interpretar o espaço humano como o fato histórico que ele é, somente a 
história da sociedade mundial, aliada à da sociedade local, pode servir como 
fundamento à compreensão da realidade espacial e permitir a sua 
transformação a serviço do homem. Pois a História não se escreve fora do 
espaço e não há sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo, é social. 

 Milton Santos (1980, p.201) afirma que a noção de formação social como 

categoria da realidade e como categoria analítica "concerne à evolução diferencial 

das sociedades- em seu próprio quadro e em relação com forças externas das quais 

frequentemente lhe vem um impulso motor”. Trabalhar com a categoria de formação 

sócio-espacial significa acima de tudo, utilizar como fundamento para a explicação 

da produção, isto é, o trabalho do homem para transformar, segundo leis 

historicamente determinadas, “o espaço com o qual o grupo se depara". E mais 

adiante, na mesma obra p. 205, reafirma que tudo o que existe articula o presente e 

o passado, pelo fato de sua própria existência. Por essa mesma razão, articula 

igualmente o presente e o futuro. Desse modo, um enfoque espacial isolado ou um 

enfoque temporal isolado são ambos insuficientes. Para compreender qualquer 

situação necessitamos de um enfoque espaço-temporal. Portanto, ao adotar tal 

paradigma como base para a interpretação da realidade objeto do presente estudo, 

é preciso considerá-la em sua totalidade, ou seja, como destaca A. Cholley (1964), 

como uma combinação de um complexo de elementos sejam eles de origem física, 
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biológica ou humana. Esse mesmo autor (1964, p.140) menciona que essas 

combinações de caráter geográfico resultam da relação espaço e tempo e este 

duplo caráter garante a originalidade do lugar. Essas combinações podem ser 

divididas em três categorias: as que resultam unicamente dos fatores físicos; as de 

ordem física e biológica e as mais complicadas, consequência da interferência 

conjunta dos elementos físicos, dos biológicos e dos humanos, na construção e 

entendimento do espaço geográfico. 

Desta forma, o referencial teórico-metodológico escolhido para o 

desenvolvimento da pesquisa fundamentado no paradigma de formação sócio-

espacial proposto por Milton Santos, permite uma melhor compreensão da realidade 

visto que ele possibilita analisar a dinâmica econômica e urbana da Amazônia 

Ocidental e de Manaus, em particular, inserida num contexto mais amplo que é 

definido pela atuação das forças produtivas externas à região e por suas 

repercussões locais. Tal linha interpretativa é complementada pelas contribuições do 

geógrafo Armen Mamigonian (1987; 1996; 1999) que aplica o paradigma miltoniano 

de formação sócio-espacial, aliado as idéias de André Cholley (1964) sobre 

“combinações geográficas” e as de Ignácio Rangel (1993; 2005) sobre a teoria da 

dualidade brasileira, no estudo de diferentes realidades. Acrescentando, a 

fundamentação e ao resultado da pesquisa, livros, artigos científicos, periódicos com 

as seguintes temáticas: Formação Social e Cultural da Amazônia, Geografia do 

Brasil e do Amazonas, Discussão relativas à Paisagem Urbana e Natural, História do 

Brasil e do Amazonas, Turismo Cultural e Urbano, Roteiros Turísticos, Patrimônio 

Histórico-Cultural, Marketing Turístico e ainda referenciais que venham auxiliar no 

embasamento teórico e na justificativa dos procedimentos metodológicos escolhidos 

na execução dessa pesquisa qualitativa. 

Na medida em que se busca compreender e analisar os fatores que 

influenciaram ou permanecem influenciando a evolução de uma sociedade em 

determinado lugar, faz-se necessário interpretar o espaço humano em sua 

historicidade, à luz da dinâmica mundial associada à realidade local, implica em 

considerar a categoria de Formação Econômica e Social como a melhor ferramenta 

de análise do desenvolvimento de qualquer sociedade. Esta categoria define a 

evolução diferencial das sociedades, a partir do quadro natural, na relação das 

forças internas e externas, o que significa o entendimento de que ao analisar a 

realidade da cidade de Manaus - ou de uma fração do seu Centro Histórico- deve-se 
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considerar as características naturais do espaço em que ela se originou e se 

desenvolveu, pois o grupo social que ali vivia e vive atua no e com o espaço. A 

explicação baseia-se, na produção, isto é, o trabalho do homem para transformar, 

segundo leis historicamente determinadas, o espaço com o qual o grupo se 

confronta (SANTOS, 1977, p.1).  A formação econômica e social não pode ser 

tratada sem as noções de tempo e espaço, o significado que precisa ser histórico e 

geograficamente localizado. Assim, nenhuma formação econômico-social pode ser 

tratada sem a noção de espaço geográfico, visto que este constitui tanto um produto 

quanto uma condição da reprodução social. 

Essa noção de caráter geográfico no espaço pode ser desvendada por um 

conjunto de combinações, verificando se essas combinações contribuem para criar, 

no próprio local em que se produz, “um meio particular que sirva de quadro às 

manifestações da vida, particularmente àquelas que exprimem as atividades dos 

grupos humanos” (CHOLLEY, 1964, p.140). No caso do objeto dessa pesquisa, é 

compreender as interferências econômicas e sociais (em escala local, regional, 

nacional e internacional) na materialidade das edificações e no processo de 

construção da paisagem da Avenida Sete de Setembro e o seu entorno, como 

resultado de uma reprodução social dos habitantes de Manaus na relação tempo e 

espaço, o que garante a originalidade e particularidade das manifestações desses 

grupos humanos que ali viveram e vivem até hoje na Avenida. 

Num mundo em que as determinações podem ter origem na escala 

internacional, os acontecimentos são comandados direta ou indiretamente por forças 

mundiais, transformando o espaço em uma derivação do contexto mundial 

dominante em cada período histórico. O espaço não é indiferente a essa 

mundialização do mercado e da mercadoria, prevista por Marx e definida por Avineri 

(1968) e Braverman (1974) em sua existência real. Na realidade ele corresponde a 

um conjunto de resultados decorrente da intervenção humana na terra, formado pelo 

espaço produtivo e pelo espaço construído (SANTOS, 2007, p.29-30). 

O modo de produzir, a formação social e o espaço são três categorias 

interdependentes. Todos os processos que, juntos, formam o modo de produção 

(produção propriamente dita, circulação, distribuição, consumo) são históricos e 

espacialmente determinados num movimento de conjunto, por meio de uma 

formação social. O valor de cada local depende de níveis qualitativos e quantitativos 

dos modos de produção e da maneira como eles se combinam. Desta forma, a 
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organização local da sociedade e do espaço reproduz a ordem internacional, 

tornando concretos os modos de produção, dentro de uma base territorial 

historicamente determinada. (SANTOS, 1977, p.4). Assim, portanto, dentro da 

perspectiva teórica utilizada como base para a pesquisa, deve-se levar em conta a 

forma como a sociedade local reage frente às determinações externas. 

Uma vez que a acumulação do capital depende da rapidez de sua circulação, 

os meios de produção tendem a acumular-se mais nos lugares de produção, junto 

aos instrumentos de trabalhos fixos. (SANTOS, 2007, p.23). Ainda na visão de 

Milton Santos, o movimento brusco de unificação, iniciado desde os primórdios do 

período capitalista, (século XVI) é também um movimento de diversificação que 

consagra o princípio da unidade e diversidade na história. A Nação-Estado é em 

grande parte consolidada e resultado das contradições internas criadas pelo 

capitalismo tecnológico. Sua origem é formação socioeconômica por excelência, não 

menos pela necessidade e complexidade das relações exteriores que pelas 

necessidades emergentes das sociedades locais. (SANTOS, 2007, p.25). 

Como conseqüência desse pensamento, as formas espaciais seriam uma 

linguagem dos modos de produção, que expressam a luta para uma interação entre 

o novo, que domina, e o velho. Na sua determinação geográfica, acabam por 

tornarem-se seletivos, reforçando a especificidade dos lugares. O novo procura 

impor-se por toda parte, porém sem poder realizar isso completamente. O velho é o 

modo de produção anterior, mais ou menos penetrado pelas formas sociais e pelas 

técnicas que correspondem à maneira de produzir. Enfim, “os modos de produção 

escrevem a História no tempo, as formações sociais escrevem-na no espaço” 

(SANTOS, 1977, p.4). E a valorização do espaço acontece no momento da inter-

relação entre a história e a geografia, e da inseparabilidade das realidades naturais 

e sociais, complementando-se com a busca de outros níveis de temporalidade, 

característico do homem com o meio natural e com o cruzamento entre 

determinações gerais e a especificidade de cada lugar, num esforço de apreensão 

da dinâmica da formação social brasileira desde as suas origens (PEREIRA, 1998a, 

p.97). 

A distinção entre modo de produção e formação social é necessária do ponto 

de vista metodológico. Milton Santos (1977, p.3) cita M. Godelier segundo o qual: 

O modo de produção seria o gênero cujas formações sociais seriam as 
espécies e o modo de produção seria apenas uma possibilidade de 
realização e somente a formação econômica e social seria a possibilidade 
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realizada. A noção de Formação Econômica e Social é indissociável do 
concreto representado por uma sociedade historicamente determinada. 
Defini-la é produzir uma definição sintética da natureza exata da diversidade 
e da natureza específica das relações econômicas e sociais que 
caracterizam uma sociedade numa época determinada. 

O movimento do espaço é um efeito e uma condição da evolução de uma 

sociedade global. Se não podem criar formas novas ou renovar as antigas, as 

determinações sociais têm que se adaptar. São as formas que atribuem ao conteúdo 

novo provável, ainda abstrato, a possibilidade de tornar-se conteúdo novo e real 

(SANTOS, 1977, p.5). Assim sendo, a trajetória histórica brasileira e das demais 

nações americanas, “iniciadas com o descobrimento é forjada a partir do caráter 

complementar e periférico de sua economia (situação igual nas colônias espanholas) 

que, consideradas as condições internas, ajusta-se a um quadro externo mais amplo 

(PEREIRA, 1998b,  p.97). 

Santos, no seu artigo “Sociedade e Espaço: Formação Espacial como Teoria e 

como Método” discute a sociedade e a formação econômico-social, baseado em 

conceitos definidos por Kusmin e Marx, da seguinte forma:  

A sociedade evolui sistematicamente, como um organismo social coerente 
cujas leis sistêmicas são as leis supremas, a medida-padrão para todas as 
outras regularidades mais específicas (V. Kusmin, 1974, p.72). A noção de 
Formação Econômica e Social como etapas de um processo histórico, que 
preocupou Marx, é um dos elementos fundamentais de sua caracterização. 
O desenvolvimento da formação econômica da sociedade é assimilável à 
marcha da natureza e de sua história, dizia Marx no prefácio da primeira 
edição de O Capital, como para dar ao desenvolvimento histórico e às suas 
etapas o lugar central na interpretação das sociedades. Com isso, Marx 
queria evitar o materialismo abstrato das ciências naturais, onde o 
desenvolvimento histórico não é considerado (Jakobowsky, 1971, p.43) nas 
suas causas e conseqüências, mesmo se não fosse o caso de delimitar as 
formações sociais de maneira extremamente precisa. (1977, p.3) 

Armen Mamigonian (1996, p.198-203) relata que a categoria de análise, 

proposta por Milton Santos, constituiu-se no marco fundamental da renovação 

marxista da geografia atual, onde pela primeira vez se menciona, de forma clara e 

objetiva, que a formação social e a geografia humana coincidem. Esse paradigma 

herdou as idéias de espaço como combinação de formas, funções, estruturas e 

processos de J. Tricart (L’ Habitat Urbain). Porém, Mamigonian relata que Santos 

percebeu que a formação social e a geografia humana não são coincidentes 

completamente, por isso propôs a “formação socioespacial” que utiliza como 

fundamento de explicação a produção e a evolução diferencial das sociedades 

dentro do binômio espaço-temporal de um lugar, articulando passado, presente e 

futuro. Em suma, MAMIGONIAN (1996, p. 206) enfatiza que está na hora de admitir 
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que existam leis naturais e leis sociais, que independem da vontade dos indivíduos e 

que aprofundar-se no paradigma da formação social vale para todas as ciências 

sociais, sempre comparando essa idéia às combinações de Cholley(1964) e com as 

múltiplas determinações de Marx ( capitalismo) para que desta forma haja uma 

possibilidade de conseguir alcançar uma história dos homens (formação social) e 

outra da natureza (geossistemas). 

O interesse dos estudos sobre as formações econômicas e sociais está na 

possibilidade de permitir o conhecimento de uma sociedade na sua totalidade e nas 

suas frações, primando sempre pela sua evolução. Faz-se necessário a definição da 

especificidade de cada formação, o que a distingue das outras, e, no interior da 

formação econômica e social, a apreensão do particular como uma cisão do todo, 

um momento do todo, assim como o todo reproduzido numa de suas frações 

(SANTOS, 1977, p.2). Isso se complementa à idéia de Cholley (1964, p.139-140) no 

qual afirma que a redução da realidade geográfica a seus elementos mais simples, 

fará com que alcancemos à noção de combinação de complexo, expressado por 

fenômenos de convergência que interfiram na totalidade “ de um grupo humano, seja 

qual fôr, o seu valor numérico ou a sua extensão: tribo, grupo étnico, estado, etc”. 

Esse entendimento se completa com o pensamento de Ignácio Rangel, que 

através da teoria da dualidade brasileira interpreta a gênese e a evolução da 

formação sócio-espacial do Brasil, de suas origens ao século XX, demonstrando a 

inter-relação entre a realidade interna (ou seja, as características naturais e 

humanas do território colonial brasileiro) com as determinações externas (ou seja, o 

contexto internacional). 

 Na afirmação de Rangel (2005, p.288), “é certo que em todas as épocas o 

homem produz mais ou menos socialmente sua vida e isto implica economia. A 

ciência econômica, porém, varia com o modo de produção e este muda 

ininterruptamente”. Desta forma, busca-se no entendimento do modo de produzir 

humano, uma explicação, através do seu materialismo histórico, proposto pelo 

supracitado autor, na interação entre a construção de uma base social com a 

economia do país. 

A continuidade e descontinuidade do processo histórico não podem ser 

realizadas senão no espaço e pelo espaço. A evolução da formação social está 

condicionada pela organização do espaço (formação social atual e permanente 

(SANTOS, 1977, p.6). O espaço é a matéria trabalhada por excelência: a mais 
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representativa das objetificações da sociedade, acumulando, no tempo, as marcas 

das práxis acumuladas (SANTOS, 2007a, p.33). 

 O importante é a lei do movimento geral da sociedade, pois é por ele que 

apreendemos o movimento geral do espaço. (SANTOS, 2007b, p.38). Sendo assim, 

adota-se nessa pesquisa como um dos pressupostos teóricos, a dualidade brasileira 

de Ignácio Rangel, na tentativa de compreender as diferentes manifestações e 

movimentos da sociedade nacional no espaço. A dualidade atribuída por Rangel 

(2005, p.286) revela aspectos da peculiaridade da economia brasileira, assentados 

no fato de que todos os “nossos institutos, todas as nossas categorias -latifúndio, 

indústria, comércio, o capital, o trabalho e a própria economia nacional- são mistos, 

de dupla natureza”, configurando uma diversidade dentro de uma perspectiva interior 

e exterior. Analisando o comportamento das construções dúplices frente à economia 

nacional e igualmente no confronto com o estrangeiro. 

 Ainda diante do autor, a distinção de diversas economias torna-se necessária 

no processo de análise econômica de uma realidade. Assim temos: economia 

comunista primitiva, escravista, feudal, capitalista que correspondem 

aproximadamente às divisões convencionais da história da civilização: Pré-História, 

Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, ao menos na Europa (RANGEL, 2005, 

p.295): 

1. Pré-História-meio de produção fundamental: o próprio homem. Modo de 

propriedade: coletivo (o homem pertence à tribo); 

2. Antiguidade- meio de produção fundamental: o mesmo. Modo de propriedade: 

privado (o escravo); 

3. Idade Média- meio de produção fundamental: a terra. Modo de propriedade: 

privado (o servo); 

4. Idade Moderna- meio de produção fundamental: o capital (essencialmente 

uma riqueza móvel). Modo de propriedade: privado (trabalho assalariado); 

 Tirando o aspecto técnico da produção e inserindo-o em um contexto sócio-

histórico, fatores como, terra, natureza e o capital-instrumental, participam do ato de 

produção pela mão de um proprietário e, tais sejam as condições, o controle de um 

ou de outro se torna estratégico. O detentor do meio de produção fundamental 
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estende seu império aos demais fatores e sobre essa base se estrutura a sociedade. 

(RANGEL, 2005, p.295).  

O espaço reproduz a totalidade social, no momento em que as 

transformações são determinadas por necessidades sociais, econômicas e políticas. 

Mas o espaço influencia também a evolução de outras estruturas e, por isso, torna-

se um componente fundamental da totalidade social e de seus movimentos. Os 

objetos geográficos aparecem nas localizações correspondentes aos objetivos da 

produção num dado momento e, em seguida, pelo fato de sua própria presença, 

influencia-lhes nos momentos subseqüentes da produção. (SANTOS, 1977, p.6).  

 A concepção central da dualidade é a mais aprofundada para explicar a 

evolução econômica, social e política do Brasil. A descoberta do Brasil colocou em 

presença uma formação social pré-histórica- a comunidade primitiva dos índios- e o 

capitalismo mercantil europeu, que na época era a estrutura mais avançada no 

mundo. Essa mistura provocou aquilo que Rangel classifica como uma formação 

dual, interiormente arcaica e exteriormente moderna. A evolução de tal estrutura 

pode ser analisada como resultado de um duplo esforço: do polo externo, para se 

colocar ao nível da formação mais avançada e dinâmica contemporânea do mundo, 

e do polo interno, por liquidar o seu atraso relativo para com o polo externo. A 

economia e a sociedade brasileira são ininteligíveis se não estudadas como 

dualidades que são. A dualidade reflete a aplicação ou emprego das categorias do 

materialismo histórico. O país tende a períodos cíclicos, crise em crise, se 

industrializava e se desenvolvia. Esse desenvolvimento era patrocinado em escala 

mundial por Stalin através da publicação do seu livro que versava sobre aquilo que 

chamamos hoje de “Revolução Técnico-Científica”, no qual significava 

desenvolvimento nos países em ritmos absolutamente sem precedentes e não 

mapeados em função de sua velocidade (RANGEL, 2005). 

 Para Rangel: 

 A idéia central era que no Brasil haviam-se criado condições para o 
 aparecimento de modos de produção, sucedendo-se historicamente, mas 
 todos caracterizados pela coexistência de relações próprias de diferentes 
 modos fundamentais de produção, agrupadas em pólo-externo e interno, 
 em união dialética, isto é, oposição e conflito. (2005, p.633). 

O Brasil historicamente nos primeiros quatro séculos venceu um caminho 

correspondente a quatro milênios da história européia, do ponto de vista da 

economia interna, e mais ainda se compararmos a história asiática. O mercantilismo 
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nos descobriu, o industrialismo nos deu independência e o capitalismo financeiro, a 

república (RANGEL, 2005, p.303). 

Ainda no contexto da dualidade brasileira é importante situarmos as quatro 

dualidades em consonância com os seus eventos históricos que marcaram o 

período de transição de uma para outra bem como suas características mais 

importantes. Desta forma tem-se conforme Rangel (2005, p.669-685): 

 
Tabela 1: Dualidades Brasileiras de Ignácio Rangel.  
Fonte: Elaborada pela autora 

1ª dualidade 

Abertura dos Portos/ 
Independência 

2ª dualidade 

Abolição-República 

3ª dualidade 

 Depressão-Revolução de 
1930 

4ª dualidade 

Momento Atual 

Pólo Interno = lado 
interno: escravismo e 
lado externo: 
feudalismo 

Pólo Interno = lado 
interno: feudalismo e 
lado externo: 
capitalismo mercantil 

Pólo Interno = lado 
interno: feudalismo e 
lado externo: 
capitalismo mercantil 

Pólo Interno = lado 
interno: semi-
salariado (bóias-frias, 
etc) e lado externo: 
semicapitalismo rural 

Pólo Externo = lado 
interno: capitalismo 
mercantil e lado 
externo: capitalismo 
industrial 

Pólo Externo= lado 
interno: o capitalismo 
mercantil e o lado 
externo: capitalismo 
industrial (do centro 
dinâmico) 

Pólo Externo= lado 
interno: o capitalismo 
industrial e o lado 
externo: capitalismo 
financeiro 

Pólo Externo= lado 
interno: o capitalismo 
industrial e o lado 
externo: capitalismo 
financeiro (centro 
dinâmico mundial). 

 
 

A 1ª dualidade, estabelecida com a Abertura dos Portos-Independência, o que 

não quer dizer que a sociedade colonial não fosse também dual, associando os 

senhores de escravos com a burguesia mercantil nascente, o que significa a 

alternância de mudança dos pólos externo e o interno da dualidade. A 2ª dualidade 

(Abolição-República) teve, na posição hegemônica, o sócio menor da 1ª dualidade, 

passando para a 2ª sem mudanças de fundo, mas plenamente amadurecido, 

mudança das relações de produção de cada pólo nunca é total, implicando na 

transferência, para o lado interno, das relações vigentes no lado externo, tendo por 

conseqüência o aparecimento de outras relações de produção mais avançadas. A 3ª 

dualidade, manifestada com a Grande Depressão-Revolução de 1930, teve no 

Estado, o sócio-menor e o latifúndio feudal o papel de assumir o comando e 

relacionar-se-ia com outro sócio menor, dissidente do velho capital mercantil, o 

capital industrial. A problemática econômico-sociopolítica do Brasil contemporâneo 
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ordena-se em torno da crise da terceira e do surgimento da nova, isto é, a 4ª 

dualidade (RANGEL, 2005, p.639).  

 A primeira Revolução Industrial introduziu os ciclos econômicos de longa e 

curta duração, que na visão de Mamigonian, até essa Revolução a humanidade 

conheceu ritmos climáticos nas suas atividades econômicas, ou seja: 

A Revolução Industrial dos fins do séc. XVIII inaugurou os ritmos industriais 
de várias durações, principalmente os ciclos longos, de cinqüenta anos 
(Kondratieff), cada ciclo com fase expansiva (“a”) e a fase depressiva (“b”). 
(MAMIGONIAN, 1999, p.152).  

 Rangel, citado por Mamigonian (1987, p.65), ao propor a teoria das 

dualidades percebeu que a formação social brasileira estava fortemente ligada aos 

ciclos longos (Kondratieff) emanados do centro do sistema capitalista. Armen 

interpreta os ciclos de Kondratieff através da ocorrência de uma tendência à queda 

da lucratividade no capitalismo que estimula o surgimento de invenções 

tecnológicas, elevando fortemente a produtividade do trabalho, restabelecendo a 

lucratividade sendo sucessivamente aplicadas em diferentes setores e ramos da 

economia (fases “a”). Todo este movimento gera um esgotamento da lucratividade 

possível, provocando a necessidade de novas invenções (fases “b”), conforme 

Mamigonian (1987, p.66).  

 Com base em Rangel (2005) e Mamigonian (1987), os períodos dessas 

dualidades brasileiras com os ciclos longos de Kondratieff são: 

a) 1ª Dualidade (1815-1873) corresponde a fase “b” do 1º Kondratieff e a fase “a” 

do 2º Kondratieff; 

b) 2ª Dualidade (1873-1922) corresponde a fase “b” do 2º Kondratieff e a fase “a” 

do 3º Kondratieff; 

c) 3ª Dualidade (1922-1973) corresponde a fase “b” do 3º Kondratieff e a fase “a” 

do 4º Kondratieff; 

d) 4ª Dualidade (1973-?) corresponde a fase “b” do 4º Kondratieff, momento 

atual da economia mundial e brasileira. 

 O interessante é que conforme a cronologia apresentada acima, as 

Dualidades Brasileiras foram abertas no período de depressão do comércio mundial, 

fato esse que de acordo com Mamigonian (1987, p.67) acabam por estabelecer uma 
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necessidade de novos relacionamentos da periferia com o centro. Ao trazer essa 

perspectiva para a realidade da ocupação econômica da Amazônia, Souza e Lindo 

(2009, p.74-75) analisam essas dualidades e o ciclos longos da seguinte forma: 

1. A partir do século XVII, a região Amazônica foi ocupada de forma definitiva, 

neste século iniciaram-se as primeiras construções de fortificações militares 

com a pretensão de se garantir a posse do território regional; 

2. Os fatores de atração populacional durante os séculos XVIII e as três 

primeiras décadas do XIX foram a procura pelo ouro e pedras preciosas, a 

exploração das chamadas “drogas do sertão”, as plantações de cana-de-

açúcar e a pecuária extensiva; 

3. Em meados do século XIX, em um momento de transição (de crise para 

crescimento econômico) no centro do sistema capitalista, houve justamente no 

ápice da fase recessiva do primeiro ciclo longo (entrando na fase “a”do 2º 

Kondratieff) a exploração do látex amazônico, impulsionada pela demanda do 

centro dinâmico e possibilitada pela classe dos comerciantes que importavam 

produtos industrializados e exportavam os produtos primários. Iniciava-se 

assim, um novo ciclo na economia brasileira: o da borracha, que servia como 

matéria prima tanto para a indústria européia quanto para a norte-americana. 

  

4. A passagem do segundo para o terceiro ciclo longo de Kondratieff, apresentou 

um quadro no qual o dinamismo das exportações baseadas na produção 

gomífera entrou em decadência. A partir das duas primeiras décadas do 

século XX houve indiscutível estagnação econômica na região. Tal fato 

contribuiu para o aumento da miséria e exclusão, principalmente nas áreas em 

que os seringais deram vida à economia no passado, mesmo em um período 

em que a conjuntura mundial encontrava-se na fase “a” do 3º Kondratieff, em 

franco crescimento.  

5. A passagem da terceira para a quarta dualidade na fase “b” do 4º Kondratieff 

consolida a mecanização da agricultura brasileira, onde o Estado estrutura-se 

com a burguesia industrial (detentora de hegemonia política), enquanto 

representante do polo externo da nova dualidade, e uma nova burguesia rural 

(detentora de hegemonia econômica) representante do polo  interno. A ligação 
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do Brasil com o centro dinâmico mundial se dá através do capitalismo 

financeiro que submete o setor da economia nacional aos interesses 

multinacionais. 

 Benchimol  complementa essa situação relatando que a Amazônia atravessou 

a primeira metade do século XIX em estagnação e isolamento, estruturada em base 

colonial e com uma economia primitiva e decadente. Somente na segunda metade 

do século XIX é que a presença brasileira começou a atuar na Amazônia com o 

advento da empresa seringalista (2009, p.480-481). Observa-se que o ciclo 

brasileiro da borracha encerra-se por conta de um fator externo – a concorrência 

com o Oriente – ao qual a economia nacional foi incapaz de se sobrepor (SOUZA, 

2009). A borracha perdeu espaço, mas o surto cafeeiro nas regiões Sul e Sudeste 

demonstra que há uma tendência do Brasil em aumentar seus níveis de exportações 

nas fases ascendentes dos ciclos longos e em quadros de novas dualidades – neste 

caso especifico a segunda dualidade (SOUZA; LINDO, 2009, p.75). Esses mesmos 

autores constatam: 

Que tanto nas fases “a” quanto “b” do 3º Kondratieff, ou seja, 2ª dualidade, a 
região amazônica não foi palco de ações capazes de impulsionar 
positivamente a sua economia, até porque nesta última fase (prestes à 
entrada na fase “a” do 4º Kondratieff), os esforços maiores estavam 
voltados às ações que visavam à substituição industrial de importações. 
Durante a fase ascendente do ciclo posterior (em ritmos de uma nova 
dualidade: a terceira, conduzida pelos fazendeiros comerciantes que 
detinham a hegemonia política no País e pela burguesia industrial, 
detentora da hegemonia econômica), iniciaram-se novas medidas visando à 
retomada dos potenciais econômicos da Amazônia em beneficio da 
economia nacional (2009, p.75). 

Paul Singer (1984, p.235) menciona que o Brasil até 1930 estava voltado 

totalmente ao SME (Setor do Mercado Externo) e que entre 1888 a 1930, inexistia 

no Brasil, uma classe dominante burguesa e um Estado democrático moderno. 

Cafeicultores, colonos, seringueiros e seringalistas (aviador) formavam o estrato 

social que ascendiam e decaiam em função da conjuntura mundial. O “boom” 

industrial dos anos 30 e 40 colocou no cenário a coligação industrializante de 

tecnocratas, militares e empresários em detrimento da oligarquia agroexportadora. 

Com base em Loureiro (1982; 2007), Pontes Filho (2000), Dias (2007), Souza 

(2009) e Benchimol (2009), pode-se concluir que o Amazonas, dentro desse 

contexto amazônico apresentado por Souza e Lindo (2009), até a expansão da 

borracha concentrava-se na agricultura de várias especiarias, drogas do sertão, 1ª 
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dualidade, onde polo interno apresentava o escravismo no seu lado interno: 

enquanto que a parte externa correspondia ao feudalismo. Com a 2ª Revolução 

Industrial viveu o fausto e a decadência na 2ª dualidade brasileira (justamente as 

fases ascendentes e depressivas do ciclo de Kondratieff) sempre visando às 

exportações dessas matérias-primas para o mercado mundial e importações para 

abastecer o mercado interno (reflexo do planejamento político e econômico 

nacional), ou seja, dentro dessa dualidade, internamente ainda agonizava com o 

feudalismo sendo o capitalismo mercantil o grande financiador e demandante 

dessas matérias-primas. Na 3ª dualidade, os grandes acontecimentos, nos anos 60, 

foram: a transformação da antiga SPVEA (Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia) para SUDAM e do Banco de Crédito da Amazônia para Banco da 

Amazônia e a criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), 

fato este que resultou na saída do processo de estagnação econômica que assolou 

o estado do Amazonas (após o surto gomífero) durante anos para uma nova fase no 

capítulo da história amazonense devido à implantação do Polo Industrial de Manaus, 

beneficiado com incentivos fiscais ocasionando a instalação de várias empresas 

nacionais e multinacionais no Polo. Atualmente, encontra-se na 4ª dualidade vivendo 

um momento de franco crescimento das suas atividades industriais e 

desenvolvimento das atividades agrícolas, ambas abastecendo tanto o mercado 

interno e como externo. 

Como resultado da historicidade econômica brasileira através da dualidade de 

Ignácio Rangel, Santos (2007, p.61) relata que a sociedade não se distribui 

uniformemente no espaço, ela é resultado de uma seletividade histórica e 

geográfica, que é sinônimo de necessidade de cada momento. Ao realizar a análise 

regional, a geografia tem obrigatoriamente que incluir a história. Também a 

economia deve ser contemplada, pois sem uma visão de funcionamento econômico 

não há uma base para se discutir uma região ou uma localidade específica. 

  Na visão de Rangel (2005, p.293), cada fato é resultado de forças. Toda 

realidade concreta é particular e em cada particularidade está presente todo o 

Universo. Comerciantes, industriais, banqueiros, operários, camponeses, todos 

aprendem, pela experiência própria, sedimentada e generalizada em bom senso, a 

orientar-se no seu interior, a perseguir e conquistar um lugar dentro dela, 

significando sua interação na construção da economia política brasileira. Então, 

como decifrar aspectos evolutivos da economia e da sociedade amazonense, em 
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particular Manaus, senão contextualizá-las dentro dessa perspectiva dual da 

formação política e econômica brasileira? Tal indagação induz ao caminhar de 

aspectos reveladores da história social e econômica da Avenida Sete de Setembro, 

compreendendo os vários momentos históricos, do Amazonas, do Brasil e do 

Mundo, como possíveis explicações para a paisagem desenhada e construída no 

local. 

Na era da globalização, os eventos são globalmente solidários. Para agir, os 

homens não saem do mundo, mas, ao contrário, é dele que retiram as 

possibilidades, a serem realizadas nos lugares. As realizações desses eventos os 

transformam em localmente solidários. Sua diversidade de situações é resultado do 

acontecer solidário, possibilitando, assim a integração entre o universal e o individual 

que ganha um novo conteúdo histórico em nosso mundo atual. (SANTOS, 2006, 

p.107). É isso exatamente o que precisa ser melhor decifrado para que se possa 

entender a conexão entre o universal e o particular no que diz respeito ao patrimônio 

arquitetônico existente na Avenida Sete de Setembro, objeto de estudo dessa 

pesquisa. 

O acontecer local é referido (em última instância) ao acontecer mundial. O 

nível global e o nível local do acontecer são conjuntamente essenciais ao 

entendimento do mundo e do lugar. O acontecimento é a cristalização de um 

momento da totalidade em processo de totalização, ou seja, quer dizer que outros 

acontecimentos, levados pelo mesmo movimento, se inserem em outros objetos no 

mesmo período, reproduzindo a totalidade, daí a explicação para sua 

complementaridade entre si. Os eventos operam essa ligação entre os lugares e 

uma história em movimento. A região e o lugar definem-se como funcionalização do 

mundo e é por eles que o mundo é percebido empiricamente. A cada momento 

histórico, tais recursos são distribuídos de diferentes maneiras e localmente 

combinados, o que acarreta uma diferenciação no interior do espaço total e confere 

a cada região ou lugar sua especificidade e definição particular. Sua significação é 

dada pela totalidade de recursos e muda conforme o movimento histórico. 

(SANTOS, 2006, p.108). 

Por essa perspectiva teórica, pode-se começar a entender a relação entre a 

região e o lugar como expressão da funcionalidade mundial, ao comprovar que a 

maior parte das transformações sócio-espaciais ocorridas na Amazônia Brasileira, 

em particular na cidade de Manaus, foi conseqüência da dinâmica internacional 
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vivida na época com a produção e exportação da borracha (que teve seu início em 

meados do século XIX com o fim deste ciclo nas primeiras décadas do século XX).  

Em 1888, J.P. Dunlop patenteou o pneumático, aproveitando-se da técnica de 

vulcanização de Goodyear, cresceu extraordinariamente a procura da borracha para 

abastecer a nascente indústria automotora. A Amazônia, em pouco tempo, tornou-se 

a sua maior fornecedora em todo o mundo. Extraída da Hevea (assim classificada 

pelo botânico francês Fusée Aublet, em 1762), pelo método artesanal dos 

seringueiros que se embrenham nas selvas, ela atraiu homens e capitais para as 

mais diversas partes da Amazônia. (PRADO; CAPELATO, 1975; SOUZA, 2009). De 

acordo com Dias (2007), entre os anos de 1840 e 1910 – época em que a borracha 

absorveu toda a atividade econômica regional - a Amazônia recebeu grande 

quantidade de imigrantes nordestinos e imigrantes estrangeiros para ajudar no 

desenvolvimento econômico e social na região norte do país, justificando parte da 

formação cultural do homem amazônico. Com a utopia de transformar Manaus na 

“Paris dos Trópicos” é que grande parte das construções, transformações 

urbanísticas, expansão comercial e econômica na cidade foram financiadas pela 

borracha.  (MESQUITA, 2006; BENCHIMOL, 2009, SOUZA, 2009; GARCIA, 2010).  

Para Batista (2006), um dos fatos de maior relevância na evolução social da 

planície amazônica é o povoamento. No princípio os habitantes eram indígenas: veio 

o conquistador com suas mazelas, sua ambição, suas doenças, sua violência, entre 

outros, fazendo com sua população original entrasse em um precário processo de 

aculturamento. Embora, com a predominância do sangue índio, na população da 

Amazônia, podem ser considerado presente elementos de três etnias (caucasóide, 

mongolóide e negróide) da mesma forma que a população brasileira em geral. 

Conforme, Arthur Cézar Ferreira Reis, citado por Batista (2006, p.144-145) existem 5 

sociedades formadas na Amazônia, não isoladas, entrelaçadas, todas dependentes 

dos gêneros de vida e em função do meio: extrativista, pesqueira, agrícola, pastoril e 

mineradora, incluindo os habitantes de Manaus e Belém. Essas atividades com os 

elementos locais, sob a administração dos governadores portugueses e dos padres 

missionários, antes da avalanche nordestina, têm definido a posição histórica do 

homem da Amazônia, no processo da economia colonial. 

Com a economia gomífera, o poder do capital determinou uma nova 

concepção na formação sócio-econômica da Amazônia, especialmente na cidade de 

Manaus (capital da borracha), “consolidando a demolição da antiga aldeia e da velha 
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cidade colonial, não levando em conta, nesse projeto civilizatório, os impactos 

sociais e ambientais negativos” (DIAS, 2007, p.35). As funções do espaço foram 

redefinidas, para cada igarapé surge uma avenida ou é alargada uma antiga viela, o 

tecido urbano passa a configurar um novo formato de cidade, com novos grupos 

sociais em suas mais diferentes relações, situações e conflitos. O centro urbano era 

um pólo de atração de pessoas das mais diversas nacionalidades: ingleses, 

alemães, portugueses, espanhóis, italianos, franceses além de vários migrantes do 

país, sobretudo Nordestinos (DIAS, 2007, p.35). 

Através da categoria de formação sócio-espacial de Milton Santos podem ser 

aprofundados os conhecimentos e melhor os elementos histórico-geográficos 

responsáveis pela evolução da formação da Amazônia, especialmente de Manaus, 

citados em resumo nos textos anteriores, na relação entre o mundo, o país, a região 

e o lugar. Assim, a formação social nacional funciona, pois, como uma mediação 

entre o mundo e a região, o lugar. Mais do que a formação socioeconômica é a 

formação sócio-espacial que exerce esse papel de mediação: este não cabe ao 

território em si, mas ao território e seu uso, num momento dado, o que supõe, de um 

lado, uma existência material de formas geográficas, naturais ou transformadas pelo 

homem, formas atualmente usadas e, de outro lado, a existência de normas de uso, 

jurídicas ou meramente costumeiras, formais ou informais. (SANTOS, 2006, p.229). 

Em uma das passagens de sua obra, Santos explicita que: 

A ordem global serve-se de uma população esparsa de objetos regidos por 
essa lei única que os constitui em sistema. A ordem local é associada a 
uma população contígua de objetos, reunidos pelo território e como 
território, regidos pela interação. Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de 
uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente (2006, 
p.230-231). 

 

 A categoria de análise pela formação econômico-social e espacial, proposta 

por Santos, é a que melhor explica o desenvolvimento dos tipos de sociedade, nas 

suas mais variadas escalas, com métodos dialéticos e tendo como resultado um 

estudo mais totalizador. A utilização dessa categoria permite agrupar e reunir uma 

multiplicidade de determinações analíticas em combinações capazes de aproximar o 

teórico do empírico.  

Na relação dialética Miltoniana é que se pretende desvelar a simbiose contida 

em cada momento da evolução e construção dos objetos, edificações e marcos da 

Avenida Sete de Setembro, dentro de um processo histórico, econômico e social, 
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revelando, assim, a profundidade e especificidade dessa paisagem no contexto 

mundial, nacional, regional e local.  

 

1.2 A importância da paisagem no desenvolvimento do turismo 

 

O turismo é um setor que por essência apropria-se do espaço como lugar de 

interação entre o sujeito do turismo (turista), os atrativos e equipamentos turísticos, 

além da comunidade receptora, tendo na espacialidade um pressuposto para o seu 

desenvolvimento. De acordo com Cândido (2003a, p.16), a atividade turística, tal 

como outras atividades econômicas envolve várias escalas e busca atingir alguns 

objetivos, tais como: 

• Contribuir para o crescimento e desenvolvimento econômico e social 

das comunidades envolvidas; 

• Favorecer a evolução dos grupos humanos que residem em espaços 

de desenvolvimento turístico; 

• Promover a recreação, lazer, descanso e diversão. 

Nota-se que estes objetivos estão relacionados diretamente ao turista e à 

comunidade residente nos espaços turísticos (comunidade local ou receptora). 

Cândido (2003b, p.17) ainda reforça que o turismo movimenta-se, ou seja, áreas de 

dispersão (emissoras), áreas de deslocamento e áreas de atração (receptoras). 

Tanto os atrativos, como os empreendimentos e a infra-estrutura turística têm 

presença física e uma localização precisa no território. Na perspectiva de 

observação, destaca-se que outros setores se manifestam fisicamente, porém em 

nenhum caso a especialização em algum tipo de atividade produtiva tem como 

resultado a ocupação absoluta de um território por essa atividade. (BOULLÓN, 2002, 

p.70). 

Sendo o turismo uma atividade humana, gera impactos de ordem social, 

cultural e ecológica, transformando paisagens e culturas em mercadorias, 

produzindo apropriação dos lugares pelo capital (XAVIER, 2007a, p.25). 

Reforçando ainda essa questão da inter-relação entre o turismo e o espaço, 

tem-se no diagrama do SISTUR, proposto por Mário Beni (2001), três conjuntos: o 

de relações ambientais, o de organizações institucionais e o de ações operacionais. 
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Com base nesse conjunto, Xavier (2007b, p.23) destaca que no campo de estudo da 

geografia do turismo existe um paralelo no sistema de relações ambientais que se 

completa na busca das interpretações das interseções dos três grandes conjuntos, 

evidenciando, seu caráter espacial. 

Lozato-Giotart resume essa relação do espaço com o turismo considerando o 

espaço como a principal matéria-prima do turismo, pois as condições geográficas 

são que constituem a atração de um lugar turístico. As condições naturais, o 

patrimônio cultural e histórico, o potencial técnico e o ambiente econômico são 

critérios geográficos que intervêm, sozinhos ou em combinação, nos diferentes tipos 

de turismo (1993 apud YÁZIGI,1996, p.135). 

Uma das bases da fundamentação dessa pesquisa está no entendimento da 

paisagem em relação à sua tipificação urbana e natural complementada por pontos 

esclarecedores de distinção entre os conceitos de espaço, paisagem e no conjunto 

delas, na produção do espaço turístico. A análise em questão pretende colocar a 

Avenida Sete de Setembro como uma soma de elementos naturais e humanos, onde 

a sua localização próxima ao rio Negro e os igarapés que cortam o centro da cidade, 

constitui o núcleo balizador para o entendimento da ocupação territorial e da 

transformação do espaço pelo homem. 

A compreensão dessa interação homem e natureza dar-se-á na aplicação do 

paradigma de formação sócio-espacial aliado à idéia de que toda a realidade é 

síntese de “múltiplas determinações” resultantes de um “complexo de combinações” 

formado por elementos físicos, biológicos e humanos, ajudam a decifrar de forma 

concreta qualquer local ou região (CHOLLEY, 1964).  

Porém, existe a necessidade de esclarecer que paisagem e espaço são 

coisas diferentes. Como o vocábulo paisagem, a palavra espaço também é utilizada 

em dezenas de acepções. Santos (1988a, p. 25) assinala que o espaço seria a 

junção de objetos e relações, resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, 

intermediados por objetos naturais e artificiais. Em contrapartida esclarece a 

materialidade da paisagem como um instante da sociedade, formada por objetos 

materiais e não-materiais. A dinâmica da vida dita a forma como se darão as 

relações sociais, o que implica na necessidade de materialização, fixando essas 

relações do passado, tornando-se, assim, fonte de explicação desse contexto por 

intermédio dos seus objetos construídos. Um exemplo disso é que uma edificação 
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ou até mesmo uma rua poderão desempenhar funções diferentes em momentos ou 

períodos distintos.  

Preocupado em esclarecer essa diferenciação, Santos destaca que: 

(...) o espaço resulta do casamento da sociedade com a paisagem. O 
espaço contém o movimento. Por isso, paisagem e espaço são um par 
dialético. Complementam-se e se opõem. Um esforço analítico impõe que 
os separemos como categorias diferentes, se não queremos correr o risco 
de não reconhecer o movimento da sociedade. (1988b, p. 25). 

Entender que os dois conceitos se complementam e ao mesmo tempo 

formam uma antítese, é o primeiro passo no processo de desmistificação e 

distinção, assimilando o aspecto de diálogo entre eles, onde a base do caminhar 

dialético é a forma como a sociedade manifesta-se e insere-se na paisagem e 

conseqüentemente no espaço construído.  

Para desmistificar o espaço, levam-se em conta dois aspectos essenciais: de 

um lado a paisagem, funcionalização da estrutura técnico-produtiva e lugar de 

fetichização; do outro, a sociedade total, pois a formação social anima o espaço e 

somente o estudo da história nos permite reconhecer o valor real de cada coisa no 

interior da totalidade (SANTOS, 2007, p.39) 

A forma produtiva e o intercâmbio entre os homens é que definem o aspecto 

geral da paisagem. O trabalho morto (acumulado) e a vida se dão juntos, mas de 

maneiras diferentes. O trabalho morto seria a paisagem. O espaço seria o conjunto 

do trabalho morto (formas geográficas) e do trabalho vivo (o contexto social). A 

sociedade se encaixa na paisagem, supõe lugares onde se instalam, em cada 

momento e em diferentes frações. A sociedade está sempre espacializando-se, ou 

seja, é um momento da inserção territorial dos processos sociais. (SANTOS, 1988c, 

p.26). Assim, no caso da Avenida Sete de Setembro, objeto dessa pesquisa, é 

necessário que se analise a sociedade que deu origem a ela e que é responsável 

pelas suas características gerais. 

O espaço é o resultado da soma e da síntese, sempre refeita, da paisagem 

com a sociedade através da espacialidade. A paisagem tem permanência e a 

espacialidade é um momento. A espacialização não é o resultado do movimento da 

sociedade, apenas, porque depende do espaço para se realizar. Na busca 

incessante de geografização, a sociedade está subordinada à lei do espaço 

preexistente, não sendo subordinada à paisagem, que, tomada isoladamente, é um 

vetor passivo. É o valor atribuído à cada fração da paisagem pela vida que 
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metamorfoseia a paisagem em espaço, no qual permite a seletividade da 

espacialização (SANTOS, 1988d, p. 26). 

A Avenida Sete de Setembro corresponde a uma fração do Centro Histórico de 

Manaus, no qual se vislumbra a concretização dos conceitos de paisagem e espaço 

respectivamente. Na medida em que se tem na soma das diversas paisagens 

mescladas ao contexto sócio-econômico e histórico da região, obtém-se a noção de 

espaço atribuída ao Centro Antigo e na fração desse espaço, a paisagem urbana da 

Avenida. 

A configuração da paisagem de hoje, guarda vários momentos do processo de 

produção espacial, o que nos permite identificar elementos da evolução dessa 

produção para análise e discussão (CARLOS, 2008, p.43). 

A essência é subtrair a relação existente entre a percepção cultural de uma 

sociedade e as transformações do meio físico, obra desta mesma sociedade. 

Subtraindo-se da paisagem o contexto tangível da associação do homem com o 

homem e do homem com a superfície da Terra. (POLLETE, 1999, p.89). 

A paisagem pode ser definida como um sistema territorial composto por um 

complexo de combinações (CHOLLEY, 1964) de diferentes amplitudes formado pela 

influência e elementos físicos, biológicos e humanos que se encontram em 

constante interação ao longo do tempo. Conforme Xavier (2007c, p.39), Ab’Saber 

buscando definir conceito de paisagem enfatiza que a mesma é fruto da herança de 

sistemas fisiográficos e biológicos, considerando-a um patrimônio coletivo dos 

povos, que historicamente a herdaram como lugar de atuação das comunidades. 

Oliveira (1999, p.68) corrobora explicitando que “seria um sistema geográfico 

formado pela influência dos processos naturais e das atividades antrópicas e 

configurado na escala da percepção humana.” 

A paisagem, ao longo da história da humanidade, é uma entidade revestida de 

complexidade que ultrapassa questões ligadas à percepção ao sentimento, ou ainda 

às concepções estéticas, culturais, ecológicas e até mesmo política. Esta deve ser 

continuamente analisada e discutida pelo homem, que é ao mesmo tempo, 

observador, bem como agente das mudanças que ali se evidenciam (POLLETE, 

1999, p.94). No campo do conhecimento turístico, a paisagem conforme Murta e 

Albano (2002) “deve ser observada e conhecida. Sendo conhecida, será valorizada, 

e quem valoriza a conserva”. Santos (1988e, p.21-22) considera tanto a paisagem 

quanto o espaço um resultado de movimentos superficiais e de fundo da sociedade, 
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um mosaico de relações, de formas, funções e sentidos, no qual nossa visão 

alcança, tendo na percepção a sua dimensão, chegando aos sentidos, em um 

processo seletivo de apreensão. Finaliza, ainda, dizendo que: 

Nossa tarefa é a de ultrapassar a paisagem como aspecto, para chegar ao 
seu significado. A percepção não é ainda o conhecimento, que depende de 
sua interpretação e esta será tanto mais válida quanto mais limitarmos o risco 
de tomar por verdadeiro o que é só aparência (1988f, p.22). 

Ferrara (1996, p.16-17) argumenta que sob a égide da experiência turística, o 

tempo e o espaço, precisam ser vistos e reinventados com o propósito de recuperar 

a eficiência epistemológica que lhes permitirá interpretar um cotidiano mais virtual do 

que real, e, por conseguinte a cultura que edifica e os novos valores e signos daí 

decorrentes. E acrescenta que a “viagem corresponde aos deslocamentos espaciais 

que demarcam suas diferenças concretas a partir das paisagens que revela e, 

sobretudo, pela visibilidade que produz”. 

Boullón afirma que existem duas formas de apreciar-se o espaço: 1) mediante 

o tamanho dos objetos materiais e 2) pelas distâncias que os separam, pois tanto os 

objetos materiais como os vazios que deixam têm uma forma. Diz que o espaço 

físico tem três dimensões (Plana, Volumétrica e Tempo) e que só adquire a 4ª 

dimensão no momento que o homem intervém como observador, revestida de 

subjetividade. Essa 4ª dimensão é importante no planejamento do uso dos atrativos 

turísticos, porque um estudo minucioso da qualidade espacial de cada lugar deve 

servir para traçar os percursos ideais e para calcular os tempos ótimos e mínimos de 

cada visita, ilustrando folhetos de promoção e servir de base para a programação de 

excursões e roteiros (BOULLÓN, 2002, p.74). E ainda, segundo ele, existem sete 

tipologias de espaço (2002, p.78-79):  

1) Espaço Real significa toda a superfície do planeta e a camada da biosfera 

que o envolve, que podem ser percebidas pelo homem por meio dos sentidos. 

É real porque é possível comprovarmos sua existência e deslocarmo-nos por 

ele ou até mesmo modificá-los; 

2) Espaço potencial diz respeito à possibilidade de destinar o espaço real a 

algum uso diferente do atual, sua realidade pertence à imaginação dos 

planejadores, ou seja, não existe no presente; 

3) Espaço Cultural é a parte da crosta terrestre que, devido a ação do homem, 

teve modificada sua fisionomia original. Para destacar que o espaço cultural é 
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conseqüência do trabalho do homem, voltado ao acondicionamento do solo e 

suas necessidades, também chamado de espaço adaptado; 

4) Espaço Natural Adaptado são as partes da crosta terrestre em que 

predominam as espécies do reino vegetal, animal e mineral, sob as condições 

que o homem lhes estabeleceu. Ex: área rural; 

5) Espaço artificial é a parte da crosta terrestre que predomina todo tipo de 

artefatos construídos pelo homem. Sendo sua expressão máxima a cidade, 

também leva o nome de espaço urbano. Nele tudo o que existe foi feito pelo 

homem, todas a formas são inventadas por ele, e quando aparece algum 

elemento natural (flores, plantas e árvores) sua função é decorar o ambiente 

artificial em que lhes caberá crescer fechadas em vasos ou canteiros; 

6) Espaço Natural virgem refere-se ao espaço que não possui vestígios da ação 

do homem; 

7) Espaço Vital é qualquer reino, Animal, Vegetal, Monera, Protista, e o seu 

entorno ou meio favorável que requerem para poder existir. 

No momento em que se estabelece a diferenciação entre espaço e paisagem, 

bem com suas transformações, como forma de adaptação às novas necessidades 

da sociedade, tem-se uma paisagem representativa dos diferentes momentos do 

desenvolvimento de uma sociedade, resultado de uma acumulação de tempos. Para 

cada lugar, cada porção do espaço, essa acumulação é diferente. A forma é 

alterada, renovada, suprimida para dar lugar à outra forma que atenda às 

necessidades novas da estrutura social. (SANTOS, 2007, p.54). 

Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de forma que, 

num dado momento exprime as heranças que representam as sucessivas relações 

localizadas entre homem e natureza. A rigor, a paisagem é apenas a porção da 

configuração territorial que é possível abarcar com a visão. Assim, quando se fala 

em paisagem, há, também, referência à configuração (SANTOS, 1988, p.25).  

Roberto Lobato Corrêa (1993, p.15) complementa essa relação entre paisagem 

e espaço, na medida em que considera o espaço urbano fragmentado e articulado, e 

que essa fração articulada é resultado da expressão espacial de processos sociais, 

o que acabam por dar ao espaço um reflexo da sociedade. Discutir as acepções 

entre a natureza e a sociedade, implica em criar condições para uma dialética entre 

a produção da paisagem urbana alicerçada nas bases da paisagem natural. 
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A paisagem natural foi a base sobre a qual e com a qual os grupos humanos 

que se instalaram na região foram desenvolvendo os meios necessários à sua 

sobrevivência. Natureza e espaço são sinônimos, desde que se considere a 

natureza como uma natureza transformada, uma segunda natureza, como Marx a 

chamou. Daí a preocupação em contemplar os elementos naturais e humanos, ou 

seja, as bases naturais e a ocupação humana. Santos (2006, p.146) relata que antes 

da instalação do homem, os objetos naturais respondiam às questões de outros 

objetos naturais, mediante troca de energia em estado bruto. Os sistemas naturais 

se constituíam sem finalidade. Os primeiros objetos sociais (e, mesmo, os objetos 

mecânicos) retiravam sua finalidade da ação humana. O mesmo se pode dizer da 

"socialização" dos objetos naturais.  

Ward e Dubos (1972) destacados por Boullón (2002, p.31) afirmam que: “O 

homem habita em dois mundos. Um é o mundo natural das plantas e dos animais, 

dos solos, do ar e das águas, que o precedeu em bilhões de anos e do qual faz 

parte. O outro é o mundo das instituições sociais e dos artefatos que constrói para si 

mesmo com suas ferramentas e máquinas, sua ciência e seus sonhos, para 

alcançar um meio obediente aos propósitos ou direções humanos.  

Boullón (2002, p.118), cita Petroni e Kenigsberg que estabeleceram a seguinte 

tipificação de paisagem bem como, as suas diferenças: 

• Paisagem natural: conjunto de caracteres físicos visíveis de um lugar 

que não foi modificado pelo homem; 

• Paisagem cultural: paisagem modificada pela presença e atividade do 

homem (lavouras, cidades, diques, etc); 

• Paisagem urbana: conjuntos de elementos plásticos naturais e 

artificiais que compõem a cidade: colinas, rios, edifícios, ruas, praças. 

Para Santos (2006, p.65), o espaço é resultado da inseparabilidade entre 

sistemas de objetos e sistemas de ações. Já que de acordo com Latour "natureza e 

sociedade não são mais os termos explicativos, mas, ao contrário, requerem uma 

explicação conjunta" (1989, p.108, apud SANTOS, 2006, p.65). Estradas, edifícios, 

pontes, portos, depósitos, entre outros, são acréscimos à natureza sem os quais a 

produção é impossível, encontrando na cidade um hospedeiro e melhor exemplo 

dessas adições ao natural. Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um 

conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes 
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momentos. Daí vem a anarquia das cidades capitalistas. Se elementos de épocas 

distintas se mantêm juntos, eles vão responder diferentemente às demandas sociais 

(SANTOS, 1988g, p. 23). 

A cidade é essa heterogeneidade de formas, subordinada a um movimento 

global. O que se chama desordem é apenas a ordem do possível, já que nada é 

desordenado. Apenas uma parte dos objetos geográficos não atende mais aos fins 

para os quais foi construída. Assim, a paisagem é uma herança de muitos 

momentos, já passados, o que levou Lênin a dizer que a grande cidade é uma 

herança do capitalismo, devendo os planejadores levar em conta essa realidade 

(SANTOS, 1988h, p. 23). 

A paisagem não é dada para todo o sempre, é objeto de mudança. É um 

resultado de adições e subtrações sucessivas. É uma espécie de marca da história 

do trabalho, das técnicas. Por isso, ela própria é parcialmente trabalho morto, já que 

é formada por elementos naturais e artificiais. As casas, a rua, os rios canalizados, o 

metrô etc., são resultados do trabalho corporificado em objetos culturais. Sendo ela 

um conjunto de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos 

históricos representativos das diversas maneiras de produzir as coisas, de construir 

o espaço (SANTOS, 1988j, p. 24). 

Os objetos são passíveis a uma datação, têm idades. Pela datação dos objetos 

de uma paisagem deveríamos poder reconhecer a sua idade (ou as suas idades). 

Muitas vezes, os objetos antigos são suprimidos da paisagem. Quem desembarca 

em Manaus, dificilmente irá reconhecer a história dos objetos presentes ou mesmo a 

história da cidade. Na Europa, os traços do passado são mais visíveis e valorizados 

como componentes da cultura do país, que toda a sociedade reconhece e ajuda a 

conservar.  

A paisagem deve ser pensada paralelamente às condições políticas, 

econômicas e também culturais. Desvendar essa dinâmica social é fundamental, as 

paisagens nos restituem todo um cabedal histórico de técnicas. (SANTOS, 1988l, p. 

24). Se quisermos interpretar cada etapa da evolução social, cumpre-nos retomar a 

história que esses fragmentos de diferentes idades representam, juntamente com a 

história tal como a sociedade a escreveu de momento em momento. Desta forma, 

reconstituímos a história pretérita da paisagem, mas a função da paisagem atual nos 

será dada por sua confrontação com a sociedade atual. São as suas formas que 

realizam, no espaço, as funções sociais. (SANTOS, 2006, p. 68-69). Para Kant, 
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citado por Milton Santos, “a história é um processo sem-fim; mas os objetos mudam 

e dão uma geografia diferente a cada momento da história” (2007, p.54). Carlos 

acrescenta ainda que “a paisagem é não só fruto da história, ela reproduz a história 

e a concepção que o homem tem e teve do morar, do habitar, do trabalhar, do 

comer, do beber, enfim do viver” (CARLOS, 2008, p.46). 

Ao entender que a cidade é a concretização da intervenção humana sobre o 

meio natural, Boullón (2002, p.189) explicitou que a mesma é um ambiente artificial, 

construído pelo homem, cujo objetivo prático é a vida em sociedade. Homens 

diferentes construíram cidades com personalidades diversas que se adaptaram ao 

ambiente natural que lhes serviram de base, refletindo a energia das forças sociais e 

econômicas do período histórico em que se originaram e perduram. As cidades 

mantiveram-se em equilíbrio e dentro de uma dimensão humana, mas depois com o 

crescimento dos fluxos comerciais e a mudança dos modos de produção trazidos 

pela Revolução Industrial, seu crescimento acelerou-se até alcançar os tamanhos 

gigantescos das atuais megalópoles. Segundo Le Corbusier, citado por Boullón 

(2002, p.191), as funções utilitárias em que se sustenta uma cidade são quatro: 

trabalho, circulação, habitação e lazer. 

A expansão da urbanização e a maior importância do fenômeno urbano 

servem, hoje, de base para uma racionalização. Na cidade, a ampliação da divisão 

do trabalho leva a uma socialização capitalista marcada pelo domínio dos valores de 

troca; nela renovar a materialidade é mais laborioso que no mundo rural. Enquanto, 

novos objetos se instalam (prédios inteligentes, vias rápidas, infra-estruturas) em 

algumas áreas urbanas, na maior parte da aglomeração permanecem objetos 

herdados representativos de outras épocas. O espaço urbano reúne áreas com os 

mais diversos conteúdos técnicos e socioeconômicos. A exemplo da biodiversidade, 

fala-se de uma diversidade sócio-espacial, encaixada em ecologias sociotécnicas 

recriadas ao longo da história urbana e ampliadas no momento atual. A paisagem 

urbana reúne e associa pedaços de tempo materializados de forma diversa, 

autorizando comportamentos econômicos e sociais diversos. (SANTOS, 2006, 

p.209). Assim sendo, é no espaço urbano e, por conseqüência, na paisagem que se 

têm disponível um número considerável de recursos culturais que podem ser 

transformados em atrativos turísticos. 

Por meio de uma série de elementos formais, que o homem consegue 

identificar e reter em sua memória, constrói-se a imagem da paisagem urbana. 
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(BOULLÓN, 2002, p.193). Sem o homem, a paisagem desaparece, ou seja, a 

paisagem se vai com o observador porque não passa de uma idéia da realidade 

elaborada e interpretada esteticamente por aquele que está vendo. Conforme a 

variação da visão do homem entre estética, utilitária ou indiferente, haverá 

mudanças na forma de sua percepção e de seu juízo sobre uma mesma situação 

real (BOULLÓN, 2002, p.119-120). 

O turismo se apropria desse processo de interação entre homem e paisagem 

no momento em que planeja e organiza os atrativos turísticos que ficarão a 

disposição do residente e do visitante/turista para conhecer, interpretar e 

experenciar os produtos materializados na paisagem urbana, como edificações, 

praças, ruas e monumentos. 

No processo de reconhecimento e assimilação por parte do turista, visitante ou 

residente, da paisagem percebida, natural ou urbana, Marcel Proust (apud Silva, 

2004) definiu que “a única verdadeira viagem não é a de ir ao encontro de novas 

paisagens, mas a de ter outros olhos”. É aí que reside a possibilidade do turista, e 

até mesmo do residente, experimentar novas experiências através de um outro olhar 

que permite uma atitude menos contemplativa e mais interpretativa do lugar. As 

pessoas, porém, não conseguem no primeiro momento reconhecer a importância de 

uma edificação ou de uma rua sem o auxílio de outros recursos que venham a 

facilitar a correta interpretação da memória da cidade ou do lugar, como mapas e 

folhetos ilustrativos, painéis com fotos, sinalização, guias de turismo especializados, 

entre outros. 

O homem urbano possui dificuldades para reconhecer esse espaço artificial 

que ele mesmo criou. Existem complicações para decifrar a paisagem natural, 

devido à sua amplitude, complexidade e variedade, responsável pela dificuldade de 

alcançar a sua percepção em detalhes. Ao passar à paisagem urbana, o processo 

inverte-se, porque é muito mais fácil reconhecer uma cidade por meio de um edifício 

do que pelas imagens de conjunto que não o incluem. Em geral, os mapas de uma 

cidade, entregues aos turistas para sua orientação, são plantas que mostram sua 

forma em duas dimensões, formada pela rede de ruas e áreas construídas. Outras 

se limitam em um detalhe retangular, à área central em que se encontram os hotéis, 

perdendo-se a idéia da extensão total da cidade e a forma de seu perímetro. No 

entanto, a cidade que os turistas querem ver é das ruas, praças e edifícios e não da 

representação em um papel, que só lhe serve como parâmetro de direção e 
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localização. (BOULLÓN, 2002, p. 190-191). Aqui reside a amplitude e possibilidade 

da pesquisa de ultrapassar esses limites e sair do convencional, ao propor um novo 

olhar para o Centro Histórico de Manaus através da Avenida Sete de Setembro, 

onde a memória da cidade pode ser observada de uma forma diferente, buscando 

cada vez mais a real dimensão do lugar e criando um diferencial para o 

desenvolvimento da atividade turística na capital, agregando valor ao destino. Assim, 

no momento em que o observador se põe a analisar o local devem ser ponderados 

os pontos de vista de quem produz e consome o espaço urbano. 

Acrescente-se ainda que esse espaço pode, então, ser analisado a partir do 

ponto de vista o do produtor, que demandará equipamentos de infra-estrutura, de 

informação, de inovação, de amplas instalações e do consumidor, que usará o 

espaço por questões de moradia, trabalho, de lazer, cultura, etc, Enfim, cada um 

tentará usufruir do espaço do melhor modo possível para a satisfação de suas 

necessidades, seja a de produzi-lo ou consumi-lo (CARLOS, 2008, p.52). 

Na interpretação de Carlos (2008, p.50), a observação da paisagem urbana 

permite perceber dois elementos: o espaço construído e o movimento da vida. Um 

expressa a materialidade das formas (pontes, praça, monumentos, prédios) e o 

outro a simbiose entre o passado e o presente cotidiano da sociedade em um 

determinado espaço geográfico. Para se obter uma definição mais precisa dos tipos 

de paisagem de uma cidade, é preciso combinar as seguintes variáveis: tipo de 

urbanização; nível socioeconômico das edificações; estilo arquitetônico; topografia; 

tipo de rua; tipo de pavimento e tipo de árvore (BOULLÓN, 2002, p.214-215). 

A reprodução do espaço urbano traz a idéia de crescimento da cidade e o 

desaparecimento do ser humano, impotente diante da cidade, do espaço construído 

por ele e para ele, não o reconhecendo como parte da sua vida. (CARLOS, 2008, 

p.63). 

Na análise do mundo moderno, frente às transformações aceleradas da 

globalização (fruto do desenvolvimento do capitalismo), estamos dentro de uma 

perspectiva em que o processo de espacialização tem um papel fundamental na 

medida em que cada vez mais entra na troca, como mercadoria. Cada vez mais o 

espaço é produzido por novos setores de atividades econômicas como a do turismo. 

Nesse sentido, cidades transformam-se com o intuito de atrair turistas e esse 

processo provoca, de um lado, o sentimento de estranhamento- para os residentes- 

e, de outro, transforma tudo em espetáculo e o turista em espectador passivo. 
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(CARLOS, 1996, p. 25). A paisagem urbana não deve servir apenas para fins de 

contemplação, mas deve ser encarada como um lugar a ser descoberto, explorado, 

analisado, percorrido pelo observador, na busca de sua historicidade e memória, ou 

seja, registros do passado e presente, que juntos formam um atrativo turístico 

(CULLEN, 2009). 

Os ambientes, natural e artificial, têm linguagem própria: o primeiro se 

manifesta por si mesmo e o outro é conseqüência da expressão dos homens. Na 

natureza, a variedade de combinações é tão extensa que se torna impossível 

padronizar suas formas; o máximo que obtém é estabelecer tipologias para ajudar 

na análise e descrição da paisagem. Já a cidade, como qualquer obra do homem, 

tem seus limites, sendo possível a sintetização de sua estrutura visual. (BOULLÓN, 

2002, 194-195). 

O interessante, ao se analisar a natureza no relacionamento com as 

intervenções humanas é descobrir que o mundo natural representa elementos 

brutos, in natura, que só terão sentido quando o homem toma posse da natureza, 

por meio da razão e da técnica (BULCÃO, 2006, p. 28). 

A paisagem não é estática, sugere movimento intrínseco àquele da produção 

espacial, expressão real do cotidiano da cidade. Talvez coubesse à natureza, como 

instância natural da paisagem, a idéia de estática, todavia é com grande rapidez que 

as poucas áreas naturais cedem à força progressiva do desenvolvimento das forças 

produtivas, imprimindo outra dinâmica à paisagem (CARLOS, 2008, p.63). Em suma, 

a paisagem considerada como forma do espaço geográfico expressa movimento, 

historicidade e sua natureza social, o urbano (espaço e paisagem) apresenta-se 

como reprodução da história de forma contínua, onde elementos atuantes, passado 

e presente, materializam as relações da sociedade em um determinado momento da 

história da humanidade. 

O espaço turístico é a combinação de todos esses elementos, na presença e 

distribuição territorial dos atrativos turísticos que, não devemos esquecer, constituem 

a matéria-prima do turismo, produzidos tanto pelo homem como pela natureza 

(BOULLÓN, 2002, p.79). A produção da paisagem turística decorre do envolvimento 

entre os meios de comunicação, que veiculam as imagens e descrições dos lugares, 

e a construção de cenários de lazer pelas intervenções urbanísticas e através da 

arquitetura (SILVA, 2004, p.27). 
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Para a atividade turística é fundamental despertar sonhos, lembranças, 

nostalgias e, sobretudo, o grande fator do mercado, a necessidade de repetir a 

experiência, sendo este o círculo do deslocamento espacial promovido, 

simbolicamente, pelo turismo (FERRARA 1996, p.22) 

O turismo tem sua base no movimento de pessoas no espaço, por um 

determinado período, objetivando experenciar e conhecer lugares através da busca 

de cenários e culturas, atendendo, assim, as necessidades e desejos singulares a 

cada turista ou visitante propiciando ao residente a possibilidade de valorização e 

um novo olhar de suas próprias paisagens e culturas. 

O olhar viaja através da paisagem sem perceber, sem nada observar ou sentir, 

imagens que se sucedem num fluxo de informações que se embaralham pelo 

excesso e variedade, justamente porque não são vividas, vivenciadas, pois o sujeito 

não se apropria, é preciso inverter esse roteiro, devemos nos perder nos lugares, 

deixarmos assimilar forma interior e apreciar os fluxos contidos na paisagem, reflexo 

da simbiose da natureza com a sociedade. (CARLOS, 1996, p.34). 

Carlos ressalta que a situação de comercialização do espaço gera o não-lugar, 

conseqüência da relação de troca e de mercadoria para serem consumidas em 

todos os momentos da vida e que de longe reflete um sentimento de identidade do 

lugar e da sua população (1996, p.26).  

Rodrigues completa dizendo que “a escolha do destino ou local precisa ser 

compreendida com a história destes lugares, tratando-se efetivamente do consumo 

do espaço”. Em suma, o espaço do/ou para o turismo é reflexo de um processo 

complexo de mercadorização, onde a natureza, ou a produção sócio-cultural está 

incorporada em outra mercadoria, mas como integrante do mesmo 

consumo/produção/do espaço (1996, p. 56). 

A dimensão visual da paisagem constitui-se em uma grande atratividade, 

desencadeada pela composição de meios e serviços a oferta de uma destinação 

turística, deixando, desta forma, de ser considerada apenas como um contorno 

estético para se tornar um recurso crescente, em meio ao conjunto dos demais 

recursos naturais e culturais aproveitáveis pelo ser humano e consequentemente 

pela atividade turística (PIRES, 1996, p.161). 

Na análise final da relação entre paisagem e turismo consta-se a importância 

dos aspectos que caracterizam cada um, sobretudo, na apropriação da paisagem e 
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condição de existencialidade da atividade turística através do uso do espaço na 

comercialização dos destinos e base da infra-estrutura turística.  
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1.3 A valorização do patrimônio histórico-cultural na construção da identidade e do 
produto turístico 

 

Ao abordar nos tópicos anteriores, a formação sócio-espacial e a interligação 

da paisagem com o turismo buscou-se seguir uma linha de raciocínio dentro do 

processo de elaboração da dissertação. Evidentemente, o destaque da formação da 

paisagem como um reflexo da apropriação dos elementos naturais pela sociedade, 

bem como o entendimento de que o espaço é produto de consumo e 

mercadorização usufruído pela atividade turística, exige a abordagem de aspectos 

relativos ao patrimônio histórico-cultural, visto que ele representa a manifestação 

física e tangível da sociedade naquele momento e em um determinando espaço 

geográfico. A interpretação e o conhecimento das particularidades dessas 

edificações, praças e monumentos auxiliam no processo de construção, valorização 

e reconhecimento, por parte da população local, que diferenciam um lugar, ou seja, 

reconhece nele a sua identidade. Esses conjuntos de recursos culturais formam, 

juntamente com a natureza, os atrativos turísticos, porém sua disponibilidade 

enquanto produto turístico está associada à existência de equipamentos e infra-

estrutura que atendam às necessidades e desejos dos turistas e visitantes. 

Validando essa idéia, Molina (1997, p.13) assinala que o turismo é um sistema 

integrado por um conjunto de subsistemas que se relacionam para alcançar um 

objetivo comum. Tais subsistemas são compostos por cinco itens: 

a. Superestrutura: organizações do setor público e privado; leis; 

regulamentos, planos e programas; 

b. Demanda: turistas residentes no país e no estrangeiro; 

c. Infra-Estrutura: aeroportos, rodovias, redes de água potável, esgoto, 

telefone, energia, etc; 

d. Atrativos naturais e culturais; 

e. Equipamentos e instalações: hotéis, restaurantes, pousadas, campings, 

agências de viagem, cafeterias, quadras de tênis, boliche, entre outros; 

f. Comunidade receptora: residentes locais ligados direta ou indiretamente 

ao turismo. 
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 No conjunto dessas definições práticas, é de suma importância a Declaração 

de Manila (1980) contextualizada por Dias (2006, p.11) que expressa a essência do 

turismo, ao ressaltar que os elementos espirituais se sobrepõem aos elementos 

técnicos e materiais, quais sejam: 

1. a realização plena do ser humano; 

2. a contribuição cada vez maior à educação; 

3. a igualdade de destino dos povos; 

4. liberação do homem respeitando sua identidade e sua dignidade. 

 A atividade turística é naturalmente cultural, pois constitui um fluxo de 

interações contínuas entre a comunidade receptora e emissora, tal fluxo apropria-se 

de espaços distintos socialmente e construídos em lugares que apresentam uma 

diversidade atraente àqueles que buscam o consumir conhecimento e cultura dos 

destinos visitados. Essa diversidade, no início deste século, tornou-se ingrediente 

principal na diferenciação do lugar, da auto-estima local e no desenvolvimento do 

setor. O grande desafio dentro do planejamento e na gestão da oferta turística está 

na eleição de um modelo que assuma o impacto do turismo na economia local, 

reconfigurando uma nova estrutura dentro do sistema de produção da atividade e na 

gestão, porém deve-se ao mesmo tempo se esforçar para preservar a identidade 

social e cultural como um valor fundamental em um destino que deseja tornar-se 

competitivo e singular (MAZARO; VARZIN, 2008, p.794). 

 Sendo assim, a cultura assume um papel importante na atratividade de um 

lugar. Existem várias definições para cultura. A mais aceita foi apresentada no 

documento final da conferência mundial do ICOMOS dedicada às políticas culturais- 

Mundiacult, realizada em 1982, no México, no qual se afirma que: 

No seu sentido mais amplo, a cultura pode ser considerada atualmente 
como conjunto de traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e 
afetivos que caracterizam uma sociedade e um grupo social. Ela engloba, 
além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do 
ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. 

Em um plano geral, a cultura é um somatório de todas as conquistas e 

descobertas do ser humano, levando-se em conta seus hábitos, costumes, 

organização social, ciência, religião, economia, medicina, entre outros, relativos a 

um país, estado, região ou lugar (SANCHES,1999, p.33).O Art. 216 da Constituição 

Brasileira de 1988 define como “ patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
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material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira”. 

O patrimônio edificado é a tangibilização do sentido conceitual de cultura, pois 

engloba sua materialidade com o modo de vida do ser humano, somado aos 

elementos imateriais. Portuguez (2004, p. 1) propõem pensar o espaço turístico a 

partir de suas formas arquitetônicas antigas, significando uma interpretação do 

mundo vivido pelos grupos sociais que antecederam a vida moderna, despertando o 

interesse e a curiosidade dos turistas.  

Investir em interpretação significa agregar valor ao produto turístico, pois para a 

sua formatação, constitui-se em um componente essencial e adquire aspectos 

singulares e distintivos quando se apóia na cultura e em paisagens especiais. A 

valorização do meio ambiente urbano e natural, da história, dos saberes e fazeres 

culturais amplia o processo de diversificação do produto, aumentam a permanência 

no destino e possibilita a abertura de novos mercados para diferentes nichos 

turísticos (MURTA; ALBANO, 2005, p.10). 

 Para buscar esses novos mercados e sua diversificação, é preciso entender a 

definição de produto turístico. Sendo assim, Machín (1997, p. 34), esclarece que “Un 

producto turístico es una combinación de prestaciones y elementos tangibles e 

intangibles que ofrecen unos benefecios al cliente como respuesta a determinada 

expectativas e motivaciones” salientando que em termos de destino não existe um 

único responsável pelo produto e sim a parceria e combinação entre o setor público 

e privado. No Amazonas, especificamente em Manaus, os órgãos de turismo e a 

iniciativa privada estavam distantes em termos de ações e planejamento para a 

atividade turística estadual e municipal até o anúncio da capital como sub-sede da 

Copa de 2014. Com esse anúncio a parceria público-privada tornou-se necessária 

para a captação de recursos financeiros federais bem como o planejamento turístico 

e urbano, reforçando o legado de sediar um evento desse porte na cidade. O 

produto turístico, sob a ótica sustentável e preservacionista, precisa ser tratado do 

ponto de vista mercadológico, garantindo a sua sobrevivência, gerando renda e 

efetivamente “auto-suficiência”. Os destinos ou equipamentos turísticos que não 

buscarem inovação ou diferenciação estarão fora da disputa no mercado turístico 

cada vez mais competitivo (CARVALHO, 2004, p.147). 
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 Dentro desse contexto de disputa pelo market-share, Beni define o grau de 

diferenciação e especialização como indicadores de inovação. A diferenciação 

consistiria em desenvolvimento de produtos ou serviços com qualidade distintas e 

importantes, percebidos como algo “único” pelo consumidor. Já a especialização 

seria a concentração nas necessidades de uma segmentação de mercado, 

oferecendo uma gama de produtos ou serviços adequados e especializados (1998, 

p.270). Surge, assim, a necessidade de inovação nos atrativos turísticos através da 

interpretação do espaço e especialização ao adequar a oferta turística ao segmento 

do turismo cultural, por exemplo.  

 Sendo um dos componentes de formação do produto turístico, não cabe mais 

aos atrativos históricos-culturais tornarem-se apenas elementos de configuração 

territorial, estático e representação do passado sem ligá-lo ao processo construtivo 

da sociedade no presente e no futuro. Necessitam interagir com a população 

residente, referenciando as futuras gerações e servindo de testemunho da sua 

história, inseridos na busca permanente pelo descobrimento, interpretação e 

valorização da memória, auto-estima e, sobretudo propiciando o fortalecimento da 

identidade local. A valorização do patrimônio-histórico pode ser obtida de diversas 

maneiras, mas é na interpretação, que se pode construir, em uma base sólida de 

relacionamento com a população residente e o visitante, a identidade e a 

diferenciação do produto turístico. Murta e Goodey reforçam a idéia de que 

interpretar o patrimônio é um exercício do olhar, consistindo em um ato de 

comunicação, acrescentando valor à experiência do visitante através do 

fornecimento de informações e representações que exaltem a história e as 

características culturais do ambiente de um lugar (2005, p.13). 

Para Lickorish e Jenkins (2000, p. 183), o verdadeiro produto do turismo é 

formado por dois elementos: 1) o destino e 2) a satisfação obtida no destino 

escolhido. Pode-se acrescentar a definição de Dias ao afirmar que “a soma dos 

elementos interligados (recursos, infra-estrutura, serviços básicos e equipamentos 

turísticos) é que constitui o produto turístico principal, o destino territorialmente 

considerado, como uma cidade ou uma região”. Ainda na visão de Dias, o conceito 

de produto turístico e a avaliação de sua qualidade, envolvendo a experiência 

completa, são fundamentais para o setor turístico, pois da avaliação positiva ou 

negativa dependerá a decisão de retorno ao local ou escolha do destino. Ou seja, a 

experiência mal-sucedida em um dos componentes - deslocamento, estada, 
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atrativos, receptividade, etc - afetará a qualidade do produto como um todo (2006, 

p.14). 

Middleton (2002, p.132) considera que o produto turístico é um amálgama de 

três componentes principais de atrações, instalações e acessibilidade no destino, ou 

seja, não é apenas um assento de avião, ônibus ou cama de hotel, na realidade é 

uma combinação desses elementos na oferta final ao consumidor turístico buscando 

satisfazer suas necessidades. Entendendo-o como uma experiência, disponível a 

um preço, Ansarah (2001, p.24) frisa que o produto turístico constitui-se de cinco 

componentes básicos: 

1. Atrações: matéria-prima, onde o núcleo se organiza; 

2. Facilidades, instalações e serviços: podem não gerar fluxos turísticos, 

mas a falta deles pode dificultar a visitação às atrações; 

3. Acessos: vias e meios de transportes integrantes da infra-estrutura do 

núcleo receptor; 

4. Imagens e percepções dos destinos: motivadores nas viagens turísticas; 

5. Preço: nas viagens como um todo, influenciando na decisão do cliente, 

devido à competitividade dos produtos. 

O termo atração serve para abranger características e eventos físicos que 

agradam aos cidadãos, novos moradores, visitantes, empresas e investidores 

(KOTLER; GERTNER; REIN; HAIDER, 2006, p.166). Percebe-se que em todas as 

definições supracitadas, o elemento atração é o que mais aparece nas definições, 

ou seja, pode-se afirmar que apesar da oferta turística constituir-se em uma junção 

de serviços e bens materiais, o atrativo turístico é o que se coloca como uma 

condição central no processo de atratividade e motivação turística. Assim, Beni 

(1998, p.271-294) define atrativo turístico como “todo lugar, objeto ou conhecimento 

de interesse turístico que motiva o deslocamento de grupos humanos para conhecê-

los”. Dentro dessa definição encontram-se os elementos naturais; histórico-culturais; 

manifestações e usos tradicionais e populares; realizações técnicas e científicas e 

acontecimentos programados  

Os atrativos histórico-culturais são manifestações concretizadas em elementos 

materiais que se apresentam sob a forma de bens imóveis ou móveis. Entende-se 

por imóveis aqueles considerados fixos e, por móveis fixos, os pertencentes ou não 

a coleções ou acervos, que estejam em exposições permanentes no mesmo local. 
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Suas subcategorias são três: Monumentos (arquitetura civil; religiosa/funerária; 

industrial/agrícola; militar; ruínas; esculturas; pinturas, outros legados); Sítios 

(históricos e científicos) e Instituições culturais de estudo, pesquisa e lazer 

(bibliotecas, arquivos e institutos históricos e geográficos. (BENI, 1998, p.276-278). 

No entanto, ao pensar em desenvolvimento turístico em um determinado local, 

as primeiras ações de planejamento se concentram no transporte, hospedagem, 

alimentação e opções de compra e lazer dos visitantes. Pressupõe-se que o turista 

ou visitante irá descobrir por si mesmo e encantar-se automaticamente com as 

belezas naturais, históricas e manifestações culturais. É na interpretação do 

patrimônio natural e cultural que o conhecimento do visitante e do habitante será 

ampliado e desvelado, visando estimular várias formas de olhar, apreender e 

experenciar encontrando a singularidade do lugar, símbolos e significados mais 

marcantes no composto da identidade e diferenciação do local. Os ambientes, em 

especial as cidades, devem ser vistos como um enigma a ser descoberto (MURTA; 

ALBANO, 2002, p.9). 

A cidade é como um organismo vivo, com células e órgãos vitais para o seu 

perfeito funcionamento. As cidades, ao mesmo tempo em que sintetizam as tensões 

sociais existentes, são espaços privilegiados de atrações, serviços, simbolismos e 

produções culturais. Estudar a cidade é considerar variáveis que dão referências e 

valores ao espaço urbano, seu caráter hospitaleiro ou não, de sua história, onde a 

compreensão de patrimônio deixou de corresponder apenas à qualidade estética, 

ampliando-se o conceito ao cotidiano da vida, no exercício da cultura e do 

desenvolvimento socieconômico das comunidades urbanas, responsável pela sua 

identidade e sua qualidade de vida (GRINOVER, 2006). 

Concentrados nas cidades, os patrimônios históricos e artísticos nas 

sociedades modernas ocidentais representam simbolicamente a identidade e 

memória de uma nação (OLIVEIRA, 2008, p.114). Estão relacionados com à idéia de 

autenticidade, legitimidade e herança ao mesmo tempo que auxiliam no resgate da 

memória e valorização da identidade. A preservação, conservação e recuperação do 

patrimônio histórico, no seu sentido amplo, faz parte de um processo de 

recuperação e conservação da memória, que permite a manutenção da identidade 

dos povos (BARRETTO, 2007, p.90). 

Com base em Portuguez (2004, p.8), acredita-se que o patrimônio refere-se às 

pessoas, às origens e à história de uma comunidade, pregando- se a necessidade 
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de preservar e conservar o patrimônio para reforçar a identidade das pessoas e dos 

lugares em primeiro lugar e, se houver potencial turístico, sua utilização para os fins 

recreacionais  

Mas, afinal de contas, o que seria identidade? No senso comum, corresponde 

ao conjunto de traços físicos que caracterizam uma pessoa. Aplicando-se o termo à 

questão cultural, pode-se definir identidade como um conjunto de características, 

que vai desde a construção de símbolos, passando por edificações, as crenças e 

tradições, peculiares a uma população, sociedade ou lugar, no qual instaura o 

processo de diferenciação e singularidade em relação aos demais grupos. 

Hall define identidade cultural como um conjunto de algumas principais fontes 

dentre elas gênero, nacionalidade e etnicidade (2005 apud FOETSCH 2007, p.62). 

Devendo ser vista como um processo social, onde o sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, definida histórica e não biologicamente, 

portanto, como algo formado ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes, e não algo inato existente na consciência no momento do 

nascimento, ressaltando que a sociedade na qual se está inserido desempenha um 

papel crucial na formação da identidade.  

Quanto à nacionalidade, esta pode ser vista como uma comunidade simbólica, 

podendo ser explicada através do seu poder de gerar um sentimento de identidade e 

lealdade, onde os sentidos estão contidos nas histórias que são contadas sobre a 

nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela 

são construídas e contribuem para o imaginário. A etnicidade por sua vez possui um 

significado puramente social refere-se às práticas e às visões culturais de 

determinada comunidade de pessoas e que as distingue das outras. (FOETSCH 

2007, p.62). 

Foetsch conclui que a identidade cultural pode ser entendida na perspectiva da 

identidade “étnico-cultural”, pois, ao se retratar de identidade de uma cultura, deve-

se localizá-la no tempo, espaço e no interior de um grupo étnico. Ao abordar estas 

questões, tem-se que a construção da identidade depende dos fatores de ordem 

cultural que os atores cultivaram e que vêm sendo constantemente colocados à 

prova em todos os lugares (2007, p.62). Nesse mesmo pensamento, Sá assinala 

que a identidade é o conjunto de características que qualificam uma nação com seu 

território, conjunto de raças, língua, cultura, crenças, religião, interesses e sua 

geografia, conferindo a esses elementos uma personalidade ou uma imagem (2002, 
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p.41). Complementando Dias, argumenta que a identidade cultural é a busca pela 

afirmação de uma diferença e de uma semelhança. Identificar significa procurar 

traços comuns entre si, fortalecendo o sentimento de solidariedade grupal (2006, 

p.50). 

Nos tempos atuais, a identidade é mais flexível e sujeita às mudanças e 

inovações, manifestando-se nos grupos como mãe ou professor, fazendo com que 

as pessoas passem a sentir a identidade como uma construção social (BARRETTO, 

2007, p.86). 

Muitos turistas procuram o reencontro com o passado, com tradições e 

identidades, uma espécie de resposta ao processo de mundialização da cultura que 

acelerado a partir da segunda metade do século XX, acarretando na ressignificação 

de uma série de conceitos e valores (BARRETTO, 2008, p.2). 

Cultura e turismo nos últimos anos foram valorizados, sendo fundamentais para 

o desenvolvimento de cidades, regiões e países. A exploração da cultura como 

atrativo turístico possibilitou o crescimento do turismo cultural, principalmente em 

ambientes urbanos. 

O turismo cultural é aquela forma de turismo que tem por objetivo, entre 
outros fins, o conhecimento de monumentos e sítios histórico-artísticos. 
Exerce um efeito realmente positivo sobre estes tanto quanto contribui - 
para satisfazer seus próprios fins - a sua manutenção e proteção. Esta 
forma de turismo justifica, de fato, os esforços que tal manutenção e 
proteção exigem da comunidade humana, devido aos benefícios sócio-
culturais e econômicos que comporta para toda a população implicada 
(ICOMOS, 1976).  

A Association for Tourism and Leisure Education na sua definição conceitual 

aborda que o turismo cultural deve ser entendido como movimento de pessoas para 

atrações culturais fora da sua residência, com o objetivo de assimilar novas 

informações e experiências com vistas a atender suas necessidades culturais 

(RICHARDS, 1996, p.24). O Ministério do Turismo entende que este tipo de 

segmento “compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto 

de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”. 

Para Swarbrooke, o turismo cultural tem múltiplas facetas. Fica claro, porém 

diante dos vários recursos utilizados (atrações históricas; festivais; cultura popular; 

tipos de arquitetura; comidas e bebidas tradicionais; artes; locais religiosos; 
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linguagem, etc), que ele pode não ser abrangente, apesar dos diferentes tipos de 

recursos culturais estarem inter-relacionados (2000, p. 37). 

Segundo a OMT, em 2004, 40% das viagens foram culturais, o que representa 

305 milhões de pessoas. Estes cálculos apresentam uma definição muito alargada 

de turismo cultural, mas as investigações da ATLAS (Association for Tourism and 

Leisure Education) demonstram que o turista que viaja por motivações estritamente 

culturais está entre 5 e 8% do total do mercado turístico, o que representa cerca de 

60 milhões (RICHARDS, 2004 apud PÉREZ, 2009 p.120). 

Pérez ainda menciona que face ao turismo convencional e de massas, o 

turismo cultural aparece como uma alternativa ao turismo de sol e praia, mas, num 

sentido genérico, o turismo pode ser entendido como um ato e uma prática cultural, 

falando em “turismo cultural” como uma reiteração, não existindo turismo sem 

cultura, daí a origem de se falar em cultura turística, pois o turismo é uma expressão 

cultural (2009, p.120). 

Essas conceituações e informações a respeito do turismo cultural, são 

necessárias, pois como segmento turístico auxilia no processo de diagnóstico do 

público-alvo e promove a valorização dos recursos culturais existentes em uma 

localidade, com o intuito de reforçar aspectos de atratividade para o destino. Kotler, 

et al, salientam a importância de lugares conservarem o sabor do passado como um 

aspecto decisivo no seu desempenho competitivo e interno, pois “ muitas cidades 

desperdiçam oportunidades de marketing e outras exploram sua personalidade local 

e seu patrimônio histórico sabiamente” ( 2006, p.168).  

De forma mais aprofundada, Chias (2007, p.64) esclarece que dentro do seu 

processo estratégico de implementação da divulgação de um destino, o sistema que 

utiliza para a valorização dos recursos engloba três características: unicidade; valor 

intrínseco e caráter local. Unicidade significa o valor único do recurso na cidade, 

região, país, continente ou mundo. Intrínseco é a tipificação do recurso dentro de 

sua própria categoria. Já o caráter local é o valor a ser outorgado a um recurso por 

ser típico ou característico do lugar, atribuindo-lhe sempre um diferencial pelo fato 

de ser próprio, fazendo parte da identidade local e adicionando o aspecto de 

autenticidade no atrativo. A identidade do núcleo receptor torna o destino único e 

valioso, os elementos do núcleo de identidade devem refletir o significado e a 

essência do destino (LIN; PEARSON; CAI, 2011, p.5). 
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Para iniciar esse processo de valorização dos atrativos turístico é necessário 

primeiro inventariar o patrimônio cultural e natural. A Organização das Nações 

Unidas para Educação e a Cultura (Unesco) firmou na cidade de Paris a Convenção  

sobre proteção do patrimônio mundial cultural e natural em 1972, que definiu, no 

artigo 1º,  que “patrimônio cultural” são: 

• Os monumentos: obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura 

monumentais, elementos de estruturas de caráter arqueológico, inscrições, 

grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de vista 

da história, da arte ou da ciência;  

• Os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude da 

sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem tem valor universal 

excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência;  

• Os locais de interesse ou sítios: obras do homem, ou obras conjugadas do 

homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, 

com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, 

etnológico ou antropológico.  

O patrimônio cultural (material e imaterial) é a matéria-prima do turismo cultural 

simbolizando a identidade cultural de uma comunidade, nas dimensões locais, 

regionais ou nacionais. Camargo expõem a preservação ou conservação das 

edificações e dos conjuntos urbanos, afirma-se como uma necessidade face ao grau 

de destruição. O interessante a relatar que essas destruições bem como sua 

necessidade surgiram a partir do fenômeno da Revolução Industrial (2002, p.14). 

A partir da Revolução Industrial, as cidades deixam de ter um perímetro 

delimitado e preciso. As muralhas foram demolidas em razão do desuso e 

necessidade expansão, correspondendo àquilo que se pode chamar de território 

urbano. Outro traço está relacionado à segmentação socioeconômica em bairros. 

Porém, para falar de preservação e conservação como política de Estado é preciso 

remeter à Revolução Francesa, 60 anos após a queda da Bastilha. A essa época 

atribui-se o conceito de patrimônio nacional, ou seja, os cidadãos, com essa 

Revolução, eram iguais e livres perante a lei, e, nascidos no país, são todos irmãos 

e herdeiros do mesmo pai, o Estado Nacional. Por conseguinte os monumentos 

seriam a materialização da identidade nacional, e, por meio deles, os cidadãos se 
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reconheceriam franceses. Um retorno à Revolução francesa é fundamental para 

relacionar turismo e patrimônio, pois os revolucionários avaliavam os benefícios do 

patrimônio, ao preservar seus monumentos, através do lucro que dele se obtia com 

a sua contemplação pelos viajantes além do próprio sentido de herança nacional e 

conservação (CAMARGO, 2002). 

Analisar e interpretar o patrimônio é considerar que ele pertence à cultura em 

seu sentido amplo, está fundamentalmente relacionado ao passado e um legado 

cultural de um povo pelo qual se converge em uma representação da comunidade 

que herdou e o detém com a finalidade de tornar-se um símbolo de identidade dessa 

comunidade. Para Canclini (1999), destacado por Dias (2006, p.83) os bens 

acumulados pela sociedade ao longo da história não pertence a todos, mesmo 

estando disponível e com acesso a todos, o patrimônio cultural deve ser entendido 

como espaço, não somente de unidade, mas de luta material e simbólica entre 

classes, etnias e grupos sociais. 

Contextualizado em um determinado local, o patrimônio histórico-cultural 

permite a reconstituição de sua produção e sua apropriação por sociedades 

específicas além de estabelecer ligações entre as comunidades que o ocuparam no 

passado e aqueles que residem no presente, tornando possível, desse modo, 

examinar em que medida o patrimônio cultural representa uma continuidade cultural 

(DIAS, 2006, p.99).  

O olhar do turista volta-se para aquilo que é especial, incomum, novo e 

especificamente se o cenário dessa contextualização está mantido ou conservado, 

pois como destaca E. Herriot, citado por Chias (2007, p.45), “o valor de uma 

civilização é medido não pelo que sabe criar, mas pelo que sabe conservar”. As 

novas exigências do público-consumidor - os turistas - levam a um novo pensar de 

cultura, não apenas como motivação para a viagem, mas como insumo específico, 

ao lado dos atrativos naturais e dos serviços, na concepção e formatação do produto 

turístico (GASTAL, 2001, p.34). 

O planejamento e a gestão do destino turístico organizam o uso, consumo e a 

comercialização dos produtos e serviços turísticos, tanto para a população local 

como para os visitantes nacionais e estrangeiros, pois uma cidade não será boa 

para o visitante se não for boa para o habitante. Os atrativos são pontos centrais 

para um destino turístico, em função da sua representatividade no processo de 

decisão e motivação de visitantes e ainda, sendo um ambiente utilizado para 
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estudos sobre o perfil da demanda e do mercado de turismo de qualquer localidade 

(MAZARO; VARZIN, 2008). Isso faz da Avenida Sete de Setembro, um espaço 

potencial para se tornar um atrativo de diferenciação da cidade de Manaus, 

enquanto destino turístico, devido a sua originalidade e características evolutivas e 

históricas da paisagem. 

A valorização do patrimônio histórico-cultural, enquanto produto turístico e base 

para a construção da identidade, é um dos aspectos norteadores dessa pesquisa, 

pois através do estudo e propostas para a área, poderão ser apresentados e 

discutidos novos balizadores para o desenvolvimento local, em termos econômicos, 

fortalecendo o laços dos moradores com a paisagem urbana da Avenida Sete de 

Setembro e promovendo um melhor posicionamento do destino Manaus no mercado 

turístico através da diferenciação e especialização da sua oferta turística.  

 

1.4. Procedimentos metodológicos 

 

Quanto à forma de abordagem o trabalho pode ser caracterizado como um 

estudo qualitativo, baseado em uma análise aprofundada da área, objeto da 

investigação. Costa (2001, p.39) relata que a pesquisa qualitativa tem um caráter 

globalizante, decorrente de uma análise que se apóia na observação dos fenômenos 

em toda sua extensão. As variáveis de interesse levantam as possíveis variáveis 

existentes, objetivando dentro da interação entre elas o verdadeiro significado do 

objeto de estudo. 

Para Goldenberg (1999, p.53), os dados qualitativos descrevem 

detalhadamente as situações com o intuito de compreender os indivíduos na sua 

essência. A abordagem qualitativa está relacionada a particularidades, visto que se 

encontra especificamente nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 

pode ou não deveria ser quantificado. Desta forma, ela trabalha com um universo 

dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes. Minayo expõem que na pesquisa qualitativa dificilmente os resultados 

podem ser traduzidos em números e indicadores quantitativos (2007, p.21). 

Analisando as autoras supracitadas, entende-se que a relação íntima entre o 

turismo e o estudo qualitativo está ligada à natureza do fenômeno turístico que se 

localiza no ramo das Ciências Sociais Aplicadas. 
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Abreu (2007, p.12) considera que a relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito são vínculos indissociáveis entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não se traduz em números. Dentro do processo de pesquisa qualitativa, 

a interpretação dos fenômenos e a atribuição significativa dada a esses fenômenos 

são premissas básicas na construção da análise. A pesquisa qualitativa, na opinião 

de Merrian (1998, p.5), é um conceito genérico que abrange várias formas de 

pesquisa, ajudando a compreender e explicar o significado dos fenômenos sociais. 

No que tange ao estudo em questão, a análise da paisagem urbana da Avenida 

Sete de Setembro no contexto turístico e sócio-espacial da cidade de Manaus 

enquadra-se na pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, que de acordo com Yin 

(2005, p.20) corresponde a uma estratégia de pesquisa que contribui com o 

conhecimento dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos, além de 

outros relacionados. Através desse método buscou-se compreender fenômenos 

sociais complexos no contexto da Avenida Sete de Setembro, numa perspectiva que 

permitiu abarcar os múltiplos elementos responsáveis por sua configuração. 

O presente estudo, no enfoque dos objetivos, classifica-se como descritivo, 

pois, procura aprimorar idéias ou descobrir intuições, identificando os fatores que 

contribuem para a ocorrência desses fenômenos através da observação dos fatos 

(DENCKER, 1998 p.151). 

Acredita-se também, que a pesquisa caracteriza-se como descritiva, na medida 

em que, conforme explica Merriam, esse tipo de trabalho tem como produto final um 

rico e denso relato do fenômeno estudado, retratando a interação dos fatos ao longo 

de um período do tempo (1998, p.29-30). 

No turismo, os estudos descritivos são os mais utilizados em função da 

descrição sistemática, objetiva e precisa das características de uma determinada 

população ou área de interesse (SCHLUTER, 2003, p.77).  

Pizam (1994), citado por Schluter (2003, p.77), assinala que “as análises 

descritivas permitem a utilização de qualquer técnica de coleta de dados e são 

utilizados com maior freqüência nos estudos de casos e nos questionários”. 

Cervo (2007, p. 61) reforça as afirmações acima citadas quando diz que a 

pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

(variáveis) sem interferência do pesquisador, buscando o conhecimento das 

situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e demais 

aspectos do comportamento humano, individual ou coletivamente. 
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No caso dessa dissertação, a situação dialética da pesquisa descritiva decorre 

da intenção de descrever a paisagem urbana da Avenida Sete de Setembro, 

interpretando-a como parte integrante de um contexto maior representado pela 

formação sócio-espacial regional, relacionada a fatores mundiais, nacionais e 

regionais. Assim sendo, os aspectos paisagísticos serão considerados de suas 

origens à atualidade passando pelos principais momentos da história da cidade, 

sendo reconhecidos e valorizados frente à população residente ou ao interesse 

turístico que poderá despertar. 

Conforme Fonseca (2010, p.88), em todo empreendimento de pesquisa, o 

pesquisador deve tomar a decisão quanto à totalidade do campo, ou parte do 

mesmo a ser abarcada. À totalidade do campo chamamos de “universo” e a amostra 

consiste na utilização de parte desse universo. 

Após a fase de tipificação e explanação da pesquisa é necessário contemplar o 

momento da aplicação dos instrumentos selecionados e das técnicas escolhidas 

com a finalidade de coletar os dados. (OLIVEIRA NETTO, 2006, p.69). 

Este trabalho utilizará procedimentos baseados em Dencker (1998, p.152-155),  

com o uso das fontes de papel que será a bibliográfica e documental. Já quanto aos 

dados fornecidos por pessoas será do tipo estudo de caso. 

Costa (2001, p.34) afirma que a pesquisa bibliográfica vem basicamente dos 

livros e revistas que o pesquisador decide utilizar, enquadrando-se nessa categoria 

as fontes de informações obtidas via internet. A pesquisa bibliográfica aumenta o 

grau de amplitude e economia de tempo, possibilitando o levantamento de dados 

históricos (DENCKER, 1998, p.152).  

Diferentemente da pesquisa bibliográfica, a documental ainda não recebeu 

tratamento analítico ou que pode ser reelaborado. São documentos oficiais, 

pessoais, internos de instituições públicas ou privadas bem como dados estatísticos 

gerados por relatórios de empresas ou do IBGE. Mesmo constituindo dados estáveis 

e históricos, o pesquisador deve ater-se a verificar sua veracidade e 

representatividade procurando interpretar de forma correta o conteúdo analisado. 

(DENCKER, 1998, p.153). No caso em questão, foram coletadas iconografias e 

informações da Avenida Sete de Setembro e das edificações de relevância para o 

turismo; Lei Orgânica do Município; Plano Diretor da cidade de Manaus; Indicadores 
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de Turismo da AMAZONASTUR1 e MANAUSTUR2; Plano Nacional de Turismo-

MTUR3; Informações obtidas junto ao IBGE4; Material promocional impresso e nos 

sites do Amazonas Convention Bureau; das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Turismo e Cultura, das principais agências de turismo que trabalham com o 

receptivo em Manaus, além de outros documentos que direta ou indiretamente 

possuíam dados referentes ao Centro Histórico de Manaus (área onde a Avenida 

está contida). 

Para finalizar os procedimentos técnicos, define-se como caráter de estudo de 

caso para pesquisa supracitada, que conforme Dencker (1998, p.155) é um estudo 

exaustivo de situações, áreas ou objetos, permitindo o conhecimento em 

profundidade dos processos e das relações sociais existentes na investigação. 

Ainda complementado por Stake (1994, p.435), os estudos de casos têm se tornado 

uma das formas mais comuns de fazer pesquisas qualitativas, mas que representa a 

escolha do que se pretende estudar.Na investigação em questão, a espacialidade foi 

analisada através da sua evolução no tempo como resultado das questões sociais e 

econômicas dominantes, materializadas nas edificações e no contexto histórico da 

Avenida Sete de Setembro, a ser desvelado.  

O estudo de caso permite uma investigação que tem por intuito preservar as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real, tais como 

ciclos de vida individuais, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 

internacionais, entre outros. Encarado como mais adequado para a investigação de 

um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, onde os limites entre os 

mesmos não são claramente percebidos. Dentro de uma pesquisa histórica lida com 

situações emaranhadas entre fenômeno e contexto, geralmente com 

acontecimentos não-contemporâneos (YIN, 2005, p. 20- 32). 

Resumindo, Merriam (1998, p.16) diz que a busca de um estudo de caso 

qualitativo é a descrição e análise holística de forma intensiva de uma entidade, 

fenômeno ou unidade social, tendo o mesmo características particularistas, 

descritivas e heurísticas, apoiando-se fortemente no raciocínio indutivo a partir do 

manuseio de múltiplas fontes de dados. 

                                                           
1Empresa Amazonense de Turismo, órgão do governo estadual responsável pela gestão e 
planejamento do Turismo no estado. 
2 Fundação Municipal de Eventos e Turismo, secretaria municipal da Prefeitura que responde pelo 
turismo na cidade de Manaus. 
3 Ministério do Turismo. 
4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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A inquietação do estudo partiu justamente da observação das transformações e 

historicidade específicas e singulares da Avenida Sete de Setembro como elemento 

indutor da valorização da história do Amazonas e paisagem urbana construída na 

área, como um símbolo da aliança entre Cultura e Natureza, binômio diferenciador 

na atratividade turística da cidade de Manaus em relação a outros destinos turísticos 

brasileiros. 

Numa pesquisa qualitativa, as técnicas de observação e a análise de 

documentos são os instrumentos de coleta mais utilizados (DENCKER, 1998, 

p.127). A coleta de dados tem como propósito obter informações sobre a realidade 

foco da investigação. Uma das formas de coleta a ser utilizada é a análise de 

conteúdo. Schuluter (2003, p.110) citando Ander-Egg e López-Aranguren, destaca 

ser “uma técnica de pesquisa para descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto na comunicação”. Isso ocorreu no momento que se buscou 

comprovar que a Avenida Sete de Setembro não é comercializada ou propagada 

como roteiro turístico pelos órgãos públicos estaduais, municipais de turismo e 

cultura, bem como entidades privadas que promovem o destino Manaus, usando 

instrumentos como a análise dos sites, cartazes e folheterias distribuídas para a 

divulgação dos atrativos turísticos da cidade. Desta forma, Schuluter (2003, p.111) 

confirma o exemplo acima citado quando diz que a técnica de análise de conteúdo é 

utilizada com freqüência no estudo do turismo, por meio de folheteria com o objetivo 

de analisar a posição de um destino em um determinado contexto. 

Após a coleta das informações a etapa seguinte é de organização dos dados 

(SCHULUTER, 2003, p.127). Como no estudo de caso os procedimentos de coleta 

de dados são os mais variados, o processo de análise e interpretação pode, 

naturalmente, envolver diferentes modelos de análise, porém é comum admitir que, 

nessa fase, a natureza da análise seja predominantemente qualitativa. Assim, serão 

analisados os gráficos, tabelas e figuras provenientes da fase do levantamento 

documental e bibliográfico, os quais serão interpretados pelo pesquisador. 

 “O homem procura conhecer a realidade para poder agir sobre o rumo dos 

acontecimentos” (DENCKER, 1998, p.30). Não teria como o homem alcançar essa 

busca pelo conhecimento se não fundamentar sua pesquisa em procedimentos de 

metodologia científica, pois essa se constitui a base para o entendimento da 

realidade e da dinâmica que o cerca, permitindo assim a elaboração de propostas 

que visam tanto ações em pequena escala, no âmbito empresarial, quanto em 
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macro escala, no caso de planejamento (DENCKER, 1998, p.30). Esses 

procedimentos metodológicos fornecem um arcabouço científico que auxiliam na 

busca pelas informações e na concretização dos objetivos da pesquisa. 

A Avenida Sete de Setembro está contida no Centro Histórico de Manaus 

(art.342 da Lei Orgânica do Município de 1990). Como extensão de características 

do próprio Centro Histórico, a avenida é uma área comercial e residencial que 

concentra um grande volume de pessoas daquilo que se pode chamar de população 

flutuante, freqüentada tanto por visitantes como os residentes locais. Hoje, ela é 

encarada apenas como, uma das principais vias de trânsito da cidade, onde possui 

edificações históricas, monumentos, praças e áreas que recentemente sofreram 

intervenções de urbanização contempladas no Programa de Saneamento Ambiental 

dos Igarapés de Manaus-PROSAMIM do governo estadual em convênio com o BID. 

A finalidade da pesquisa é de justamente ampliar o olhar, pois se percebe que 

não é dada a devida importância do contexto social e histórico da Avenida Sete de 

Setembro como um conjunto único de diferenças espaciais urbanas singulares, que 

poderia ser mais bem explorada no contexto turístico, reforçando os aspectos de 

identidade e memória do lugar para residentes e visitantes. 
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2. A FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL  
 

O processo de elucidação da evolução no que tange aos aspectos sociais, 

históricos, econômicos da Amazônia Ocidental deve ser entendido como um 

contexto explicativo da formação sócio-econômica na região, em especial do estado 

do Amazonas. A compreensão do seu contexto geral e específico exige a análise da 

forma de ocupação e manifestações histórico-culturais desse território que remetem 

às suas origens até os dias atuais, como forma de proporcionar uma melhor 

apreensão da Avenida Sete de Setembro no contexto atual da cidade de Manaus.  

A história da Amazônia é um processo social entrecortado por relações sociais 

e de poder político de nove Estados-nação, com centenas de etnias, diversos grupos 

sociais de interesses distintos e de todos os tamanhos. Localizada ao norte da 

América do Sul, a Amazônia compreende toda a bacia amazônica com a extensão 

de 7.584.421 km2 e é formada pelos seguintes países: Brasil, Bolívia, Colômbia, 

Peru, Guiana, Venezuela, Suriname, Equador e Guiana Francesa (SOUZA, 2009), 

conforme retratado na figura 4: 

Figura 4: Mapa com os limites da Amazônia Internacional (Panamazônica) e Legal. 
Fonte: http://www.pinonfriaes.com/page_25.html. Acessado em 09 de janeiro de 2012. 
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 No Brasil representa 68% dos limites territoriais do país e compõem-se dos 

estados do Pará, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, oeste do Maranhão, 

Mato Grosso e Tocantins, denominado Amazônia Legal (SOUZA, 2009), com uma 

população, segundo o Censo do IBGE de 2010, é de 18.899.576 habitantes, 

possuindo uma área de 4.706.905 Km2. A divisão desses limites está ilustrada na 

figura 5:  

Figura 5: Mapa Georeferenciado da Amazônia Legal ou Brasileira.  
Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=590.Acessado em 09 de 
janeiro de 2012. 

 

 

Desta forma, para conhecer a Amazônia é preciso saber como ela se formou 

no passado, ou seja, sua história geológica. A conformação atual da Amazônia 

ocorre na era geológica mais recente, Cenozóica, com o surgimento da Cordilheira 

do Andes, que com a formação de um grande lago de água doce no centro da bacia 

amazônica provocou o processo de escoamento das águas do lago pela área da 

bacia, nos milhares de anos seguintes, fazendo com que o terreno tomasse a forma 

atual predominantemente plano (PONTES FILHO, 2000). A tabela abaixo resume 

esses períodos com a evolução da formação da Amazônia: 
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Tabela 2: A formação geológica da Amazônia e os seus períodos.  
Fonte: PONTES FILHO (2000). 

ERA PERÍODO ÉPOCA AMAZÔNIA: EVENTOS 
Pré-Cambriana/ 
Proterozóica 

  Formação do maciço das 
Guianas e do Escudo Brasileiro 

Paleozóica Sipuriano  Formação da Bacia Sedimentar 

Mesozóica Cretáceo  Separação entre o Continente 
Sul-Americano e o Continente 
Africano 

 

Cenozóica 

 

Quase no Terciário 

 

Quase no 
Paleoceno 

 

Aparecimento da Cordilheira 
dos Andes 

 

Quartenário 

 

 

Pleistoceno 

A partir do 
Eoceno 

Formação de um grande lago 
de água doce. 

Ruptura do vínculo oriental 
entre Planalto das Guianas e o 
Planalto Brasileiro 

 

Holoceno 

  Formação atual da Amazônia: 
Planaltos ao Norte (Guiano) e 
ao Sul (Brasileiro) Planície-área 
ocupada pela bacia Amazônica. 

 
Através de estudos arqueológicos, a Amazônia tem revelado uma pré-história 

antiquíssima, permitindo aos estudiosos da área afirmar que a região é habitada há 

mais de 10.000 anos. Há relatos da existência dos primitivos povoadores e primitivos 

agricultores invasores na Amazônia. Os povoadores traziam o fogo e instrumentos 

líticos ou pedras, viviam da coleta de produtos florestais, da pesca e da caça. O que 

possibilitou a sobrevivência desses povoadores na época foi a utilização da 

mandioca e da pesca, sem o qual não teriam resistido ao novo lar e viabilizado o 

crescimento demográfico. No final da época dos primitivos povoadores, que durou 

15.000 a 3000 a.C, os indícios de agricultura e cerâmica tornaram-se mais 

freqüentes, o cultivo de vegetais foi introduzido, na Amazônia, a partir de outras 

regiões através dos primitivos agricultores ou povos invasores. As populações que 

evoluíram denominam-se Cultura da Floresta Tropical, enquanto os que 

permaneceram nas fases mais antigas de desenvolvimento compõem a Cultura 

Marginal. A Marginal seria a dos primitivos povoadores (15.000 a 3000 a.C) e a de 

Floresta Tropical corresponderia a dos primitivos agricultores, que invadiram a 
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região, a partir de 3000 a.C. (LOUREIRO, 1982, p.24-26). As principais fases de 

ocupação da Amazônia, segundo Pontes Filho, são: 

Tabela 3: Fases da ocupação da Amazônia.  
Fonte: PONTES FILHO (2000). 
8000 a.C ou 

mais 

8000 e 3000 

a.C 

3000 e 1000 

a.C 

1000 e 200 

a.C 

Séc. I e XII Séc. XIII e XV 

Amazônia fria e 

seca após o 

degelo da era 

glacial, grande 

volume de água 

e vegetação 

rasteira. Os 

homens vivem 

da caça de 

animais e coleta 

de frutos e 

raízes, morando 

em cavernas 

Chuvas e 

umidade 

freqüentes, 

permitindo que 

a floresta 

desenvolva. O 

homem 

transfere-se da 

caverna para a 

mata e 

alimenta-se de 

animais 

menores e 

vegetais 

Surgem os 

povos 

ceramistas, 

pescadores e 

coletores de 

frutos silvestres 

e de mariscos. 

Ocupando a 

beira dos rios e 

do litoral do 

Pará 

Oriundos do 

noroeste da 

América do Sul, 

grupos 

ceramistas 

chegaram e 

ocuparam o 

centro de 

Marajó. Usavam 

a agricultura de 

maneira 

incipiente, 

fazendo uso da 

caça, pesca e 

coleta 

Ocupação pela 

agricultura 

itinerante, 

deslocando-se 

dos locais de 

cultivo para que 

a área utilizada 

pudesse se 

recompor. 

Erguiam suas 

aldeias nas 

margens dos 

rios com a 

produção de 

cerâmicas. 

Destacam-se 

marajoaras e 

tapajós. 

Dominavam a 

horticultura na 

floresta e 

erguiam casas 

em terrenos 

artificiais, 

produzindo 

cerâmicas 

decoradas e 

coloridas e 

também 

sepultavam 

seus mortos. 

  

Em 2003, durante as obras de restauração da Praça D.Pedro II (localizada no 

início da Avenida Sete de Setembro), dentro do projeto Centro Antigo de Manaus do 

Programa Monumenta, em convênio com o Ministério da Cultura e a Prefeitura de 

Manaus, foram descobertas seis grandes urnas funerárias indígenas na área 

provenientes da cultura da fase Paredão (a partir de 100 d.C), foram exumadas pela 

equipe de arqueólogos da USP5 e da Universidade Federal do Amazonas-UFAM 

(LOUREIRO, 1982; ABRAHIM, 2006). Existem incidências de petroglifos e pinturas 

rupestres espalhados por toda a Amazônia, gravados em paredões de pedra, em 

cachoeiras e mutações. A fase Paredão corresponde ao horizonte de 100 a 800 d.C, 

está espalhada por Manaus, Itacoatiara, Careiro e Solimões, apresenta motivos 

incisos, decorados e ponteados, com adornos zoomórficos, herdeira da tradição 

barrancoide (LOUREIRO, 1982). 

Na visão de Pontes Filho, o homem amazônico é milenar e constituiu, até a 

invasão da Amazônia pelos europeus, sociedades auto-sustentáveis. Nos sítios 

                                                           
5 Universidade de São Paulo. 
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arqueológicos a maioria dos vestígios encontrados são de pedra e cerâmica, os 

povos desse período não conheciam e nem possuíam escrita, caracterizando de 

forma geral, a arqueologia da Amazônia pela fabricação de objetos de pedra e de 

cerâmica, alem de material perecível- madeira, fibras, folhas, etc, (2000, p.31). 

A Amazônia que os europeus iriam descobrir no século 16, estava habitada 

havia 10 mil anos ou mais. Viviam aqui grandes grupos humanos em diferentes 

estágios culturais, com formas próprias de organização social que serão destruídas 

durante o processo de colonização. As fases arqueológicas, com estoque de 

pesquisa ainda pequeno, nos possibilita descobrir que as populações primitivas 

habitavam tanto áreas de várzea da grande malha fluvial, formada pelo rio 

Amazonas e seus tributários, quanto a floresta de terra firme bem como a faixa de 

litoral marítimo. Os estudos demonstram que essas populações distribuíam-se em 

pelo menos cinco troncos lingüísticos: Tupi, Aruak,Karib, Pano e Gê (GARCIA, 2010, 

p.17). 

A invasão européia deixou como legado para a região, um brutal processo de 

despovoamento e de extinção cultural, pois antes havia uma ampla diversidade 

social em uma Amazônia bastante povoada por povos adaptados às condições 

ambientais do local. Quando os europeus chegaram, no século XVI, a área era 

habitada por um conjunto de sociedades hierarquizadas, com alta concentração 

demográfica, ocupando o solo com povoações em escala urbana, um sistema 

intensivo de produção de ferramentas e cerâmicas, agricultura diversificada, rituais e 

ideologias vinculadas a um sistema político centralizado e uma sociedade 

fortemente estratificada (SOUZA, 2009, p.38). 

As informações de Carvajal, citadas por Garcia (2010, p.17), foram confirmadas 

por Cristobal de Acuña, jesuíta espanhol que acompanhou a expedição de Pedro 

Teixeira, de Quito ao Pará, e escreveu o Novo Descobrimento do Grande Rio 

Amazonas: 

 Todo este novo mundo (chamemo-lo assim) é habitado de bárbaros de 
 distintas províncias e Nações, das quais posso dar fé, chamando-as por 
 seus nomes e assinalando as suas situações, umas de vista, outras por 
 informações de Índios que nelas haviam estado. Passam de cento e 
 cincoenta, todas as línguas diferentes, tão dilatadas e povoadas de 
 moradores como as que vimos por todo este caminho(...). São tão seguidas 
 estas Nações, que dos últimos povoados de umas, em muitas delas, se 
 ouvem lavrar os paus nas outras, sem que tamanha vizinhança os obrigue a 
 fazer as pazes, conservando perpetuamente contínuas guerras, em cada 
 dia se matam e se cativam inúmeras almas;desaguadeiro ordinário de tanta 
 multidão, sem o qual já não caberiam naquela terra. 
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A partir de agora, será contextualizado o momento da invasão da Amazônia, 

associando-se ao período do Mercantilismo, pois esse era o contexto que o mundo 

vivia naquele momento e o que impulsionou tanto a descoberta do Brasil como da 

Amazônia. Representando a consolidação do comércio como atividade rendosa, o 

Mercantilismo6 tornou-se a principal base político-econômica da Idade Moderna. 

Consistia em um regime que o homem europeu sobrevivia da circulação de 

mercadorias, com a proteção e intervenção de Estado absolutista e centralizador. O 

primeiro Estado Moderno a ser formar com consistência foi Portugal, posteriormente 

Espanha, França, Holanda, Inglaterra, respectivamente. Portugal e Espanha 

precisavam obter riqueza com o comércio, nesse sentido lançaram-se no oceano 

Atlântico, dando à Coroa Espanhola a descoberta, em 1492, de novas terras a oeste 

do continente europeu. Já em 1500, uma expedição portuguesa, comandado por 

Pedro Álvares Cabral chegaria ao Brasil e, depois outras expedições seriam feitas e, 

nesse contexto, à Amazônia. Pelo Tratado de Tordesilhas (1494), a maior parte das 

terras da Amazônia era de posse da Espanha, que dedicou pouca atenção a região, 

mantendo-a inexplorada durante a maior parte do século XVI (PONTES FILHO, 

2000).  

Legendários navegadores europeus atravessaram o oceano atlântico, 

chegando à foz do rio Amazonas (Marañon, para os espanhóis), antes de Cabral 

aportar no litoral brasileiro, destaca-se aqui o nome de três espanhóis: Vicente 

Yañez Pinzón, Diego de Lepe e Alonso de Hojeda (GARCIA, 2010, p.16). Os 

primeiros contatos entre indígenas da Amazônia e os europeus deu-se no século 

XVI. Em fevereiro de 1500, após descobrir o rio Amazonas (chamado inicialmente 

pelos colonizadores de rio Santa Maria de la mar Dulce), Vicente Pinzón visitou as 

ilhas da foz e  apoderou-se de índios para vendê-los como escravos. Tempos 

depois, Francisco Orellana desceu o rio Amazonas e descobriu seus principais 

afluentes, passando pela foz do Nhamundá, em 1542, onde foi atacado pelas 

célebres Amazonas, mulheres guerreiras. Após estes fatos fortuitos realizados pelos 

espanhóis, o cenário dos primeiros acontecimentos caracterizou-se pelo choque da 

civilização européia com a indígena na foz do Amazonas, no qual, posteriormente, 
                                                           
6 Para Pereira (1998) apesar do predomínio dos interesses mercantis em Portugal (e também na 
Espanha) o feudalismo ainda era o sistema dominante, mesmo estando em decomposição, ou seja, o 
contexto europeu nessa expansão navegadora estava marcado pela coexistência do sistema 
mercantilista em desenvolvimento e o feudalismo em decadência, adotando de forma ambígua a 
exploração de suas colônias dentro de uma dinâmica mercantil adotando métodos feudais, 
beneficiando os nobres. 
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os luso-brasileiros obtiveram vitória na luta pela posse da área. Antes da presença 

lusitana, os holandeses e ingleses tiveram várias incursões pela região, em busca 

do Eldorado, tinham intenso comércio com os índios, comprando-lhes urucu, 

algodão, madeiras, tabaco, peles, peixe-boi, escravos e muiraquitãs. Navegaram e 

estabeleceram postos entre os anos de 1599 até 1632, destruídos mais tarde pelos 

portugueses (LOUREIRO, 1982). 

Os portugueses fixaram-se na foz do rio Amazonas em 1616, tempo da União 

Ibérica, com a construção do Forte Presépio (por Francisco Caldeira) que tinha a 

finalidade de expulsar ingleses e holandeses, começando a empurrar para o oeste a 

linha de Tordesilhas, dando partida ao processo de colonização que possibilitou à 

Coroa Lusa incorporar aos seus domínios os extensos territórios amazônicos que se 

tornariam brasileiros. Consumada a vitória, redefiniu-se a estratégia de defesa e 

colonização do litoral norte brasileiro, mandando tropas lusas rumo à foz do rio 

Amazonas, montando bases, expulsando os europeus não-ibéricos, retomando 

territórios ocupados e instituindo o sistema legal de organização do trabalho 

indígena vigente na época: o sistema de “capitães de aldeia” (GARCIA, 2010, p.20-

21; PONTES FILHO, 2000, p. 60). A conquista luso-brasileira da foz do Amazonas 

foi mais bem programada que a dos seus concorrentes, pois tinha uma diretriz 

político-religiosa sobrepondo-se à econômica dos seus opositores (LOUREIRO, 

1982). 

No século XVII, grande parte da economia da região estava voltada para a 

produção de mercadorias destinadas ao consumo externo, dificultado pela logística 

de transporte. Já o século XVIII pode ser dividido em três períodos, conforme 

Loureiro (1982): 

a) Pré-Pombalino = continuação das guerras justas7, a expansão das fronteiras 

e o progresso missionário; 

b) Pombalino = período do despotismo do Marquês de Pombal, onde houve 

inegável progresso, com a libertação dos índios, a submissão das ordens 

religiosas e da nobreza, crescimento populacional, advento da Companhia 

Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, demarcação de fronteiras, 

redivisão territorial e o desenvolvimento econômico entre 1750 e 1778; 

                                                           
7Guerras justas são expedições militares que invadiam os territórios indígenas aprisionando-os e 
levando-os ao mercado de escravos. Homens, mulheres e crianças eram vendidos como escravos 
aos colonos (PONTES FILHO, 2000, p.69). 
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c) Pós-Pombalino = desenvolvimento econômico mais lento com um progresso 

social mais rápido 

Neste século XVIII, as ordens religiosas desenvolveram-se rapidamente, com o 

progresso das missões instaladas, a catequese de áreas não tocadas e a atuação 

no campo econômico, utilizando o trabalho dos índios. Além do açúcar, sal, cacau e 

do gado, as missões produziam aguardente, mel, tapioca, farinha, feijão e inúmeros 

outros produtos. Essas ordens deixaram na Amazônia dezenas de missões, que se 

transformaram nos atuais centros populacionais (LOUREIRO, 1982). 

A narrativa de frei Gaspar de Carvajal revelou que a Amazônia foi um 

verdadeiro impacto para os europeus. Uma colisão cultural, racial e social, como em 

toda América Latina. Entre a chegada deles e o fim do sistema colonial, foram 250 

anos de conflitos e muito sangue derramado, nessa ambiência que a Amazônia foi 

inventada (SOUZA, 2009). 

A nascente sociedade colonial da Amazônia portuguesa não conquistou 

importância no quadro mercantilista do século 17 e estagnou-se até a metade do 

século 18. Colocava nas costas do índio o peso das atividades domésticas e 

econômicas, limitadas às práticas extrativas e uma produção agrícola e pecuária, 

estritamente de subsistência. Todos, missionários, colonos e outros moradores 

concordavam que precisavam cada vez de mais índios escravos (GARCIA, 2010, 

p.27). 

A Amazônia era terra de ninguém até 13 de janeiro de 1750, quando foi 

assinado o Tratado de Madri, que estabelecia os limites oficiais das colônias 

portuguesas e espanholas na região. Com o objetivo de acelerar as demarcações, 

foi criado o Estado do Grão-Pará e Maranhão, em 1751, mudando-se a capital para 

Belém, com a finalidade de facilitar os trabalhos (LOUREIRO, 1982). Com base em 

Garcia (2010, p.22) o primitivo Estado Colonial do Maranhão sofreu sucessivas 

reestruturações, conforme a linha do tempo, apresentada na tabela 4:  
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Tabela 4: Linha do tempo da Capitania do Maranhão e Grão-Pará.  
Fonte: GARCIA, 2010. 

1631 1652 1654 1751 1772 

Extinção do 

governo geral e 

divisão do 

Estado Colonial 

do Maranhão 

em duas 

capitanias: 

capitania do 

Maranhão e a 

do Grão-Pará, 

subordinada a 

União Ibérica 

Extinção do 

Estado Colonial 

do Maranhão e 

criação de duas 

capitanias 

autônomas: 

Capitania do 

Maranhão e do 

Grão-Pará, 

diretamente 

subordinadas a 

Coroa 

portuguesa 

Criação do 

Estado do 

Maranhão e 

Grão-Pará 

(governo geral 

na cidade de 

São Luís 

Criação do 

Estado do Grão-

Pará e 

Maranhão 

(governo geral 

na cidade de 

Belém) 

Desdobramento 

do Estado do 

Grão-Pará e 

Maranhão em 

dois estados 

coloniais: Grão-

Pará e Rio 

Negro (governo 

geral em Belém) 

e Maranhão e 

Piauí (governo 

geral em São 

Luís) 

  

A viagem de Pedro Teixeira (1637-39) fez com os conquistadores 

portugueses se sentissem donos do grande universo de água e floresta e cuidassem 

de se prevenir contra a cobiça de concorrentes europeus na empreitada da 

colonização. Então, foi nesse contexto que, supostamente em 1669, o Forte de São 

José do Rio Negro foi construído, acumulando dupla serventia de entreposto de 

venda de escravos e de drogas do sertão. Com a chegada dos frades carmelitas 

(1695) começou a se formar, ao redor da fortaleza, o núcleo minúsculo de 

colonização que mais tarde daria origem à cidade de Manaus, a qual será tratada 

com maiores detalhes no próximo capítulo (GARCIA, 2010, p.26). 

O Estado Colonial do Grão-Pará e Rio Negro extinguiu-se em 1823, ao 

incorporar-se ao Império do Brasil, dando origem à Província do Pará (consagrada 

na Constituição outorgada por D.Pedro I em 25 de março de 1824) com jurisdição 

sobre o território da antiga capitania de São José do Rio Negro, que seria reduzida a 

comarca do Grão-Pará em 1825 e só em 05 de setembro de 1850 ganharia o foro de 

província do Império, com o nome de Província do Amazonas (GARCIA, 2010, p.22). 

Antes de se elevada à categoria de província do Amazonas, territorialmente a 

região constituía o Estado do Grão-Pará, com sede em Belém, abrangendo as 

capitanias do Grão-Pará e São José do Rio Negro, onde os seus assuntos eram 
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tratados diretamente com Lisboa e com governadores nomeados pelo Rei. Para 

facilitar a compreensão dos principais eventos nacionais e locais ocorridos, a 

Amazônia pode ser dividida, nessa época, nos seguintes períodos (LOUREIRO, 

1982, p.143): 

1. 1800-1808 = continuação do status colonial do século XVIII; 

2. 1808-1821= permanência da família real portuguesa no Brasil, com a invasão 

da Guiana Francesa e presença de Juntas Governativas, com domínio militar, 

em face da tensão internacional, aparecendo os primeiros sintomas do 

enfraquecimento do sistema colonial; 

3. 1821-1834= repercussões da Revolução Constitucionalista do Porto. A 

Amazônia não consegue organizar-se para sua Independência e, com o 

auxílio da forte colônia portuguesa, D. Pedro I consegue anexar a região ao 

Brasil, dando-lhe governantes ligados aos reinos; 

4. 1834-1840= a região é dominada pelo movimento político da Cabanagem, 

que paralisa a vida econômica, numa tentativa frustrada de desobediência 

aos governos estabelecidos no Rio de Janeiro; 

5. 1840-1850 = pacificação e marasmo econômico e social. Centralização no Rio 

de Janeiro, perdendo o caminho do progresso. Elevação da vila de Manaus à 

cidade em 1848 e, posteriormente, a criação da província do Amazonas, em 

1850. 

Na época colonial, o Amazonas sobrevivia de uma atividade agrícola de 

comodidades, plantando algodão, café, guaraná, tabaco e cacau, com alguma 

agricultura alimentar de subsistência baseada na mandioca, batata doce, macaxeira, 

milho, arroz, feijão, entre outros. O momento econômico não favorecia as 

importações, com o tempo a população abandonou essas atividades e dedicou- se 

ao extrativismo, atividade mais rendosa. A principal ocupação dos habitantes do 

Amazonas na época Imperial foi o extrativismo, que explorava os recursos naturais 

de origem animal (couro de animais silvestres, pesca do pirarucu, peixe-boi, 

manteiga de tartaruga, etc.) e vegetal, até que um de seus produtos, a borracha, 

predominasse em definitivo, no total das exportações, na segunda metade do 

período.  O comércio de exportação e importação sofreu rápidas mudanças durante 
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o Império, devido à navegação a vapor, fluvial e de longo curso, e pela adoção do 

sistema de aviamentos na produção extrativa (LOUREIRO, 2007).  

A instalação da província deu-se em primeiro de janeiro de 1852, quando 

tomou posse o seu primeiro presidente, João Baptista de Figueiredo Tenreiro 

Aranha, tendo como limites e extensão os mesmos da antiga Comarca do Rio 

Negro, e como capital a cidade de Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio 

Negro (hoje Manaus).  Os motivos expansionistas do Império e a necessidade da 

ocupação territorial da área, que objetivava afastar os interesses peruanos sobre 

essa área, foram as causas reais da criação do Amazonas, que na época não 

apresentava viabilidade demográfica ou interesses econômicos capazes de se 

igualar às demais províncias do país. Ao ser instalada compunha-se de quatro 

municípios: Barra (baixo Rio Negro, Purus e áreas do Solimões e médio Amazonas); 

Maués (Madeira e maior parte do médio Amazonas); Ega (Solimões e seus 

afluentes) e Barcelos (médio e alto rio Negro). As populações indígenas do 

Amazonas continuavam a ser vistas como mão de obra barata e disponível, 

necessitando de subjugação, domesticação e adaptação à vida civilizada, com a 

finalidade de trazê-los à produção carente de braços. Complementando a criação da 

província, no dia seguinte, foi organizada a Companhia do Comércio e Navegação 

do Alto Amazonas, do Barão de Mauá, destinada a propiciar e estabelecer 

comunicações e transporte, para as cidades amazônicas bem como promover o 

comércio e a colonização da região (LOUREIRO, 1982 e 2007). A nova província só 

irá assumir maior relevância econômica no país, por ocasião da crescente demanda 

de látex pela Europa e Estados Unidos, em função do desenvolvimento da indústria 

automobilística. Esta necessitava da borracha para fabricação de pneus e do 

crescimento e desenvolvimento da II Revolução Industrial, no final do século XIX, 

que também absorvia o látex para diversas finalidades, como molas, ligas, bolas, 

entre outros. Inaugurava-se, assim, uma época de apogeu na região conhecida 

como “ciclo da borracha”, cujos detalhes serão tratados mais adiante. No final do 

Império fortalecia-se o sistema de produção e exportação da borracha, dinamicidade 

na construção civil, aterros seriam feitos, calçavam-se ruas, abriam-se praças, 

construíam-se pontes, levantavam-se novos edifícios públicos, implementava-se o 

sistema pioneiro de captação e abastecimento de água (GARCIA,2010, p.78). 

De forma geral, o século XIX foi bem dinâmico e singular. Entre 1800 e 1899, a 

Amazônia brasileira foi sucessivamente colônia de Portugal, território do Império e 
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região da República. Sua economia, baseada na agricultura entrava no novo século 

em expansão, diante do impacto da valorização de diversos produtos tropicais, como 

algodão e cacau (SOUZA, 2009). “A instalação da Província do Amazonas, a 

navegação a vapor e as necessidades mundiais de borracha criaram as condições 

necessárias ao expansionismo amazonense da segunda metade do século 19”. 

(LOUREIRO, 2007.p.97). Ressalta-se a introdução de centenas de milhares de 

emigrantes nordestinos, que por causa da seca procuravam na região melhores 

condições de vida, perante o desenvolvimento do ciclo da borracha. O sincretismo 

entre o passado indígena do Nordeste encontrou suas raízes na Amazônia, cabendo 

aqui uma ressalva: nas regiões de menor influência do cearense permaneceram as 

antigas tradições amazônicas, Belém, por ter uma concentração de maior do 

elemento nativo, guardou as recordações do seu modo de ser, já Manaus, sem 

grande população, intensamente infiltrada, quase nada manteve desse passado 

anterior à borracha (LOUREIRO, 1982). Para o professor Samuel Benchimol (2009, 

p. 506), historicamente a Amazônia evoluiu pela incorporação do desdobramento de 

quatro frentes de ocupação e povoamento, a via atlântica de colonização portuguesa 

que entrou pelo vale amazônico, produziu a fase histórica do ciclo das drogas do 

sertão e do povoamento nordestino que impulsionou o ciclo da borracha. 

Segundo Garcia (2010, p.82) os idéias republicanos difundiram-se na Província 

do Amazonas, a partir dos anos 1870, mas obtiveram maior força com o Clube 

Republicano do Amazonas, fundado em 29 de junho de 1889 e instalado no dia 03 

de julho. As manifestações republicanas foram favorecidas com a chegada do 

Conde D’Eu (marido da princesa Isabel) que ao receber a sugestão de fechar o 

Clube por monarquista local, foi incisivo ao afirmar que “Não tinha vindo ao 

Amazonas tolher a liberdade de quem quer que fosse”. Os eventos ocorridos em 

torno desse movimento e que culminaram na Proclamação da República, somente 

chegaram ao conhecimento do Amazonas dias depois de acontecido. 

Os primeiros anos da República no Amazonas foram caracterizados pela 

instabilidade política, que segundo Arthur Cézar Ferreira Reis, citado por Pontes 

Filho (2000, p. 157): “todos queriam mandar e ninguém queria obedecer”. Em menos 

de 3 anos, entre  1889 e 1892, passaram pelo governo do Estado, seis diferentes 

governadores, somente a partir do oitavo governo, com Eduardo Ribeiro, é que o 

estado passou a ter estabilidade política e surto de urbanização, progresso e 

desenvolvimento na cidade de Manaus. Desta forma, Garcia expõe que: 
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 O planejamento urbanístico do governador Eduardo Ribeiro (1892-96) 
 modernizou e expandiu para o norte a pequena cidade que se debruçava 
 sobre o rio e palmilhavam-se os chãos de São Vicente, Espírito Santo, 
 Remédios... E abriu espaço para edificações monumentais e equipamentos 
 urbanos comprados da Europa, fazendo de Manaus, capital do Amazonas, 
 umas mais bonitas capitais brasileiras. (2010, p.90). 

Após a fase áurea da borracha, o Amazonas entrou em período de decadência 

e estagnação, as gerações, que se seguiram ao fim do monopólio da borracha e ao 

desaparecimento abrupto da civilização do látex, lutaram contra a pior sequela da 

decadência econômica: a inércia. Até que com a queda de Getúlio Vargas e o 

restabelecimento da democracia representativa, organizou-se eleições livres e logo 

depois, estabeleceu-se um modelo desenvolvimentista que faria com que a 

Amazônia brasileira saísse do atoleiro, reorganizando a economia extrativista, 

aproveitando a demanda internacional de fibras de juta, pimenta-do-reino, castanha 

do Pará e madeiras de lei. 

Em 1953, a SPVEA (Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia) foi instalada em 21 de setembro, com sede em Belém, tendo como seu 

primeiro superintendente o historiador amazonense Arthur Cézar Ferreira Reis. 

Durante a sua gestão, o programa de emergência em 1954, elaborou o plano 

quinquenal de 1955-1959, com os programas produção agrícola, transportes, 

comunicações e energia, desenvolvimento cultural, recursos naturais, saúde, crédito 

e comércio. Suas ações em favor do Amazonas foram tímidas e pontuais, o maior 

destaque foi a liberação de recursos para instalação, em 1954, do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia-INPA, instituição científica subordinada ao Conselho 

Nacional de Pesquisas-CNPq (GARCIA, 2010, p.117). 

A partir de 1967, o Governo Federal começou a voltar-se para a região, com a 

criação da Zona Franca de Manaus resultado da política de incentivos fiscais e 

tributários, implementados pelo regime militar, seguindo a lógica das forças e 

interesses nacionais e internacionais. Com essa ação, mais uma vez, o interior do 

estado era progressivamente abandonado. A capital expandiu-se rapidamente e o 

governo do Estado aumentava significativamente sua arrecadação de receitas 

oriundas do recolhimento de impostos das indústrias e comércios instalados na 

ZFM8 (PONTES FILHO, 2000). 

Na visão de Loureiro (1982, p.194), instaura-se na região um neocolonialismo 

econômico juntamente com o político, afastando as populações amazônicas das 

                                                           
8  Zona Franca de Manaus. 
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decisões, que afetarão sua sobrevivência futura, caracterizando a Amazônia como 

uma área rica em recursos naturais e de uma economia em franco crescimento, o 

que acaba por ocasionar uma procura de empresas e pessoas fora da região para 

usufruir desses recursos, gerando uma situação cíclica de picos positivos e 

negativos. 

Procurou-se retratar nessa seção a formação sócio-econômica da Amazônia 

Ocidental e sua evolução, com destaque ao Estado do Amazonas, abordando 

elementos que, em conjunto com as forças internas e externas nacionais e 

internacionais, constituem os alicerces históricos e geográficos da região, que 

influenciaram decisivamente as origens e transformações da Avenida Sete de 

Setembro e seu entorno. 
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3. MANAUS NO CONTEXTO HISTÓRICO E TURÍSTICO 
 

3.1 Origens e evolução de Manaus 

 

Para se entender o processo histórico de evolução da cidade de Manaus é 

preciso recuar até a chegada dos primeiros descobridores que aqui chegaram, entre 

os quais, espanhóis e holandeses e, finalmente, os portugueses que passaram a 

dominar a região para se chegar ao contexto atual. Tal enfoque permitirá dar a este 

trabalho subsídios para a correta interpretação da historicidade do município sob os 

aspectos espaciais e sócio-econômicos. Esse entendimento e o tipo de análise 

resultarão, por conseguinte, na elucidação e justificativas contextuais da evolução do 

traçado urbano e das edificações situadas na Avenida Sete de Setembro (que será 

tratada com maiores detalhes no capítulo 4), localizada no Centro Histórico de 

Manaus, local de nascimento e crescimento sócio-econômico que guarda momentos 

de grande relevância para os manauaras, materializados em suas ruas, avenidas, 

prédios e edificações históricas. Diante dessa perspectiva, cabe destacar as idéias 

explicitadas pelo escritor amazonense Milton Hatoum na obra de Edinéia 

Mascarenhas Dias (2007, p.12), em que convida o leitor atento a pensar a cidade 

atual salientando que “não podemos entender o presente sem uma compreensão 

aguda do passado”. Isso significa dizer que apesar desta parte da pesquisa estar 

voltada para o passado da cidade, ela leva à reflexão sobre o presente, na 

perspectiva do ontem visando à construção dos alicerces do amanhã. 

Capital do Amazonas, Manaus, é a verdadeira hinterlândia amazônica, situada 

entre a Amazônia Ocidental e Oriental, em um ponto principal da navegação fluvial. 

Está situada em um vasto leque formado por grandes rios conseqüentes da 

Amazônia Ocidental que possuem seu fecho de raios na altura de Manaus, na 

confluência dos rios Negro e Solimões. Assenta-se na porção ribeirinha de um 

sistema de colinas tabuliformes, comportando-se rigorosamente como uma cidade 

fluvial de confluência: daí o seu humilde e ajustado apelido inicial de “Logar da 

Barra” (AB’SABER, 2004, p.201-202).  

Localizada aos 3º de latitude Sul e 60º de longitude Oeste, próxima à linha do 

Equador, o município de Manaus faz parte da região Norte do Brasil e se situa no 

centro geográfico da Amazônia. Sua superfície total é de 11.458,5km2 (Lei Municipal 
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nº 279, de 05 de abril de 1995), equivalendo a 0,73% do território do Estado do 

Amazonas, que abrange 1.577.820,2 km2. Os limites do município confrontam: ao 

Norte, com as terras do município de Presidente Figueiredo; a Leste, com o 

município de Rio Preto da Eva e sudeste com Itacoatiara; ao Sul, com os municípios 

de Careiro da Várzea e Iranduba; a Oeste, com o território do município de Novo 

Airão, ilustrados na Figura 6: 

Figura 6: Região Metropolitana de Manaus e os limites da cidade com os municípios citados. 
Fonte: http://srmm.googlecode.com/svn/trunk/SRMM/WebContent/rmm.jsp.  Acessado em 07 
de janeiro de 2012. 

 

  
  

A cidade está assentada sobre um baixo planalto que se desenvolve na 

barranca da margem esquerda do rio Negro, na confluência deste com o rio 

Solimões, no local em que se forma o rio Amazonas, conforme demonstrado na 

Figura 7: 
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Figura 7: Localização da cidade de Manaus através do satélite.  
Fonte: http//:www.google.com.br . Acessado em 07 de janeiro de 2012 
 

 
  
. 

A área urbana de Manaus (Figura 8) se estende por 377km2, correspondendo 

apenas a 3,3% do território municipal. Atualmente, Manaus apresenta uma 

população total de 1.802.525 habitantes, com uma concentração de 99,49% na área 

urbana – 1.394.724 habitantes (IBGE, 2010).  

Figura 8: Imagem de satélite da área urbana de Manaus.  
Fonte: http://www.google.com.br. Acessado em 12 de janeiro de 2012. 
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Meio século após a fundação de Belém (1615-1616), a região amazônica, 

especificamente as áreas do entorno do Rio Negro, passaram a ser objeto das 

incursões portuguesas provenientes dos núcleos atlânticos pré-existentes (São Luís 

e Belém), uma espécie de bandeirismo paulista ao longo dos caudais amazônicos 

(AB’SABER, 2004, p.203). A penetração portuguesa no território amazonense foi 

realizada pelas expedições militares, pelos sertanistas e missionários. As 

expedições militares puniam os grupos nativos, os sertanistas colhiam especiarias 

regionais e resgatavam os índios que por sua vez eram catequizados pelos 

missionários (IGHA9, 2001, p.50). Manaus tem sua origem no século XVIII, quando 

justamente essas incursões portuguesas passaram a explorar a região em busca de 

escravos indígenas (MESQUITA, 2006, p. 23). Foi fundada em 1669 e elevada à 

categoria de cidade em 24.10.1848, pela Lei Provincial nº 146 (MONTEIRO, 1972). 

Em 2012, completará 343 anos de fundação e 164 anos de elevação à categoria de 

cidade. A história de Manaus começa em um aldeamento indígena, em torno da 

Fortaleza de São José da Barra (figura 9), em 1669 conforme menciona Monteiro:  

Ano 1669, aos 3º 8’ 7” latitude S e 60º  61’ 34” longitude O Greenwich, na 
altura de 44,99 metros sobre o nível do mar, ergueu-se lentamente, colgada 
à barreira da margem esquerda do rio Negro um simulacro de fortaleza, de 
forma quadrangular, em pedra e barro, sem fosso ( 1972, p.26). 

 
Figura 9: Ruínas do Forte.  
Fonte: ANJOS, José Geraldo dos e PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 

 

A partir dos relatos do historiador Mário Ypiranga Monteiro, a história de 

Manaus deve ser pensada a partir da aldeia indígena já existente na época da 

                                                           
9 Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. 
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construção do forte, valorizada pelo equipamento militar, e pelo qual com a sua 

edificação marca o início de uma atividade orgânica. Manaus não teve fundação 

oficial, nem decretais, nem fórmulas simples, que ofereçam um curso cronológico 

dessa fundação. Ela evoluiu por si mesma até que recebesse sucessivamente as 

predicações de lugar, de vila e de cidade, quando outros lugares mais longe no 

tempo e no espaço já haviam passado por essas fases politico-administrativas, 

documentadamente (IGHA, 2001, p.62). De acordo com Garcia (2010), o povoado 

que se desenvolveu em torno da fortaleza recebeu o nome de São José da Barra do 

Rio Negro (Lugar da Barra). No seu trabalho intitulado “Manaus 329 anos de 

história”, de 24 de outubro de 1998, Garcia afirma que:  

 A fortaleza de São José da Barra foi construída pelo colonizador português 
 para assegurar o domínio da área de confluência do Rio Negro com o 
 Amazonas e o Solimões e controlar o portão de entrada dos confins 
 ocidentais da Amazônia, reservados à Espanha, em 1494, pelo Tratado de 
 Tordesilhas (apud IGHA, 2001, p.41- 45). 

O núcleo urbano que deu origem à cidade, hoje capital do Estado do 

Amazonas, situada na margem esquerda do Rio Negro, teve início com a 

construção, por Francisco da Mota Falcão, do já citado forte, a exemplo de várias 

outras cidades brasileiras. Os Fortes tinham como objetivo demonstrar a presença 

lusitana e fixar o seu domínio, situação típica da política de colonização portuguesa 

na época, que buscava assegurar a soberania sobre o território. Como assinala João 

Renôr de Carvalho, contextualizado por Robério Braga, “era a política expansionista 

que procurava consolidar poder no espaço territorial amazônico, construindo 

fortalezas em pontos estratégicos para evitar invasões estrangeiras, em terras tão 

distantes e extensas” (IGHA, 2001, p.11-14). Conforme Barros de Carvalho em 

escrito a presença portuguesa no Amazonas: “O forte defendeu as bocainas do Rio 

Negro contra as incursões de holandeses pelo norte e de espanhóis pelo oeste” 

(IGHA, 2001, p.54). A Figura 10 demonstra as características do início de Manaus, 

tendo na Fortaleza do Rio Negro a comprovação da ocupação portuguesa: 
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Figura 10: Prospecto da antiga Fortaleza do Rio Negro (1751-1759) que deu origem a cidade 
de Manaus.  
Fonte: A CRÍTICA e PREFEITURA DE MANAUS, 2003. 

 

 

O município de Manaus é um exemplo dos mais curiosos da história do 

Amazonas, pois transitou por todas as fases necessárias à verdadeira realidade 

municipalista, ou seja, com sua máquina administrativa montada de acordo com as 

necessidades e funcionamento dependentes de soluções históricas: aldeia indígena, 

arraial ou povoa, lugar, vila e cidade. A aldeia era habitada por índios Manaus, 

nação que dominava o vale do rio Negro. Relatos tradicionais apontam para os 

Tarumãs como primeiros povoadores, seguidos mais tarde por grupos de Manaus, 

Barés, Pacés, Banibas, Muras, descidos posteriormente para o arraial na forma do 

disposto na regulamentação do Diretório. Com esse mosaico humano, juntaram-se 

os colonos portugueses, artífices, agricultores e os soldados do destacamento do 

forte, foi possível subir de prestígio e crescer demograficamente a primitiva aldeia 

indígena (na figura 11 exemplo das malocas indígenas) alcançando, por 

conseguinte, a predicação de Arraial (MONTEIRO, 1972, p.67-68). 

 

 

 

Figura 11: Maloca Indígena de um dos povos que habitavam a cidade de Manaus.  
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Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 

 

A origem, crescimento e desenvolvimento da cidade de Manaus partem de um 

primeiro momento que foi o encontro desses dois grupos, o qual provocou um 

choque cultural que exigiu um processo de aculturação10 e deculturação11 dos povos 

indígenas, bem como a miscigenação entre colonizador e colonizado, formando a 

base sócio-cultural da população Manauara. Desta forma, como comprovação desse 

encontro e consequentemente a formação do embrião que deu origem a cidade, 

Braga diz que:  

 Por todos os levantamentos, vê- se claro que aquele sítio, quase familiar de 
 um grupo indígena, foi alentado pela construção do forte em 1669, e a 
 cidade foi se constituindo sem que ordem portuguesa tenha havido para sua 
 decretação, alcançando evolução natural, assumindo os predicamentos 
 ordinários de lugar, vila e cidade, sede e capital, ao contrário de outros 
 lugarejos que, mesmo fortificados, não prosperaram. Esta era a política de 
 Portugal, chamada por alguns de “política das fortalezas (IGHA, 2001, 
 p.12). 

                                                           
10 Absorção de uma nova cultura. 
11  Perda da cultura original. 
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Com a divisão dos governos - Maranhão, Pará e depois Amazonas, é que se 

identifica melhor a situação político-administrativa da colônia, definida com a 

instalação do Arraial. Arraial da barra corresponde a uma predicação que valoriza a 

área pelo simples fato de que nela, em algum lugar saliente, tremula a bandeira das 

quinas. Desse arraial, povoa ou povoado da Barra existem descrições superficiais 

segundo as quais sua configuração espacial na época se limitava ao exíguo trato de 

terra que ia do pontal de São Vicente-de-Fora, a Oeste, ao igarapé da Ribeira 

Imperial, a Leste; e do “mar” (Rio Negro), ao Sul, ao igarapé de São Vicente-de-

Fora, ao Norte. Depois do Arraial vem o Lugar, que está um grau acima daquele em 

matéria de melhoramento administrativo e logo abaixo da Vila, em termos de 

autonomia. O Lugar tem sua predicação assinalada no ano de 1799, quando 

adquiriu uma categoria não-oficial de Sede da Capitania de São José do Rio Negro. 

Essa situação muda quando Dom João VI abdica do poder em favor do filho 

Dom Pedro I, e este, proclama a independência do Brasil, em 1822. A Barra, que 

não adquirira a predicação de Vila, perde a Câmara, que volta a Barcelos 

(MONTEIRO, 1972; IGHA, 2001). Em 1832, sob a denominação de N. S. da 

Conceição da Barra do Rio Negro, o lugarejo foi elevado à categoria de Vila, ainda 

não era o máximo, mas já era um passo no sentido de uma autonomia que só seria 

alcançada em 24 de outubro de 1848 (ver figura 12), quando obteve a predicação de 

cidade, mudando seu nome de Vila da Barra para Cidade da Barra do Rio Negro, 

amparada pela Lei no 147, votada pela Assembléia Legislativa do Pará. Em 

04.09.1856 pela Lei Provincial no 68, finalmente, recebeu o nome de Manaus, em 

homenagem à nação indígena dos Manáos (Mãe dos Deuses), o mais importante 

grupo étnico habitante da região, reconhecido historicamente pela sua coragem e 

valentia (MONTEIRO, 1972; IGHA, 2001; DIAS, 2007; GARCIA, 2010; 

MANAUSTUR, 2010).  



95 

 

Figura 12: Vista da Vila da Barra em 1848.  
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 

 

O curioso é que no período em que se enquadrava como Vila não havia 

registros, nos papéis da Câmara, sobre a passagem de cientistas, desde La 

Condamine, Frederico Felipe Von Martius, etc. Não se falava deles, mas eles 

falavam da Vila, de diversas formas, muitas vezes depreciativas. Ou seja, por 

intermédio deles conheceu-se a outra parte da história, a de vivência e da 

experiência, ilustrada com as melhores gravuras dos artistas que acompanhavam as 

expedições científicas. (MONTEIRO, 1972, p. 93). Essa narração de Mário Ypiranga 

denota um aspecto interessante da história iconográfica da cidade, em que se 

estabelece a relação entre a pesquisa científica e o também embrião da atividade 

turística de hoje através de um importante processo de documentar, relatar, 

experienciar a vida de Manaus, enquanto produto histórico materializado nas 

descrições dos cientistas e nas gravuras dos artistas. 

Em 1804, a Vila da Barra do Rio Negro virou capital da Capitania do Rio Negro, 

depois Província do Amazonas, que se separou do Pará em 1852, portanto, foi no 

alvorecer do século XIX que o Lugar da Barra transformou-se em capital, obtendo 

pela primeira vez funções administrativas, o que por esse aspecto tardio de funções 

de capital está diretamente ligado a história do crescimento da cidade (AB’SABER, 

2004). Quando Manaus alcançara o título de Cidade, em 1848, estava crescendo 

verticalmente (ver figura 13), com palácios modestos, pontes, igrejas, quartéis, 

teatros, hotéis, igarapés aterrados, ruas calçadas, numerosas ruas e praças, jardins, 

escolas, logradouros públicos, etc. (MONTEIRO, 1972).  
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Figura 13: Manaus e a vista para o Palácio da Presidência do Amazonas em 1858/59. 
Fonte: MESQUITA, Otoni, 2006. 

 

 

Praticamente na mesma época em que se tornou Cidade, em 1848, a comarca 

do Alto Amazonas foi elevada, em 5 de setembro de 1852, à categoria de Província, 

tendo sua instalação ocorrido de fato apenas em 01 de janeiro de 1852, quando 

desembarcou em Barra o seu primeiro presidente, João Baptista de Figueiredo 

Tenreiro Aranha. Com esses fatos relevantes, iniciava-se a história de Manaus na 

segunda metade século XIX quando mudanças significativas implementadas no 

lugar fizeram com que a região despertasse um crescente interesse internacional, 

atraindo grande número de viajantes: pesquisadores, cronistas, cientistas e 

aventureiros que divulgavam relatos de suas impressões e investigações, muitas 

vezes preconceituosas, sobre vários aspectos. Os acidentes geográficos, a 

topografia e os hábitos regionais faziam do lugar um exótico aglomerado urbano, 

que misturava elementos ocidentais aos traços nativos, surpreendendo e 

impressionando os viajantes estrangeiros por sua diferenciação do padrão europeu. 

Seu traçado obedecia aos ditames da natureza: desenhada por igarapés, relevo 

bastante acidentado (ver figuras 14 e 15), com morros e ladeiras, enquanto as 

construções de uso residencial utilizavam materiais da região, tais como a madeira, 

a palha e o barro (MESQUITA, 2006). 
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Figura 14: Panorama da Cidade da Barra do Rio Negro (Manaus) por um desses viajantes  
em 1869. 
Fonte: MESQUITA, Otoni, 2006 

 

 
 
Figura 15: Entrada da Cidade da Barra do Rio Negro (Manaus) com a perspectiva do 
provável igarapé do Espírito Santo em 1869. 
Fonte: MESQUITA, Otoni, 2006. 
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O fato é que o tipo de formação e origem desses viajantes fazia com que eles 

estranhassem os aspectos sociais e urbanos da cidade vividos naquele momento e 

não observassem que Manaus era um lugar que adaptava sua vida e necessidades 

aquilo que o clima e a natureza podiam oferecer, o que para eles era considerado 

rudimentar, atrasado, fazendo comparações com a Europa, que “naquela época já 

usufruía de alguns benefícios introduzidos pela indústria e pelas modernas noções 

de higiene” (MESQUITA, 2006, p.36). Assim, Aziz Ab’Saber reforça que:  

Manaus, nesse tempo, era sobretudo, uma cidade índia, onde a população 
de origem índia e os resíduos de costumes e atividades do índios eram um 
fato na movimentação urbana; apenas os índios pareciam ter uma vida mais 
livre e agradável, em face do clima e do ambiente físico. A iluminação 
pública do lugarejo havia algum tempo, era feita por sistema de lampiões 
alimentados por manteiga de tartaruga, óleo de peixe-boi ou óleo de 
mamona. Nada mais amazônico poderia ser imaginado do que esse fato 
(2004, p.207). 

No período imperial, os principais fenômenos históricos repercutiram, em 

grande parte, no plano geopolítico, econômico e social. Geopoliticamente, a Região 

Amazônica estava dividida, pelo Tratado de Santo Idelfonso, em duas áreas: a 

portuguesa e a espanhola. Com a independência dos países Sul-Americanos, as 

fronteiras da Amazônia ficaram indefinidas até a criação da Província do Amazonas 

que forçou um realinhamento geral. A partir de Manaus, os brasileiros marcaram sua 

presença, reconhecendo rios, reconstruindo fortes, estabelecendo a navegação a 

vapor, a estrada de ferro Madeira-Mamoré e a concessão de franquias nos portos de 

Manaus e Belém. No campo econômico, a região vivia do poliextrativismo animal e 

vegetal, envolvendo a extração de diversos produtos da fauna e da flora, em 

pequenas quantidades, predominando a pesca do pirarucu. Diante das suas 

utilizações em novos inventos e por ser um produto exclusivo da floresta amazônica, 

a borracha quase levou a região a um monoextrativismo vegetal causando uma 

corrida para a Amazônia. A pacificação regional e a sua definitiva anexação política 

ao Brasil foram os resultados mais significativos desta época em relação à situação 

política do Amazonas e, por conseguinte, de Manaus. No aspecto social, a qualidade 

de vida das populações caiu comparada à época colonial, a produção ficou 

paralisada e o Rio de Janeiro, substituindo Lisboa, com sua ótica neocolonialista não 

daria atenção a essas longínquas possessões, que assim perdiam o caminho do 

progresso, somente reencontrado com o ciclo da borracha. Com o aumento de 

consumo mundial da borracha, a população nativa, autóctone ou não, tornou-se 

insuficiente para atender à expansão da indústria extrativa, iniciando-se a 
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importação de trabalhadores do Nordeste, do Pará e do Maranhão, necessários à 

implantação dos seringais das frentes pioneiras dos rios da borracha, onde se 

chocaram com as populações ameríndias ali refugiadas. Nos dez anos que se 

seguiram até a criação da Província do Amazonas, a Comarca do Alto Amazonas 

pouco progrediu. Dentre os acontecimentos desse período, merecem destaque: 

primeiro navio a vapor a fazer o trajeto Belém-Manaus, em 1843; a criação das 

Diretorias de Índios, com regulamento de 24 de julho de 1845 e, finalmente, a 

elevação de Manaus à categoria de cidade, em 24 de outubro de 1848. As pressões 

internacionais para aumentar a produção de borracha, juntamente com o 

reconhecimento do potencial da bacia Amazônica, levaram à defesa da idéia de 

liberdade de navegação do rio Amazonas, fatos esses que talvez tenham forçado o 

Brasil a criar uma nova unidade administrativa. Assim em 05 de setembro de 1850, a 

Comarca do Alto Amazonas foi elevada à categoria de Província, objetivando a 

reafirmação da soberania nacional sobre tão vastos, desconhecidos e abandonados 

territórios (LOUREIRO, 2007). 

Na visão de Souza (2009, p.253), independente da territorialidade dos estados 

ou países que compõem a Amazônia, vale ressaltar que dois acontecimentos 

anunciariam um período de prosperidade econômica na região em meados do 

século XIX, após anos de instabilidade política, social e econômica sob a gestão da 

Regência/Império os quais seriam fundamentais para o desenvolvimento da cidade 

de Manaus, no que diz respeito à expansão do chamado “ouro branco”, a Borracha, 

entre outras matérias-primas produzidas na região. O primeiro refere-se à criação 

em 1852 da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, de iniciativa do 

Barão de Mauá, com linhas regulares de três navios a vapor que intensificavam o 

comércio entre as duas províncias brasileiras (Pará e Amazonas) e o Peru. O 

segundo acontecimento, conseqüência do primeiro, foi a assinatura em 1867 do 

decreto imperial que concedia a abertura do rio Amazonas ao comércio de todas as 

nações. Para marcar esse momento histórico, foi erguido um monumento ainda 

existente em Manaus, localizado na Praça São Sebastião, em frente ao Teatro 

Amazonas (ilustração abaixo), chamado “Monumento de Abertura dos Portos às 

Nações Amigas”.  
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Figura 16: Monumento de Abertura dos Portos localizado no Largo São Sebastião.  
Fonte: Foto tirada pela Turismóloga Amanda Morais Ramos na data de 24 de janeiro de 
2012. 

 

Antônio Loureiro ao caracterizar Manaus, do ponto de vista urbanístico e social, 

no período imperial relata que:  

Em 1853, a Barra possuía uma igreja, os prédios da câmara municipal e da 
cadeia, dois quartéis, a recebedoria e a tesouraria da fazenda, 89 casas 
térreas particulares telhadas, oito sobrados, 12 casas telhadas em 
construção, totalizando 243 edificações. A população da Província, em 2 de 
julho de 1856 era estimada em 42.592 habitantes, sendo 36.078 livres, 822 
escravos e 332 estrangeiros. Cidade da Barra: 9.813 livres, 368 escravos e 
128 estrangeiros. No período de 1 de junho de 1877 a  5 de fevereiro de 
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1878 entraram em Manaus, 827 emigrantes cearenses, sendo 647 homens 
e 180 mulheres ( 2007, p.42-43). 

Os anos transcorridos entre 1880 e 1889, registram o período mais rico do 

Império no que se refere à construção de obras publicas, graças às crescentes 

rendas decorrentes do aumento de produção da borracha. A cidade de Manaus 

dobrou de tamanho e de população, crescendo a partir da Praça Pedro II até a 

Praça da Saudade; pela atual Sete de Setembro, rumo aos Remédios e com a 

inauguração da nova ponte de ferro, sobre o igarapé do Aterro, seguiu para a Praça 

de São Sebastião. Em1889, com a Proclamação da República no Brasil, terminava o 

sistema monárquico no país, começando um novo ciclo da história econômica e 

política brasileira e, ao mesmo tempo, inaugurando uma nova fase de prosperidade 

na economia do Estado do Amazonas motivada pelo crescente número de obras 

públicas realizadas em Manaus, bem como transformações sócio-espaciais 

profundas que interferiram na formação cultural dos manauaras e na configuração 

da urbanística da cidade (MESQUITA, 2006; LOUREIRO, 2007). Abaixo a figura 17 

com a frente da cidade em 1880: 

Figura 17: Manaus e o Porto em 1880.  
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 

 

 
Com a Proclamação da República é que Manaus atingiu 10.000 habitantes, 

época em que a cidade de Belém já contava com aproximadamente 60.000 almas, 

colocando-se, como uma das grandes cidades brasileiras nesse período. As 

transformações políticas e sociais ocorridas no Brasil, no final do século XIX, foram 
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ofuscadas pelo advento do ciclo da borracha que veio a beneficiar Manaus, tanto no 

seu desenvolvimento demográfico quanto urbanístico. Esse momento deve ser 

contextualizado pelas idéias de Ignácio Rangel, abordadas anteriormente, onde o 

mesmo relaciona que os grandes acontecimentos da história do Brasil coincidem 

com o período depressivo dos ciclos de Kondratieff (fase “b”)12 quando o país apesar 

da crise internacional consegue crescer fazendo ajustes internos e atendendo às 

necessidades do próprio mercado brasileiro, substituindo importações, ou seja, 

produzindo internamente o que antes era importado. Existem 3 fases de substituição 

de importações: a primeira natural, no interior das fazendas, a segunda 

manufatureira nos centros urbanos e a terceira industrial, desencadeada após a 

Revolução de 30 quando Getúlio Vargas à frente do governo brasileiro estimula, 

através de várias medidas, a industrialização. 

De 1889 para 1920, sua população saltou de 10.000 para 75.000 habitantes, 

crescimento considerado invejável para uma pequena cidade da distante e pouco 

desenvolvida Amazônia Central (AB’SABER, 2004). Entre 1890 e 1920, graças à 

exportação da borracha natural13 (favorecida pelo cenário internacional, onde a 2ª 

Revolução Industrial promoveu o surgimento do motor a combustão e, a partir daí, 

da indústria automobilística) os governantes e comerciantes locais trouxeram do 

velho mundo centenas de arquitetos e paisagistas, para a execução de um 

ambicioso plano urbanístico, que resultaria em uma cidade com perfil arquitetônico 

europeu, embora encravada no meio da selva. Manaus, moderna e inovadora, foi 

uma das primeiras cidades brasileiras a contar com luz elétrica, galerias pluviais, 

tratamento de águas e esgotos e serviço de bondes elétricos (DIAS, 2007; GARCIA, 

2010 e MANAUSTUR, 2010). Na seção seguinte, este ciclo econômico no 

Amazonas será analisado minuciosamente bem como a sua relação com o 

patrimônio arquitetônico edificado na cidade de Manaus, em função do seu caráter 

impulsionador de proporções locais, regionais, nacionais e internacionais. Durante a 

fase áurea da produção do látex no Brasil (1870-1910), foi introduzido na Amazônia 

                                                           
12 Com base no gráfico de Mamigonian (1987) esses momentos são: Abolição/República (1ª 
dualidade), Revolução de 1930 (2ª dualidade) e Nova República (3ª dualidade). 

13 A seringueira como planta nativa do Brasil, onde a região Norte concentrava essas árvores em 
abundância na floresta amazônica, acabou por impulsionar a borracha produzida na Amazônia 
(extraída da seringueira) e assumir grande importância dos recursos provenientes da sua colocação 
no mercado internacional e na balança comercial de exportações brasileiras nesse período. 

 



103 

 

através dos portugueses o sistema mercantilista de intercâmbio com as casas 

aviadoras, e essa expansão gomífera reduziu em alguns momentos os números do 

café na balança comercial de exportações brasileira (BENCHIMOL, 2009, p.81), 

além de ter gerado implicações demográficas, econômicas, políticas, culturais14, 

dentre outras, que serão caracterizadas com maiores detalhes no item 3.2. Após um 

longo período em que a exploração da borracha trouxe enormes riquezas para a 

região, sua produção entra em decadência (em função da concorrência do látex 

asiático) fato esse que, por conseqüência, atinge a capital da borracha, fazendo 

Manaus passar por mais de 60 anos de marasmo econômico. Nesse meio tempo, a 

cidade passou por alguns momentos marcantes, tais como a ocupação por tropas 

federais, em 1924, para sufocar a Rebelião do tenente Ribeiro Júnior; as incertezas 

da Revolução de 1930; as turbulências da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

período esse que resultou em um breve surto de crescimento da exploração da 

borracha em função da demanda, por parte dos países aliados, pelo látex 

amazônico; a grande enchente de 1953 (superada em 2009) até (chegar à 

esperança de) a implantação, no início dos anos 70, de uma nova fase de 

desenvolvimento da região Norte, com a criação da Zona Franca de Manaus 

(PONTES FILHO, 2000; FIGUEIREDO, 2005). 

A principal finalidade da Zona Franca era implantar, no interior da Amazônia 

Ocidental, um centro comercial, industrial e agropecuário com condições mínimas 

para promover o desenvolvimento do Estado do Amazonas. O mesmo dispositivo 

jurídico que a criou (Decreto-Lei no 288, de 28 de janeiro de 1967), também instituiu 

o órgão responsável pela sua administração: SUFRAMA (Superintendência da Zona 

Franca de Manaus). O governo militar pretendia através de uma política de isenção 

de impostos, entre outras facilidades, atrair empresas nacionais e multinacionais 

com o objetivo de criar um polo industrial para a produção de bens duráveis que o 

Brasil não fabricava, bem como a instalação de uma zona de comércio de 

importados, com cotas limitadas e livres de entraves alfandegários. Sua 1ª fase foi 

Comercial, quando em sua primeira versão através da Lei 3173 de 06/06/1957, 

idealizada pelo deputado federal Francisco Pereira da Silva, começou a operar 

apenas como área de livre comércio de importação, ou seja, a livre circulação de 

                                                           
14 Fato interessante que na melhor fase da borracha a maioria das coisas importantes nas cidades de 
Belém e Manaus tinha nome inglês: bancos, casas exportadoras, empresas de navegação, serviços 
urbanos, estaleiros, entre outros, o que representava o progresso trazido pelo capital estrangeiro na 
região (TEIXEIRA, 1993, p.222). 
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produtos estrangeiros, estimulados pela redução das alíquotas do imposto de 

importação, visando gerar intenso comércio, elevar receitas portuárias e criar 

empregos, a exemplo de outras regiões do mundo, tais como Hong Kong e 

Cingapura, na Ásia. Com o Decreto-Lei no 288, de 28 de janeiro de 1967, foram 

acrescidos incentivos fiscais especiais para a instalação de indústrias dos mais 

variados setores em Manaus. Suas principais características nesse período (1967 a 

1976) estão relacionadas à predominância da atividade comercial; ao crescimento 

do fluxo turístico doméstico com consumidores que buscavam produtos de elevada 

sofisticação, cuja importação estava proibida no restante do país; à expansão do 

setor terciário com a vinda de estabelecimentos bancários, lojas de departamento, 

crescimento da telefonia, comunicações, construção de hotéis de luxo, entre outros; 

ao início da atividade industrial e ao lançamento da pedra fundamental do Distrito 

Industrial (30/09/1968), em uma área de cerca de 1.700 distante há quase 5 km do 

centro de Manaus e mais próxima do início da rodovia BR-319, com fábricas de 

produtos eletroeletrônicos, relógios (ver figura 18), informática, além do maior pólo 

produtor de motocicletas do Brasil. Da mesma forma que para poder atender à 

demanda crescente pela borracha foi construído um porto para facilitar o 

escoamento da produção, a cidade teve que construir um novo aeroporto para 

receber turistas, na sua maioria empresários, e distribuir com mais rapidez a 

produção do Polo Comercial e Industrial da época. A capital foi interligada ao resto 

do país através de rodovias federais, ampliação da capacidade do porto flutuante e o 

alargamento dos limites da cidade (PONTES FILHO, 2000; FIGUEIREDO, 2005 e 

FERNANDES, 2005). 
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Figura 18: Fábrica de Relógios Beta, uma das grandes empresas instaladas no início da  
Zona Franca.  
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 

 

 

A chamada Nova Política Industrial e de Comércio Exterior do Governo Federal 

implantada em 1991, na gestão do presidente Collor, ao promover a abertura do 

mercado brasileiro às importações, a partir da redução das alíquotas do imposto de 

importação, fez com que o modelo econômico da Zona Franca sofresse uma grande 

crise, gerando como conseqüência a queda abrupta das vendas e demissões em 

massa. Essa exposição à nova ordem, caracterizada especialmente pela entrada 

repentina de produtos estrangeiros no mercado nacional afetou o modelo da ZFM15 

que se encontrava despreparada tecnologicamente para competir e aliada à forte 

recessão que assolou a economia brasileira na década de 90, agravou a situação no 

plano local, exigindo profundas modificações na legislação, fato que se concretizou 

com a edição da Lei 8.387, de 30 de dezembro de 1991. Ela estabeleceu medidas 

que visavam a salvaguarda da Zona Franca de Manaus mudando a condição do 

Polo Industrial (PIM) que deixou de ser entreposto de montagem de aparelhos 

eletrônicos e passou a desenvolver produtos a serem consumidos em todo mundo 

(PONTES FILHO, 2000; FIGUEIREDO, 2005 e FERNANDES, 2005). 

O modelo da ZFM vem cumprindo seu papel de gerador de renda e emprego, 

faturando hoje US$ 26 bilhões de janeiro a agosto de 2011 e empregando 

                                                           
15  Zona Franca de Manaus. 
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diretamente 123.529 mil pessoas e oferecendo, indiretamente, centenas de milhares 

de postos de trabalho16. 

Na história econômica mais recente do Estado do Amazonas, após o 
apogeu da borracha, nada se compara ao advento da Zona Franca de 
Manaus. Ele foi responsável pela reinserção da economia do Estado no 
sistema capitalista internacional, e, por conseguinte, também pelos parcos 
benefícios promovidos no Estado, e por certos impactos provocados na 
região (PONTES FILHO, 2000, p.196). 

A partir da implantação da Zona Franca, o município valeu-se dos incentivos 

fiscais para transformar-se no maior polo comercial e industrial existente na faixa do 

Equador. Nele estão concentrados as principais indústrias brasileiras de aparelhos 

eletro-eletrônicos, relógios, bicicletas, motocicletas, óculos, etc, oferecendo na área 

comercial uma gama variada de produtos de alta tecnologia. Capital brasileira que 

mais se desenvolveu nos últimos dez anos, o município de Manaus assume a 

dianteira do desenvolvimento da região Norte e responde sozinha por 98% da 

economia do Amazonas, responsável por sua vez por 55% de toda a arrecadação 

da região (PONTES FILHO, 2000; SOUZA, 2009 e MANAUSTUR, 2010). 

 A dinâmica da ZFM compreende três polos econômicos: comercial, 

agropecuário e industrial. O primeiro teve maior ascensão até o final da década de 

80, quando o Brasil adotava o regime de economia fechada. O polo agropecuário 

abriga projetos voltados às atividades de produção de alimentos, agroindústria, 

piscicultura, turismo, beneficiamento de madeira, entre outras. Já o Polo Industrial     

(ver figura 19) de Manaus (PIM) é a base de sustentação da ZFM, com mais de 500 

indústrias de alta tecnologia que geram mais de meio milhão de empregos (105 mil 

diretos e 400 mil indiretos). Além da geração de emprego e renda, a importância do 

Polo Industrial de Manaus pode ser medida pela receita gerada por meio dos 

impostos recolhidos junto às empresas incentivadas. De tudo que a União arrecada 

na Região Norte, excluindo o Estado de Tocantins, 64,5% sai das indústrias de 

Manaus. Já a arrecadação total, incluindo tributos federais, estaduais, municipais, 

taxas e contribuições se aproxima de R$11 bilhões  (MANAUSTUR, 2010 ). 

                                                           
16 Dados obtidos no informativo da Suframa Hoje de outubro de 2011, p.3. 
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Figura 19: Vista área do Polo Industrial de Manaus.  
Fonte:http://www.suframa.gov.br. Acessado em 05 de dezembro de 2011. 

 

 
A cidade volta novamente a usufruir de um período de transformações e 

desenvolvimento da mesma forma como aconteceu na época da borracha, 

responsável por uma nova configuração espacial, social e econômica. Surgem 

novos bairros, aumenta o volume de carros trafegando pelas vias urbanas, cresce o 

êxodo rural em função da falta de perspectivas no interior e a vocação urbana até 

então de crescimento horizontal, altera-se com a edificação de grandes arranha-

céus e conjuntos habitacionais que mudam a bucólica paisagem da cidade. Para 

Pontes Filho (2000), no ciclo da borracha, os benefícios econômicos e sociais 

concentravam-se em Manaus e o centro do setor produtivo situava-se no interior, 

nos seringais. Já no ciclo industrial com a instalação da Zona Franca de 

Processamento Industrial, ocorrida em 1980, a concentração tanto sócio-econômica 

quanto produtiva ficou na capital. 

Márcio Souza, no livro História da Amazônia (2009), destaca que a Zona 

Franca de Manaus imprimiu transformações sociais e culturais bem distintas das que 

ocorreram no período da borracha. Para ele, na época em que a cidade era a capital 

mundial da borracha, Manaus consolidou-se como centro urbano saindo na dianteira 

no que diz respeito ao desenvolvimento dos sistemas de serviços públicos, como 

eletricidade, distribuição de água e esgotos. Nesse período, o crescimento era 

planejado, as ruas eram pavimentadas, o número de hospitais cresceu, criou-se uma 

Universidade, foi construída uma casa de óperas (Teatro Amazonas) e a cidade se 

rendeu às influências culturais cosmopolitas, principalmente de Paris e Londres. O 

seu desenvolvimento acompanhou o crescimento populacional, sem degradar os 
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serviços, ocorrendo exatamente o oposto com a implantação Zona Franca de 

Manaus. 

A promessa de 50.000 empregos atraiu a população de migrantes de todas as 

regiões do Brasil, inclusive a população do interior do Amazonas que buscava uma 

melhor perspectiva de vida na capital. A instalação de empresas comerciais, as lojas 

de artigos importados que invadiam o centro histórico da cidade (ver figura 20), a 

chegada de multinacionais no Distrito Industrial, institutos de pesquisas, horda de 

turistas em busca de aparelhos eletrônicos baratos e o fluxo de migrantes em busca 

de novas oportunidades transformaram a cidade em um verdadeiro formigueiro e 

tornaram-na vulnerável, pois naquele momento a estrutura da capital, além de 

decadente, não estava preparada para receber tal demanda. Em 1984, a cidade 

continuava com a mesma infra-estrutura precária e começava a inchar com 

inúmeras favelas, fruto do seu crescimento desordenado gerado pelos programas de 

desenvolvimento praticados pelo governo federal, desde 1964 (SOUZA, 2009, 

p.338-339). 

 

Figura 20: O auge da Zona Franca Comercial (a partir de 70) com as lojas instaladas no 
Centro de Manaus modificando bruscamente as edificações antigas da cidade. 
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 
 

 

Essa nova situação interferiu diretamente no Centro Histórico de Manaus, pois 

os impactos visuais gerados pelas novas edificações, a falta de conservação de 
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prédios e monumentos que remetem à memória da cidade, bem como a ausência de 

controle social, no que tange ao aspecto habitacional, afetaram violentamente a 

paisagem urbana do Centro Histórico, em particular a Avenida Sete de Setembro. 

Nesse aspecto vale a pena fazer um comparativo entre as duas cidades mais 

importantes da região norte do Brasil, Belém e Manaus. A partir dos anos 90, em 

função da explosão demográfica e desordenada da cidade de Manaus, Belém perde 

a posição de destaque regional para Manaus. Porém, essa vitória da capital 

amazonense, na opinião de Souza (2009) foi superficial, pois enquanto o capital 

nacional e internacional chegava, Manaus saiu perdendo como centro urbano. 

Belém, com essa nova condição, aproveitou para preservar seu patrimônio urbano, 

sua arquitetura eclética, seus parques neoclássicos e suas avenidas sombreadas 

por mangueiras, resultando em uma clara evidência de que a capital paraense 

conseguiu impor sua cultura e tradições. Já Manaus se entregou a especulação 

imobiliária degradando e perdendo grande parte dos seus marcos arquitetônicos, em 

troca de uma arquitetura medíocre, ofuscando a memória e a identidade dos seus 

monumentos, prédios e espaços públicos. 

O desempenho econômico do Estado está atrelado diretamente à economia da 

cidade da cidade de Manaus. Dos 62 municípios amazonenses, Manaus participa 

com 96,64% do ICMS recolhido, seguido por Coari com 2,37% e Presidente 

Figueiredo com 0,38%%. A maior parte do ICMS recolhido é proveniente das 

empresas localizadas no Distrito Industrial, cuja média é de 450 empresas 

industriais/ano, empregando diretamente 91.210 pessoas. Essa imensa 

concentração de empresas na cidade é capaz de proporcionar uma melhoria na 

qualidade de vida da população proveniente de um poder aquisitivo melhor. Exemplo 

disso é o Índice de Esperança de Vida (0,711); Índice de Educação (0,909) e o 

Índice de Desenvolvimento Humano (0,774). No ano de 2000, o Estado do 

Amazonas, impulsionado pelas empresas do Distrito Industrial, localizadas em 

Manaus, elevaram o PIB em 8,7%, um dos maiores do país na época. O PIB do 

Amazonas saiu de 15.555 milhões de reais, em 1999, para 25.030 milhões de reais, 

em 2002, o que representa um crescimento de 37,8% e o da cidade de Manaus 

chega a 24.028 milhões de reais, expressando significativamente a dependência da 

economia do Estado à capital (MANAUSTUR, 2010). 

Hoje Manaus é uma cidade-estado (ver figura 21) com quase dois milhões de 

habitantes, influenciando diretamente na vida de outras pessoas no resto do Estado 
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do Amazonas. Administra suas fraquezas, potencializando seus pontos fortes, 

encontrando no turismo cultural uma ótima oportunidade para conservar essa rica 

história aliada aos aspectos naturais herdados da natureza. 

Figura 21: Panorâmica da parte central cidade de Manaus.  
Fonte: http://www.prosamim.gov.br. Acessado em 18 de dezembro de 2011. 
 

 

 

A cronologia abaixo permite visualizar com maior clareza os principais 

momentos da evolução histórica da cidade: 

Tabela 5: Cronologia de Manaus com base na tese de doutoramento de Otoni Mesquita e nos livros de 
Pontes Filho, Mário Ypiranga Monteiro e Etelvina Garcia. 
Fonte: MONTEIRO (1972); PONTES FILHO (2000); MESQUITA (2005) e GARCIA (2010). 
 

ANO EVENTO 

1669 Construção da Fortaleza da Barra do Rio Negro 

1791/1798 Transferência da sede da Capital da Capitania de São José do Rio Negro para o 
Lugar da Barra 

1808 O Lugar da Barra é transformado em Capital da Capitania de São José do Rio Negro, 
que viria ser Província do Amazonas e depois Estado do Amazonas. 

1833  A Capitania de São José do Rio Negro passa a condição de Comarca do Alto 
Amazonas e sua capital é promovida à Vila de Manaós. 

1848  A Vila de Manaós é promovida à Cidade da Barra do Rio Negro 

1856 Cidade da Barra vira Cidade de Manaós, em referência ao povo indígena extintos 
pelos colonizadores 

1860 a 
1900 

Expansão do Ciclo da Borracha 

1913-1930 Decadência da economia gomífera, população começa a migrar para outras cidades 

1967 Implantação da Zona Franca de Manaus, crescimento de alternativas econômicas, 
como comércio e indústria. 
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Adentrar no estudo da história de Manaus requer, no mínimo, um 

desprendimento de preconceitos, além de conhecimentos acerca das reais 

dimensões de sua origem, desde o aldeamento indígena, com os Barés, Banibas, 

Tarumãs, Mura, Manaós, entre outros, até os dias atuais. Arthur Cezar Ferreira Reis, 

em um relato sobre a fundação de Manaus, assim se expressa: 

Manaus não nasceu como decorrência de um plano urbano prefixado. Ao 
contrário, como milhares de unidades urbanas brasileiras resultaram de um 
episódio histórico, ligado à implantação da soberania portuguesa, no caso 
de Manaus, no vale amazônico.  Manaus se foi realizando, desde seus 
primeiros momentos, serena, vagarosa e silenciosamente, sem ousios de 
qualquer espécie dos que foram estabelecendo onde hoje ela se realiza 
como capital e centro ativo de vida econômica e cultural (IGHA, 2001, p.57-
60) 

Desta forma, a evolução de Manaus está relacionada aos aspetos culturais e 

sócio-econômicos característicos da vida dos diferentes grupos sociais que ali se 

estabeleceram desde os tempos pré-colombianos, atravessando os vários períodos 

da história do Brasil, marcada por diversos acontecimentos desde o período 

Colonial, passando pelo Imperial e Republicano e desembocando, finalmente, nos 

tempos atuais, trajetória essa que se reflete na configuração sócio-espacial do 

Centro Histórico de Manaus e, em particular, da Avenida Sete de Setembro. No item 

a seguir, foi dedicado um espaço de discussão mais profundo sobre o período da 

borracha, em função da sua relevância e seus impactos no que tange às edificações 

e aos espaços públicos construídos na Avenida, entre outros aspectos. 

3.2 O ciclo da borracha e sua relação com o patrimônio arquitetônico de  Manaus 

 

Todo ciclo econômico deve ser entendido dentro de um panorama 

contextualizado com os aspectos regionais, nacionais e internacionais. Não apenas 

para entender o que se passa em cada local, mas para compreender o processo de 

desenvolvimento e as peculiaridades econômicas em diferentes escalas, assim 

como seus impactos na cultura e na sociedade que acabam imprimindo uma nova 

configuração sócio-espacial à cidade, região ou país influenciado pelo cenário 

econômico em questão. A fase da economia gomífera na Amazônia perpassa os 

principais momentos da história política brasileira, processando-se décadas após o 

advento da Independência, passando pelo Império, chegando até a Primeira 

República, sendo responsável por grandes alterações na região, materializadas nas 

ruas, avenidas e edificações ainda presentes no Centro Histórico de Manaus. 
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Antes dos europeus a conhecerem, a borracha já era um antigo recurso dos 

índios. Os povos pré-colombianos do continente americano utilizavam-na de 

distintas formas, para atender as mais diversas finalidades, dentre elas: bolas, 

sapatos, capas e tratamento de doenças como hemorróida, e também para se 

protegerem do frio. Na Amazônia seu uso foi registrado entre os índios cambebas 

que habitavam o vale do Solimões- Marañon que a empregavam em várias 

atividades. Com a chegada dos colonizadores europeus, o produto impressionou por 

sua capacidade elástica e sua impermeabilidade, porém foi só mediante os 

interesses comerciais e industriais, decorrentes da 2ª Revolução Industrial – a 

invenção do motor a combustão e o início da produção automobilística, sobretudo 

nos Estados Unidos. O Brasil era o único fornecedor de borracha natural para a 

indústria automobilística e ainda não se produzia a borracha sintética, a partir do 

petróleo que ela passou a ocupar uma posição de destaque na economia 

amazônica, brasileira e internacional (PONTES FILHO, 2000, p.130). 

Evidentemente, a borracha não pode ser explicada isoladamente na economia 

brasileira da Primeira República, pois ela está diretamente ligada a um contexto 

maior, o de desenvolvimento do modo de produção capitalista, no qual o Brasil 

estava inserido como um país periférico, fornecendo produtos primários para 

abastecer a crescente demanda do início da 2ª Revolução Industrial. Para ressaltar 

as principais fases econômicas da região, até o começo da República, a Amazônia 

teve três etapas na sua economia: a do extrativismo (e coleta) das “drogas sertão”, a 

do incentivo à agricultura e por fim a da borracha. A primeira fase estendeu-se dos 

primórdios da colonização à segunda metade do século XVIII, época em que a 

economia estava concentrada nas especiarias ou nas chamadas “drogas do sertão”, 

atividade que recebia total apoio da Coroa Portuguesa, através da concessão de 

incentivos fiscais e outros estímulos às iniciativas de extração. O extrativismo 

florestal, a extração de peles de animais, a caça e a pesca foram fundamentais na 

etapa inicial do desenvolvimento econômico amazonense. Já a segunda fase 

caracterizou-se pelo incentivo à agricultura e se estendeu de meados do século 

XVIII ao século XIX. Nesse período colonial conhecido como “pombalino”, havia 

determinações para que os colonos, ao lado da coleta das drogas do sertão, 

também plantassem espécies nativas. Entretanto, apesar da prosperidade agrícola 

nessa fase, o volume de produção extrativa era maior que o volume de produção 

cultivada. A economia da Amazônia até o fim do período colonial ocupava um papel 
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insignificante na balança comercial do país, pois na realidade a inserção da região 

no contexto nacional e internacional se dará somente na terceira fase, com a 

introdução e desenvolvimento da borracha, iniciada na segunda metade do século 

XIX, prolongando-se até o início do século XX (PRADO, CAPELATO, 2006, p. 314-

315). 

Manaus, no período de 1890 a 1920, era conhecida como a “Cidade da 

Borracha”. Sua população passou de 20 mil habitantes em 1889, para 65 mil em 

1910 (crescimento de 225%, num período de praticamente duas décadas), gozando 

de uma prosperidade desconhecida até mesmo no sul do país. O ciclo da borracha 

foi um dos mais promissores no Brasil e teve um significado especial para a Região 

Norte. Sua origem remonta a 1870 e, em 1910, representava um quarto do total das 

exportações brasileiras, crescimento notável por ocorrer concomitante ao 

crescimento da cultura do café, base da economia do país. A criação do sistema de 

vulcanização pela Goodyear, em 1844, deu estabilidade à borracha e criou demanda 

internacional para o látex da Amazônia, impulsionando seu uso para fins industriais 

com o aproveitamento da hevea brasiliensis - a seringueira - da Amazônia que 

produzia a melhor qualidade de borracha do mundo. O aperfeiçoamento e 

desenvolvimento desse processo, junto com as exportações, proporcionaram um 

reconhecimento de Manaus em todo o mundo como a “Paris da Selva”. O comércio 

do látex se beneficiava do progresso tecnológico da nova Revolução Industrial (final 

do século XIX), com a abertura de novas linhas de produtos nas fábricas americanas 

e européias, tais como bolas, cintos, espartilhos, ligas, molas e um pouco mais 

tarde, já depois em 1890, a produção de pneumáticos para veículos, aumentava a 

cotação da borracha no mercado internacional. Profundas reformas urbanas 

marcaram a capital do estado do Amazonas no final do século XIX e início do século 

XX. A cidade passou por grandes transformações promovidas pela exportação da 

borracha: ganhou iluminação pública, sistema telefônico e um novo plano viário, 

implantado por Eduardo Ribeiro, durante o seu governo no período de 1892 a 1896, 

em que as ruas se articulavam ao porto, tendo um desenvolvimento radial a partir 

dele, com quarteirões longos e poucas ruas paralelas. O Brasil durante toda a 

segunda metade do século XIX ocupou uma posição invejável no mercado mundial, 

com uma produção que, em 1892, representava 61% da produção mundial de 

borracha, sem concorrência e, em 1910, ainda respondia por 50% do consumo 

internacional. Capital coruscante de luz elétrica, a fortuna de Manaus fazia com que 
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nela circulassem livremente imensas somas de dinheiro. A face oficial do látex 

estava na paisagem urbana (figura 22), criada para atender aos interesses e 

necessidades do grupo extrativista, como lugar para realização de seus negócios 

(PRADO, CAPELATO, 2006; DIAS, 2007; BENCHIMOL, 2009; SOUZA, 2009; 

GARCIA, 2010 e MANAUSTUR, 2010).  

 
Figura 22: Nova paisagem da cidade na Avenida Eduardo Ribeiro com o Bonde, no final do 

 século XIX, simbolizando a prosperidade do látex amazônico. 
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 

 

 

Na medida em que a cidade crescia para atender as necessidades mais 

emergentes desse fausto econômico, o patrimônio edificado construído na época 

vinha com o objetivo de atender a esses anseios da elite extrativista e da nova 

sociedade que ser formava, tendo concentração no Centro Histórico de Manaus em 

função da sua proximidade com o local aonde se recebia e escoava a matéria-prima, 

o Porto de Manaus, e também onde estavam localizados os principais 

estabelecimentos comerciais, como as Casas Aviadoras que faziam a ligação entre 

seringalista e os países importadores como a Inglaterra, que, na visão de Prado e 

Capelato (2006, p.328), acabava por ser a principal compradora da borracha além 

de controlar a sua distribuição para o resto do mundo, como Europa e Estados 

Unidos. A Avenida Sete de Setembro está localizada justamente nessa área onde se 

concentrava o poder político, social e econômico da época.  

Márcio Souza (2009, p.239) relata que nos primeiros anos da borracha 

predominava a exportação de manufaturados, como sapatos e garrafas de borracha 

que atendiam ao mercado europeu e norte-americano, em relação à matéria-prima. 
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Porém, o interesse dos mercados internacionais pela goma elástica (ver figura 23) 

em estado puro era muito maior, em função do crescente desenvolvimento 

tecnológico dos países industrializados, ocasionando, desta forma, a recusa pelos 

produtos artesanais. Ou seja, “de atividade manufatureira, retrocederia para o 

extrativismo em rápida ascensão”. 

Figura 23: Processo de defumação e extração do látex ou goma elástica.  
Fonte: http://www.fapeam.am.gov.br. Acessado em 05 de outubro de 2011. 

 

Em 1852, de acordo com o relatório de Tenreiro Aranha17 (primeiro governador 

da Província do Amazonas), “as forças econômicas estavam deixando algumas 

atividades agrícolas e industriais, implantadas no período colonial para se dedicar ao 

extrativismo”. Convém salientar que até 1820, o Amazonas tinha agricultura, voltada 

especialmente na produção de algodão, café, tabaco, anil, guaraná e cacau, além da 

atividade industrial como cordoarias, olarias, fábricas de sabão e panos de algodão 

e pequenos estaleiros. Com a expansão da borracha, responsável por colocar a 

região amazônica em uma posição de destaque na economia brasileira com 

projeção internacional, a opção pelo extrativismo foi um processo natural. Mas essa 

situação trouxe algumas consequências negativas para a região, no que se refere ao 

abastecimento local pela agricultura de subsistência que acabou sofrendo um 

colapso (PRADO, CAPELATO, 2006 e SOUZA, 2009). 

De acordo com Dias (2007, p.45), o maior responsável pela execução das 

grandes obras de embelezamento e melhorias urbanas na cidade de Manaus, foi o 

capital inglês. Trazendo ao contexto nacional, para Ignácio Rangel (2005), da 

Independência até o início do século XX, a economia brasileira esteve, no plano 

externo, profundamente vinculado ao capital industrial inglês. Paul Singer (2006, 

p.402) afirma que na verdade o capital britânico manteve-se aberto ao mercado 
                                                           
17  Citado por Márcio Souza em sua obra História da Amazônia (2009, p.239). 
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interno brasileiro e de forma contraditória em âmbito mundial excluía o Brasil da 

maioria dos mercados de matérias-primas-açúcar, borracha, com exceção da 

borracha, assumindo um papel estratégico no comércio exterior do país através de 

bancos ingleses que financiavam os insumos produzidos no país além de estradas 

de ferro e as companhias de navegação que transportavam as matérias-primas 

brasileiras para o mercado mundial. Ele complementa que na realidade, 

considerando: 

A Inglaterra como importadora tinha melhor acesso ao mercado interno, era, 
por isso, o candidato natural a operar a substituição de importações, sua 
participação na industrialização brasileira acabou sendo surpreendemente 
reduzida. Os ingleses tomaram parte nela, entre 1889 e 1930, 
principalmente como fornecedores de equipamentos, porém, muito pouco 
como empresários (2006, p.403). 

Rangel (2005) ao abordar sobre as teorias dos ciclos econômicos (Dualidades 

e Kondratieff com as fases expansivas e depressivas) analisa que a economia 

brasileira tende nas fases ascendentes mundiais a aumentar o número de 

exportações e diante da crise, nas fases descendentes reage se voltando no 

desenvolvimento do mercado interno, tudo diante da evolução cíclica do capitalismo 

internacional. Um exemplo disso é que a aproximação do Brasil com o capital 

financeiro norte-americano só se intensifica na década de 1940, no pós- 2ª Guerra 

Mundial, quando a economia internacional entra em nova fase de expansão 

(SINGER, 2006, p.409).  

Atendendo aos interesses da burguesia extrativista, diferentes firmas atuaram 

em diversos setores urbanos, alterando profundamente a imagem da cidade. Os 

ingleses transformaram a aldeia em uma capital moderna, das instalações portuárias 

(ver figura 24) aos transportes urbanos; do abastecimento de água ao sistema de 

iluminação (ver figura 25), numa demonstração de que a capital amazonense se 

organizava não só pela interferência do Estado ou do município, mas também com o 

auxílio fundamental de empresas privadas, que dão uma nova fisionomia ao espaço 

urbano, imprimindo à cidade as feições da classe que executava as reformas, 

impulsionadas pela sua importância comercial, portuária e até mesmo sócio-cultural 

(DIAS, 2007, p.45). 

 

 

Figura 24: Vista da frente da cidade com a perspectiva para o Porto de Manaus, 1906.   
Fonte:  ANJOS, José Geraldo dos e PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 
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Figura 25: Estação dos Bondes e Postes que conduziam a eletricidade para a cidade. 
Fonte:  A CRÍTICA e PREFEITURA DE MANAUS, 2003. 

 

 

Numa certa medida, Manaus também experimentou um pouco daquilo que São 

Paulo vivenciou, na mesma época, com o desenvolvimento econômico do café, 

quando a capital paulista diferenciava-se ao estabelecer um controle sobre a 

expansão ferroviária no planalto, a imigração estrangeira e a industrialização 

crescente. A capital amazonense, ao contrário, cresceu sob o impulso econômico da 



118 

 

coleta extensiva, altamente dependente da migração interna, da distribuição logística 

morosa dependente exclusivamente dos rios e tendo ainda que dividir as glórias de 

metrópole com Belém, a maior cidade do Norte do país nesse período (AB’SABER, 

2004, p.209). 

No que tange às características sócio-demográficas, antes do advento do ciclo 

econômico da borracha, a região Amazônica, consequentemente Manaus, era a 

menos densamente povoada do Brasil, de acordo Prado e Capelato (2006, p.317) o 

censo populacional de 1799 apontava 83.510 habitantes, o de 1832 com 149.854 

habitantes e o de 1862 apresentava 272.014 habitantes, representando um 

crescimento nesse período (1799-1862). A colonização da Amazônia, comparada as 

outras regiões do Brasil, apresentava um contingente de brancos irrisório em função 

das dificuldades de representada pela floresta e a inexistência, até então, de atrativo 

econômico. Os negros também foram levados para a Amazônia, mas sua influência 

como mão de obra não obteve o mesmo êxito do que em outras partes do país, pois 

era utilizado especialmente na lavoura que, na região nunca representou o principal 

setor da economia. O trabalho do índio e do mestiço se adaptava melhor às 

condições econômicas da Amazônia, muito embora com o desenvolvimento da 

borracha, essa mão de obra tenha se tornado insuficiente. Desta forma, com a 

decadência da economia açucareira na segunda metade do século XVII, o Nordeste, 

principalmente o Ceará, o Maranhão e o Rio Grande do Norte passaram a 

representar um ótimo reservatório de força de trabalho para ajudar na expansão da 

economia gomífera. É interessante salientar que ao se iniciar o ciclo da borracha, a 

imigração para as zonas florestais precedeu a imigração para as cidades, não 

aumentando significativamente a população da capital amazonense, nos últimos 25 

anos do século XIX. Porém aos poucos os reflexos desse desenvolvimento no 

interior impactaria diretamente no crescimento de Manaus (AB’SABER, 2004 e 

PRADO, CAPELATO, 2006). 

No decorrer da segunda metade do século XIX e durante os primeiros 12 anos 

do século XX, a Amazônia fornecia, em média, mais da metade da produção 

mundial de borracha. E isso só foi possível devido justamente ao aumento da oferta 

de mão de obra na região, oriunda do Nordeste brasileiro. O nordestino se dirigia à 

Amazônia para trabalhar como seringueiro e já saía endividado com a passagem até 

Manaus ou Belém, somado ao dinheiro recebido para manter-se até a instalação 

definitiva no seringal, dando início, assim, a um ciclo vicioso de dependência ao 
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seringalista. As grandes possibilidades de auferir lucro rapidamente, a avidez por 

ganhos ilimitados disseminou os homens da Amazônia no período áureo da 

borracha, o que explica a forma violenta de exploração do trabalhador que acabou 

se prendendo a um sistema de trabalho escravocrata, egoísta e criminoso que pode 

ser comparado à escravidão negra no Brasil (PONTES FILHO, 2000 e PRADO, 

CAPELATO, 2006). 

Essas novas feições sócio-culturais culminaram na perda da face 

predominantemente indígena da Amazônia, em especial Manaus. Pontes Filho 

(2000) menciona a vinda das levas de nordestinos e estrangeiros atraídos à 

Amazônia, na expectativa de enriquecimento rápido, que tinham o propósito de 

trabalhar na extração do látex bem como a concentração de investidores externos, 

que se fixavam em Belém e Manaus. Essa situação corrobora com a perda de 

identidade e autenticidade de Manaus, pois Belém registrou um fluxo migratório 

menor que a capital amazonense. Em uma passagem da sua obra a Ilusão do 

Fausto (2007), Edinéia Dias explicita que para ser considerada moderna e civilizada, 

a capital amazonense necessitaria também que no processo de representação de 

uma nova cidade, os comportamentos, costumes e tradições antigas, vergonha da 

nova classe, deveriam desaparecer (ver figuras 26 e 27). Manaus precisava deixar 

de ser um lugar “onde a maior parte dos moradores jamais tinha aberto um livro e 

desconhecia todo e qualquer tipo de ocupação intelectual, onde, apesar de ser uma 

comunidade civilizada, os costumes eram os mais decadentes possíveis” 18. 

A mesma complementa ainda que nesse quadro de distanciamento e 

diferenciação das origens, a cidade procurou copiar diretamente a arquitetura 

européia, rejeitando e expulsando o natural. A defesa e sugestão do artificial e caro, 

se fazia para que nada lembrasse a Manaus que o casal Agassiz descrevia como: 

“uma pequena reunião de casas prestes a cair em ruínas e castelos oscilantes, 

decorados com o nome de Edifícios Públicos” 19 deveria permanecer. 

                                                           
18  Alfred Russel Wallace em Viagens pelos rios Amazonas e Negro, 1849, citado por Edinéia Dias 
(2007, p. 48). 
19 Luiz e Elizabeth Agassiz Viagem ao Brasil, 1865-1866, p.127, citado por Edinéia Dias (2007, p. 48). 
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Figura 26: Casa de barro com telhado de palha 
(estruturas típicas antes do advento da borracha) e 
os traços indígenas dos habitantes locais, imagem 
que a elite extrativista queria apagar.  
Fonte: DIAS, Edinéia, 2007. 
 

 
Figura 27: Contraste do comércio de 
confecções na Rua Municipal (hoje Avenida 
Sete de Setembro), um dos pontos de encontro 
da nova sociedade manauara, representando 
um antagonismo em relação ao que a nova elite 
manauara queria representar em detrimento 
dos costumes antigos (ao lado).  
Fonte: DIAS, Edinéia, 2007. 
 

 

Cabe ressaltar ainda a parte estrutural que era a base do desenvolvimento da 

economia gomífera. Primeiramente deve-se lembrar que a designação Seringa é de 

origem portuguesa e quer dizer goma elástica. Dava-se o nome de Seringueira à 

árvore (Hevea Brasiliensis), enquanto a área com formação vegetal de seringueiras 

era denominada Seringal, o núcleo da estrutura sócio-econômica da região 

Amazônica nesse período. Já o Seringueiro (ver figura 28) era o extrator do látex da 

árvore e Seringalista, o dono do seringal, também chamado de barão da borracha. 

Dentro dessa composição existiam as Casas Aviadoras e Exportadoras, 

estabelecimentos comerciais que abasteciam o seringal, recebendo do mesmo a 

borracha ali produzida, além de realizarem as operações de venda ao exterior. As 

casas aviadoras, contando com a maior parte de capital estrangeiro, financiavam a 

borracha, pois no início do ciclo gomífero ainda não havia capitais na Amazônia para 

investir. Clandestinamente, existia a figura do Regatão, um comerciante que 

percorria os rios da Amazônia em pequenos barcos ou canoas desde o século XVIII. 

 Com o advento, porém, do sistema de aviamento (ligação entre seringalistas 
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e casas aviadoras) passou a comercializar mercadorias ou dinheiro pela borracha 

durante a noite para tentar escapar da vigilância dos proprietários dos seringais 

(PONTES FILHO, 2000 e PRADO, CAPELATO, 2006). As Casas Aviadoras 

assumiam um papel fundamental na comercialização de produtos necessários para 

o desenvolvimento da borracha nos seringais, desde os instrumentos de trabalho até 

a alimentação dos trabalhadores, produzidos em Manaus e levados ao interior pelas 

embarcações (DIAS, 2007, p.38). 

 

Figura 28: Seringueiro e a Hevea Brasiliensis,árvore da seringueira no  
processo de extração do látex. 
Fonte: http://www.fapeam.am.gov.br. Acessado em 15 de outubro de 2011. 
 

 

Souza (2009) menciona que dentro de um contexto mundial dominado pela 

madeira, ferro, aço, couro e tecidos, o látex que saia das árvores da floresta tropical 

era incomparável. Ela podia ser dobrada, inflada e a prova d’água, não conduzia 

eletricidade, absorvia impactos e quando esticada voltava a forma original. Porém, 

foi somente com o advento da Revolução Industrial que foi dada uma finalidade 

maior a substância elástica. As máquinas precisavam desse tipo de material para as 

cintas flexíveis que facilitavam o movimento das engrenagens sem desgastes, além 
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das rodas pneumáticas de borracha utilizadas na fabricação das bicicletas e veículos 

automotivos.  

Manaus foi a única cidade brasileira que vivenciou com profundidade a 

chamada Belle Époque, período no qual os coronéis da borracha, com seus 

palacetes, tinham um pé na cidade e outro no distante barracão central, rompendo 

com o isolamento e os costumes coloniais para transplantar os ingredientes políticos 

e culturais da velha Europa (SOUZA, 2009). 

Juntamente com a borracha, Dias (2007, p. 39) afirma que outros produtos 

locais eram comercializados: castanha, guaraná, óleo de copaíba, tabaco, couro, 

manteiga de tartaruga, leite de sorva, mixira e piaçava. Como as atenções estavam 

voltadas prioritariamente para a produção e exportação do látex, a capital do 

Amazonas passou a depender de produtos importados oriundos da Europa e de 

outras regiões do país, tais como: água mineral, azeite-doce, ferro, material elétrico, 

paralelepípedos, sal, café, entre outros produtos necessários para a sobrevivência 

dos moradores locais. Para piorar a situação, o aumento da população e a riqueza 

produzida pela borracha, forçavam a importação de quase tudo que se consumia em 

Manaus (o que posteriormente, com a queda da produção de borracha, contribuiria 

para agravar a situação sócio-econômica da cidade). Diante dessa dependência, o 

comerciante importador-exportador era visto pelos administradores públicos como 

de grande importância o que resultava, dentro da proposta de embelezamento e 

transformação urbana, na prioridade dada à execução de obras e reformas das 

áreas onde se concentrava a atividade comercial. 

Ainda no relato de Dias (2007, p.42), o ideal de progresso e prosperidade 

vividos na época foi assumido por Eduardo Ribeiro que exerceu um papel essencial 

na transformação urbana de Manaus quando se tornou Governador do Estado do 

Amazonas, em 1892. Saneamento, sistema portuário moderno, abertura de ruas, 

eletricidade, coleta de lixo, edifícios públicos, serviços telefônicos, bondes elétricos, 

arborização, residências confortáveis, eram exemplos da modernidade da cidade e 

da visão de um governador que soube aproveitar os lucros auferidos do ciclo da 

borracha com planejamento e melhorias urbanas. De pequena aldeia Manaus se 

transforma em uma grande urbe, levando à destruição de todo e qualquer vestígio 

que lembrasse o antigo Lugar da Barra do Rio Negro. Com suas funções comerciais 

e administrativas ampliadas, destaca-se como a capital nacional da borracha. Esse 

poderio econômico, mencionado por Márcio Souza (2009, p.280) foi capaz de elevar 
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o nível educacional, criando no Amazonas a primeira universidade brasileira, em 22 

de novembro de 1908, a Escola Universitária Livre de Manaus, com os cursos de 

Ciências Jurídicas e Sociais, Medicina, Odontologia e Farmácia. 

A cidade viveu nos seus trinta anos de crescimento acelerado (1890-1920), 

dias de grande movimentação, porém a instabilidade dos preços da borracha e a 

falta da diferenciação no pequeno grupo de produtos exportáveis acarretaram 

conseqüências graves para o seu crescimento.  Em 1900, a produção da borracha 

asiática, proveniente de seringais cultivados, começou a entrar no mercado 

internacional com uma pequena contribuição, mas logo a seguir cresceu 

assustadoramente e já em 1913, a produção silvestre amazônica era definitivamente 

suplantada pela asiática. O capital estrangeiro, que administrava a comercialização 

e distribuição do produto brasileiro no exterior, trocou a Amazônia pelos lucros mais 

seguros das plantações do Oriente (AB’SABER, 2004 e PRADO, CAPELATO, 

2006). 

Souza (2009) assinala que o cosmopolitismo do “Ciclo da Borracha” era um 

retrato de uma alienação forçada. Ele foi responsável pela retirada da Amazônia e, 

consequentemente, de Manaus, do estágio colonial transformando-a numa cidade 

cosmopolita com um ritmo trepidante e voraz. Porém, tudo que não se cuida ou não 

é bem planejado está sujeito a sofrer com a sagacidade e esperteza daqueles que 

querem tirar proveito e aumentar seus lucros, especialmente dentro de uma 

perspectiva capitalista. Assim, conforme destaca Souza (2009), com os altos preços 

do látex amazônico e com a intenção de quebrar o monopólio brasileiro, os ingleses, 

através de Henry Wickham, conseguiram, trinta anos antes do apogeu da borracha, 

contrabandear 70 mil sementes de seringueira da Amazônia para Londres 

(especificamente para o Jardim Botânico Kew Garden) com o propósito de 

transplantar as mudas para o sudeste da Ásia, região que possuía condições 

climáticas semelhantes ao clima amazônico. 

O sucesso do látex do Oriente dava-se pela organização racional no 

fornecimento da matéria-prima, pois disponham de mão de obra abundante e barata, 

fretes reduzidos, transportes fáceis e condições naturais favoráveis, o que resultaria 

na desarticulação da frágil estrutura de produção da borracha do vale Amazônico 

com técnicas de extração primitivas e imutáveis, transporte oneroso e o baixo 

rendimento do trabalho solitário do seringueiro. Enquanto um trabalhador da Malásia 

recolhia em um dia três quilos de borracha, um seringueiro no Amazonas levava de 
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oito a quinze dias para retirar apenas um quilo. Diante dessas condições, a 

produção brasileira caiu vertiginosamente não conseguindo mais alcançar os níveis 

de produção do começo do século XX. Cabe salientar que os produtos primários 

sempre estiveram mais susceptíveis aos riscos e oscilações do mercado mundial e à 

alta dependência dos países capitalistas centrais. Essa não é uma realidade 

exclusiva do Brasil visto que ela se repete em todas as regiões periféricas. A própria 

Ásia ao surgir a borracha sintética, depois da Segunda Guerra Mundial, passou 

também a ocupar uma posição secundária na produção de borracha devido à 

preferência dada à produção sintética frente à natural (PRADO, CAPELATO, 2006). 

A partir da queda de preço em 1910, em 1920 era visível o quadro de 

insolvência e liquidação nas cidades de Manaus e Belém, embora o capitalismo 

mundial ainda estivesse atravessando uma fase expansiva (1893-1921). O governo 

brasileiro não apresentava nenhuma medida de salvamento devido aos conceitos 

monetaristas que dominavam a política econômica federal, o que resultaria no 

abandono dos extrativistas da região. Com a crise gerada pelo fim do monopólio, a 

região aos poucos vai se estagnando. Diante dos escassos recursos econômicos, as 

comunicações são cortadas, os vínculos europeus se desvanecem e pela primeira 

vez a Amazônia se vê forçada a se interessar pelas coisas do Brasil. As medidas 

propostas pelo governo brasileiro tinham pouco impacto na região e na realidade 

representavam os anseios da elite política dominante que achava que a Amazônia 

deveria permanecer fechada, conservada com pequenas migalhas para evitar a sua 

deterioração completa. Além do mais, outros estados da nação ofereciam uma 

atratividade econômica maior e demandavam soluções imediatas, já que a 

Amazônia Brasileira com sua falta de estrutura, logística e do seu tamanho territorial, 

exigiam do governo brasileiro soluções menos imediatistas e em longo prazo, 

situação esta que ainda perdura nos tempos atuais (SOUZA, 2009, p.311). 

Entretanto, Márcio Souza compara a matéria-prima da borracha com o café, 

insumos que ganharam destaque na história econômica brasileira, dizendo que ao 

contrário do café: 

A borracha não era o tipo de matéria-prima que permitia o mínimo de 
dinamismo próprio em relação ao mercado mundial. Ou era mantida sob 
subordinação direta ou estava voltada ao desprezo. Ou ligava-se a borracha 
a uma estrutura dinâmica que o Brasil não possuía, ou atolava-se no 
marasmo (2009, p.313). 

Ele ainda relaciona a situação de depreciação da borracha e, por conseguinte, 

da Amazônia e de Manaus, com o desenvolvimento econômico brasileiro na década 
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de 1920, quando o país ainda era essencialmente agrário e não produzia bens 

duráveis, como a indústria automobilística, setor que mais absorvia a produção 

mundial da borracha. A preocupação maior era com a agricultura (SOUZA, 2009, 

p.313), visto que as iniciativas de criação de um parque industrial nacional só iriam 

ocorrer a partir da Revolução de 1930, no governo de Getúlio Vargas. Dentro desse 

contexto pode-se compreender o motivo da impotência nacional em salvaguardar a 

Amazônia do colapso econômico e sócio-cultural e ainda perceber a falta de 

planejamento e visão dos “barões da borracha”, altamente dependentes do mercado 

internacional. Segundo Souza (2009, p.313), a elite extrativista foi forçada, com a 

crise, a descobrir que só controlava o mercado de exportação da matéria prima e 

não a produção, fazendo da economia gomífera da região amazônica um negócio 

extremamente especulativo, com as margens de lucro dependendo da sazonalidade 

dos preços e sagacidade do empresário em negociar o látex na hora certa, inibindo 

desta maneira o processo de acumulação e domínio tecnológico, além de limitar a 

criação de um mercado interno. 

A ruína da borracha brasileira é explicada não apenas pelo contexto no qual 

estava inserida, mas também por fatores internos, pois os representantes políticos 

da Amazônia nunca conseguiram consolidar uma política de defesa da borracha. Os 

lucros obtidos na região foram direcionados para o consumo e não como 

investimentos para transformar e melhorar as condições de produção e distribuição 

existentes (PRADO, CAPELATO, 2006). 

Loureiro explica o fim desse ciclo da seguinte forma: 

Estava encerrado o ciclo da borracha, que nos deixava a melhoria urbana 
de Manaus e Belém, o povoamento dos rios da borracha, a conquista do 
Acre e o desenvolvimento industrial da região sudeste, bem como 
embelezamento do Rio de Janeiro, graças ao saldo do ouro negro 
amazônico. Graças a este produto, o país recuperou-se da fase inflacionária 
do encilhamento, ocorrido após a proclamação da República, porém apesar 
dessa contribuição o Governo Federal não prestou qualquer assistência, 
nem efetuou qualquer programação desenvolvimentista na região, tudo o 
que aqui se realizou, neste tempo, deveu-se ao esforço local (1982, p.178) 

No intervalo do marasmo que assolou a região, houve uma tentativa de manter 

a demanda da borracha e outros produtos da selva amazônica brasileira para 

atender às exigências do mercado internacional dominado pelos Estados Unidos 

naquele período. No relato sobre a “Batalha da Borracha” apresentado em sua obra 

“História da Amazônia”, Márcio Souza menciona que durante a 2ª Guerra Mundial, 

em 1942, com o propósito de gerar estoque para os aliados, o governo brasileiro 
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estabeleceu acordos com os Estados Unidos desencadeando a possibilidade de 

uma retomada econômica da produção da borracha vivida no 1º ciclo, com o 

dinheiro voltando a circular em Manaus e Belém. Corroborando com Souza, Loureiro 

(1982) lembra que durante a 2ª Guerra Mundial, o Japão conquistou as zonas 

produtoras de borracha do sudeste asiático que concentrava 97% da produção, 

provocando uma grande escassez do produto. Os Estados Unidos, necessitando 

deste material estratégico, financiaram um curto segundo ciclo da borracha, durante 

o qual milhares de nordestinos vieram para Amazônia como os mesmos direitos das 

tropas do front. Os americanos instalaram hospitais, melhoraram ruas e construíram 

aeroportos, compravam toda a borracha produzida, transportada por via aérea. 

Terminada a guerra, encerrou-se o ciclo, seguido de nova crise, pois a demanda 

pelo látex amazônico e outras matérias primas cessou, resultando em milhares de 

mortes nos seringais do interior do Amazonas, bem como desemprego e declínio 

econômico na capital amazonense que agonizava por soluções para viabilizar o seu 

desenvolvimento e crescimento. Em pleno conflito a escassez foi uma constante em 

Manaus, Por não ser uma área produtora de alimentos, a cidade de Manaus passou 

por grandes dificuldades com o bloqueio da costa brasileira, ficando desabastecida e 

passando, sua a população, por grandes privações. 

O fausto da economia gomífera em Manaus deixou marcas no processo de 

formação da população manauara no que tange a sua identidade sócio-cultural, 

sofrendo um intenso movimento de deculturação das raízes indígenas em face de 

um abrupto processo de aculturação da migração nordestina e imigração européia, 

principalmente inglesa. Essa herança, bem como a relação do ciclo da borracha com 

o patrimônio cultural pode ser observada nos traços físicos das pessoas que vivem 

em Manaus e, principalmente, nas avenidas, ruas, prédios, praças e monumentos 

situados no Centro Antigo, os quais da mesma forma que a capital amazonense 

lutou e ainda luta por uma posição de destaque na economia brasileira e mundial, 

agonizam e carecem de iniciativas que resgatem a memória e valorizem o passado 

para a construção do presente e novas perspectivas de progresso e 

desenvolvimento futuro para a população manauara. 
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3.3 Manaus como destino turístico  

 

Como capital do estado do Amazonas, Manaus após o ciclo da borracha e com 

o advento da Zona Franca ocupa atualmente uma posição estratégica na Região 

Norte, tanto do ponto de vista logístico (entrada e saída de mercadorias), quanto no 

desenvolvimento de novos setores da economia que possam dar ao município uma 

dinâmica cada vez maior. Sua economia está baseada nas atividades de extração 

principalmente: indústria, primária e pescado, como também o centro industrial de 

alta tecnologia. Manaus é a 6ª cidade com os maiores índices no resultado do 

produto interno bruto do Brasil, o grande responsável por esses números é o PIM – 

Polo Industrial de Manaus que possui mais de 500 indústrias predominantemente 

constituídas de produtos eletro-eletrônicos de alta evolução e tecnologia, sendo 

dado destaque maior para o Polo de duas rodas que tem grandes empresas como a 

Moto Honda e Yamaha e para o Polo de TV Digital e seus componentes 

(MANAUSTUR, 2010 e SUFRAMA, 2011). Manaus é a capital de estado que 

apresenta a maior concentração populacional relativa do país, posto que quase 52% 

da população amazonense esta registrada em Manaus. De acordo com Censo 2010, 

divulgado pelo IBGE, Belém possui 1.402.056 habitantes, não constando entre as 10 

maiores capitais do país, estando inclusive abaixo de Manaus, que aparece em 

sétimo lugar com 1.802.525 habitantes, sendo assim, a maior cidade da Região 

Norte, superando Belém com 1.402.056 em população. Segundo esses mesmos 

dados do último recenseamento (2010), dentre as 11 maiores cidades brasileiras, 

Manaus foi a que teve maior crescimento na última década, sua população cresceu 

em torno de 28,21%, saltando de 1.405.835, em 2000, para 1.802.525, superando 

Curitiba e Recife, já é a sétima maior cidade do país, sendo que das 11 cidades, 

somente Manaus e Brasília cresceram acima da média nacional. Nesse contexto, o 

turismo vem ganhando espaço na discussão sobre as alternativas para o 

desenvolvimento econômico da cidade, tanto no que diz respeito aos atrativos 

naturais como ao seu patrimônio sócio-cultural.  

Da mesma forma que ao tratar dos aspectos históricos de Manaus deve-se 

estabelecer a sua relação com os acontecimentos ocorridos na região e 

particularmente no estado do Amazonas, para o correto entendimento e análise do 

turismo na capital é necessário relacionar a política estadual de turismo com a 

municipal. O propósito dessa seção é traçar esse paralelo numa perspectiva 
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histórica evolutiva, como resposta à oferta turística (atrativos culturais, hotéis, 

agências, transportes, etc.) existentes atualmente e os segmentos de mercado 

voltados à captação e manutenção do fluxo de turistas para a cidade.  

Não se pode negar o destaque alcançado pelo turismo na sociedade atual, 

nem a sua importância no cenário econômico mundial, principalmente como fonte 

geradora de renda e elemento de integração sócio-cultural e ambiental. Com a 

melhoria dos meios de comunicação, o avanço no setor de transporte, bem como a 

definição do período de férias remuneradas, entre outros, fez com as pessoas 

necessitasse de lazer, produtos diferenciados e qualidade de vida. Diante dessa 

realidade, as características naturais e culturais dos lugares passaram a ser assunto 

debatido em diferentes países. A Região Norte e, em particular, a Amazônia 

possuem também uma forte vocação para o turismo, decorrente de singularidades 

naturais e humanas, que constituem atrativos para os turistas. Aliada a essa 

realidade, deve-se destacar ainda as possibilidades de ampliação do fluxo turístico 

decorrente do fato de que Manaus irá receber investimentos no setor turístico em 

função de sediar a Copa do mundo de futebol a ser realizada no Brasil em 2014. 

Porém, cabe destacar que o desenvolvimento da atividade turística no estado e na 

capital apresentasse com lentidão e suscetível a falta de prioridade governamental, 

políticas implantadas sem o envolvimento de toda a cadeia produtiva do turismo, 

descrença do empresariado local, entre outros. Até muito recentemente (década de 

1970), o setor de turismo não fazia sequer parte das plataformas governamentais 

amazonense. Inclusive na década de 1960, o Estado do Amazonas nem possuía 

uma secretaria de turismo ou qualquer outro órgão disciplinador da atividade. 

Somente após a criação da Zona Franca é que o empresariado local e de outros 

estados, voltou os olhos para a cidade e, por conseguinte, para o Estado do 

Amazonas. Em 1975, com o intuito de coordenar a política de turismo do Estado, foi 

criado o Departamento de Promoção e Turismo do Estado do Amazonas-DEPRO. A 

partir do ano 1983 até 1991, com a constituição da Empresa Amazonense de 

Turismo-EMAMTUR (GUIMARÃES, 2002, p.23-28), o estado saiu da condição de 

total ausência de políticas e diretrizes turísticas, dando início a um planejamento 

estratégico para o setor. 

Faz-se necessário ressaltar que a criação da Zona Franca de Manaus (1967) 

desempenhou um papel importante na construção dos alicerces do turismo na 

capital porque permitiu e viabilizou a instalação de uma infra-estrutura urbana e 



129 

 

turística que a cidade ainda conserva até hoje para poder explorar o turismo, com 

hotéis, aeroporto, boa freqüência de vôos, entre outros. Em contrapartida, o apogeu 

da borracha deixou como herança a oferta de atrativos culturais e históricos na 

cidade através da edificação de porto, prédios, praças, monumentos e avenidas 

históricas que são ainda pouco explorados pelo turismo. 

De acordo com Rômulo Nunes20 (gestão de 1983-1991) citado por Guimarães 

(2002, p.25)21, foram realizadas pesquisas junto ao mercado nacional e internacional 

e através delas constatou-se que a Alemanha, a França, a Espanha, a Itália e os 

Estados Unidos, do ponto de vista internacional, seriam os mercados-alvos das 

campanhas para divulgação e captação de turistas para o estado do Amazonas e 

consequentemente para a cidade de Manaus, tendo em vista que o mercado 

nacional, com o auge da Zona Franca, estava representado por pessoas 

procedentes da capital paulistana, interior de São Paulo, sul de Minas e interior do 

Paraná. A idéia dominante nesse período era a de que não existia turismo 

espontâneo, mas que a criação de condições motivaria a vinda das pessoas a uma 

determinada localidade ou destino. Ainda na visão de Rômulo, a atividade turística 

na época se caracterizava pela necessidade de compatibilizar a demanda do 

mercado externo (perfil de alta renda interessado num produto natural, ecológico e 

primitivo, além da exigência de serviços e assistência de alto padrão) com o 

mercado interno, no qual existiam consumidores interessados nos produtos da Zona 

Franca, por suas características e, sobretudo, pela alta tecnologia, menos exigentes 

em relação à qualidade do serviço prestado. Ambos os mercados seriam 

importantes e indispensáveis, justamente pelo fato da constância e estabilidade do 

internacional, que garantia empregos e investimentos das empresas hoteleiras e 

agências. Quanto ao mercado nacional, apesar de instável, ainda era responsável 

pelo maior fluxo e geração de receita, devido ao turismo de compras. Com a 

abertura do país às importações promovida pelo governo Collor, começa uma nova 

fase do turismo amazonense, que, com a queda da Zona Franca e 

consequentemente do fluxo turístico, caracterizou-se pela busca de soluções ou 

novos mercados para enfrentar tais problemas. Os segmentos identificados nesse 

                                                           
20 Presidente da Empresa Amazonense de Turismo- EMAMTUR na época. 

21Essas informações foram obtidas através de entrevistas para a elaboração da monografia sob 
autoria dessa pesquisadora, justamente por não haver informações sobre o turismo no Amazonas, 
principalmente referentes as gestões dos Secretários de Turismo do estado. 
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período de crise eram praticamente os mesmos de hoje: ecoturismo, aventura, 

cultura, turismo científico (GUIMARÃES, 2002, p.26). 

Nesse sentido, para atualizar os segmentos e perfil da demanda de turistas 

nacionais e internacionais de Manaus após esse momento de crise, apresenta-se, a 

seguir, dados condensados de 2002 a 2009, divulgados na audiência pública 

realizada em 2011 para apresentar o Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Sustentável em Manaus-PDTIS (requisito exigido para a cidade receber 

recursos dentro do programa PRODETUR22): 

 

Tabela 6: Perfil da Demanda Atual de Turismo em Manaus.*Ministério do Turismo. Estudo da Demanda 
Turística Internacional 2004-2008. ** AMAZONASTUR. Síntese dos Indicadores do Turismo no 
Amazonas 2003-2009. *** Ministério do Turismo. Caracterização e Dimensionamento do Turismo 
Doméstico no Brasil 2002-2006 – dados referentes à Região Norte. 
Fonte: Slides da audiência pública do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de 
Manaus-PDTIS em 16 de maio de 2011.  

 

 Turista Internacional*  Turista Doméstico  

Característica da Viagem  

Procedência  

Estados Unidos 26%  

Venezuela 7%  

França 5,7%  

São Paulo 33%**  

Rio de Janeiro 9,8%**  

Distrito Federal 7,4%**  

Motivo da 
Viagem  

Lazer 44%  

Negócios, eventos e convenções 
32%  

Visita a parentes/amigos  

Negócios  

Motivo da 
Viagem a Lazer  

Ecoturismo/Aventura 67,6%  

Sol e Praia 11,1%  

Cultura 10,5%  

Sol e Praia  

Tipo de 
Alojamento  

Hotel/flat/Pousada 58,1%  

Casa de amigos/parentes 18,4%  

***Casa de amigos/parentes 71%  

       Hotel/Pousada/Resort 20,4%  

Meio de 
Transporte  

Avião  
***Ônibus de linha 37,6%  

       Avião 27,1%  

Composição do 
Grupo  

Sozinho 36%  

Casal sem filhos 18,6  

***Sozinho 38%  

***Família 20,8%  

                                                           
22 Programa de Desenvolvimento do Turismo dentro da Política Nacional de Turismo 
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Amigos 18,2%  

Gasto Médio 
Diário Per Capita  

US$64,89  ***R$28,54  

Permanência 
Média (dias)  

12,0  ***15,1  

 Turista Internacional*  Turista Doméstico  

Organização da Viagem  

Fonte de 
Informação  

Internet 29,7%  

Amigos/Parentes 24%  

** Amigos/Parentes 47,7%  

**Internet 30,9%  

Utilização de 
Agência  

Não utilizou 51%  

Serviços avulsos 31,9%  

Pacote 17,1%  

***Não utilizou 72%  

***Pacote 12,1%  

Perfil Socioeconômico  

Gênero  
Masculino 70%  

Feminino 30%  

***Feminino 56,1%  

Masculino 46,9%  

Grupo de Idade  
32 a 50 anos 47,2%  

25 a 31 anos 16,6%  
**Faixa dos 40 anos  

Grau de 
Instrução  

Superior 44%  

Pós graduação 33,1%  
*** Superior ou mais 51,3%  

Renda Média 
Mensal Familiar  

US$6.351,62  ***Mais de 10 SM 38,9%  

 

Pode-se observar pela tabela acima que em relação ao fluxo doméstico os 

principais emissores de turistas para o Amazonas são da região sudeste e centro-

oeste. Agora, comparemos com os recentes dados apresentados pela presidente da 
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Amazonastur,23 Oreni Braga em audiência na Assembléia Legislativa do Estado do 

Amazonas: 

Gráfico 1: Fluxo turístico doméstico para o Amazonas.  
Fonte: Amazonastur, 2011. 

Ranking dos Principais Estados Emissores de Turistas 
para o Amazonas em 2010

98.104

29.411

10.157
9.744

9.400

8.512

13.484

17.411

19.992 23.047

São Paulo Rio de Janeiro Distrito Federal
Pará Roraima Minas Gerais
Ceará Paraná Rondônia
Rio Grande do Sul  

 
Gráfico 2: Fluxo de turistas por região do Brasil com destino para o Amazonas.  
Fonte:  Amazonastur, 2011. 
 

Fluxo de Turistas Brasileiros Emitidos ao Amazonas por 
Região em 2010

142.962; 
49%

32.447; 11%

31.562; 11%

23.084; 8%

62.764; 21%

Sudeste Norte Nordeste Centro Oeste Sul
 

 

                                                           
23 Empresa Estadual de Turismo responsável pela gestão e planejamento do Turismo no Estado do 
Amazonas. 
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Após comparar os dados do PDTIS, obtidos até 2009, observa-se que São 

Paulo, Rio de Janeiro permanecem nas três primeiras colocações. Ao analisar o 

gráfico por região, constata-se que a Região Norte fica em segundo lugar, na 

demanda para o Amazonas.  

Para a compreensão do fluxo turístico para Manaus, é preciso analisar os 

dados estatísticos referentes ao estado do Amazonas, pois a capital acaba 

funcionando como um portão de entrada para o estado e ainda, de acordo com a 

Amazonastur, consolida-se como um verdadeiro Hub24 para a região Norte. O PDTIS 

reforça esse entendimento, ao destacar Manaus como o portal de entrada da 

Amazônia brasileira e apresentar a cidade como uma das maiores proporções de 

gasto total das viagens de visitação aos parques e atrativos nacionais, além de ser 

um dos pacotes mais caros dentre os pesquisados. 

O gráfico da demanda internacional em 201025, apresentado a seguir, indica 

mudança na situação apresentada pelo PDTIS26, quanto à procedência dos turistas 

estrangeiros: 

 

Gráfico 3: Fluxo de turistas por país para o Amazonas. 
Fonte: Amazonastur, 2011. 

Ranking dos Principais Países Emissores de Turistas 
para o Amazonas em 2010

71.813

13.70112.447
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China Japão Inglaterra Espanha
Canadá Portugal  

 

                                                           
24  Pólo de atração e distribuição de fluxos turísticos, concentrador, conecta e distribuir. 
25

  Apresentada pela Amazonastur em audiência pública realizada na Assembléia Legislativa do 
Amazonas. 
26  Período analisado nas pesquisas consultadas pelo PDTIS foi 2003 a 2009. 
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Os Estados Unidos continuaram mantendo a 1ª colocação, porém a França 

aparece em 2º lugar, seguida pela Alemanha e Itália, demonstrando, assim, o 

interesse maior dos europeus em conhecer o estado, fato que pode ser comprovado 

no gráfico 4, a seguir: 

Gráfico 4: Fluxo de turistas por continente para o Amazonas. 
Fonte: Amazonastur, 2011. 
 

Fluxo de Turistas Estrangeiros Emitidos ao Amazonas 
por Região em 2010

103.613; 
42%

85.756; 36%

2.220; 0,96%

2.521; 1,04%

3.774; 2% 16.627; 7%

26.815; 11%

Europa América do Norte Ásia
América do Sul Oceania África
América Central  

A maioria dos países emissores considera a natureza amazônica como de 

qualidade excelente, como pode ser observado nas expressões “pulmão do mundo”, 

“mito da floresta” e o sentido de “volta à natureza”. (MMA/MTUR/IPK, 2006, citado no 

PDTIS, 2011).  Existe uma perspectiva de vôos internacionais interligando Manaus 

ao Panamá, Miami e Atlanta. Já no que tange à ampliação da demanda doméstica, 

Salvador será a próxima cidade a ter vôo direto para Manaus, em função de Manaus 

ser um destino mais barato, se comparado às capitais da região Norte mais 

próximas do resto do Brasil (AMAZONASTUR, 2011).  

Nos indicadores de Cruzeiros Marítimos (AMAZONASTUR, 2009) em Manaus 

acabam por estabelecer um número mais próximo em relação ao volume de turistas 

que desembarcam no Porto de Manaus, localizado no Centro Histórico e bem 

próximo da Avenida Sete de Setembro, objeto de análise desse estudo. No período 

de 2003 a 2009, o volume total de visitantes foi de 116.156. A disparidade 

observada no fluxo de turistas de um ano para outro, deve-se ao número de navios, 

que varia conforme a temporada de cruzeiros. Em 2009, o volume total de turistas 

registrou 15.955 pessoas, sendo, pois menor que o do ano anterior, quando se 
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registrou um fluxo de 17.655 turistas, o que significa um decréscimo de 9,83%, 

devido ao número de navios que diminuiu na temporada 2008/2009. Porém, de 

acordo com a Amazonastur, a temporada de 2011/2012 tem uma previsão estimada 

de 25 mil turistas, representando um crescimento de 35% no número de visitantes 

frente ao ano de 201027, que registrou 14.648 turistas em Manaus28. 

Ao abordamos alguns aspectos relacionados ao fluxo turístico do Amazonas e 

de Manaus, é necessário considerar também a oferta de serviços turísticos 

existentes na cidade, a começar pelo seu aeroporto, agências, hotéis e até mesmo 

os atrativos/roteiros disponibilizados pelo trade turístico (órgãos públicos e iniciativa 

privada). 

De acordo com o relatório do Inventário da Oferta Turística de Manaus29, 

existem 44 meios de hospedagens, 193 equipamentos de gastronomia, 147 serviços 

de transporte, 59 agências, 33 serviços ou equipamentos para eventos (baseados 

no Cadastur30) além de 77 áreas de lazer e entretenimento. Já em relação aos 

atrativos o município possui 60 naturais, 164 culturais, 18 atrações técnicas, 

científicas e artísticas e 39 eventos anuais permanentes. Possui 10 meios de acesso 

(porto, aeroporto, rodoviária, estradas federais e estaduais), sendo que o mais 

utilizado é o aéreo, em razão das distâncias entre Manaus e as demais capitais do 

país. É também possível chegar à cidade mediante a combinação de rodovias e 

hidrovias. O transporte fluvial, entretanto, é um dos mais utilizados pela população 

regional na interligação entre os municípios do estado e também com alguns 

estados da região Norte, como o Pará. 

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, classificado como de 

primeira categoria, fica na Zona Oeste e está localizado a 17 km do centro comercial 

da cidade, a 8 km da praia da Ponta Negra. Seus 3.500 metros de pista recebem 

vôos nacionais e internacionais, com capacidade para aeronaves de grande e 

pequeno porte. Possui free shopping, restaurantes, lanchonetes, bancas de revistas 

e jornais, agências de turismo, agências bancárias, locadora de veículos, posto 

telefônico, balcão de informação turística, serviços de emergência médica, loja de 

artesanato e souvenirs, câmbio, alfândega, serviços de imigração, sistema 

                                                           
27  VENTILARI, Júlio: Número 1. A CRÍTICA. Manaus, 13 de out. 2011. Caderno bem viver, p. 2. 
28 Slides da apresentação da Amazonastur na Assembléia Legislativa do Amazonas em 24 de maio 
de 2011. 
29 Disponível no site www.inventario.turismo.gov.br. Acessado em 20 de outubro de 2011. 
30  Cadastro de prestadores de serviços turísticos (agências de turismo, meios de hospedagem e 
outros) do Ministério do Turismo. 
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informativo de vôo em monitores, sala vip, estacionamento para veículos, área 

especial para ônibus de turismo, etc. É administrado pela Empresa Brasileira de 

Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO e recentemente está passando por um 

processo de ampliação de sua infra-estrutura, para comportar o fluxo de passageiros 

atual e tendo em conta também a projeção de demanda para a Copa de 2014. 

Ainda com relação à acessibilidade ao destino Manaus, cabe destacar que o 

acesso rodoviário apresenta-se quase sempre combinado com o fluvial, uma vez 

que a Bacia Amazônica entrecorta toda a região, dificultando o desenvolvimento do 

transporte terrestre. Mas, mesmo assim, Manaus se liga aos municípios do 

Amazonas e a outros Estados brasileiros e, até mesmo, a outros países, como é o 

caso da BR 174 que liga a cidade à Roraima e à Venezuela. Apesar do modal 

rodoviário não ser o mais utilizado, o transporte rodoviário no Estado do Amazonas 

conta com uma malha de estradas de cerca de 6.200 km, dos quais apenas 1.706 

km são pavimentados. As principais rodovias federais são as BR's 174, 210, 230, 

307, 317, 319 e algumas estaduais, principalmente na região polarizada pela capital 

Manaus, tais como AM-010, 254, 352 e 36331. 

Em função da especificidade regional (grande parte do estado é cortado por 

rios, afluentes do Rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão e volume de 

água) o barco é o meio de transporte por excelência da região, com poucos 

camarotes e muitas redes. O estado conta com os portos de Coari, Itacoatiara, 

Parintins e Manaus. O Porto de Manaus (ver figura 25) mede cerca de 300 m de 

comprimento e 20 m de largura, seu canal de acesso tem aproximadamente 500m 

de largura, sem restrições a calado, o que permite o acesso de embarcações de 

grande porte e capacidade. Possui, ainda, armazéns de grande capacidade e uma 

área destinada exclusivamente à acomodação de containers. Alguns desses 

armazéns revestem-se de especial importância por terem sido construídos ainda na 

época da borracha. No segundo cais flutuante na área reservada à carga, são 

realizadas as mais modernas operações de containers. As pontes flutuantes 

garantem a passagem de cargas pesando até 70 toneladas. No Porto também 

funciona o Entreposto Internacional da Zona Franca de Manaus - EIZOF. Do Porto 

de Manaus pode-se viajar para os outros Municípios do Amazonas e até mesmo 

para os Estados limítrofes. O movimento no cais é intensificado nos finais de tarde, 

com as saídas dos “recreios”. Horas antes, cada passageiro instala a sua rede nas 

                                                           
31  MANAUSTUR. Mini-Perfil da cidade de Manaus. 2010. 
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embarcações, em pouco tempo os interiores das embarcações transformam-se em 

autênticas malhas de redes, coladas e trançadas em todas as direções. Manaus 

possui ainda, distante do centro da cidade, portos distintos para as operações de 

embarque e desembarque de areais e de produtos petrolíferos32. 

 
 Figura 29: Vista aérea do Porto de Manaus (mais ao norte) com suas embarcações regionais. 

 Fonte: PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 
 

 

  
Ainda quanto à infra-estrutura turística e visando a complementar e atualizar os 

dados referentes aos meios de hospedagem quantificados no Inventário da Oferta 

Turística de Manaus, o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e 

Alimentação Alexandre Abreu destaca que Manaus, em 2010, contava com uma 

rede de 57 hotéis na área urbana e 39 alojamentos de selva, totalizando 

aproximadamente 4.800 UHs33 e 11 mil leitos, tendo uma projeção de expansão 

hoteleira (ao término das construções em andamento) para 6.000 UHs com 14 mil 

leitos34, em 2011. 

Os atrativos turísticos do Amazonas, bem como os serviços turísticos estão 

concentrados no município de Manaus e no seu entorno. De acordo com a 

                                                           
32 MANAUSTUR. Mini-Perfil da cidade de Manaus, 2010. 
33 Unidades Habitacionais. 
34

  Informações disponibilizadas no Seminário Estadual de Turismo realizado em 24 de setembro de 
2010 em Manaus. 
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Amazonastur35, os meios de hospedagens encontram-se, em sua grande maioria, no 

polo Rio Negro e Solimões36, Uatumã37 e Manaus/ Encontro das Águas. No polo de 

Manaus concentram-se os hotéis de negócios de rede, que tem como público-alvo 

os viajantes que permanecem na cidade por motivos de negócios ou trabalho.  

Atuando no segmento de lazer, existem seis empreendimentos de selva localizados 

na capital38. A hotelaria de selva em Manaus e no Amazonas atrai uma parte 

considerável do fluxo internacional, cerca de 22% do fluxo total de acordo com a 

Amazonastur (2009). Um fato interessante é que a hotelaria de selva é utilizada não 

só como componente de acomodação, mas também como estratégia de 

diferenciação na captação de turistas para o destino Amazonas e, por conseqüência, 

Manaus, que concentra grande parte desse fluxo e da hotelaria de selva, devido à 

sua localização e por atuar como distribuidor do fluxo turístico do estado para os 

demais municípios com potencial para receber turistas. 

Com base no Plano Estadual de Turismo (2008), as opções de entretenimento 

(bares, danceterias e estruturas similares) e receptivo concentram-se em Manaus. A 

quase totalidade das agências, operadoras ou transportadoras turísticas estão 

localizadas na cidade realizando o serviço de recepção de turistas/visitantes e 

atuando também no emissivo regional e na formatação de produtos turísticos para a 

região. O comércio turístico é focado na venda de artigos artesanais produzidos a 

partir de sementes e fibras da região. A oferta de espaços para eventos no estado é 

bastante reduzida39, suprindo somente a restrita demanda atual. Os hotéis da cidade 

é que dispõem de espaços aptos para abrigar eventos de diversas tipologias. 

Pelo relatório do inventário da oferta turística, Manaus possui 60 atrativos 

naturais e 164 culturais. Observa-se que apesar da vocação forte e natural da 

cidade, em função da localização na região Amazônica, para o turismo de natureza, 

os atrativos e recursos culturais presentes são significativos em termos de 
                                                           
35  AMAZONASTUR. Plano Estadual de Turismo, 2008. 

36 Municípios que estão incluídos nesse polo: Autazes; Barcelos; Careiro; Careiro da Várzea; Coari; 
Iranduba; Manacapuru; Manaquiri; Novo Airão e Tefé. 
37  Abrange as seguintes cidades: Itacoatiara; Itapiranga; Presidente Figueiredo; Rio Preto da Eva; 
São Sebastião do Uatumã; Silves; Urucará e Urucurituba. 
38

 Associação da Hotelaria de Selva da Amazônia Brasileira. Diagnóstico de hotelaria de selva do 
Amazonas, 2010. 
39 Muitos destes espaços são arenas e estádios que abrigam shows e eventos de grande porte, 
poucas são as estruturas para a realização de convenções e feiras de exposições mais 
especializadas, principalmente eventos de grande porte. Porém, já está em fase de construção o 
Centro de Convenções do Amazonas-CCA, ao lado da Arena da Amazônia, estádio de futebol que 
está sendo construído para os jogos da Copa de 2014. 
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quantidade e qualidade da experiência turística, agregando, assim, valor à visitação 

nas áreas naturais. Os patrimônios edificados, com construções de valor histórico e 

cultural, são em grande parte remanescente do período da borracha, concentrados 

no Centro Histórico de Manaus, área em que se situa a Avenida Sete de Setembro. 

Destacam-se, também, os museus e manifestações da tradição amazônica, além da 

gastronomia e o artesanato regional. Estas manifestações culturais auxiliam na 

composição do destino turístico Manaus, contribuindo para aumentar a permanência 

do turista na cidade através da combinação “natureza e cultura”. A Tabela 7 

demonstra de forma organizada os principais atrativos culturais e naturais da cidade: 

 
Tabela 7: Quadro resumo dos principais atrativos turísticos de Manaus 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

ATRATIVOS 

 

DESCRIÇÃO 

 

CULTURAIS 

 

Museu do Seringal Vila Paraíso; Museu Amazônico; Museu do 
Índio; Centro Cultural Palácio Rio Negro – CCPRN; Centro 
Cultural Largo de São Sebastião; Centro Cultural Palácio da 
Justiça; Centro Cultural Povos da Amazônia; Biblioteca Pública 
do Estado; Centro Cultural Palacete Provincial; Teatro 
Amazonas; Alfândega e Guarda Moria; Instituto Geográfico e 
Histórico do Amazonas – IGHA; Ponte Benjamin Constant; Porto 
de Manaus; Mercado Municipal Adolpho Lisboa; Relógio 
Municipal; Paço da liberdade; Igreja Nossa Senhora da 
Conceição– Catedral de Manaus, entre outros. 

 

NATURAIS 

 

Parque Municipal do Mindu; Bosque da Ciência; Encontro das 
Águas; Jardim Botânico Adolpho Ducke; Zoológico do CIGS 
(Centro de Instruções de Guerra na Selva); Parque Cultural, 
Esporte e Lazer Ponta Negra; Praia do Tupé e Praia da Lua. 

 

Levando em consideração que o foco dessa pesquisa é o segmento do turismo 

histórico-cultural, devem-se reforçar os aspectos de identidade e a importância do o 

patrimônio cultural para um destino turístico. O patrimônio cultural representa o 

testemunho da história possibilitando a compreensão da relação entre os bens 

materiais (tangível) e imateriais (intangível) e o contexto sociocultural em que foram 
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criados. O patrimônio cultural material compõe-se de construções antigas, 

ferramentas, museus, cidades, patrimônio arqueológico, jardins, monumentos e 

outros objetos que demonstram a capacidade de adaptação do homem ao meio 

ambiente bem como sua forma de organização social, política e cultural. (DIAS, 

2006, p.68). Por sua vez o Imaterial é definido pela UNESCO como “as práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, 

objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, 

os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de 

seu patrimônio cultural” (IPHAN, 2012). A escolha desses bens é definida pelas 

diferentes sociedades em um determinado momento como reflexo social desse 

grupo, no qual pretenderá reforçá-los como patrimônio representativo da memória e 

na construção da identidade cultural dessa sociedade. 

Nesse contexto Manaus possui uma gama de atrativos histórico-culturais que 

podem ser aliados aos elementos naturais da capital e do Estado do Amazonas. A 

cidade é concentra grande parte da infra-estrutura urbana e turística de uma 

localidade. Desta forma, a Figura 30 ilustra a concentração e atratividade da oferta 

turística de Manaus, principalmente quanto aos atrativos turísticos:  
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Figura 30: Concentração da oferta turística de Manaus.  
Fonte: Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de 

 Manaus-PDTIS em 16 de maio de 2011. 
 

CONCENTRAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE 
MANAUS

INSERIR MAPA

  
 

Observa-se que os atrativos mais relevantes para o turismo em Manaus estão 

localizadas na área central, incluindo o Centro Histórico e a Orla da Ponta Negra. 

Quanto aos rios, merece destaque o Encontro das Águas dos rios Negro com o 

Amazonas. Há ainda o Polo Industrial de Manaus, além das áreas de selva hoje 

visitadas. Juntas elas representam a maior parte da oferta, tanto no que tange aos 

equipamentos turísticos quanto aos atrativos turísticos de maior expressão e 

alinhados, portanto, com a comercialização turística atual e com potencial ainda a 

ser mais bem aproveitado. 

Um estudo realizado pela consultoria da Monitor Group40 mostra que 86% dos 

turistas brasileiros e 66% dos estrangeiros que visitaram Manaus, declararam a 

necessidade de conhecer mais profundamente a história da cidade. Esse fato 

corrobora com a importância da presente pesquisa que busca reunir informações 

capazes de permitir o aprofundamento dos conhecimentos acerca de uma pequena 

fração do espaço geográfico de Manaus, representada pela Avenida Sete de 

                                                           
40  MONITOR GROUP. Slides do diagnóstico do cluster de turismo no Amazonas. Manaus, 2001. 
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Setembro, recuperando as memórias históricas do lugar, desde suas origens até a 

atualidade. Ao pesquisar, in loco, em sites e em material publicitário de órgãos 

públicos estaduais e municipais de turismo e cultura, além da iniciativa privada, 

como o Amazonas Convention Bureau41 e as principais agências de turismo que 

operam o receptivo turístico em Manaus, ficou constatado que os principais atrativos 

histórico-culturais disponibilizados são os mesmos já citados nesse trabalho. Eles 

oferecem basicamente roteiros com visitas guiadas a edificações históricas, city tour 

e sightseeing42 no Centro Histórico. Boa parte dos atrativos turísticos da área urbana 

de Manaus, porém, de acordo com o diagnóstico do PDTIS-Manaus não está 

incluída nos principais roteiros turísticos comercializados, o que revela a baixa 

utilização destes recursos para fins turísticos, visto que um número considerável de 

turistas que chega a Manaus segue direto para hotéis de selva da região e não 

aproveita o riquíssimo acervo cultural e técnico-científico existente na cidade. Não é 

oferecido ao visitante um roteiro algum que pudesse contar parte da história da 

cidade através, por exemplo, de um passeio por uma de suas avenidas. Muito 

embora existam várias avenidas e ruas (Eduardo Ribeiro, Joaquim Nabuco e 

Bernardo Ramos, por exemplo) localizadas no Centro Antigo que guardam parte do 

passado de Manaus, a Avenida Sete de Setembro é, sem dúvida, a que possui a 

maior parte das edificações históricas conservadas, podendo oferecer ao turista ou à 

população residente a experiência de conhecer as origens da cidade desde o 

período pré-colonial, passando pelo colonial, imperial, republicano, criação da zona 

franca e até mesmo intervenções urbanas contemporâneas 43.  

 Manaus é detentora de características físico-ambientais singulares, além de 

possuir um patrimônio histórico e cultural de grande valor. São poucos os atrativos 

que cobram a entrada do visitante; a maioria é mantida pelo poder público. Tal fato 

contribui para o péssimo estado de conservação em que se encontram alguns 

ícones do patrimônio manauara, o que faz com que a própria população local ignore 

seu valor, acabando por diminuir sua importância. Percebe-se que para o turismo de 

natureza existem muitos roteiros, fato que não acontece com o turismo cultural 

devido à oferta insuficiente de roteiros que valorizem o patrimônio material – 

                                                           
41 Entidade da iniciativa privada que reúne empresas que atuam no turismo amazonense responsável 
pela captação de eventos para o Amazonas. 
42 Visita panorâmica sem paradas. 
43 No próximo capítulo será tratado com maiores detalhes esse contexto e as peculiaridades das 
edificações e da própria avenida enquanto objeto evolutivo sócio-econômico da capital do estado do 
Amazonas. 
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histórico, arquitetônico, etc – e imaterial de Manaus. Para a equipe de analistas que 

elaboraram o PDTIS-Manaus, a cidade deve concentrar esforços na atração dos 

segmentos nacionais das cidades de maior renda per capita do país, nos mercados 

internacionais tradicionais (europeu e América do Norte), bem como nos mercados 

emergentes (Ásia e países Árabes, a exemplo de Qatar e Emirados Árabes). O 

turismo de negócios deve ser mantido em virtude da especificidade da oferta atual, 

mas sem concentrar neste público esforços de promoção prioritários, excetuando-se 

o nicho referente ao turismo de eventos. 

O posicionamento turístico de Manaus deve estar baseado na diferenciação e 

no enfoque, associando o turismo de natureza com a experiência cultural (ver Figura 

31), tanto do ponto de vista histórico-urbano quanto de conhecimento de novos 

modos e costumes dos povos tradicionais e indígenas, produzindo desta forma, 

atrativos ímpares e singulares.  

Figura 31: Contraste da natureza com a metrópole Manaus, perspectiva pelo Rio Negro com detalhe 
para a embarcação regional.  
Fonte: PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 
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A situação atual, segundo análise do PDTIS, caracteriza-se pela existência de 

produtos turísticos pouco consolidados na área urbana de Manaus, pela baixa oferta 

de equipamentos que oferecem atividades de lazer e entretenimento, pela ausência 

de local qualificado para usufruto do Rio Negro pelo turista, além da baixa oferta de 

serviços e equipamentos para eventos de grande porte. Para alterar esse quadro, 

sugere estratégias para a diversificação da oferta de produtos e serviços turísticos 

no núcleo turístico principal, localizado na área urbana do município, visando à 

consolidação internacional de Manaus como portal de entrada da Amazônia 

Brasileira e expoente nos segmentos de Ecoturismo, Negócios e Eventos 

aproveitando as oportunidades geradas pela COPA 2014. 

O destino Manaus precisa estar atento às suas fragilidades (infra-estrutura 

urbana e turística), buscando diferenciação e inovação nos produtos turísticos 

disponibilizados ao turista/visitante. O mercado do turismo está cada vez mais 

competitivo, exigente e experiente. A concorrência acirrada com outros países que 

competem por uma fração desses consumidores, torna necessária uma reflexão 

profunda acerca das políticas públicas de turismo adotadas, além de incentivar e 

fomentar a iniciativa privada na elaboração de experiências orientadas para o 

indivíduo e não mais para o produto, priorizando melhores padrões de qualidade e 

maior atenção às necessidades dos consumidores. 

Como conseqüência da análise feita acima, os dados encontrados reforçam a 

importância do objeto de estudo dessa pesquisa, que entre outros objetivos também 

busca uma proposta de sensibilizar a sociedade e o trade turístico para uma avenida 

que concentra parte da história dos manauaras, no interior do processo de evolução 

sócio-econômica e espacial da cidade, agregando conhecimento e experiência tanto 

para quem visita a cidade como para quem nela reside. 

No capítulo a seguir será apresentada uma análise das principais edificações 

localizadas na Avenida Sete de Setembro, além de intervenções recentes, como, por 

exemplo, o PROSAMIM44 que se inserem no contexto evolutivo da cidade, 

promovendo profundas modificações na paisagem urbana. 

 

                                                           
44 Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus. 
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4. A AVENIDA SETE DE SETEMBRO 
 

4.1  As principais edificações e intervenções urbanas na paisagem  

 

O processo de compreensão de uma edificação ou de uma intervenção urbana 

em um determinado local ou paisagem acontece mediante o entendimento do 

contexto histórico vivido naquele espaço em consonância com o seu momento 

contemporâneo, refletindo as mudanças evolutivas da sociedade para atender suas 

necessidades atuais e futuras. 

Sendo assim, não há como desassociar a existência de determinados prédios, 

praças, pontes e, atualmente, as obras de requalificação do PROSAMIM, na 

Avenida Sete de Setembro, do contexto sócio-econômico da cidade de Manaus, em 

diferentes épocas, de suas origens até o seu presente. Existem várias construções 

que possuem valor histórico na avenida, porém, para esse trabalho foram 

selecionadas aquelas que representam marcos na paisagem do ponto de vista 

histórico e urbanístico, bem como por sua importância arquitetônica, histórica e 

turística, essa última relacionada à sua atratividade e capacidade para receber 

visitantes. 

Em ordem cronológica de inauguração ou provável conclusão da obra45, as 

principais edificações e intervenções urbanas localizadas na supracitada avenida 

são: Palacete Provincial (1875); Matriz Nossa Senhora da Conceição (1878); Praça 

Dom Pedro II (1882-1883); Paço da Liberdade (1884); Colégio Amazonense Pedro II 

(1886); Ponte Benjamin Constant (1895); Palácio Rio Negro (1903); Cadeia Pública 

Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (1906); Praça Heliodoro Balbi (1907); 

Biblioteca Pública Estadual (1910); Palácio Rio Branco (1938); Largo do Mestre 

Chico (2008) e Parque Senador Jefferson Péres (2009). Abaixo um diagrama da 

linha do tempo desses marcos arquitetônicos com o objetivo de facilitar a 

compreensão e visualização da cronologia. 

                                                           
45 Baseadas nos livros Manaus: História e Arquitetura (2006) de Otoni Mesquita, Manaus entre o 
passado e o presente (2009) de Durango Duarte e no site da Secretaria de Cultura do Estado do 
Amazonas acessado em 20 de novembro de 2011. 
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Figura 32: Diagrama com a linha do tempo das edificações, praças e parques da Avenida Sete de 
Setembro. 
Fonte: Autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr e da turismóloga Márcia Raquel Cavalcante 
Guimarães. 
 

 
 

Observa-se que, com a exceção  do Largo do Mestre Chico e do Parque 

Senador Jefferson Péres, a arquitetura predominante na Sete de Setembro é 

remanescente do final do século XIX (1878-1895) e até a primeira metade do século 

XX (1903-1938), período esse em que a cidade de Manaus vivenciou o auge do ciclo 

econômico da borracha. É importante salientar que o período de 1873 a 1896, 

conforme a teoria dos ciclos econômicos encontra-se entre a 1ª e 2ª dualidade, 

exatamente na fase “b” do 2º Kondratieff e início da fase “a” do 3º Kondratieff, 

coincidindo com a fase de expansão do capitalismo no mundo.  

Conforme abordado no capítulo 2, o século 19 foi marcante e singular para a 

história do Amazonas e de Manaus, pois entre 1800 e 1899 a região foi colônia de 

Portugal, território do Império (durante o Império o Amazonas era uma província) e 

área da República, (no período republicano a província se transforma no estado do 

Amazonas). Porém, alguns prédios e logradouros públicos escolhidos representam 

muito mais do que a data de suas respectivas inaugurações ou de conclusão das 

obras, pois estão localizados em um espaço cuja ocupação antecedeu a vinda do 

colonizador para Manaus, visto que a presença indígena deve ser considerada no 

contexto do processo de construção da historicidade dessa área urbana que 

remonta às origens da cidade. 
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Ao analisar as construções situadas ao longo da avenida, é preciso destacar 

aspectos referentes ao contexto histórico e atual das citadas edificações, levando 

em consideração as particularidades do lugar em que se inserem. As informações 

estão baseadas nos trabalhos de Otoni Mesquita (2006) e Durango Duarte (2009), 

além do site e folheteria oficial da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas-

SEC: 

1. Centro Cultural Palacete Provincial (1875) = O primeiro registro vem de 

José Coelho da Gama e Abreu, presidente da Província (1867-1868), que alude à 

compra de um prédio em construção de propriedade do capitão (da Guarda 

Nacional) Custódio Pires Garcia - o Palacete Garcia. O antigo Palacete Provincial 

fora construído em único bloco, provavelmente no início da década de 1860 

(ilustrado na Figura 33), o que correspondente à edificação original. Está entre as 

edificações mais antigas da cidade, mesmo que tenha sido ampliado sem muitos 

critérios, ainda assim mantém as particularidades fundamentais (ver Figuras 34 e 

35). 

 
Figura 33: Palacete Provincial em 1870.  
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 
 
 
 

 
 

 
Figura 34: Fachada do Palacete Provincial em 
1899.  
Fonte: DUARTE, Durango, 2009. 
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Figura 35: Palacete Provincial em 1913.  
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 

 

 

 Em 25 de março de 1874, o presidente Domingos Peixoto informava que o 

Palacete Provincial estava concluído e abrigando o Liceu, a Biblioteca Pública, a 

Assembléia Provincial e a Repartição de Obras Públicas. Na data de 28 de fevereiro 

de 1875, ocorreu a inauguração do Palacete Provincial, conforme assinala o diretor 

das obras públicas, coronel engenheiro Joaquim Leovegildo de Sousa Coelho, em 

exposição ao presidente da Província.  A partir de 1944 foi sede do quartel geral da 

Polícia Militar até 2005. Considerado um patrimônio tangível que foi tombado em 

conjunto com a Praça Heliodoro Balbi e o Colégio Amazonense D. Pedro II, 

encontra-se sob proteção especial da comissão permanente de defesa do 

patrimônio histórico e artístico, de acordo com a resolução Nº 01/80, homologada 

pelo dec. Nº 4.817 de 06 de dezembro de 1980. Foi um dos primeiros prédios 

públicos, construídos em Manaus, com características da arquitetura tradicional, 

dominava a paisagem com sua modesta arquitetura. Para Mesquita: 

É evidente sua ligação com uma tradição colonial, lembrando bastante as 
construções típicas de casa da Câmara e Cadeia, erguidas em todo o país 
durante aquele período. Apresenta frontão curvo, possuindo uma tendência 
ao Neoclassicismo. Suas janelas e portas são todas em arco pleno e 
estabelecem um ritmo estável entre os cheios e vazios, mas não 
conseguem quebrar a monotonia e a simplicidade da fachada. Revela 
alguns aspectos ligados ao renascimento italiano, ou seja, predomínio de 
linhas horizontais, tendência simétrica na fachada e na planta baixa do 
edifício. Mesmo com pequena diversificação de tendências, esta obra pode 
ser classificada com mais um exemplar da arquitetura eclética da cidade 
(2006 p.77-78).  
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Além de administrar diretamente o Palacete, a SEC restaurou e revitalizou o 

prédio (figura 36) para nele abrigar atualmente 05 museus do Estado: Museu de 

Numismática, Museu da Imagem e do Som do Amazonas, Pinacoteca do Estado, o 

Museu de Arqueologia e o Museu Tiradentes. Nele também passou a funcionar o 

Ateliê de Restauro de Obras de Arte e o Ateliê de Papel. Funciona de terça a 

domingo em horários programados, e suas visitas, além de gratuitas, são guiadas. 

Figura 36: Fachada do prédio do Palacete Provincial restaurada.  
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 

 

 

2.  Matriz Nossa Senhora da Conceição (1878) = O dia de N. Sra da 

Conceição (padroeira do Estado do Amazonas) é comemorado em 08 de dezembro, 

data do aniversário da paróquia. A configuração atual da igreja da matriz remonta ao 

final do século XIX, quando foi benta e inaugurada no dia 15 de agosto de 1878, 

vinte anos após o lançamento da sua pedra fundamental, ocorrido em 23 de julho de 

1858. Voltada para o rio Negro, é um prédio simples, com predominância de linhas 

retas em estilo neoclássico e estrutura construtiva baseada no tradicional caixote 

greco-romano. Possui duas torres com sineiras, frontão triangular, três portas de 

cantaria e escadarias que lembram uma lira musical (ver figura 37 e 38). Os seis 

sinos foram importados da França e instalados em 1875.  
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Figura 37: Vista pelas escadarias da igreja da 
fachada da Igreja da Matriz (sem data).  
Fonte: A CRÍTICA e PREFEITURA DE MANAUS, 
2003. 

Figura 38: Perspectiva do jardim e da fachada 
da igreja da Matriz (sem data).  
Fonte: A CRÍTICA e PREFEITURA DE 
MANAUS, 2003. 

  

Essa foi umas das primeiras grandes obras arquitetônicas construídas em 

Manaus e a mais importante do período provincial, mantendo até hoje uma posição 

de destaque na visualidade da paisagem, pois está localizada sobre uma pequena 

elevação em frente ao Porto de Manaus e de costa para a Avenida Sete de 

Setembro. Sua importância histórica e arquitetônica não pode passar despercebida, 

mesmo estando localizada de costa para a supracitada avenida. Porém, no mesmo 

lugar, existiram duas outras igrejas de Nossa Senhora da Conceição que foram 

construídas. Em 1695, erguida pelos padres Carmelitas, a primeira igreja e paróquia 

de Manaus (consagrada N. Sra da Conceição) localizava-se próximo ao Forte de São 

José da Barra do Rio Negro, no mesmo lugar da Matriz atual. Mas em função das 

suas condições precárias, no ano de 1781 foi demolida pela Junta Governativa da 

Capitania de São José do Rio Negro. A nova Matriz, maior e com novos traços 

arquitetônicos, foi reconstruída em 1788 (na gestão do governador Manoel da Gama 

Lobo D’Almada) e transformou-se no centro dos acontecimentos cívicos e religiosos 

do Lugar da Barra, porém três décadas depois, 02 de julho de 1850, houve um 

incêndio que destruiu toda a igreja. Oito anos depois foi lançada a pedra 

fundamental da obra, resultando na configuração atual da igreja.  A Matriz foi 

elevada a categoria de catedral em 27 de abril de 1892, teve sua primeira reforma 

em 1916 e sua última grande restauração entre 2001 e 2002. Nessa restauração foi 

criada uma sala que mostra vestígios e as fundações das edificações antigas bem 

como elementos ligados a igreja Católica. Através do decreto 11.039, de 12 de abril 



151 

 

de 1988, o templo foi tombado como Monumento Histórico Estadual e está aberto ao 

público de segunda a domingo, o dia todo, com horários estabelecidos pela igreja 

além das tradicionais missas, a seguir fotos atuais da edificação: 

 

Figura 39: Fundos da Igreja da Matriz para a Avenida Sete de Setembro.  
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 

 

Figura 40: Visão noturna da fachada da Igreja da N.Sra da Conceição (Matriz). 
Fonte: DUARTE, Durango, 2009. 
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3. Praça Dom Pedro II (1882-1883) = Em 1852, a primeira planta da cidade, 

mostrava que o local da atual praça D.Pedro II denominava-se Largo do Pelourinho, 

onde provavelmente ocorriam os acoites dos escravos, e posteriormente Largo do 

Quartel (em função da reconstrução do quartel da polícia de frente para esse 

logradouro). Ela está assentada é uma das áreas mais antigas de Manaus, ficava 

próxima a fortaleza que iniciou o povoamento do lugar, onde também foram 

encontrados artefatos indígenas, no final do século 19. Estas descobertas foram 

mencionadas nas narrativas de 1869 por Paul Marcoy sobre a América do Sul46, no 

qual relatava na época a existência de um cemitério indígena na cidade próximo do 

antigo forte. 

 A Praça D.Pedro II é definida como jardim histórico de referências 

arquitetônicas e arqueológicas, tal como estabeleceu a Carta de Florença-

ICOMOS47/1986. Durante as obras de restauração da praça, maio a agosto de 

200348, como parte do projeto Centro Antigo de Manaus do programa Monumenta 

(convênio entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, Ministério da 

Cultura e a Prefeitura de Manaus) foram descobertas urnas funerárias indígenas, 

datadas de aproximadamente 1 mil e 300 anos atrás, provenientes da cultura 

Paredão. O resgate e o salvamento das seis grandes urnas foram coordenados pela 

equipe de arqueólogos da Universidade Federal de São Paulo e a Universidade 

Federal do Amazonas. Essa mesma equipe realizou um levantamento extensivo da 

área da praça, resultando em 255 registros de vestígios de cerâmica arqueológica 

de grande importância, testemunhos da ocupação amazônica no período pré-

colonial, o que reforça a idéia de diferencial desse logradouro. Abaixo foto de uma 

das urnas encontradas na Praça Dom Pedro II durante sua reforma em 2003: 

                                                           
46  Citado por MESQUITA (2006) p.275. 
47 Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. 
48  ABRAHIM (2006), p.174. 
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Figura 41: Urna funerária encontrada na Praça D. Pedro II.  
Fonte: HAYDEN, Aldeni, 2003. 
 

 

  

Não existe uma data precisa de inauguração da praça, mas as intervenções de 

calçamento, colocação de bancos, construção de dois muros no seu entorno e 

instalação do coreto de ferro ou challet foram realizados no período de março de 

1882 a março de 1883 (ver figura 42 e 43), de acordo com o historiador Antônio 

Loureiro (1989, p. 183) 49. Em 11 de novembro de 1890, mudou de nome para Praça 

da República em comemoração ao primeiro aniversário da Proclamação da 

República no Brasil. Com base em Mesquita (2006, p.276), durante a administração 

do governador Eduardo Ribeiro sofreu uma reforma, por volta de 1893. Um ano 

depois Ribeiro anunciava que “o jardim da Praça da República” havia sido entregue 

e aberto ao público em janeiro do mesmo ano e, “além de achar-se fartamente 

provido de grande número de plantas e flores raras, dispostas com gosto e arte, 

tinha em sua parte central “uma sumptuosa fonte de bronze” e distribuídos pelo 

jardim “outros adornos destinados a proporcionar aos visitantes as preciosas 

commodidades”. O interessante notar que a procedência desses monumentos 

(Coreto e Fonte) são inglesas, corroborando com a tese de Ignácio Rangel (2005) e 

Paul Singer (2006) de que até o final do século XIX e início do século XX, o Brasil 

estava profundamente ligado à Inglaterra, primeira grande potência capitalismo. 

                                                           
49 Mencionado por Otoni Mesquita (2006) p. 277. 
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Figura 42: Praça D.Pedro II em meados de 
1893-96 com os muros e o jardim terminado. 
Ao fundo o Paço da Liberdade e na lateral 
esquerda o início da Avenida Sete de 
Setembro.  
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010 e DUARTE, 
Durango, 2009. 

Figura 43: Jardim, Chafariz e ao fundo o Coreto, em 
1906.  
Fonte: ANJOS, José Geraldo dos e PEREIRA, 
Jaime (orgs), 2011. 
 
 
 

 

No começo do século 20, a Praça D. Pedro II era a mais importante da cidade 

de Manaus e nela acontecia uma programação musical todos os domingos, quintas-

feiras e feriados apresentada por “uma das magníficas bandas do Regimento Militar 

do Estado”, que tocava das 18 às 21:00 h., “atraindo grande concorrência ao 

pequeno, mas elegante jardinzinho"( MESQUITA, 2006, p.276-277). Na década de 

20, o nome da praça foi trocado três vezes pelo poder municipal, porém sua 

denominação atual, Praça Dom Pedro II, foi oficializada pele lei municipal de 1.316, 

de 22 de outubro de 1925, ano de comemoração do centenário de nascimento do 

último imperador do Brasil. A praça está localizada entre a atual Avenida Sete de 

Setembro e as ruas Governador Vitório, Gabriel Salgado e Bernardo Ramos, no 

centro da cidade. No seu entorno existem imóveis de grande relevância histórica, 

tais como as casas mais antigas de Manaus, números 69 e 77 da rua Bernardo 

Ramos (em estilo colonial e com a estrutura de taipa); o Hotel Cassina; o Paço da 

Liberdade (sede do governo provincial); o Palácio Rio Branco, além de outros que 

em conjunto com a praça dão ao lugar uma ambiência de resgate da memória da 

história do Amazonas, pois  retratam os períodos Pré-Colonial, através da existência 

de um cemitério indígena na área, Colonial (casas 69 e 77), Imperial (Paço da 

Liberdade) e Republicano (Hotel Cassina e Palácio Rio Branco). A praça é aberta ao 
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público50, mas apesar de sua riqueza histórica e arquitetônica, atualmente encontra-

se abandonada, mesmo preservando a vegetação original, representada por 

mangueiras e algumas seringueiras de porte considerável, com a presença do 

coreto de ferro e da fonte de bronze (ambos em ferro fundido), além de postes de 

iluminação do tipo cajado, utilizados na época da borracha (retratadas nas figuras 

44, 45 e 46). 

 

 

Figura 44: Vista aérea (entre 1990 a 2001, no 
ano de 2002 passou pela primeira intervenção 
dentro do programa Monumenta/BID). À direita 
o antigo Hotel Cassina, Rua Bernardo Ramos 
(onde estão localizadas as casas 69 e 77) e 
nos fundos o Paço da Liberdade e à esquerda 
o prédio do INSS. Fonte: DUARTE, Durango, 
2009. 
 

Figura 45: Perspectiva do jardim da Praça Dom 
Pedro II. A Direita o Coreto, aos fundos a Fonte de 
bronze ou Chafariz e à esquerda detalhe do poste 
de iluminação do tipo cajado próximo as pessoas 
sentadas no banco. (sem data).  
Fonte: A CRÍTICA E PREFEITURA DE MANAUS, 
2003. 
 
 

      

                                                           
50Não está tombado de forma individual, mas por fazer parte do Centro Antigo de Manaus e 
especificamente do Sítio Histórico, está protegido pela Lei Orgânica do Município, art. 342, e 
atualmente possui proteção federal em função do tombamento do Centro Histórico de Manaus, sob a 
tutela do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN. 
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Figura 46: Praça Dom Pedro II com detalhe no Coreto de Ferro e no Palácio Rio 
 Branco (atrás do coreto).  

Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 

  

Quanto ao chafariz existente na praça, merece destaque o fato de que a equipe 

de arquitetos e engenheiros da Unidade Executora do Projeto Centro Antigo de 

Manaus-UEP constatou, em 2003, que é idêntico ao chafariz do Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro, como pode ser comprovado pelas fotos a seguir: 

Figura 47: Chafariz do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro semelhante à fonte da Praça D.Pedro II 
em Manaus (ao lado).  
Fonte: www.jbrj.gov.br/arboreto/chafariz.htm. 
Acessado em 15 de dezembro de 2011. 

 

Figura 48: Fonte de Bronze ou Chafariz da Praça 
D.Pedro II. 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 
 
 

 

 

 Ilustrações recentes da Praça Dom Pedro II estão dispostas abaixo para 

melhor compreensão do espaço atualmente: 
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Figura 49: Perspectiva Geral da Praça D. Pedro II, com detalhe no calçamento em pedras 
de Lioz. 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 
 

 
 
Figura 50: Praça D. Pedro II, com o seu Coreto de ferro, ao fundo a Fonte de bronze e à 
esquerda as ruínas do antigo Hotel Cassina (Cabaret Chinelo). 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 
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4. Paço da Liberdade (1884) = Ao assumir a presidência, em 1852, da 

Província do Amazonas, na cidade da Barra do Rio Negro, hoje Manaus, João 

Baptista Tenreiro Aranha, teve de alugar um sobrado de propriedade do comerciante 

Henrique Antony, na rua Brasileira (Sete de Setembro) para instalar a sede do 

governo e a moradia da sua família, pois na época os prédios públicos não tinham 

“acomodações suficientes e decentes para o presidente ter sua residência, a 

Secretaria da Província e a do expediente militar” (GARCIA, 2010, p.61).  

 Por muito tempo, a presidência da Província do Amazonas ocupou este 

prédio neoclássico, localizado na Praça Dom Pedro II. Entretanto, de acordo com 

Mesquita (2006, p.79), devido ao fato da obra ser datada da época da intendência 

municipal, os dados sobre a sua construção são raros e escassos. Para Souza51, 

porém, a concepção arquitetônica do prédio foi projetada em 1865, muito embora 

apenas oito anos depois é que o terreno foi comprado por cinco contos de réis e sua 

escritura de compra e venda lavrada no Cartório do Tabelião Bernardo José de 

Bessa, em 24 de setembro de 1873. No ano seguinte, 1874, foi colocada sua pedra 

fundamental, simbolizando o inicio das obras. 

 O prédio do Paço da Liberdade situa-se no Centro Histórico de Manaus, 

especificamente no antigo bairro de São Vicente (onde teve início a cidade de 

Manaus), numa área de aproximadamente 1.047 m2, de área construída do prédio, 

entre as ruas de São Vicente (atual Bernardo Ramos), Rua Municipal (atual Avenida 

7 de Setembro), Praça da República (atual D. Pedro II) e fundos com terrenos de 

propriedade particular. A sede do Paço Municipal não é uma obra de grandes 

proporções, mas foi um dos primeiros prédios de características arquitetônicas 

neoclássicas construídos na cidade. Foi centro de decisões políticas do Estado, 

considerado durante décadas um dos edifícios mais importantes da arquitetura local, 

por representar um dos poucos exemplares com predominância de características 

clássicas. O prédio tem uma fachada simples e um só pavimento, simetricamente 

dividido em três seções, com imponentes colunas em granito que se incorporam ao 

jardim de estilo francês, da Praça Pedro II, localizada em frente ao Paço (ver figuras 

51 e 52). Sua parte central é composta por um pórtico com duas colunas e duas 

pilastras em estilo toscano, sustentando um entablamento simples no qual se ergue 

um frontão triangular apresentando o brasão da municipalidade, instalado em 

                                                           
51SOUZA, Arminda Mendonça de. Série Memória: Paço Municipal. Disponível em: <http:// 
www.culturamazonas.am.gov.br>. Acessado em 20 de Novembro de 2011. 



159 

 

191752. Seu interior, desde sua construção, passou por reformas e acréscimos que o 

descaracterizam, sem prejudicar, porém, as pinturas de motivos amazônicos 

trabalhados em estuque53, molduras e relevos que circundam os retratos da maioria 

dos prefeitos que se encontram embutidos nas paredes. Até a data de sua 

inauguração, em 188454, a municipalidade funcionou precariamente em prédios 

alugados.  

Figura 51: Antigo Palácio dos Governadores, hoje 
Paço Municipal. Imagem sem data precisa, mas 
provavelmente entre 1884-1900.  
Fonte: MESQUITA, Otoni (2006) e GARCIA, 
Etelvina (2010). 

Figura 52: Imagem do Paço Municipal, sem 
data, provavelmente entre 1900-1910.  
Fonte: GARCIA, Etelvina (2010). 
 
 

  

 Na gestão do governador Constantino Nery (período de 1904-1908), o prédio 

do Paço Municipal foi ampliado com a “construção de um salão na parte superior, 

um sobrado de dois andares, duas pequenas habitações no lado Norte, cocheira e 

cavalariça no lado Sul, todas feitas de alvenaria de pedra e tijolo, cobertas com 

telhas de barro”. 

 Entre 1880 a 1917, o Paço foi sede do governo estadual, porém o Dr. Pedro 

d’Alcântara Bacellar, então governador do Estado no ano de 1917 arrendou o 

Palacete Scholz (hoje Palácio Rio Negro) localizado na Avenida Sete de Setembro 

para sediar o governo. Com essa mudança de sede, em abril de 1917, o prédio volta 

a ser sede do Governo Municipal.  

                                                           
52  SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO AMAZONAS. Mapas das Artes. Manaus: Rex 
Textos, edições e produções, 2006.  
53  Espécie de argamassa trabalhada com pó de mármore, cal fino, gesso ou areia. 
54  De acordo com o historiador Antônio Loureiro (1989, p.80), citado por Otoni Mesquita (2006, p. 79). 
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 Em 1956, o Paço Municipal passa a ser considerado “parte integrante do 

Patrimônio Histórico do Município de Manaus” e, no ano seguinte, é alterada sua 

denominação para “Paço da Liberdade”. De acordo com a Resolução nº 001, 

homologada pelo Decreto nº 4.817, de 6 de fevereiro de 1980, ele passou a ficar sob 

proteção especial da Comissão Permanente de Defesa do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Amazonas, atual Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Amazonas (CEDPHA). Atualmente, o prédio encontra-se em fase final de 

restauração (ver figuras 53 e 54), com previsão de entrega no primeiro semestre de 

dezembro de 2012, para abrigar o MuMa- Museu da Cidade de Manaus. 

 
Figura 53: Fundos do prédio do Paço da Liberdade em obras, perspectiva pela Avenida Sete  
de Setembro. 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 
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Figura 54: Fachada do Paço da Liberdade com o tapume da obra, com detalhe para arborização  
da Praça Dom Pedro II. 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 
 

 
 
 

5. Colégio Amazonense Dom Pedro II (1886) = Mais conhecido como Colégio 

Estadual foi criado por meio do regulamento 13, de 31 de agosto de 1864, na época 

da provincial. O prédio do antigo Liceu Provincial, posteriormente Ginásio 

Amazonense Pedro II e atualmente Colégio Estadual do Amazonas, é outro exemplo 

da arquitetura neoclássica em Manaus e foi a primeira escola pública de ensino 

secundário do Amazonas. Em 25 de março de 1881, foi lançada sua pedra 

fundamental, benta pelo vigário da Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, Pe. 

João Rodrigues D'Assumpção, em terreno adquirido de Custódio Pires Garcia e uma 

parte desapropriada ao Tenente João Sebastião da Silva Lisboa, situado na rua 

Municipal, atual Avenida Sete de Setembro. Carmélia Esteves menciona que este 

Colégio, recebeu o nome de Gymnasio Amazonense, nos moldes do Colégio 

Pedro ll, do Rio de Janeiro, se constituindo em um: 
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Instituto oficial de estudo secundário, mantido pelo Estado do Amazonas, 
tendo por fim ministrar e difundir um ensino racional e prático de letras e 
ciências baseado no método de seriação progressiva... e dar, por meio de 
disciplina rigorosa, uma sã e esmerada educação aos alunos, visando 
assim, paralelamente, seu desenvolvimento mental e moral55.   

  

No dia 05/09/1886, o então presidente da Província, Dr. Ernesto Adolpho de 

Vasconcelos Chaves inaugurou solenemente, no salão nobre, o novo Colégio. Para 

homenagear o último imperador do país, em 28 de novembro de 1925, o Gymnasio 

Amazonense recebeu o aposto Pedro II até 1938, quando voltou a ser somente 

Ginásio Amazonense. Posteriormente, em 1942, passou a se chamar Colégio 

Amazonense, em 1943, Colégio Estadual do Amazonas e, finalmente, em 1975 

adotou-se o nome Colégio Amazonense D. Pedro II, utilizado até hoje. Abrigou 

algumas instituições como o Liceu de Artes e Ofícios, a Escola Normal e a Diretoria 

da Instrução Pública (1887), o Museu Botânico (1888), a Biblioteca Pública, o 

Arquivo Público e o Setor de Estatística e Obras Públicas (1889), a Assembléia 

Legislativa, o Tiro de Guerra e o Grupo Escolar Barão do Rio Branco. 

O edifício possui dois andares sobre um porão alto com a estrutura da antiga 

“caixa” greco-romana. A fachada reproduz um aspecto austero e simétrico, com 

duas alas laterais e um corpo central. A entrada do prédio fica na parte central, que 

tem uma escadaria de 13 degraus, terminando em um pórtico composto por quatro 

colunas no 1º pavimento e quatro no 2º, nas ordens dóricas e jônicas. A parte 

superior constitui-se por uma platibanda de decoração singela circundando todo o 

edifício, interrompido apenas pelo frontão triangular liso, imprimindo elegância à 

arquitetura do Colégio (observar as ilustrações abaixo): 

                                                           
55 CASTRO, Carmélia Esteves de. Série Memória: Colégio Amazonense D.Pedro II. Disponível em: 
<http:// www.culturamazonas.am.gov.br>. Acessado em 20 de Novembro de 2011. 



163 

 

 

Figura 55: Detalhe do lado direito do Colégio D. 
Pedro II, na década de 90 do século IX.  
Fonte: DUARTE, Durango, 2009. 
 

Figura 56: Perspectiva da lateral esquerda do 
Colégio D. Pedro II (sem data).  
Fonte: A CRÍTICA e PREFEITURA DE 
MANAUS, 2003. 

 Figura 57: Vista geral do Colégio D. Pedro II, perspectiva pela Praça Heliodoro Balbi  
 (sem data).  
 Fonte: A CRÍTICA e PREFEITURA DE MANAUS, 2003. 
 

 
 

Sua história foi marcada pela afirmação das lutas na busca de um ideal 

renovador, razão do entusiasmo da juventude que de geração em geração estava 

sedenta de instrução. Assim no ano de 1930, devido ao momento de instabilidade 
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política e econômica no Brasil, em Manaus os alunos do Ginásio Amazonense, que 

eram favoráveis a Getúlio Vargas, sofriam perseguições da polícia civil, resultando 

em várias disputas, o que culminou no protesto do movimento estudantil chamado 

Revolução Ginasiana de 30, ocasionando a rendição da força policial e a ocupação 

do prédio do Quartel da Polícia (hoje Palacete Provincial) pelos estudantes56. 

 Em 1988, por meio do Decreto 11.034, o prédio com dois andares, dezoito 

salas de aula e um anfiteatro, foi tombado como Monumento Histórico do Estado, 

tendo sua última reforma ocorrida entre 2007 e 2008. Desde 2007 disponibiliza junto 

com o CETAM57, cursos técnicos optativos de informática industrial e de segurança 

do trabalho, funcionando atualmente como uma escola-piloto de ensino médio. 

Figura 58: Fachada do Colégio Dom Pedro II atualmente. Sua função continua sendo de formação 
escolar no ensino médio. 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 
 

 
  

6. Ponte Benjamin Constant (1895) = Localizada na Avenida Sete de Setembro 

liga os bairros Centro e Cachoeirinha e foi construída sobre o igarapé do Mestre 

Chico. A necessidade de construção de pontes, na época, tinha por intuito facilitar a 

comunicação entre as diversas regiões da cidade, pois a existência de igarapés que 

cortavam a cidade fazia com que os bairros antigos se desenvolvessem de forma 

                                                           
56 CASTRO, Carmélia Esteves de. Série Memória: Colégio Amazonense D.Pedro II. Disponível em: 
<http:// www.culturamazonas.am.gov.br>. Acessado em 20 de Novembro de 2011. 
57  Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. 
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isolada. Os “caminhos de canoas” eram utilizados para interligar os diferentes 

bairros. Inaugurada no dia 7 de setembro de 1895, foi denominada Ponte Benjamin 

Constant, em 1896, em homenagem a Benjamin Constant Botelho de Magalhães, o 

qual havia sido professor do então governador Eduardo Ribeiro, na Escola Militar do 

Rio de Janeiro, além de grande incentivador da Proclamação da República. Estava 

incluída no plano de embelezamento da cidade criado por Eduardo Ribeiro, segundo 

o qual “deveriam ser instaladas na Rua Municipal (Sete de Setembro) três pontes 

sobre o igarapé de Manaus (Ponte Romana I), Bittencourt (Ponte Romana II) e da 

Cachoeirinha (Benjamin Constant)” 58, conforme ilustrado nas figuras 59, 60 e 61. 

Ficou conhecida como Terceira Ponte, devido à localização após as duas primeiras 

pontes, Ponte Metálica, em razão da sua estrutura e Ponte da Cachoeirinha como 

referência ao bairro do mesmo nome. 

 

Figura 59: Ponte Romana I no igarapé de Manaus 
(final do século IX e início século XX).  
Fonte: A CRÍTICA e PREFEITURA DE MANAUS, 
2003.  
 

Figura 60: Rua Municipal (Sete de Setembro) e 
vista para Ponte Romana II dentro do Album 
Descriptivo Amazonico de 1899.  
Fonte: DUARTE, Durango, 2009. 
 

 

                                                           
58 Otoni Mesquita (2006) p. 301. 
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Figura 61: Vista da Ponte de Ferro da Cachoeirinha (Terceira Ponte, depois Benjamim Constant). 
Fonte: A CRÍTICA E PREFEITURA DE MANAUS, 2003. 
 

 
 
 

 

Figura 62: Bonde (transporte público utilizado no início 
do século XX) na Ponte Benjamim Constant.  
Fonte: ANJOS, José Geraldo dos e PEREIRA, Jaime 
(orgs). Manaus, 2011. 
 

 

Figura 63: Carros trafegando na Ponte 
Benjamim durante no ano de 1970.  
Fonte: Fonte: DUARTE, Durango, 2009. 
 
 

 
  

A ponte Benjamin Constant destaca-se pela elegância do seu desenho, de 

estrutura pênsil59, muito utilizada pelos ingleses e norte-americanos nesse período. 

Sua arquitetura não representa nenhuma obra inovadora do estilo moderno, porém 

sua necessidade funcional (sustentada por pilares) quebra a monotonia horizontal 

que caracteriza a maioria das pontes e com sua sinuosidade acaba por tornar-se um 

                                                           
59  Sustentado ou construído sobre colunas. 
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marco na paisagem. Com mais de 100 anos de existência, essa ponte possui 161 

metros de comprimento e 10,50 metros de largura e foi reinaugurada em 25 de 

setembro de 2008 (figura 64), junto com a 1ª etapa da reurbanização do Largo 

Mestre Chico, como parte das obras do PROSAMIM, programa que será explicitado 

no item 4.2 que explanará sobre a Avenida Sete de Setembro no seu contexto atual 

e passado. 

 
Figura 64: Vista lateral da Ponte Benjamim Constant na noite de sua reinauguração em setembro  
de 2008.  
Fonte: PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 
 

 

  

O tráfego de pessoas e veículos motorizados (ver figuras 65 e 66), como 

carros e caminhões, atualmente está autorizado, obedecendo aos limites de altura e 

carga determinados pela sinalização localizada acima da ponte. Mesmo fazendo 

parte de um conjunto arquitetônico e paisagístico singular, com características 

peculiares ao espaço, infelizmente, a Ponte sofreu com atos de vandalismo, no que 

tange ao roubo de cobre, inviabilizando a iluminação cenográfica, conforme 

mostrado na foto acima. 
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Figura 65: Ponte Benjamim Constant no sentido do 
bairro Cachoeirinha. 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012 
 
 

Figura 66: Carro atravessando a ponte, detalhe 
à esquerda para o muro da Penitenciária, 
pintado com fachadas de casas antigas. 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 
2012. 

  

Outras ilustrações abaixo da ponte Benjamim Constant integrada ao resto da 

paisagem urbana da Avenida Sete de Setembro: 

Figura 67: Detalhe da estrutura de ferro da Ponte recentemente restaurada. 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 
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Figura 68: Perspectiva lateral da Ponte, com atenção ao formato pênsil mencionado no trabalho, 
integrada a estrutura de lazer e entretenimento do Largo do Mestre Chico. 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 
 

 
 

7. Palácio Rio Negro (1903) = Foi construído no começo do século XX, inicialmente 

como residência de um comerciante da borracha, o alemão Waldemar Scholz, que 

integrante da elite do látex, ostentava sua nova e luxuosa mansão na Rua Municipal      

(Sete de Setembro), próximo ao Igarapé de Manaus, em um local privilegiado da 

cidade. O Palacete Scholz, como ficou conhecido, foi construído em estilo eclético 

em 1903. Sua fachada  tem elementos clássicos que combinam com o ecletismo do 

prédio e elementos decorativos que produzem um rico movimento entre cheios e 

vazios. O interior está decorado por azulejos, ladrilhos, frizos e lustres art-nouveau 

oriundos da Europa. Instalado na mais alta torre do prédio, encontra-se o mirante, 

que proporciona uma privilegiada vista de Manaus com suas árvores frondosas, 

ainda preservadas, mesmo com a construção das avenidas e prédios advindos do 

progresso. Possui dois andares, três corpos e uma porta principal recortada em arco 

pleno (ver figura 69). Apesar da diversidade de elementos decorativos, o conjunto 

remete aos padrões clássicos, em conformidade com o gosto predominante da 

cidade naquele período. 
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Figura 69: Fachada antiga do Palácio Rio Negro (sem data) já com o brasão do governo do 
Estado do Amazonas e detalhe dos postes tipo cajado (à direita e esquerda da foto), utilizado 
na iluminação da cidade.  
Fonte: A CRÍTICA e PREFEITURA DE MANAUS, 2003. 
 

 

 
Na época, o Amazonas era um dos estados mais prósperos da União, em 

consequência do ciclo da borracha. Porém, a forte concorrência da produção 

gomífera asiática, a partir de 1911, provocou o declínio do comércio do látex 

amazônico, situação agravada com o advento da primeira guerra mundial, que 

interrompeu a linha de navegação entre Manaus e Hamburgo, na Alemanha, 

prejudicando os negócios do Senhor Scholz, que também era presidente da 

Associação Comercial do Amazonas e cônsul da Áustria, desde 1913. Na tentativa 

de sanar suas dívidas, hipotecou o palacete por 400 contos de réis ao rico 

seringalista do Purus, Luiz da Silva Gomes. Em 1918, o prédio foi adquirido pelo 

Estado para se tornar sede do poder executivo e residência do governador, 

recebendo a denominação de Palácio Rio Negro. De 1918 a 1959, serviu de 

residência aos governadores e sede do Governo. De 1959 até 1995, passou a 

abrigar apenas a sede de Governo. As fotos atuais abaixo: 
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Figura 70: Atual fachada Palácio Rio Negro.  
Fonte: http://www.culturamazonas.am.gov.br. 
Acessado em 15 de dezembro de 2011. 
 

 

Figura 71: Lateral do Palácio Rio Negro.  
Fonte: PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 
 
 

 

 

Tombado como patrimônio histórico estadual em 1980, o prédio foi reformado, 

restaurado ou adaptado em alguns governos, sendo que a partir de 1997, em virtude 

de sua beleza arquitetônica e relevância histórica, a Secretaria Estadual de Cultura, 

o transformou em Centro Cultural. O CCPRN60, como ficou conhecido desde sua 

criação, atende turistas, visitantes locais, chefes de Estado, embaixadores e outras 

personalidades importantes quando em visita ao governador. As visitas são 

acompanhadas por monitores bilíngües, gratuitamente, em salas climatizadas, que 

homenageiam cada uma delas um Governador do Amazonas ao longo da história da 

República. Recebe um fluxo de visitantes anual (estimativa de janeiro a dezembro 

de 2011, conforme a SEC) em média de 23 a 24 mil. Seu horário de funcionamento 

é de terça a sexta e aos domingos, em horários programados, estando sob a 

responsabilidade administrativa da SEC61. Ressalta-se que com a recente 

intervenção urbana no entorno do Palácio feita pelo PROSAMIM62, ocasionando na 

implantação do Parque Senador Jefferson Péres, deu ao conjunto arquitetônico e à 

Avenida Sete de Setembro características singulares que reúnem o passado e o 

contemporâneo convivendo em sintonia na relação do novo (Parque Jefferson 

Péres) com o antigo (Palácio Rio Negro). 

                                                           
60  Centro Cultural Palácio Rio Negro. 
61  Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas. 
62  Programa de Saneamento Ambiental dos Igarapés de Manaus. 
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Figura 72: Fachada do Palácio Rio Negro com detalhe para os postes de iluminação do tipo 
cajado (direita e esquerda da foto) utilizados no auge da borracha. 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 

 

 
  

 

8. Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (1906) = 

Também conhecida como penitenciária. No período provincial, havia vários relatos 

sobre consertos e construção da cadeia pública, porém somente em junho de 1883 

é que foi dada a efetiva autorização, através da lei n0 631, abrindo a concorrência 

para a construção de uma penitenciária na capital que, mesmo com projeto e planta 

de localização, não foi realizada. Assim, em 1894, na gestão de Eduardo Ribeiro, 

foram elaborados uma nova planta e o orçamento para a construção da cadeia, em 

um terreno localizado no atual bairro de Aparecida, porém mais uma vez a obra não 

foi executada. Depois da administração de Eduardo Ribeiro, o assunto volta à pauta 

no governo de Constantino Nery, no ano de 1906, que informava “estar a construção 

da penitenciária entre outras obras em andamento em vias de conclusão” 

(MESQUITA, 2006, p. 254). Conforme relatado na época, era uma das melhores do 

gênero no Brasil porque obedecia a todos os requisitos do moderno sistema 

penitenciário. Edificação projetada na forma de raios pelos arquitetos da companhia 

Rossi & Irmãos, foi inaugurada em 19 de março de 1906 (ver figura 73). 
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Figura 73: Imagem da Penitenciária Raimundo Vidal Pessoa datada de 1907. Detalhe para  
o bonde circulando na Avenida Sete de Setembro em frente da edificação. 
Fonte: MESQUITA, Otoni, 2006. 
 

 

  

A fala do governador Constantino Nery (DIAS, 1988, p.54) citado por Otoni 

Mesquita (2006, p. 255), anunciava que, em 1907, a Casa de Detenção havia sido 

iniciada e concluída em seu governo, representando “um belo e útil edifício que 

ocupa uma área de mais de 15.000 metros quadrados”, com uma fachada de mais 

de cem metros de comprimento lineares, obedecendo ao estilo dórico-lombardo que, 

em sua opinião, era o mais “adequado ao nosso clima equatorial”. Mas na opinião do 

historiador Otoni Mesquita (2006), houve um erro na indicação estilística, o que na 

sua visão, a construção, em alvenaria, tem um aspecto pesado como uma fortaleza 

medieval, que torna muito mais dura a pena de seus usuários. Ainda, diante do 

historiador, o corpo principal do prédio é composto de dois pavimentos, com 

pilastras que dividem o térreo em três seções (uma central, contendo apenas um 

portão de arco pleno e duas laterais). O pavimento superior é um pouco mais 

estreito, correspondendo apenas: 

à largura do corpo central inferior e contém uma janela em arco pleno e 
sobre esta um óculo. No entanto, este pavimento é bastante recortado, 
sendo composto por cinco pequenas torres que encerram as quatro colunas 
e empena recortada. Ameias dão um ar romântico e os recortes do frontão 
fazem referência direta à arquitetura flamenga (2006, p. 256). 
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O prédio foi tombado pelo governo do estado em 1988 e integra a paisagem do 

entorno do Largo do Mestre Chico, juntamente com a ponte Benjamin Constant. Em 

1999, com a inauguração do regime fechado do complexo penitenciário Anísio 

Jobim, passou a ter a denominação de Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa (ver 

figura 74). Este estabelecimento penal tem capacidade para 104 vagas, destinadas 

somente a presos provisórios que aguardam julgamento. Sua administração e 

responsabilidade estão sob a tutela da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do 

Estado do Amazonas-SEJUS63. 

Figura 74: Cadeia Raimundo Vidal Pessoa, recentemente passando por pintura no prédio. 
Fonte: Foto da autora tirada em janeiro de 2012. 
 

 

9. Praça Heliodoro Balbi (1907) = Possui uma história peculiar na formação urbana 

da cidade de Manaus. Situada entre as avenidas Sete de Setembro e Floriano 

Peixoto e a Rua José Paranaguá (centro da cidade), teve sua origem por volta de 

1872, inicialmente com uma área de 6.600 metros quadrados, sendo conhecida 

popularmente como Praça da Polícia. Antes de ser organizada como logradouro 

público64, era um imenso descampado, sem pavimentação65, já ilustrado na figura 34 

                                                           
63 Informação obtida no portal oficial da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, acessado 
em 03 de dezembro de 2011. 
64 No seu entorno estavam o edifício do Ginásio Amazonense Pedro II e o antigo Regimento Militar. 
65

 BRAGA, Robério. Série Memória: Praça da Polícia. Disponível 
em:<http://www.culturamazonas.am.gov.br>. Acessado em 20 de Novembro de 2011. 
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da página 147 onde mostra a fachada do Palacete Provincial e a futura Praça 

Heliodoro Balbi em 1899.  

 Em 1894, o governador Eduardo Ribeiro alertou para a importância do 

ajardinamento da Praça da Constituição, visto que naquela época a Praça da 

República (D. Pedro II) não conseguia atender à demanda de pessoas que se 

dirigiam ao local para apreciar a programação musical, razão pela qual incluiu a 

Praça da Constituição no projeto das obras de “embellezamento” da cidade. Convém 

salientar os vários nomes que foram dados ao logradouro: Largo do Liceu, Largo do 

Palacete, Largo 28 de setembro, Praça da Constituição, Praça Gonçalves Ledo, 

Praça Roossevelt, Praça João Pessoa66. No ano seguinte, foi dividida em duas 

seções, cortada pela Rua Marcílio Dias para permitir a passagem da linha de 

bondes, tendo sido também determinado o calçamento do local com paralelepípedos 

de granito, conforme ilustração abaixo. 

Figura 75: As obras na Praça Heliodoro Balbi no ano de 1906, após o seu calçamento em 
paralelepípedos, com detalhe para o lago artificial e Palacete Provincial no fundo.  
Fonte: ANJOS, José Geraldo dos e PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 

 

                                                           
66 Algumas explicações sobre determinadas denominações dadas à praça, de acordo com o 
informativo da Secretaria Estadual de Cultura, disponível no seu portal: Largo do Palacete porque 
naquele lugar ficava localizado o prédio do Palacete, onde moraram e cumpriram missões de governo 
os presidentes da província do Amazonas até 1888. Em 1872, recebeu o nome de Largo 28 de 
Setembro, homenagem a Lei do Ventre Livre, de 1871. Denominou-se, ainda, Largo do Liceu, pelo 
fato de estar diante do Liceu amazonense, escola secundária erguida em 1886, que depois recebeu o 
nome de Ginásio Pedro II. 
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Com a intenção de transformar a praça em parque, no ano 1906, o prefeito de 

Manaus, coronel e comandante da Policia Militar, Adolpho Guilherme de Miranda 

Lisboa, iniciou um projeto de reestruturação que incluía: jardins, instalação de um 

coreto de ferro fundido (decorado com candelabros e cristais coloridos, em estilo art-

noveau), construção de um lago artificial (cortado por uma ponte de cimento 

armado), a instalação da fonte de ferro, de uma gruta com cascata, das esculturas 

dos deuses romanos67, da ninfa e de uma luta entre um cão e o javali. Ilustrações da 

Praça a seguir: 

Figura 76: Coreto em estilo art noveau instalada na Praça Heliodoro Balbi. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 

 

 
 

 
                                                           
67  Diana representando a Caça e Mercúrio, simbolizando o comércio. 
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Figura 77: Detalhe do paisagismo da Praça com 
o seu mobiliário urbano (bancos e coreto), 
Palacete Provincial ao fundo. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni 
Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 

 
 

Figura 78: Lago com fontes de água compondo o 
conjunto de elementos instalados na Praça 
Heliodoro Balbi. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni 
Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 

 
 

Figura 79: Escultura da luta javali e do cão à direita com detalhe para a fachada do Palacete ao fundo 
e desenho da Praça com sua arborização. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 
 

 

A nova praça, foi inaugurada às 16:30 h. do dia 23 de junho de 1907, 

aniversário do governo Constantino Nery, na presença de várias autoridades e 

populares. Ela possui linhas européias, especialmente francesas em todo o seu 

traçado e, após essas intervenções, passou a ser utilizada para apresentações de 

bandas de música, que deram outra vida ao local, proporcionando, desta forma, aos 
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residentes da época uma nova opção de lazer para a cidade. Nos anos de 1920 e 

1923 receberia profundas reformas que modificariam o seu traçado original incluindo 

quase uma centena de bancos de madeira, gaiolas de araras, macacos, cotias e 

com jardins simétricos. Em 1938, passa por nova reestruturação, sendo dividida em 

duas seções. Uma deu origem à Praça João Pessoa, entre as ruas Marcílio Dias e 

Guilherme Moreira (ver figura 80), onde foi edificado um pequeno coreto com as 

colunas oriundas do Teatro Amazonas (ver figura 81). Nos primeiros anos de 1950 

surge o Café do Pina68, que fez história por ter sido palco de inúmeros episódios da 

vida boêmia de Manaus, da política e das letras.  

Figura 80: Praça João Pessoa (a esquerda), Praça Heliodoro Balbi (ao centro) e Café do 
Pina (a direita), foto sem data, provavelmente entre 1940-60.  
Fonte: DUARTE, Durango, 2009. 
 

 

 

  

                                                           
68Conhecido até os dias de hoje dessa forma, mas que atualmente está localizado dentro do Palacete 
Provincial. 
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Figura 81: Coreto construído com colunas do Teatro Amazonas como parte do conjunto urbano 
da Praça Heliodoro Balbi.  
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 

 

 
 
Sua atual denominação, Praça Heliodoro Balbi69, foi oficializada em 1953, 

transferência do nome então conferido à praça existente em frente ao colégio Dom 

Bosco que passou a merecer o nome daquele religioso. No dia 22 de novembro de 

1954, essa praça presenciou a fundação do Clube da Madrugada, o mais importante 

movimento literário formado por poetas, contistas e romancistas, o qual transformou 

o espaço em palco de eventos culturais e políticos. Ela apresenta também os bustos 

de Ferreira de Castro e Bruno de Menezes, o primeiro símbolo da literatura 

                                                           
69 Político e jornalista combativo foi figura emblemática na região durante muitos anos, além professor 
de literatura do Ginásio Amazonense Pedro II e integrante do grupo de fundação da Academia 
Amazonense de Letras, em 1918. 
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portuguesa e o segundo, destaque da poesia amazônica, além do busto de 

Gonçalves Dias, o grande poeta maranhense que viajou ao Amazonas nos tempos 

do Império. Abaixo foto aérea (figura 82) da Praça já com denominação oficial: 

Figura 82: Praça Heliodoro Balbi, em 2007, já incorporada com a Praça João Pessoa.    
Fonte: DUARTE, Durango, 2009. 

 

  

  
 No segundo semestre de 2008, a praça foi interditada para restauração e 

reinaugurada em março de 2009. O espaço é aberto ao público, com uma estimativa 

de cerca de 8.342 visitantes (de acordo com a SEC) por ano nas atividades 

realizadas pela secretaria, sem levar em consideração o fluxo de pessoas que 

frequentam a Praça diuturnamente. A Praça Heliodoro Balbi possui uma vasta 

programação artística realizada de sexta a domingo, das 19h às 21h. 

 

10. Biblioteca Pública Estadual (1910) = Pesquisar a memória da criação da 

biblioteca pública do estado é passar por vários momentos de sua história, desde a 

segunda metade do século XIX até a sua inauguração no início do século XX, mais 

especificamente no dia 05 de setembro de 1910. Primeiro espaço público 

organizado para a consulta de livros em Manaus, sua trajetória inicia-se em 1870, 

quando o presidente da província Clementino Guimarães, por meio da Lei 205, de 

1870, instituiu uma sala de leitura. No começo ficou instalada em uma das salas do 

pavimento superior do velho sobrado onde funcionava o Liceu Amazonense, hoje 
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Colégio Dom Pedro II, com um acervo bibliográfico estimado de 1.200 títulos. No 

final de 1873, essa sala de leitura foi transferida junto com o Liceu para o térreo do 

Palacete Provincial que estava prestes a ser inaugurado. Em 1883, foi transferida 

para o consistório70 do lado oriental da Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição e no dia 25 de março do mesmo ano foi fundada a Biblioteca Púbica 

Provincial, com um acervo estimado de 3.000 volumes. Em 1887, ao assumir o 

exercício da Presidência, o cônego Raimundo de Miranda determinou a 

transferência da Biblioteca para um dos compartimentos do Liceu Amazonense 

(Colégio Dom Pedro II), que seria inaugurado no ano seguinte.   

Em razão do estado de precariedade do acervo, no governo de Eduardo 

Ribeiro, foi novamente transferido para uma casa de aluguel na Praça da 

Constituição (trecho hoje denominado Praça Heliodoro Balbi), esquina com a rua 

Guilherme Moreira, com o pouco que havia restado das obras. Dois anos depois, no 

governo de Felipe Pires, a biblioteca foi extinta e pelo decreto no 208, de 8 de 

dezembro de 1897, os pertences de repartição ficaram a cargo da Diretoria de 

Estatística. Em 1905, no governo de Antonio Constantino Nery, foi instalada no 

prédio de número 453 da atual Avenida Eduardo Ribeiro, tendo sido iniciadas no 

mesmo ano, as obras das instalações definitivas que iriam abrigar a Biblioteca, em 

terreno situado na Rua Barroso (ver figura 83), esquina com a antiga Rua Municipal 

(atual Avenida Sete de Setembro). A solenidade de instalação da Biblioteca Pública 

do Estado em seu prédio próprio ocorreu em 1910, no governo de Antônio 

Bittencourt, exatamente no dia em que se comemora a elevação do Amazonas à 

categoria de Província (05 de setembro). 

                                                           
70 Local onde acontece a reunião de cardeais presidida pelo Papa. 
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Figura 83: Detalhe da lateral direita (localizada Avenida Sete de Setembro) e frente da Biblioteca 
Pública do Amazonas para a Rua Barroso. Imagem datada de 1913 encontrada dentro do Annuário 
de Manaós-1913-1914. 
Fonte: MESQUITA, Otoni, 2006. 
 

 
 

Em todo esse conturbado período somava 30 mil livros, deteriorados ao longo 

do tempo, e infelizmente na noite do dia 22 de agosto ano de 1945, ela foi vítima de 

um incêndio, destruindo todo esse acervo. Como interventor federal, Álvaro Maia 

baixou decreto de incorporação de várias bibliotecas ao acervo destruído. Maia 

também doou 2,5 mil volumes de sua biblioteca particular e a população, junto com 

escritores e intelectuais, também participou deste mutirão de doações. Em 21 de 

novembro de 1947, a Biblioteca foi novamente aberta, após restauração, com um 

total de 45 mil volumes impressos. 

O prédio possui um estilo neoclássico, com uma proximidade em tendências 

renascentistas, mas que no Brasil está classificada como obra eclética. As escadas 

e as colunas vieram da Escócia, o boleão de mármore, os lustres de cristal e a 
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clarabóia71 de telhas vieram da Inglaterra. A escada de ferro tem degraus e guarda-

corpo vazado em bordaduras, cujas grades centrais apresentam desenho de 

características em art-noveau. No andar superior, próximo à escada, encontra-se a 

obra mais valiosa da Pinacoteca do Estado, de autoria de Aurélio de Figueiredo 

intitulada Redenção do Amazonas, pintada em 1888. A Biblioteca Pública é tombada 

pelo Patrimônio Estadual, através do Decreto Nº 11.033 de 12 de abril de 1988. 

Atualmente conta com um acervo de cerca de 100 mil volumes e está 

temporariamente fechada para restauro desde 2007, estando funcionando 

provisoriamente no Centro Cultural dos Povos da Amazônia e no Liceu de Artes e 

Ofícios Claudio Santoro (Sambódromo), com previsão de reinauguração em 2012. 

O edifício tem o frontal de sua fachada voltado para a Rua Barroso, mas ocupa 

toda a extremidade da quadra entre a Avenida Sete de Setembro e Rua Henrique 

Martins, justificando sua inserção nas edificações de grande relevância que retratam 

os momentos mais marcantes do passado e da atualidade da cidade de Manaus (ver 

figuras 84 e 85). 

Figura 84: Frontal para a Rua Barroso e lateral direita do prédio voltada para a Avenida Sete de 
Setembro. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 

 

 

                                                           
71  Clarabóias são aberturas feitas na laje superior da edificação facilitando a entrada de luz e 
ventilação para o interior da construção. 



184 

 

 
Figura 85: Detalhe da extremidade direita da Biblioteca ocupando parte da Avenida Sete de 
Setembro. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 
 

 

  

11. Palácio Rio Branco (1938) = Localizado na Avenida Sete de Setembro, em 

frente à Praça Dom Pedro II, no centro histórico de Manaus, destaca-se na 

paisagem urbana pela imponência arquitetônica, além dos seus diversos usos, 

sempre ligados ao interesse público. Integra o conjunto de prédios e edificações de 

grande relevância histórica para a capital amazonense, situado no entorno Praça D. 

Pedro II (Paço da Liberdade, Arquivo Público, Hotel Cassina e o IAPETEC72 (sede 

                                                           
72 Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Empregados  em Transportes e Cargas. 
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do governo provincial e do Estado até 1917, hoje prédio do INSS73). Foi 

originalmente projetado pela empresa carioca Irmãos Rossi, em 1904, com a 

finalidade de abrigar a Chefatura da Polícia, o que não ocorreu, já que ao ser 

concluído na administração de Álvaro Botêlho Maia, em Sete de Setembro de 1938, 

o prédio – denominado Palácio Rio Branco – foi destinado à Assembléia Legislativa 

do Estado do Amazonas (ver figura 86). 

Figura 86: Fachada do Palácio Rio Branco em 1938.  
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 

 

 

Trata-se de um prédio em estilo eclético construído entre os anos de 1905 e 

1938, formado por dois pavimentos. Sua fachada é composta de três corpos, sendo 

o central deslocado para frente e ostentando um pórtico com colunas. No seu interior 

destaca-se o hall de entrada composto por “bela escada em ferro fundido, jogo de 

colunas, o salão no pavimento superior, com seu estuque de motivos florais sobre o 

teto e, nas paredes, oito paisagens amazônicas assinadas por Olímpio de Menezes” 

(MESQUITA, 2006, p. 266). Sua herança cultural, com arquitetura e memórias 

políticas, nos remete às riquezas do auge do ciclo da borracha. A restauração 

                                                           
73  Instituto Nacional de Seguro Social. 
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integral aconteceu no período de 2003 a 2010 e seu novo uso está destinado a um 

centro de estudos da história política amazonense74. 

Aberto ao público como Centro Cultural (ver figura 87) há um ano (de segunda 

a sexta, das 8 às 17 h.) divulga a história do Palácio, biblioteca com acervo de 

ciência política, exposições de obras de arte de artistas amazonenses, visitas 

guiadas (guias bilíngües), sala de leitura com acesso ao acervo. No período de 

março a dezembro de 2010 registrou um fluxo de 7.924 visitantes e em 2011 (até o 

mês de dezembro) recebeu em torno de 11.154 (dados informados pelos 

funcionários do Palácio) pessoas interessadas em conhecer este prédio, símbolo 

histórico da política amazonense. 

Figura 87: Prédio do Palácio Rio Branco, hoje Centro Cultural. Detalhe para o seu anexo mesclando o 
antigo e o novo. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012 

 
. 
 
12. Largo Mestre Chico (2008) = Complementa o conjunto que reúne a Ponte 

Benjamin Constant, o prédio da Penitenciária (cujo muro voltado para o Largo foi 

pintado com a temática de edificações históricas criando um cenário de valorização 

do lugar), a própria Ponte e a área do largo, destinada ao lazer e às práticas 

                                                           
74  Caderno informativo da Secretaria de Cultura do Estado sobre Palácio Rio Branco distribuído 
durante as visitações, não possui data, mas em sua ficha técnica menciona o governo de Eduardo 
Braga, o que provavelmente deve ter sido confeccionado na última restauração em 2010. 



187 

 

desportivas dos residentes. Está localizado embaixo da Ponte, entre as Avenidas 

Sete de Setembro e a Beira Rio, ruas General Glicério, Ajuricaba, Ipixuna e o Beco 

Jacinto, possuindo uma área total de 62.312 m². A Ponte e a primeira etapa do 

Largo do Mestre Chico (de frente à Avenida Beira Rio), foram inaugurados dia 25 de 

setembro de 2008 (Ver figura 88 e 89). 

Figura 88: Largo Mestre Chico localizado embaixo da Ponte Benjamim Constant, detalhe para  
os quiosques e a ciclovia destinada ao entretenimento e lazer da população manaura.  
Fonte: PEREIRA, Jaime, 2011. 

 

 

Figura 89: Vista do Largo Mestre Chico pela Ponte Benjamim Constant, com acesso pela  
Avenida Sete de Setembro. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 
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Com essa reurbanização do igarapé, os moradores do entorno e da cidade 

ganharam uma nova área equipada com mobiliários urbanos e paisagísticos, tais 

como ciclovia com 1.397 metros, praça do mirante com 960m², onde podem ser 

feitas diversas manifestações artísticas e culturais, pista de caminhada com 2.974 

metros, Playground, 2 quadras poliesportivas, 1 campo de futebol society, área de 

ginástica com aparelhos, 3 quadras de areia e 1 Coreto. O Largo também 

disponibiliza espaços para a venda de alimentos, sorvetes e banca de revistas.  A 

área da recuperação do igarapé Mestre Chico tem ainda duas pontes que foram 

construídas pelo PROSAMIM para facilitar a circulação de pedestres. De acordo com 

a administração do lugar, o número de visitantes está em torno de 66.486 no ano de 

2011 com uma programação artística na quarta, sexta, sábado e domingo, das 19 às 

21h. A visitação é aberta ao público. Mais ilustrações do Largo abaixo: 

 

Figura 90: Ponte Benjamim Constant compondo a paisagem do Largo Mestre Chico. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 
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Figura 91: Detalhe do muro da Cadeia Vidal Pessoa voltado para o Largo Mestre Chico, 
complementando a ambiência da paisagem, no qual reúne elementos históricos e contemporâneos 
do Largo. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 

 

  

Conforme relatos de alguns comerciantes locais, atualmente, o fluxo de 

visitantes diminuiu muito em função da falta de iluminação cênica da ponte e 

também da última rebelião ocorrida na Cadeia Raimundo Vidal Pessoa que deixou 

as pessoas receosas em relação à segurança da área. Mesmo assim, parte da 

população ainda freqüenta o espaço, principalmente os moradores do entorno, 

beneficiados com as moradias entregues pelo PROSAMIM, que frequentam o Largo 

para a prática de esportes, lazer e entretenimento. 

13. Parque Senador Jefferson Péres (2009) = Espaço público inaugurado em 01 

de setembro de 2009, cujo nome homenageia um dos mais importantes e 

inteligentes senadores que o Amazonas já teve. Com uma área total de 53.421m², 

está localizado entre as Avenidas Sete de Setembro e Lourenço da Silva Braga, 

ruas Lima Bacuri, Dr. Almínio e Jonatas Pedrosa e destaca-se especialmente por 

ostentar a maior bandeira do Estado do Amazonas, com tamanho de 12,30 x 17,57, 

hasteada em um mastro de 60 metros de altura, podendo ser visualizada em 

diversos pontos da cidade de Manaus (Ver figura 92).   
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Figura 92: Pórtico e Bandeira do Estado Amazonas na entrada principal do Parque localizado na 
Avenida Lourenço da Silva Braga. 
Fonte: PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 

 
 

Antes a área era invadida por palafitas que modificavam a paisagem natural 

dos igarapés de Manaus e Bittencourt (figura 93). Sua intervenção urbana e 

ambiental propicia o conhecimento de parte da história política, social e paisagística 

da capital amazonense, especialmente do período da economia da borracha, seja 

com a vegetação, o traçado, a arquitetura, a simetria e a simbologia.  Reúne, 

também, a principal exposição de espécies da flora amazônica. Sua infra-estrutura 

oferece caminhada orientada; visita ao orquidário; animação infantil no play ground; 

show musical acústico nos gazebos75 (ver figuras 94 e 95). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Estruturas em formato de tendas, na maioria das vezes octagonal, muito utilizadas em parques, 
jardins e áreas públicas. 
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Figura 93: Imagem sem data do entorno do Palácio Rio Negro, onde hoje está localizado o Parque 
Jeferson Péres. Igarapé de Manaus à direita (1ª ponte) e Igarapé Bittencourt à esquerda (2ª ponte). 
Detalhe para perspectiva da Avenida Sete de Setembro. 
Fonte: A CRÍTICA e PREFEITURA DE MANAUS, 2003. 
 

 
 
 
 
Figura 94: Playground para o lazer e 
entretenimento dos visitantes. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni 
Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 
2012. 

Figura 95: Frequentadores do Parque visitando o 
Orquidárioà direita. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden 
Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 
 

 Os grandes atrativos desse logradouro são os espelhos d’água, o Portal 

(Pórtico, já ilustrado na Figura 92) marco transparente de ferro, encabeçado por 
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renda metálica com desenho semelhante ao do gazebo do Mercado Municipal 

Adolpho Lisboa. O piso repete o modelo do adorno do Largo de São Sebastião, 

registrando o encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Possui a praça do 

avião construída nos antigos jardins do Palácio Rio Negro, em 1926, pelo servidor 

Silvino Santos, reproduzindo um hidroavião. No centro do parque está instalada uma 

fonte de ferro fundido (ver figura 96), originária de Glasgow, Escócia, trazida para 

Manaus no período áureo da borracha e inaugurada no centro antigo em 1913. 

Complementando a simetria do desenho, há dois espelhos d’água, que visualizados 

do alto tem formato de uma borboleta. Na continuidade dessa ambiência histórica do 

lugar foi reproduzido em placas de bronze uma charrete de ferro (ver figura 97) e um 

bonde elétrico, transporte urbano característico do período da Belle-Époque em 

Manaus, implantado em 1895. Na área interna do Palácio Rio Negro, ficava 

instalado um bonde especial, chamado de Bonde do Governador, por isso sua 

inserção no parque na tentativa de resgate e de reviver a memória coletiva. Existem 

também as pontes que foram elaboradas como réplicas de ferro das grades do 

Palácio Rio Negro, promovendo uma integração com as pontes romanas da Avenida 

Sete de Setembro. Abaixo figuras que reproduzem alguns desses atrativos.   

Figura 96: Fonte de ferro fundido instalada no centro do Parque.  
Fonte: PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 
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Figura 97: Placa de bronze no formato de charrete, um dos transportes utilizados  
na época da borracha. 
Fonte: PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 

 
 

O funcionamento do Parque é de segunda a segunda, das 06h às 22h 

(visitação e caminhada), com uma programação artística disponível de sexta a 

domingo, das 19h às 21h. De acordo com a administração, o Parque recebeu uma 

média de 30.619 visitantes (orquidário, caminhada orientada, eventos programados 

pela SEC) durante o ano de 2011. 

Por estar localizado no entorno do Palácio Rio Negro, este espaço é o único, 

entre as áreas contempladas pelo PROSAMIM, a se integrar às características 

históricas do lugar, aliando os conceitos contemporâneos de intervenção urbana e o 

uso de mobiliários urbanos atuais. O cenário criado também reproduz parte da 

paisagem amazônica na utilização de painéis com a temática da floresta e a 

manutenção de parte dos igarapés existentes antes da intervenção. Abaixo imagens 

do Parque Senador Jeferson Péres dando uma visão geral do espaço na 

composição do conjunto urbano arquitetônico e paisagístico do Palácio Rio Negro. 
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Figura 98: Vista aérea do Parque Jeferson Péres, com detalhe da Avenida Sete de Setembro.  
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 
 

 

 

Figura 99: Parque Jeferson Péres, pela perspectiva 
da 1ª ponte, detalhe ao fundo mastro com a 
bandeira do estado do Amazonas. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden 
Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 

 

 

Figura 100: Entrada do Parque pela Avenida 
Sete de Setembro, com detalhe da lateral da 
Vila Ninita, edificação de relevância histórica. 
Foto pela perspectiva da 2ª ponte. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni 
Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 
2012. 

 

 

Ao longo dessa seção foram apresentadas as atratividades de cada edificação 

dispostas no tempo e no espaço, seguindo a linha cronológica de inauguração de 
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cada uma. Observa-se que a maioria delas é conseqüência do ciclo econômico da 

borracha, que se estendeu do final do século XIX ao começo do século XX. 

Entretanto, cabe ressaltar que não deixaram de ser consideradas as origens da 

cidade de Manaus, anterior à exploração dos colonizadores portugueses, 

comprovada pela existência de urnas funerárias e vestígios de artefatos indígenas 

encontrados na área do entorno da Praça Dom Pedro II. No item a seguir, essas 

edificações serão integradas ao contexto evolutivo sócio-econômico e espacial da 

Avenida Sete de Setembro, buscando principalmente os aspectos do passado e do 

presente da referida avenida. 

4.2 O contexto geo-histórico e sócio-econômico da Avenida  

  

A importância da Avenida Sete de Setembro não se deve apenas à sua 

extensão ou ao fato de ser umas das principais vias de circulação da cidade 

atualmente, mas também por reunir um conjunto de singularidades históricas, 

econômicas e contemporâneas materializadas nas edificações, praças, bem como 

na evolução da própria Avenida ao longo dos principais períodos da história do 

Amazonas e do Brasil. 

Ela foi, sem dúvida, uma das primeiras ruas da cidade, quando esta ainda 

era o Lugar da Barra. Mas, o mais interessante é que, dentre outras características, 

diferencia-se das demais ruas ou avenidas por ser a única inserida no contexto 

histórico de Manaus, desde a pré-história até os tempos atuais.  

A Avenida Sete de Setembro está assentada na área onde a cidade começou a 

crescer originalmente, a partir da instalação do Forte de São José da Barra do Rio 

Negro (1669), o qual, conforme explica Garcia,  

...que por desnecessidade não chegou a cumprir tarefas militares 
relevantes, logo acumulou a dupla serventia de entreposto de venda de 
escravos e de drogas do sertão. Com a chegada dos frades carmelitas 
(1695), começou a se formar ao redor da pequenina fortaleza o núcleo 
minúsculo de colonização que daria origem da cidade de Manaus (2010, 
p.26).  

Porém, antes mesmo da presença do colonizador português, existia ali uma 

grande concentração de tribos indígenas dos Barés, Baniuas, Passés, e Manaós, 

que constituíram o núcleo demográfico inicial desse centro urbano (IGHA, 2001). Daí 

a explicação para os achados arqueológicos, como artefatos e urnas funerárias de 
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aproximadamente 1000 d.C ou 300 a.C76, no entorno da Praça Dom Pedro II, já 

enfocados nesse trabalho. Essa parte do passado de Manaus inserida na Avenida 

Sete de Setembro corresponde ao que se chama de período Pré-Colonial. 

Desde sua conquista até a independência do Brasil, o Amazonas foi dominado 

pelos portugueses, bem como o resto do país, uma vez que de 1500 a 1822 o Brasil 

foi colônia de Portugal. A Amazônia sempre estivera diretamente ligada Lisboa, no 

que diz respeito aos seus assuntos coloniais, desenvolvendo-se apartadamente do 

Brasil. Porém com a ocupação de Portugal pelos franceses, a transmigração da 

família real para o Rio de Janeiro e a criação do Reino Unido, pela primeira vez a 

região ficou subordinada ao sul do país, por frouxos laços, em face às dificuldades 

de comunicação e da situação instável do Império Colonial Português, além das 

atividades das duas regiões serem concorrentes em nível de mercado (LOUREIRO, 

2007, p.15-16). Apesar da presença do colonizador, a urbanização do Lugar da 

Barra em torno do Forte não obedecia nenhum plano. O terreno, onde a cidade 

nascia era alto e suas imediações em declive eram cortadas por inúmeros igarapés 

que dificultavam a continuação de uma ruela mais extensa, favorecendo os 

chavascais e igapós77. O principal edifício da época era a Igreja, aliada do Estado, 

que auxiliava na catequese dos índios e na educação dos filhos dos portugueses 

que estavam a serviço da coroa lusitana (ANDRADE, 1985, p. 17). Essa 

contextualização do entorno da Avenida na época da colonização, corresponde ao 

período da história de Manaus chamado de Colonial. 

 Após a independência do Brasil (07.09.1822), entre os anos de 1823 a 1836, 

na fase Imperial, os primeiros arruamentos do povoamento do ainda Lugar da Barra 

do Rio Negro (Manaus) eram estreitos, irregulares, de barro batido e causando 

enormes sacrifícios aos condutores dos animais que transportavam os 

carregamentos de lenha, carvão e água para o abastecimento da população. As 

melhores residências eram as dos comerciantes, proprietários e autoridades 

portuguesas (ANDRADE, 1985, p.17). Próximo à criação da Província do Amazonas 

(05.09.1850), Araújo e Amazonas descrevem a antiga cidade da Barra (Manaus) da 

seguinte forma:  

                                                           
76 NEVES e SILVA, 2002, p.29 citado por ABRAHIM, 2006, p.175. 
77  Vitousek e Sanford (1986) definem Igapó como uma cobertura vegetal localizada às margens dos 
rios que são alagadas frequentementes pelas águas do rio Negro e afluentes durante o período da 
estação úmida (chuvosa). Já os chavascais são terrenos baixos, onde geralmente existem nascentes 
inundados quase sempre pelos rios. Os dois são típicos do ecossistema amazônico. 



197 

 

 ...aprazível colina cortada de igarapés, com três pontes de madeira. Tem 
três bairros: São Vicente, a oeste, Matriz no Centro e Remédios, a leste, 
todos aprazíveis e arejados, e tem pontos pitorescos, como o dos 
Remédios, de onde se avista o resto da cidade, confundidas as casas com 
a floresta e os mastros das embarcações estacionadas nos igarapés. Tem 
de cada lado a oeste e leste, uma cachoeira, a que aflui a população a 
passeios e banhos. Principalmente pelo estabelecimento de algumas 
famílias de Barés, Banibas e Passés, a sombra da fortaleza de São José do 
Rio Negro. Consta a cidade de uma praça e 16 ruas, pela maior parte curtas 
e estreitas, e ainda por calçar e iluminar. As casas são cobertas de telhas e 
poucos sólidas de fundação, porém são cômodas, espaçosas e 
desafogadas, os sobrados são ainda em diminuto número. As lojas carecem 
de maior gosto em sua peculiar ostentação. Possui a cidade duas igrejas, a 
saber: a matriz de N.S. da Conceição e a capela de N. S dos Remédios, 
ambas de fundação a imitação da dos jesuítas no país, isto é, ligeira, frágil e 
destituída de arquitetura, o que compensa o povo com um trato e asseio 
que lhe fazem honra (citado por LOUREIRO, 2007, p.20-21). 

Em 1850, Moacir Andrade (1985, p.17) menciona que as construções 

residenciais eram todas levantadas sobre pau a pique e com paredes de tijolos de 

barro cozido, cobertas com folhas de palmeiras, descrição essa validada pelo relato 

do cientista inglês Alfredo Russel Wallace no livro “Viagens pelo Amazonas” em sua 

passagem por Manaus no mesmo ano:   

A cidade da Barra do Rio Negro está localizada em um terreno desigual, 
repleto de ondulações, cerca de trinta pés acima do nível das mais altas 
cheias, e é cortada por dois córregos, cujas águas, na estação chuvosa, 
atingem a considerável altura, havendo, porém, sobre eles duas pontes de 
madeira. As suas ruas são regularmente traçadas; não tem, no entanto, 
nem calçamento, sendo muito onduladas e cheias de buracos. As casas 
geralmente só têm um pavimento; são cobertas de palha vermelha e 
assoalhadas com tijolos78, tem paredes pintadas de branco ou de amarelo e 
as portas e janelas pintadas de verde. Quando o sol bate sobre elas, o 
efeito é muito bonito (ANDRADE, 1985, p.20). 

Esse relato, quase duzentos anos após a fundação da cidade, também destaca 

que as mulheres vestiam-se elegantemente, com vestidos confeccionados com 

gazes e musselines francesas e ainda de cabelos bem penteados e ornados de 

flores, sem esconder o rosto sob os véus. Convém salientar que as duas pontes 

referenciadas por Wallace são as que foram construídas sobre o igarapé de São 

Vicente e a do Espírito Santo, localizados no entorno do terreno onde fica o Paço da 

Liberdade, na parte oeste da cidade e da igreja da Matriz, justamente onde o Lugar 

da Barra (Manaus) floresceu, no lugar exato em que se inicia a Sete de Setembro 

até o cruzamento da atual Avenida Eduardo Ribeiro.   
                                                           
78  A historiadora Edinéia Dias (2007, p.59) complementa que pelo Código de Posturas de 1872 as 
casas feitas de barro e coberta de palha, típicas habitações da população pobre da região 
amazônica, eram proibidas em várias ruas e praças dentre elas: Remédios, Imperador, Brasileira 
(atual Sete de Setembro) e São Vicente. O Código de Posturas no ano 1890, já no período 
republicano, mantém essa proibição nos limites urbanos, sob pena do infrator ter a cobertura 
demolida. 
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O aspecto de barro batido e a irregularidade da avenida foi substituído por uma 

paisagem de canteiro de obras, entre os anos 1852 a 1868. Nesse período, 

conforme afirmação do historiador Antônio Loureiro, foram executados o calçamento 

da Rua Brasileira (Sete de setembro), da Praça Pedro II até a ponte do Espírito 

Santo (ver figura 101) e de parte da Praça Riachuelo. Abria-se a Praça de São 

Sebastião e no seu lado norte uma nova rua, a do Progresso, depois 10 de julho.  

Em 1868, continuando as obras da Matriz, foi concluído o aterro da Praça da 

Imperatriz e a calçada da Rua Brasileira, após a ponte do Espírito Santo e 

inaugurada, no dia 08 de abril de 1870, a iluminação a querosene (2007, p.196-197).  

 

Figura 101: Foto do alemão Albert Frish em 1865 no cruzamento da Avenida Sete de Setembro 
com a Avenida Eduardo Ribeiro. Destaque para a ponte existente na época sobre o Igarapé do 
Espírito Santo e para a construção da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. 
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 
 

 
 

A partir desse trecho do historiador Antônio Loureiro, se observa que o início do 

ciclo da borracha já começava a impor suas mudanças, transformando a cidade. As 

ruas sem calçamento e buracos começavam a ser recobertas com paralelepípedos 

de granito cinzento, que eram trazidos, a peso de ouro, de Portugal, servindo de 

lastro para os navios. As calçadas largas eram revestidas de mármores de cantaria 
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(pedras de Lioz79, em Portugal), colocadas artisticamente por profissionais 

portugueses cantareiros, também importados, para fazer de Manaus uma cidade 

européia (ANDRADE, 1985, p.22). 

 No 1º semestre de 1880 foram concluídos a muralha, o túnel da Rua 

Municipal (Sete de Setembro), além dos reparos no calçamento da referida rua até a 

rua da Cruz. Nesse mesmo período, a cidade de Manaus crescia na direção da Sete 

de Setembro, até além da Joaquim Nabuco, já ultrapassando as suas duas pontes, e 

a dos Remédios, após a construção da ponte de ferro. Nos anos de 1882-83 foi 

concluído o calçamento da Rua Municipal e da sua escada que dava acesso à 

Biblioteca (LOUREIRO, 2007, p.213-215). O último decênio do período Imperial 

caracterizou-se por uma intensa urbanização (observar figura 102), fase preparatória 

da grande explosão modernizadora dos 20 anos seguintes, justamente no início da 

República Federativa do Brasil (15.11.1889). 

Figura 102: Avenida Sete de Setembro, foto sem data, mas provavelmente, é da época do 
último decênio do período Imperial, marcado por intenso movimento de urbanização, 
consequência do início da economia do látex amazônico. Destaque para os fundos do 
Palacete Provincial. 
Fonte: A CRÍTICA e PREFEITURA DE MANAUS, 2003. 
 

 

Até o ano de 1890, a população era formada por mamelucos, portugueses, 

negros, imigrantes nacionais e estrangeiros que se distribuíam, sem distinção de 

classe, cor ou profissão, pelos primeiros bairros da cidade: São Vicente, Espírito 

                                                           
79 Tipo raro de calcário que ocorre em Portugal, na região de Lisboa e seus arredores. 
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Santo e República. Apesar das benfeitorias iniciadas no período Imperial, o cenário 

urbano dessa época apresentava um porto precário, prédios públicos em ruínas ou 

construídos fora do estilo determinado, trapiches e pontes de madeira rudimentares 

no centro da cidade, ruas estreitas e desniveladas, calçamentos irregulares e de 

madeira, 5 bairros (Campinas, São Vicente, Remédios, Espírito Santo e República), 

sem rede de esgotos e saneamento, iluminação a gás, além do serviço de 

navegação deficiente. Ou seja, tudo estava para ser feito nos primeiros anos da 

recém instaurada República (DIAS, 2007, p.34).  

Manaus, entre 1890 até 1920, experimentou um surto de desenvolvimento e 

transformação que buscava transformá-la numa cidade nos moldes das grandes 

metrópoles européias, em plena selva tropical (ver figuras 103, 104 e 105). Assim, 

no relato de Andrade: 

 

Aterraram-se igarapés, terraplenaram, arruaram, construíram pontes 
metálicas, instalaram trilhos de aço para os bondes ingleses, fincaram 
postes de ferro fundido, que distribuíram energia a toda cidade; e 
calcetaram as ruas, as praças, avenidas e travessas com pedras em forma 
de prisma, os famosos paralelepípedos de granito cor de cinza, marchetado; 
construíram o maior e mais moderno cais flutuante do Brasil, em frente da 
catedral de N. S. da Conceição. Os edifícios suntuosos, as casas de dois 
pavimentos, com suas varandas bordadas de artísticas grades de ferro e 
janelas de arco romano, guarnecida de vidros coloridos importados da 
Inglaterra, Escócia e da França, além dos seus belíssimos jardins cheios de 
angélicas (1985, p.22). 
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Figura 103: Começo da Sete de Setembro em 1896, com destaque para a Praça Dom 
Pedro II e o Paço da Liberdade, ambos localizados a direita da Avenida.  
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 

 

 

 
Figura 104: Avenida Sete de Setembro em 1898 com o tráfego de pessoas e animais, com 
postes de iluminação pública, pela perspectiva da 1ª ponte (ponte romana I). Na época  
chamava-se Rua Fileto Pires. 
Fonte: DIAS, Edinéia, 2007. 
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Figura 105: Bonde Elétrico na Avenida Sete de Setembro em 1906. Destaque para Matriz 
e Poste de iluminação do tipo cajado. 
Fonte: ANJOS, José Geraldo dos e PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 

 

 

 
Apesar da ausência do Poder Federal, Manaus teve melhorias urbanas 

notáveis. Além das obras de embelezamento, instalaram-se os serviços públicos, 

por iniciativa do Governo Estadual. O historiador Antônio Loureiro (1982, p.176-177) 

salienta que, sobretudo no setor de serviços públicos, foi importante a participação 

da Inglaterra, conforme a listagem que segue: 

a) Instalações portuárias: Manaos Harbour Ltd; 

b) Luz e Bondes: Manaos Tramways and Light Cy Ltd; 

c) Transporte Fluvial: The Amazon River Steamship Navigation Cy Ltd; 

d) Mercado e Matadouro: Manaos Markets and Slaughter house Ltd; 

e) Telégrafo: The Amazon Telegraph; 

f) Banco: The London and Brazilian Bank; 

g) Estaleiro Naval: The Amazon Engineering Cy. 

A modernidade chega ao porto de lenha, com uma visão transformadora para 

tirar a cidade do conceito de atrasada e feia para torná-la moderna e bela. A madeira 
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é substituída pelo ferro, o barro pela alvenaria, a palha pela telha, o igarapé pela 

avenida, a iluminação a gás pela luz elétrica, a carroça pelos bondes movidos a 

eletricidade. Essa transformação além de atingir a paisagem natural, destrói antigos 

costumes e tradições para seguir os padrões vigentes do mundo europeu, afastando 

os pobres dos ricos, civilizando índios para tornarem-se trabalhadores urbanos, 

expande a navegação, desenvolve a imigração e, sem dúvida, impõe uma 

dinamicidade ao comércio, onde transitavam toneladas de látex vindo dos mais 

distantes seringais para a exportação e propiciando a circulação dos mais diferentes 

tipos de mercadorias e pessoas (DIAS, 2007, p.29-34). 

No começo do período republicano, a capital não tinha grandes avenidas; em 

sua maioria, possuía ruas irregulares. A Rua Municipal, atual Avenida Sete de 

Setembro, era uma das mais importantes artérias, provavelmente a mais extensa, 

apesar de muito estreita, ondulada e cortada por vários igarapés (ver figura 101 e 

106), o que impedia a monumentalidade requisitada pelo modelo das modernas 

avenidas, razão pela qual em 1892 foi projetada a Avenida Eduardo Ribeiro (ver 

figura 107), com o aterro do igarapé do Espírito Santo (MESQUITA, 2006, p.296).  

Figura 106: Paisagem da Avenida Sete de Setembro (1910) cortada por igarapés. Esse trecho 
da Avenida localiza-se nas proximidades da Penitenciaria Raimundo Vidal Pessoa e a Ponte 
Benjamin Constant (circulada na imagem). Foto de Hubner S. do Amaral. 
Fonte: MONTEIRO, Mário Ypiranga, 1998. 

 

Figura 107: Avenida Eduardo Ribeiro (1906). No detalhe e paralelo à Avenida Eduardo Ribeiro 
encontra-se Avenida Sete de Setembro. 
Fonte: ANJOS, José Geraldo dos e PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 
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Na nova configuração da paisagem, as avenidas eram arborizadas (ver figuras 

108 e 109) com os Ficus-benjamins. Manaus foi a segunda cidade brasileira a 

utilizar a iluminação elétrica em seus lampiões românticos de arco voltaico colocado 

ao longo de suas ruas e avenidas, transformou suas praças bem iluminadas em 

logradouros bonitos e com um cheiro de flores de mil matizes, onde a mocidade 

sonhadora fazia os seus passeios vespertinos, além dos proprietários seringalistas 

que, em ocasião de festas, exibiam suas roupas e riquíssimas jóias importadas da 

Europa com o melhor vinho da França (ANDRADE, 1985, p.22). Edinéia Dias reforça 

esse paisagismo da seguinte forma: 

Cidade higienizada, formosa, arborizada- a arborização que contribuiu, de 
forma benéfica, para as condições de salubridade da urbe. Londres, Paris 
são sempre lembradas pelos seus parques, jardins, praças e ruas, 
motivando a arborização dos jardins da Matriz, das Praças da Constituição, 
República, General Osório e Comércio. Fícus-benjamins, eucaliptos, cedros, 
rosas e outras espécies passam a mostrar um novo aspecto na arborização 
dessas praças (2007, p.29). 

 

 

Figura 108: Rua Municipal, hoje Avenida Sete de Setembro (1910), arborizada com o Ficus- 
benjamim, destaque aos trilhos do bonde (ao fundo). 
Fonte: GARCIA, Etelvina, 2010. 
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Figura 109: Avenida Sete de Setembro, sem data, com suas árvores e o bonde circulando. 
Detalhe para a Praça da Igreja da Matriz à esquerda e lateral da mesma igreja, à direita da 
foto. 
Fonte: A CRÍTICA e PREFEITURA DE MANAUS, 2003. 
 

 

 
Andrade (1985, p.23) destaca que na Rua Municipal ficavam instaladas as 

grandes empresas comerciais, além dos melhores hotéis, bancos, indústrias, entre 

outros (ver figura 110). Os hotéis recebiam os endinheirados e os seringalistas 
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possuíam belas mansões localizadas nas mais importantes ruas, avenidas e praças 

da cidade. As principais ruas e avenidas da nova capital começaram a ser 

adornadas por tabuletas80 de estilo art-noveaux, pintadas com letras policromicas 

anunciando as novas firmas estrangeiras que estavam instalando-se no centro 

comercial, abastecidas de mercadorias importadas da Europa e da América.   

Figura 110: Casa importadora a La Ville Paris, localizada na Rua Municipal (Avenida Sete de 
Setembro), esquina com a Rua Lobo D’Almada. Destaque para o bonde à esquerda e à 
direita veículo de tração animal transportando carga. Imagem entre 1894 a 1915.  
Fonte: DIAS, Edinéia, 2007. 

 

 

Desta forma, dentro dessa nova perspectiva de desenho urbanístico e intenso 

controle do poder público, o Código Municipal de 1893 estabelece no artigo 3º que: 

As ruas de novo abertas e as que ainda não estão edificadas terão a largura 
de 30 metros e serão em linha reta. Os quarteirões terão 132 metros de 
lado, salvo quando não permitirem as condições do terreno, devendo nesse 
caso o engenheiro encarregado da abertura da rua trazer o fato ao 
conhecimento da Superintendência (DIAS, 2007, p.55). 

As construções e reconstruções de edificações também eram impostas e 

ficavam na dependência de licença concedida pela supracitada Superintendência81, 

que impunha a construção de sobrados (DIAS, 2007, p.123) nas novas Avenidas, 

tais como a Eduardo Ribeiro, as Praças da República, Constituição e XV de 

                                                           
80 Tábua pintada e presa na parede ou na porta de certos estabelecimentos. 
81  Cabia a Intendência Municipal, poder público, estabelecer por meio de códigos e regulamentos, 
normas gerais de uso do espaço público e privado neste novo contexto urbano (DIAS, 2007, p.122). 
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Novembro, bem como as ruas Governador Vitório, Tesouro, Tenreiro Aranha e 

Municipal (atual Avenida Sete de Setembro). Nessa conjuntura é que o desenho 

urbano foi sendo estabelecido nos logradouros públicos tendo a predominância 

deste tipo de arquitetura na paisagem urbana da avenida e rigorosa fiscalização do 

poder público, tanto estadual quanto municipal. 

Nesse esforço de resgate histórico, não pode passar despercebida a presença 

dos Bondes Elétricos na paisagem da Avenida. A linha era chamada Cachoeirinha-

Circular, que trafegava pelas atuais Sete de Setembro, Joaquim Nabuco, Marcílio 

Dias e Estação. Às cinco da manhã os bondes (de horário inglês, nunca atrasavam), 

começavam a rodar pelas ruas de Manaus (ver figura 111 e 112), de curva em curva 

circulavam a antiga cidade, cujo centro urbano era limitado por este romântico 

itinerário até a atual Rua Belém. O interessante é que até 1939, portanto até o 

advento da IIª Guerra Mundial, só podiam sentar nos bancos do bonde quem 

estivesse de paletó e gravata. Nos estribos e nos espaços destinados aos 

condutores e motoristas viajavam as pessoas de camisas. Todos os quarteirões 

tinham um poste pintado de branco, que indicava a parada de bonde e o passageiro 

era deixado bem em frente ao sinal de parada (ANDRADE, 1985). 
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Figura 111: Dois bondes circulando na Rua Municipal (Avenida Sete de Setembro)  
em 1906. 
Fonte: ANJOS, José Geraldo dos e PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 
 

 
 
Figura 112: Linha do Bonde da linha Cachoeirinha-Circular atravessando a 2ª ponte na Avenida 
Sete de Setembro em meados de 1940. Ao fundo do bonde na parte direita da Avenida, o 
Palácio Rio Negro. 
Fonte: ANDRADE, Moacir, 1985. 

 



209 

 

A configuração de um novo conceito de espaço urbano em Manaus foi 

concentrada no período da República, como conseqüência direta dos lucros 

auferidos no ciclo borracha, pois “era necessário que a cidade se apresentasse 

moderna, limpa e atraente, para imigração, o capital e o consumo” (DIAS, 2007, p. 

18). Ela contemplava amplas avenidas, praças, boulevares, porto, luz elétrica, redes 

de esgoto e de água, além dos suntuosos palacetes, teatros, bondes que faziam 

parte do cenário urbano daquela época (ver figura 113 e 114). Como a Avenida Sete 

de Setembro localizava-se no centro da cidade, espaço que atendia às 

necessidades de circulação de bens e serviços do capitalismo, do consumo, do 

transporte de mercadorias, comércio em geral, bancos, entre outras atividades, 

acabou sendo um dos pontos centrais para receber esses benefícios e lugar 

privilegiado para a sociedade da época mostrar suas roupas, grandiosidade das 

suas residências e um dos pontos preferidos pelos comerciantes extrativistas. Para 

Dias (2007, p. 28) essa mesma sociedade dominante, que ditava as regras de 

conduta social e era agraciada pelas novas intervenções entorno dos seus 

comércios e residências, estava constituída pelos extrativistas e aviadores no qual 

geriam o negócio do látex em estreita ligação com o capital financeiro internacional e 

o poder público local. Tanto que para execução dos serviços de obras públicas 

municipais e estaduais:  

 

A prioridade são aos locais onde se estabelecem as casas comerciais, isto 
é, os grandes estabelecimentos do comércio de importação e exportação, 
como também as artérias que facilitam o deslocamento para o porto da 
cidade, representativo de sua importância como centro dinâmico do 
comércio internacional e nacional (DIAS, 2007, p.40). 
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Figura 113: Paisagem da Avenida Sete de Setembro em 1913 com sua arborização, os trilhos 
do bonde, poste de iluminação e via limpa, configuração urbana compatível aos lucros 
advindos da borracha. Destaque para o quartel dos bombeiros (à direita), onde funcionava a 
Câmara Municipal, e à esquerda (ao fundo da imagem) o Palacete Imperial, hoje Hotel 
Imperial). Esse trecho da Avenida, atualmente, situa-se em frente à sede do Banco da 
Amazônia-BASA. 
Fonte: MONTEIRO, Mário Ypiranga, 1998. 

 

Figura 114: Vista aérea da cidade de Manaus, provavelmente na década de 20. Avenida Sete 
de Setembro destacada em vermelho e no seu entorno os suntuosos palacetes e a Igreja da 
Matriz Nossa Senhora da Conceição.  
Fonte: ANJOS, José Geraldo dos e PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 

 

O tecido social urbano de Manaus desenvolve-se pela necessidade de 

promoção de reformas que facilitem a circulação e o consumo, diferente de outras 
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capitais daquela época que respondiam ao processo de urbanização provocado pela 

produção industrial. Como centro de escoamento da borracha, tudo na cidade 

respondia aos anseios de quem a administra e da visão de sociedade dos seus 

idealizadores (DIAS, 2007, p.41). 

O aspecto social deve ser levado em consideração nesse conjunto de práticas 

urbanísticas e de progresso no final do século XIX e as primeiras décadas do século 

XX. O uso do espaço coletivo estava sempre condicionado à interferência do poder 

público no privado (dos indivíduos) através de privatizações, punições e controle 

junto a população menos favorecida no sentido de manter a ordem e os interesses 

públicos. Havia um inegável beneficiamento dos membros das classes mais 

abastados da sociedade vigente. O beneficiamento da borracha e a proposta 

urbanística da cidade não estava sendo estendida aos setores populares, que foram 

compulsoriamente afastados da área central da cidade em função da “política de 

demolição de suas casas, para atender às necessidades de reedificação e 

embelezamento da capital” (DIAS, 2007, p.145). Abaixo algumas ilustrações da 

Avenida na década de 40 e 50: 

Figura 115: Desfile da Polícia Militar na Avenida Sete de Setembro, em 1940. Trecho próximo 
ao quartel dos bombeiros (hoje antigo prédio da Câmara Municipal). 
Fonte: ANDRADE, Moacir, 1985. 

 

 

Figura 116: Cortejo do núcleo apostólico (1942) em direção ao Palácio Rio Negro na Avenida 
Sete de Setembro próximo a Avenida Eduardo Ribeiro. 
Fonte: ANDRADE, Moacir, 1985. 
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Figura 117: Avenida Sete de Setembro, cruzamento com a atual Avenida Getúlio Vargas. À 
esquerda muro do Colégio D. Pedro II e à direita parte do edifício do Cine Guarani. Foto da 
jornalista Maria de Lourdes Acher Pinto, provavelmente da década de 40 do século XX. 
Fonte: ANDRADE, Moacir, 1985. 
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Figura 118: Cruzamento da Avenida Sete de Setembro com Avenida Eduardo Ribeiro em 1950.   
Fonte: ANJOS, José Geraldo dos e PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 

 
 

Esse era o retrato sócio-econômico da Avenida Sete de Setembro  no período 

da República onde o legado urbano revestido de história, com sua arquitetura 

homogênea e harmoniosa, ainda resiste à falta de valorização do patrimônio cultural 

e, principalmente, a memória da população manauara. 

Moacir Andrade, importante poeta e historiador amazonense, versa sobre essa 

falta de valorização da seguinte forma: 

Com o desaparecimento dos românticos sobrados que estão sendo 
destruídos para dar lugar a prédios modernos, as obras de arte, as calçadas 
de mármores de cantaria portuguesa, as avenidas recobertas com os 
famosos paralelepípedos, os quiosques de forma hexagonal, os carrinhos 
de garapeiros das esquinas das ruas, as carroças com suas imensas rodas 
de madeira que rangiam romanticamente pelas ruas de Manaus, foram 
também desaparecendo das nossas ruas e praças, dos nossos becos de 
tantas estórias e tantos dramas desenrolados sob o silêncio de noites 
antigas como as suas próprias origens, seu chão nu, nu de calçamento, nu 
de violência que lhe mancha a face com tantos crimes impunes, nos dias de 
hoje (1985, p.26). 

A figura 119 abaixo dá uma perspectiva geral dessas transformações 

explicitadas por Andrade (1985), com prédios contemporâneos e o asfalto na 

Avenida Sete de Setembro, na época da instalação e crescimento da Zona Franca 

de Manaus. 

 

Figura 119: Vista aérea da Avenida Sete de Setembro na década de 70.  
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À direita da foto Colégio D.Pedro II, à esquerda Praça Heliodo Balbi  
(ainda dividida em três seções) e o Palacete Provincial. 
Fonte: DUARTE, Durango, 2009. 

 
 

A construção da identidade de um povo se molda a partir de sua memória, 

agregando seus valores, manifestações, escrevendo suas histórias que serão 

passadas de geração em geração, entendimento este pouco valorizado na 

sociedade. Sem memória não há história, nem identidade e muito menos o futuro de 

uma cidade será construído, sem passado, que dirá a reafirmação dos valores no 

presente.  

O passado, o presente e o futuro conseguem dialogar ao longo da Avenida 

Sete de Setembro, dentro de uma perspectiva evolutiva e sócio-econômica. Além 

dos acontecimentos históricos que permeiam as edificações e o entorno da Avenida, 

os nomes atribuídos a ela também são parâmetros de construção dessa 

historicidade. São duas épocas diferentes, mas o local é o mesmo: Rua Brasileira, 

Rua Municipal. “Ligadas pela ponte do progresso. A ponte de madeira desapareceu 

engolida pelo aterro e no gradiente passaram os trilhos do bonde elétrico” 

(MONTEIRO, 1998, p.15). A frase de Mário Ypiranga introduz essa parte da 

pesquisa, citando duas designações antigas que a Avenida obteve, em momentos 

distintos da história da cidade, Brasileira da fase Imperial e Municipal na República. 

A nomenclatura atual se deve à data histórica para a nação brasileira – 07 de 

Setembro de 1822 – dia em que foi proclamada a Independência do Brasil. De 
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acordo com Monteiro, essa nomenclatura foi adotada em Manaus, a partir do 

decreto no 21, de 7 de setembro de 1922 (1998, p.653). Em todo o país muitas 

praças, ruas e avenidas homenageiam esse fato histórico, denominando inúmeros 

logradouros com essa data. 

A tabela abaixo, organizada a partir dos dois volumes do livro Roteiro Histórico 

de Manaus, de autoria do historiador Mário Ypiranga Monteiro (1998), de plantas da 

cidade e cartas registrais catalogadas82 do livro de Durango Duarte (2009) 

apresenta, em ordem cronológica, as denominações que a Avenida Sete de 

Setembro recebeu ao longo desses anos: 

Tabela 8: Cronologia dos nomes da Avenida Sete de Setembro.  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 NOME ANO OBSERVAÇÕES 

 

1 

 

Rua Direita 

 

1787 

 

Iniciava na ponte de São 
Vicente de Fora até a Igreja 
da Matriz. Esse trecho fica 
compreendido entre a 
extrema do Bairro São 
Vicente de Fora e o início 
da Rua da Instalação da 
Província. 

 

2 

 

Estrada da Cachoeirinha de Manaus ou 
Caminho da Cachoeirinha 

 

Anterior a 1830 

 

Começava na extremidade 
da Rua de Miranda Reis, no 
igarapé de Manaus, 
localizado na atual Av. Sete 
de Setembro, terminando 
na cachoeirinha de 
Manaus, trecho sul da 
antiga Av. Uapés. 

 

3 

 

Rua Liberal 

 

[Entre 1831 a 
1832] 

 

Começava no litoral do Rio 
Negro, no antigo bairro São 
Vicente de Fora até o 
igarapé do Espírito Santo, 
atual Av. Eduardo Ribeiro. 

 

4 

 

Rua Brasileira 

 

1841 

 

Começava no Igarapé de 
São Vicente de Fora, lado 

                                                           
82  As plantas da cidade, da rede de esgoto e cartas registrais estão nos anexos dessa dissertação 
para fins de comprovação e melhor visualização. 
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esquerdo e terminava na 
travessa de Barroso, aberta 
em 1852. 

 

5 

 

Rua do Sol (trecho ao lado da Praça 
Dom.Pedro II) 

 

1844 

 

Passando esse trecho 
voltava a se chamar Rua 
Brasileira conforme detalhe 
da Planta das Vilas de 
Manaós e Ega datada de 
1845, anexada no trabalho. 

6  

Rua de Manaus 

 

1866 

 

Começava no litoral do 
Bairro São Vicente, lado 
oeste e terminava no 
Igarapé de Manaus. Apesar 
de não ter um decreto, esse 
nome é encontrado em 
vários documentos oficiais. 

 

7 

 

Rua ou estrada do General Miranda Reis 

 

1872 

 

Nomenclatura dada na 
sessão pública da Câmara 
Municipal em 06/08/1872. 
Começava no litoral do Rio 
Negro e terminava no 
igarapé de Manaus, na 
atual junção da Av Sete de 
Setembro com Av. Joaquim 
Nabuco. 

 

8 

 

Rua Brasileira 

 

1879 

 

Na planta da cidade datada 
nesse período aparece 
essa denominação. Que 
conforme o mapa iniciava 
no trecho ao lado da praça 
D. Pedro II até se encontrar 
com a Rua Miranda Reis. 

 

9 

 

Estrada ou Avenida Conselheiro Furtado 

 

1881 

 

Referência que apareceu 
na sessão da Câmara 
Municipal no dia 
02/06/1881, começando na 
ponte do Igarapé de 
Manaus e terminava no 
Igarapé da Cachoeirinha de 
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Manaus. 

 

10 

 

Rua Wandenkolk 

 

1890 

 

Nomenclatura dada em 
11/11/1890, começava no 
igarapé de São Vicente de 
Fora, lado oeste e 
terminava na Praça Dom 
Pedro II. 

 

11 

 

Rua Municipal 

 

1894 e 1895 

 

Decreto no 1, de 20 de 
fevereiro de 1894, até essa 
época não tinha o 
comprimento atual da 
Avenida Sete de Setembro. 
O nome de 1895 foi 
encontrado na Carta 
Registral da Cidade, 
anexada a este trabalho. 

 

12 

 

Rua Fileto Pires 

 

1897 

 

Começava no lado oeste do 
litoral do Rio Negro e 
terminava no Igarapé do 
Mestre Chico, onde está a 
ponte Benjamin Constant. 
O decreto que estabeleceu 
esse nome foi o no 5 de 
08/11/1897.Com a renúncia 
desse governador, em 
agosto de 1898 voltou a ser 
Rua Municipal. 

 

 

13 

 

 

Rua Municipal 

 

1898; 1899; 

1906; 1913 e 

1915. 

 

Essa nomenclatura passou 
a ser vigorada e a partir de 
então ela aparece nas 
plantas da cidade nos anos 
citados. Na planta 1906 sua 
extensão vai até a ponte 
sobre o Igarapé da 
Cachoeirinha, compatível 
com a configuração atual 
da Avenida. 
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14 

 

Avenida Sete de Setembro 

 

1922 

 

Adquiriu essa denominação 
a partir do decreto no 21 de 
07/09/1922. Iniciando no 
litoral do Rio Negro, ao lado 
do Paço da Liberdade, 
antigo prédio da Prefeitura, 
terminando na ponte (ou 
terceira ponte) metálica de 
Benjamin Constant. 

 

15 

 

Rua Dr.Edgard do Rego Monteiro 

 

[Entre 1923 e 
1924] 

 

Não foi encontrado o 
decreto com a data exata, 
mas foi atribuído esse 
nome na gestão desse 
prefeito. Posteriormente, o 
decreto 23 revogou essa 
nomenclatura. O trecho é o 
mesmo citado acima. 

 

16 

 

Avenida Sete de Setembro 

 

1924 

 

Pelo Decreto no 23 de 6 de 
agosto do referido ano, 
voltou chamar-se Sete de 
Setembro. 

 

17 

 

 

 

Avenida Efigênio Sales 

 

[Entre 1925 e 
1929] 

 

Trecho atual da Avenida, 
começando ao lado do 
Paço da Liberdade e 
terminando no igarapé do 
Mestre Chico ou na ponte 
metálica. Também não foi 
encontrado decreto, mas 
aproximadamente nesse 
período, documentos 
faziam menção a esse 
nome, dado na gestão do 
então governador Efigênio 
Sales. Com a revolução de 
1930 placas de mármore 
indicativas. 

 

18 

 

Avenida Dorval Porto 

 

[193-] 

Mesmo trecho citado acima, 
nomenclatura imposta na 
gestão desse Governador. 
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19 

 

Avenida Juarez Távora 

 

[193-] 

 

Denominação obtida logo 
após a revolução Ginasiana 
de 1930.  

 

20 

 

Avenida Sete de Setembro 

 

[193- até hoje] 

 

Vigorando até os dias 
atuais. 

 

Em1845, a Rua Brasileira (atual Avenida Sete de Setembro) foi ampliada até o 

Igarapé do Espírito Santo, hoje Avenida Eduardo Ribeiro. Já no ano de 1874 ganhou 

mais alguns metros até o Igarapé dos Remédios ou do Aterro, hoje Avenida de 

Getúlio Vargas, a partir de então foi aumentando até atingir o comprimento atual, até 

a ponte Benjamin Constant, limite com o bairro da Cachoeirinha. A evolução 

histórica dos nomes caminhava na mesma medida e proporção das ascensões 

políticas, eles eram atribuídos em partes da Avenida para contentar os políticos da 

época (MONTEIRO, 1998). Após essa descrição cronológica, convém ressaltar a 

formação da via ou trecho urbano da Sete de Setembro, que vigora até os dias de 

hoje, foi uma junção de várias ruas, alamedas, estradas, caminhos, onde até a 

primeira década do século XX, com a nomenclatura de Rua Municipal, passou a 

possuir a presente configuração. 

Reconstituir a história de uma cidade implica num processo profundo de 

descobertas e reafirmações dos valores culturais de uma população, que precisa 

interpretar o seu olhar e descobrir através de uma rua ou avenida o verdadeiro 

exercício de construção da sua identidade e da sua cidade. Mário Ypiranga Monteiro 

afirma que: 

A rua não é apenas o espaço físico que você ocupa, mas um produto 
socializante universal do grupamento de indivíduos, um eixo horizontal, que 
conduz você e sua vontade a qualquer lugar determinado. Você não é só na 
sua aldeia ou cidade, mas parte da rua, produto dela, a ele ligado por um 
acordo explícito que é a casa. Antigamente era multado quem não tinha 
onde morar, por isso que a rua só existe em função daquilo que você 
representa na sociedade (1998, p.11). 

A relevância de uma rua ou avenida não pode ser resumida apenas ao 

contexto físico-espacial, mas também como produto da sociedade, dentro de um 

processo cíclico e dinâmico de interpretação de sua própria história, ligando passado 

e presente em um só lugar que vai se reinventando ao longo do tempo.  
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O aspecto atual da Avenida também deve ser analisado e contextualizado, 

levando-se em consideração o arcabouço legal que protege a área, a caracterização 

do bairro onde a mesma está localizada, as modificações sofridas com a criação da 

Zona Franca (1967) e as intervenções recentes decorrentes do PROSAMIM (2006). 

Não é raro passar despercebido ao olhar do residente ou do turista o contexto 

sócio-espacial de uma rua ou avenida. Mas, afinal, o que é uma rua ou avenida? 

Uma consulta ao dicionário logo esclarece que a rua é uma via pública menos larga 

e que a avenida possui uma extensão maior e diversas pistas destinadas ao trânsito 

de veículos. Pelo Código de Trânsito Brasileiro ruas, avenidas, logradouros, 

estradas e outros são vias terrestres urbanas destinadas à circulação pública, no 

perímetro urbano da cidade, tendo por característica principal a existência de 

imóveis edificados ao longo de sua extensão. A definição de via, pelo mesmo 

Código, é a de que corresponde a uma “superfície por onde transitam veículos, 

pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e 

canteiro central” (2005, p.91). O art. 6083 esclarece que as vias urbanas estão 

classificadas como: trânsito rápido; arterial; coletora e local. Trazendo para o objeto 

dessa pesquisa, a Avenida Sete de Setembro na sua configuração atual seria 

classificada como uma via arterial, pois está controlada por semáforo, com 

acessibilidade às vias secundárias e locais possibilitando a circulação entre as 

regiões da cidade. Convém salientar que no início do período republicano, a cidade 

de Manaus não tinha grandes avenidas, a maior parte de suas ruas era irregular. A 

Rua Municipal, atual Avenida Sete de Setembro, era uma das artérias mais 

importantes da capital, sua característica física era ondulada, estreita e cortada por 

vários igarapés, dificultando o acesso ao resto dos bairros existentes naquela época, 

conforme será relatado pelos historiadores ao longo desse trabalho.  

Na realidade, poucas pessoas conseguem entender ou se inserir no processo 

de construção de um espaço, especificamente de uma rua ou avenida, que vai além 

da materialização da arquitetura de prédios, monumentos, edificações diversas ou 

logradouros. A história das principais edificações localizadas na avenida, objeto de 

estudo dessa dissertação, demonstra apenas fatos e datas de forma isolada, sem 

uma relação evolutiva com a paisagem construída na Sete de Setembro ao longo 

dos séculos. A construção, pavimentação e urbanização de ruas ou avenidas são 

                                                           
83  SOBRINHO, José Almeida; BARBOSA, Manoel Messias; MUKAI, Nair Sumiko Nakamura. 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ANOTADO. 8ª ed. São Paulo: Editora Método, 2005. 
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elementos de base da formação visual de uma capital e de integração da população, 

residente ou em trânsito, com esse aspecto de urbanidade do ser humano, que 

também é um elemento de atratividade turística de um local. Sendo assim, qual seria 

o significado das ruas e avenidas, produtos da cidade, para quem vive nela? 

Kevin Lynch (1999, p.11-12), afirma que a cidade é uma construção do espaço, 

em grande escala, perceptível apenas ao longo do tempo, onde as pessoas 

possuem uma visão fragmentada sem relação com o todo, mas tendo que entender 

que suas formas são dinâmicas e que respondem a uma demanda atual ou futura do 

lugar, dependendo do momento em que essa sociedade está vivendo. Para Santos 

(2012), ela é tida como o principal objeto de estudo do Urbanismo, sendo mais do 

que uma aglomeração de pessoas e construções num determinado espaço 

territorial, ou seja, um lugar dinâmico para o qual converge o fluxo de capital 

econômico, social, financeiro, advindo de várias localidades que estabelecem com 

ela relações sociais, políticas e econômicas, transformando-se no decorrer do tempo 

em virtude desses fatores, concentrando os bens de reprodução do capital e a força 

de trabalho. Em suma, a cidade ideal se apresenta como fruto dos valores éticos, 

filosóficos e sociológicos de cada cultura e de cada época. Desta forma, não há 

como não relacionar o desenho da Avenida Sete de Setembro com as mudanças e 

interferências sofridas no Centro da cidade, resultados, sobretudo, de aspectos 

econômicos e sociais do passado e do presente de Manaus oriundos dessas 

relações em escala internacional, nacional, regional e local. 

O bairro do Centro faz parte da Zona Sul da cidade, composta por mais 17 

bairros (Betânia; Cachoeirinha; Colônia Oliveira Machado; Crespo; Distrito Industrial 

I; Educandos; Japiim; Morro da Liberdade; Nossa Sra. Aparecida; Petrópolis; Praça 

14 de Janeiro; Presidente Vargas; Raiz; Santa Luzia; São Francisco; São Lázaro e 

Vila Buriti). A Zona Sul é a região mais populosa da capital, com quase 286.488 de 

pessoas, apresentando uma renda média de R$ 805,00 por habitante. Na zona Sul 

que se localizam também os bairros mais antigos da capital amazonense. As 

atividades de comércio e serviços predominam no bairro do Centro, tradicional área 

de concentração de negócios. A figura 120 ilustra a divisão das zonas da cidade84. 

                                                           
84  Informações disponíveis em: < http://planodiretor.manaus.am.gov.br>. Acessado em 31 de agosto 
de 2011. 
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Figura 120: Mapa de zoneamento da cidade de Manaus.  
Fonte: Prefeitura de Manaus, 2003. 
 

 

Desse total de habitantes da Zona Sul, 33.183 pertence ao bairro do Centro 

(IBGE/2010). Suas ruas mais conhecidas são: Avenida Eduardo Ribeiro, Getúlio 

Vargas, Sete de Setembro, Epaminondas, Joaquim Nabuco, Ramos Ferreira, 

Monsenhor Coutinho, Saldanha Marinho, Henrique Martins, Floriano Peixoto, 

Quintino Bocaiúva, Miranda Leão, Marechal Deodoro, Itamaracá, entre outras. O 

ponto inicial do Centro começa no igarapé do Educandos com frente para o Rio 

Negro até a frente da Ilha de São Vicente.  

Inserido próximo à orla fluvial centro-sul da malha urbana da cidade de 

Manaus, o trecho inicial da Avenida Sete de Setembro situa-se dentro da área 

urbana mais antiga, denominada Sítio Histórico, de acordo com o artigo 235 da 

LOMAN85·, segundo a qual: 

Tem-se por Sítio Histórico da cidade o trecho compreendido entre a Avenida 
Sete de Setembro até a orla do Rio Negro, inclusive Porto Flutuante de 
Manaus, Praça Torquato Tapajós, 15 de Novembro e Pedro II, ruas da 
Instalação, Frei José dos Inocentes, Bernardo Ramos, Avenida Joaquim 
Nabuco, em toda sua extensão, Visconde de Mauá, Almirante Tamandaré, 
Henrique Antony, Lauro Cavalcante e Governador Vitório (1990, p.90). 
 

                                                           
85  Lei Orgânica do Município de Manaus de 1990. 
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Por sua vez, a Avenida Sete de Setembro está contida em uma área maior, 

delimitada e tombada como Centro Histórico de Manaus (CHM), conforme consta no 

artigo 342 da mesma LOMAN: 

Fica tombado, para fins de proteção, acautelamento e programação 
especial, a partir da data de promulgação desta Lei, o centro antigo da 
cidade, compreendido entre a Rua Leonardo Malcher e a orla fluvial, 
limitado esse espaço, à direita, pelo igarapé de São Raimundo e, à 
esquerda, pelo igarapé de Educandos, tendo como referência a Ponte 
Benjamin Constant (1990, p.121). 
 

 Abaixo o mapa, para melhor visualização, contendo a delimitação das 

supracitadas áreas: 

Figura 121: Mapa com a delimitação do Centro Antigo de Manaus e o seu Sítio Histórico. 
Fonte: Elaborado pelo arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr. 

 
Vale ressaltar também, que esse limite foi revalidado no Plano Diretor Urbano e 

Ambiental de Manaus publicado no diário oficial do município em 2002 e atualizado 

em 2008, com a designação de Unidades de Estruturação Urbana - UES CENTRO 

ANTIGO que: 

Começa na confluência do Rio Negro com o Igarapé do São Raimundo; 
segue por este até a projeção da Avenida Leonardo Malcher; daí, por uma 
linha reta, até a Avenida Leonardo Malcher; segue por esta até o Igarapé do 
Mestre Chico; seguindo por este até o Igarapé dos Educandos; segue por 
este até o Rio Negro; deste, seguindo a sua margem esquerda, até o 
Igarapé do São Raimundo (2008, p.25). 
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O mesmo plano menciona, no artigo 54, que a estruturação do espaço urbano 

deve seguir várias diretrizes, dentre elas: “valorizar as paisagens notáveis, naturais e 

construídas, destacando a importância das orlas dos rios Negro e Amazonas e do 

sítio histórico da cidade para a identidade de Manaus”. 

Percebe-se, desta forma, que esse espaço geográfico possui 

representatividade legal (sob a tutela do governo municipal) da identidade 

manauara. Esse arcabouço de leis de proteção ao patrimônio histórico e cultural, 

recentemente, recebeu a intervenção federal, por intermédio do IPHAN, que 

reconheceu a importância do Centro Histórico de Manaus para o país, determinando 

sua proteção, através do tombamento da área86, publicado no diário oficial da União 

no 222 de 22 de novembro de 2010. Essa área é depositária da maior parte do 

patrimônio edificado remanescente da fundação e evolução urbana de Manaus, uma 

espécie de marco urbano da cidade, com valores patrimoniais distintos e 

complementares, como o paisagístico e o urbanístico, o histórico e o pré-histórico, 

fortemente entrelaçados como autênticos representantes do patrimônio natural e 

cultural da região.  

Atualmente, a população formal usuária caracteriza-se parcialmente por uma 

comunidade permanente de residentes, empregados, funcionários, comerciantes, e 

prestadores de serviços. Há também uma imensa população informal representada 

por viajantes, passantes e comerciantes de Manaus e de outros municípios, que 

diariamente chegam ao Porto, também localizado no Centro Histórico, em 

atendimento às suas demandas institucionais, comerciais, de saúde, educacionais 

ou, até mesmo, em busca de oportunidade de negócios e trabalho. No que tange à 

caracterização do acervo patrimonial do entorno da Sete de Setembro, sua natureza 

tipológica é diversificada, contendo imóveis públicos e particulares, com a 

predominância da arquitetura civil, com exemplares de residências térreas, outras 

com dois andares, porões altos e entrada lateral por alpendre87, típicas da 

arquitetura eclética republicana no Brasil. Esses conjuntos são de grande 

visibilidade, destacando-se não só pelo estilo, mas pelas cores vivas das fachadas 

que contrastam com os ornamentos em tons claros. O estado de conservação de 

70% do acervo é bom ou razoável, sobressaindo-se os imóveis da Rua Bernardo 

                                                           
86  Cópia da publicação no anexo desse trabalho. 
87  É uma cobertura apoiada em pilares ou colunas, normalmente utilizados em entrada de casas, 
uma espécie de telhado usado acima de uma porta ou janela para abrigo contra o sol, a chuva ou 
para servir de simples ornato. 
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Ramos, da Avenida Sete de Setembro e do entorno da Igreja Matriz. A infra-

estrutura da área tem uma característica original e rara que a valoriza, pois é a única 

parte da cidade com rede de esgotos, remanescente da Manaós Improvements Ltde, 

empresa inglesa que a instalou. A pavimentação das calçadas, em pedra-de-liós, é 

visível em muitos trechos, o calçamento das vias em pedra paralelepípedo e pedra-

jacaré, ainda pode ser encontrado sob a camada de asfalto, na quase totalidade 

desses logradouros, assim como os trilhos originais do sistema de transportes por 

bondes, da empresa Manaós Tramway.88 Pela origem dessas empresas, Manaós 

Improvements Ltd como a Manaós Tramway de procedência inglesa, pode-se 

observar o papel importante da Inglaterra nesse período e na cidade de Manaus, em 

que o imperialismo americano ainda não havia se firmado. 

O Centro Antigo de Manaus encontra-se sob a tutela das três esferas da 

Administração (União, Estado e Município), mediante diferentes instrumentos legais 

e variadas formas de proteção. A tutela municipal já foi citada através do art. 342 da 

Lei Orgânica do Município. Já o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– IPHAN tem sob sua responsabilidade três monumentos e conjuntos construídos, 

localizados no Centro, protegidos pelo instrumento do tombamento: o Teatro 

Amazonas; o Porto de Manaus e o Mercado Adolpho Lisboa, todos tombados em 

1987, sem esquecer o recente acautelamento do próprio Centro Histórico de 

Manaus em 2010, como área de importância não só para o Amazonas e a sua 

capital, como para o Brasil. O Estado do Amazonas, por sua vez, através de sua 

Secretaria de Cultura, é responsável pela tutela de outros bens de interesse histórico 

e cultural em Manaus, localizados no centro antigo e em outros bairros da capital. 

Estes tombamentos decretados, em sua maior parte, pelo Governo Estadual, em 

1988 e durante os anos 1990, abrangem edificações construídas nas primeiras 

décadas do século passado e cumprem as mais variadas funções na vida da cidade, 

apresentando diferentes características arquitetônicas. A maioria das edificações 

protegidas são representativas da fase áurea da borracha e correspondem a obras 

executadas durante o período em que foram realizadas as grandes melhorias e a 

expansão da malha urbana de Manaus, entre as duas últimas décadas do século 

XIX e o início do século XX. 

                                                           
88  Informações obtidas mediante consulta feita nas obras de historiadores respeitados como: Otoni 
Mesquita (2005 e 2006), Edinéia Dias (2007), Etelvina Garcia (2010) e ao perfil do projeto Centro 
Antigo de Manaus do Monumenta/BID realizado ano de 2003. 
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Enquanto bairros modernos e mais qualificados se desenvolviam em outras 

áreas do município, o Centro Histórico deteriorou-se do ponto de vista da 

valorização econômica, apesar de concentrar funções vitais da capital, tais como os 

serviços financeiros e administrativos. Identifica-se hoje que o aspecto principal 

desta defasagem resultou da indefinição do poder público no estabelecimento de 

prioridades, tais como reordenar, recuperar, regenerar e restaurar edifícios e 

logradouros através de intervenções físicas, da implantação de infra-estruturas 

básicas e controle rigoroso do espaço público. Entretanto, a partir do ano de 2006, a 

Sete de Setembro sofreu algumas modificações que interferiram no aspecto visual 

da paisagem construída, em decorrência das obras de requalificação urbana89, do 

Programa Social e Ambiental dos Igarapés90 de Manaus-PROSAMIM, do Governo 

Estado, financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID. 

Através deste programa, o governo estadual pode realizar o saneamento, o 

desassoreamento e, inclusive, redefinir o uso do solo às margens dos igarapés, com 

vistas à manutenção do patrimônio natural e melhoria das condições de vida da 

população envolvida. Antes, existia uma ocupação desordenada da área e poluição 

dos igarapés, com moradias do tipo palafitas em situação precária, implantadas 

sobre espelhos d’água ou em áreas sujeitas a inundações. A primeira etapa foi 

executada na bacia do igarapé do Educandos, composto pelas sub-áreas: Bacia  do  

Igarapé  do  Quarenta, Bacia do Igarapé Manaus, Bacia do Igarapé Bittencourt e 

Bacia do Igarapé Mestre Chico91, conforme ilustração abaixo: 

                                                           
89  No entorno do Palácio Rio Negro e da Ponte Benjamin Constant. 
90  Palavra indígena para um rio pequeno que tem as mesmas características de um rio grande. 
91  Os igarapés do Bittencourt e Mestre Chico estão localizados no entorno da Avenida Sete de 
Setembro.  
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Figura 122: Intervenções nos Igarapés Manaus (1ª ponte) e Bittencourt (2ª ponte) durante 
as obras do PROSAMIM, local onde hoje se localiza o Parque Senador Jeferson Péres. 
Fonte: DUARTE, Durango, 2009. 
 

 
 

A ocupação destas zonas de alta sensibilidade ambiental representava um 

problema ambiental, social e urbanístico para a cidade, gerando externalidades 

negativas para a área central (inundação, maus odores, mosquitos e roedores) que 

levavam à desvalorização e abandono das áreas vizinhas, à degradação das 

edificações e dos espaços públicos nas proximidades, o que ocasionava, 

consequentemente, a perda de ativos públicos e de valor imobiliário (ver figuras 123 

e 124). 

Figura 123: Entorno do Palácio Rio Negro no 
período da vazante, com a ocupação irregular dos 
Igarapés, antes da intervenção do PROSAMIM. 
Foto sem data. 
Fonte: DUARTE, Durango, 2009. 

Figura 124: Área no entorno da Ponte 
Benjamim Constant no período da cheia do rio, 
antes do PROSAMIM, também com habitações 
irregulares. 
Fonte: DUARTE, Durango, 2009. 

 



228 

 

O propósito aqui não é detalhar essa ação ou criticá-la, mas contextualizá-la no 

que tange às questões sociais e urbanas que impactaram diretamente a paisagem 

da Avenida, principalmente no que se refere aos aspectos de infra-estrutura, 

valorização e atratividade da área em questão.  O interessante é que o PROSAMIM 

é um programa que apresenta aspectos semelhantes em quase todas as suas 

intervenções nos igarapés de Manaus, mas na Sete de Setembro adquiriu uma 

característica singular decorrentes da construção e restauração de elementos 

urbanos harmonizados com a arquitetura e a história da cidade, como o Parque 

Jefferson Péres, o Largo do Mestre Chico e a Ponte Benjamin Constant (ver figuras 

125 e 126). 

Figuras 125 e 126: Obras de restauração da Ponte Benjamim Constant e o aterramento do  
Igarapé do Mestre Chico contemplados no PROSAMIM, respectivamente. 
Fonte: http://www.prosamim.gov.br. Acessado em 18 de dezembro de 2011. 

 

 

Também foi prevista a implantação de projetos para solucionar os problemas 

habitacionais da população assentada nos igarapés, sujeita ao risco de inundações, 

bem como para a população diretamente afetada pela construção das obras do 

Programa. Foram diretamente beneficiadas 36.000 pessoas e, do ponto de vista 

urbanístico, optou-se por produzir menos moradias no centro da cidade, priorizando 

a harmonia arquitetônica 92, assim como a construção de áreas de lazer e esporte 

para os moradores e visitantes do local. Desta forma, o PROSAMIM deu à Avenida 

uma nova configuração paisagística, valorizando o seu entorno com a implantação 

de áreas de lazer, além da restauração de monumentos representativos da história 

da cidade, como é o caso da Ponte Benjamim Constant. Os novos conjuntos 

habitacionais, localizados nos lugares que sofreram as intervenções, também 

contribuíram para a composição da nova paisagem da Sete de Setembro, sendo 

                                                           
92 Todas as informações obtidas sobre o PROSAMIM estão disponíveis no site: 
http://www.prosamim.am.gov.br. Acessado em 06 de dezembro de 2011. 
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seus moradores os principais usuários deste trecho modificado da Avenida, 

conforme ilustrado na figura 127: 

 

Figura 127: Vista aérea do entorno da Ponte Benjamim Constant após a intervenção  
do PROSAMIM. 
Fonte: PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 
 

 
 

Antes mesmo da requalificação urbana proporcionada pelo PROSAMIM, não 

se pode deixar de mencionar a influência da Zona Franca de Manaus nas mudanças 

urbanas sofridas no Centro nas últimas décadas, o que afetou diretamente o espaço 

correspondente à Avenida e seu entorno. Com a justificativa de que era necessário 

atender a novas demandas econômicas vividas naquele momento, grande parte das 

edificações antigas perderam o seu valor e foram sendo destruídas para dar lugar a 

prédios mais modernos. O espaço central foi, então, sendo modificado para atender 

às necessidades comerciais do ciclo da Zona Franca, da mesma forma que o ciclo 

da borracha, impusera o plano de embelezamento da cidade com intervenções 

urbanísticas que deram origem a um novo desenho do seu centro urbano, 

transformando-o em um local mais compatível com o movimento econômico da 
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época e os novos moradores e visitantes que eram atraídos para Manaus. Cabe 

salientar que a grande diferença entre esses dois momentos da história, consiste no 

planejamento urbano e controle do poder público ocorrido no auge da economia do 

látex, o que não aconteceu no período da Zona Franca, responsável por um fluxo 

desenfreado de migrantes para a cidade, os quais passaram a ocupar 

desordenadamente as áreas próximas aos igarapés centrais e implantar lojas e 

centros comerciais que modificaram parte dos prédios e logradouros antigos, além 

da proliferação de ambulantes ocupando as calçadas, interferindo negativamente na 

qualidade visual da paisagem da Avenida e do seu entorno, situação que perdura 

até hoje, conforme observado a seguir na figura 109: 

Figura 128: Panorâmica do centro da cidade modificada, em função da instalação da  
Zona Franca. À esquerda o Palacete Provincial e à direita a Avenida Sete de Setembro. 
Fonte: Foto de autoria do arquiteto Aldeni Hayden Cavalcante Jr tirada em janeiro de 2012. 

 
 

A Avenida Sete de Setembro começa no antigo bairro de São Vicente (hoje 

Centro), especificamente ao lado do edifício do Paço da Liberdade (antiga 

Prefeitura Municipal), próximo a sede da Manaus Energia (ver figura 129) e 

prossegue até encontrar a Avenida Castelo Branco, no bairro da 

Cachoeirinha. 
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Figura 129: Vista aérea da cidade de Manaus, com destaque para a ilha de São Vicente, 
Porto de Manaus e o início da Avenida conforme sinalização indicativa. 
Fonte: PEREIRA, Jaime (orgs), 2011. 

 

 
 

Possui 34 quateirões e atravessa três igarapés, o de Manaus, o de 

Bittencourt e o Mestre Chico. Via de mão única de acesso ao centro de 

Manaus, a Avenida Sete de Setembro possui um movimento intenso, com um 

fluxo direcionado no sentido centro-bairro e parte dela servindo como artéria de 

interligação de ruas. Em alguns trechos apresenta caixa viária para duas faixas de 

rolagem e outros com três vias de rolamento. Possui estacionamento, passeios de 



232 

 

ambos os lados em toda sua extensão e três pontes antigas, as quais foram 

recentemente restauradas. Ela começa com 4,80 metros de largura (no trecho inicial 

do entorno do Paço da Liberdade- Ponto A) e termina com 12 metros (na parte final 

do entorno da Ponte Benjamim Constant- Ponto E). Possui 2.430 metros de 

extensão e está localizada 03o08.087’ sul (latitude) e 060o01.077’ oeste (longitude). 

Devido a sua extensão várias ruas e avenidas cruzam com a Avenida Sete de 

Setembro, no total de 23, dentre elas93: Rua Gabriel Salgado; Rua Taqueirinha; Rua 

Governador Vitório; Rua Itamaracá (continuação da Avenida Epaminondas); Rua 

Marquês de Santa Cruz; Rua da Instalação; Rua Lobo D’Almada; Rua Joaquim 

Sarmento; Avenida Eduardo Ribeiro; Rua Barroso; Rua Marechal Deodoro; Rua 

José Paranaguá; Rua Rui Barbosa; Avenida Getúlio Vargas; Avenida Floriano 

Peixoto; Avenida Joaquim Nabuco; Rua Igarapé de Manaus; Rua Major Gabriel; Rua 

Jonathas Pedrosa; Avenida Visconde de Porto Alegre; Avenida Duque de Caxias; 

Beco Somag e por fim com a Avenida Presidente Castelo Branco. 

Desta forma, a Avenida Sete de Setembro retrata a evolução social, histórica e 

econômica dos manauaras dentro de uma relação dialética entre citadino e cidade, 

visitante e habitante, passado e presente. O resgate da sua construção, em 

conformidade com o seu entorno até os tempos atuais, é o registro dessa relação, 

onde os principais momentos da memória da cidade de Manaus são materializados 

em uma Avenida, produto dessa sociedade em constante crescimento. 

                                                           
93  Do trecho inicial até o ponto final da Avenida, respectivamente. 
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4.3 Sugestão de Roteiro  

 

Após esse relato histórico e geográfico da Avenida Sete de Setembro, a 

presente pesquisa pretende contribuir com a sociedade manauara e o trade turístico, 

colocando a disposição a possibilidade de operacionalização de um roteiro turístico 

contando a evolução histórica e social da cidade por meio da Avenida, tanto para 

turistas como para a população local. Porém, antes de sugerir tal proposta, faz-se 

necessário algumas abordagens teóricas que fundamentam as definições e 

especificidades do conceito de roteiro turístico. 

A elaboração de roteiros turísticos pode funcionar como estratégia de 

desenvolvimento do destino turístico e inclusão das sociedades dentro de um 

processo de interação constante. A combinação de fatores ligados ao espaço 

geográfico a ser percorrido, ao tempo de duração do deslocamento, o interesse de 

potenciais participantes e a disponibilidade de atrativos a serem visitados ou 

contemplados são elementos norteadores ou intervenientes necessários na 

efetivação de uma viagem e por consequência de um roteiro turístico (BAHL, 2004). 

O mesmo autor estabelece a definição de roteiro como a “descrição pormenorizada 

de uma viagem ou itinerário, com a indicação de uma sequência de atrativos 

existentes numa localidade e merecedores de serem visitados” (2004, p.43). 

Na visão de Boullón (2002) os roteiros possuem a função, nos centros 

turísticos, de estruturar o conjunto. São vias de circulação selecionadas pelo trânsito 

turístico de veículos e pedestres, em seus deslocamentos para visitar os atrativos 

turísticos e para entrar e sair da cidade, possuindo importância em razão dos pontos 

ou lugares que une e por si mesmo. Para ele, os roteiros com valor próprio podem 

alcançar as seguintes qualidades:  

1. Deles podem ser vistas paisagens urbanas (pontos focais) 

interessantes;  

2. Contém elementos formais ou tipos de vida de interesse turístico 

que percebem ao percorrê-los. Esse tipo acaba possuindo maior 

interesse turístico por seu valor estético, baseado na qualidade dos 

edifícios, dos calçamentos, das sinuosidades do traçado, etc.  
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Analisando as classificações elencadas acima, a Avenida Sete de Setembro 

enquadra-se no roteiro do tipo 2 pela beleza estética de suas edificações e o 

histórico de sua construção relacionado às origens e evolução sócio-econômica da 

cidade.  

Dentro do contexto urbano, o estudo de Boullón (2002) afirma que as cidades 

podem ser reduzidas em dois grandes grupos: edifícios e espaços abertos. 

Possuindo seis pontos focais urbanos: logradouros, marcos, bairros, setores, bordas 

e roteiros. Enquadra-se nessa pesquisa, no que tange aos pontos focais, os 

logradouros, marcos, bairros e roteiros.  

Os logradouros são espaço abertos ou cobertos de uso público, em que o 
turista pode entrar e percorrer livremente. Marcos são objetos, artefatos 
urbanos ou edifícios que pela dimensão ou qualidade de sua forma, 
destacam-se do resto e atuam como pontos de referência exteriores ao 
observador. Bairros são seções grandes da cidade e que foram criadas por 
razões políticas para facilitar a administração, no qual o turista percorre para 
deslocar-se. No caso dos bairros as visitas guiadas não devem ultrapassar 
de cinco pessoas de modo a facilitar e dar qualidade as informações ao 
grupo (Boullón, 2002, p.214). 

A Avenida Sete de Setembro é um logradouro público, contendo edificações de 

interesse turístico, marcos arquitetônicos que se destacam na paisagem urbana 

(Paço da Liberdade, Igreja N. Sra da Conceição; Palacete Provincial, Palácio Rio 

Negro e Ponte Benjamin Constant), faz parte do bairro Centro e está nos limites do 

Centro Antigo de Manaus, estabelecido pelo art.342 e o seu início no Sítio Histórico 

da Cidade disposto no art. 235, os dois mencionados na LOMAN. 

Bahl classifica os roteiros turísticos, em relação a sua espacialidade, dos tipos 

nacionais e internacionais (2004, p. 60). No caso do objeto de estudo dessa 

dissertação, enquadra-se na categoria de nacional (baseada na divisão 

administrativa do Brasil) que por sua vez se subdivide em:  

1.1.  Locais (municipais) = localizados nas áreas dos municípios: 

1.1.1 Centrais (urbanos) = quando o rol de atrativos está concentrado em um 

núcleo urbano ocorrendo basicamente através de visitas 

programadas, passeios e tours; 

1.1.2 Periféricos = os atrativos estão localizados ao redor do núcleo urbano, 

mas circunscrito à área de um município. 

1.2. Interlocais= englobam uma gama de outras localidades próximas ou não, 

mas dentro do país: 
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1.2.1 Intermunicipais (regionais e estaduais)= diversos municípios próximos 

ao centro urbano principal; 

1.2.2 Interestaduais (regionais e inter-regionais)= apresenta aspectos 

confinados a uma região específica. 

Para Boullón, de acordo com sua função, os roteiros são classificados em três 

tipos:  

a) de traslado; b) de passeio em veículo e c) de passeio a pé. Os roteiros de 
traslado são aqueles que devem ser percorridos para vencer as distâncias 
mais longas, como as que separam os aeroportos, portos, terminais de 
ônibus e de trens, das zonas hoteleiras, e destas saídas que levam às rotas 
que chegam até os atrativos turísticos situados no raio de influência. Os 
roteiros de passeio em veículo são aqueles que devem ser selecionados 
para compor o percurso de city tours, e os roteiros para pedestres são os 
que conectam os atrativos turísticos próximos e definem os circuitos dentro 
dos bairros. (2002, p.214). 

 

Assim, conforme o arcabouço teórico exposto, o roteiro sugerido na Avenida 

Sete de Setembro estaria classificado como de categoria nacional, do tipo local 

urbano e com a operacionalização através do passeio a pé. Bahl (2004, p.88) 

específica que a modalidade de execução por meio de passeios, envolve compras e 

visitas a determinados locais de interesse turístico com caminhadas em um itinerário 

percorrido a pé em locais de atratividade relevante. A elaboração dos roteiros 

turísticos locais deve levar em consideração, desde o planejamento até a execução, 

os seguintes elementos dispostos na figura abaixo: 
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Figura 130: Composição de um roteiro turístico.  
Fonte: Diagrama elaborado pela autora com base em BAHL (2004, p.96). 

 

 

A proposta é transformar a Avenida é um roteiro turístico que pode ser feito em 

grupos guiados (no máximo de 10 pessoas, 1 guia e 1 pessoa de apoio para 

coordenar o grupo) ou de forma individual. Considerando os atrativos turísticos (já 

discriminados no item 4.1), a disposição geográfica dos mesmos, infra-estrutura 

(dias e horários de visitação nas edificações abertas ao público no período de 

2011/2012) e a segurança na área em questão, sugere-se que o roteiro seja 

executado no período vespertino, a partir das 14h00min, de terça-feira a sexta-feira.  

A inserção de painéis ilustrados com textos que remetam à evolução do 

logradouro e apresentações culturais nas praças e parques localizados na Avenida 

possibilitariam ao visitante (turistas ou residentes) uma  interação com a memória e 

o presente do lugar, além da contemplação do entorno da paisagem e visitas aos 
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centros culturais com estrutura para a visitação (guiamento, cafés, lanchonetes, 

museus, banheiros, espaços para descanso e etc). 

Abaixo mapas contendo a proposta de roteiro da Avenida Sete de Setembro 

com suas principais edificações e estrutura para receber visitantes: 
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Figura 131: Mapa do Roteiro Turístico da Avenida Sete de Setembro 
Fonte: Mapa elaborado pelo arquiteto e urbanista Aldeni Hayden Cavalcante Jr. 
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Figura 132:Paisagem atual da Avenida Sete de Setembro  
Fonte: Mapa elaborado pelo arquiteto e urbanista Aldeni Hayden Cavalcante Jr. 
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Figura 133: Avenida Sete de Setembro e seus atrativos.  
Fonte: Mapa elaborado pelo arquiteto e urbanista Aldeni Hayden Cavalcante Jr. 
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A execução de um roteiro desperta o interesse das pessoas e preenche as 

necessidades de evasão e deslocamento, devendo sempre buscar uma exposição 

temática ampla associada a aspectos variáveis dentro de conteúdos históricos, 

geográficos, sociais, econômicos, urbanísticos, culturais, entre outros. A fixação 

desses objetivos na concepção do roteiro possibilita a sustentação em recursos que 

promovam os locais visitados, respaldando um produto turístico comercializável e 

atraente (BAHL, 2004, p.74). 

Com base nos elementos que devem compor a formatação de um roteiro 

turístico, foi elaborada a ficha técnica do roteiro da Avenida Sete de Setembro 

discriminado abaixo, adequados às suas especificidades: 

Tabela 9: Ficha técnica do Roteiro da Avenida Sete de Setembro 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

FICHA TÉCNICA DO ROTEIRO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 

2011/2012 

ITEM DETALHAMENTO/ESPECIFICIDADES 

1. Objetivos Turismo Histórico/Cultural 

2. Direcionamento 
(público-alvo) 

Máximo de 10 pessoas em grupo ou individual. Adultos, jovens 
e crianças (a partir de 5 anos de idade). Algumas restrições aos 
portadores de necessidades especiais em função da falta de 
acessibilidade nas calçadas e de determinados atrativos, além 
de guias especializados. 

3. Título Avenida 7 de Setembro: retrato das origens de um passado 
presente em Manaus. 

4.  Atrativos Total de 14 sendo: A história da Avenida (pré-
colonial+colonial+imperial+república); Paço da Liberdade 
(localizado à direita); Praça Dom Pedro II (localizado à direita); 
Palácio Rio Branco (localizado a esquerda); Igreja da Matriz 
(localizada à esquerda); Biblioteca Pública (localizada à direita); 
Praça Heliodoro Balbi (localizada a esquerda); Colégio D. 
Pedro II (localizado à direita); Palacete Provincial (localizado à 
esquerda); Palácio Rio Negro (localizado à esquerda); Parque 
Jeferson Péres (localizado à esquerda); Penitenciária 
Raimundo Vidal Pessoa (localizado à esquerda); Ponte 
Benjamin Constant (localizada no centro) e Largo do Mestre 
Chico (localizado à esquerda). 
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5.  Dias e Horários A visitação na Avenida pode ser feita todos os dias 
diuturnamente. Já a igreja, colégio, centros culturais e parque 
será de acordo com os horários e as programações 
disponibilizadas pelas suas respectivas administrações. 

6. Taxas de 
Visitação 

Nos prédios e praças elencados o acesso ao mesmo é gratuito. 

 

 

7. Itinerário 

2.430 metros de caminhada. Para efeito de ordenação e 
melhor compreensão da Avenida e das edificações do seu 
entorno, o roteiro foi dividido em 5 Conjuntos Urbanos, abaixo 
denominados, com suas respectivas distâncias entre um ponto 
e o outro: 

A. Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Arqueológico do 
entorno do Paço da Liberdade (+ Praça D. Pedro II e 
Palácio Rio Branco).  

A_________B = aproximadamente 345 metros. 

B. Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Igreja da Matriz 
Nossa Sra da Conceição.  

B_________C = aproximadamente 440 metros. 

C. Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do entorno do 
Palacete Provincial (+ Praça Heliodoro Balbi; Colégio D. 
Pedro II e Biblioteca Pública Estadual).  

C_________D = aproximadamente 500 metros. 

D. Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do entorno do 
Palácio Rio Negro (+ Parque Senador Jeferson Péres) 
D_________E = aproximadamente 750 metros. 

E. Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do entorno da 
Ponte Benjamin Constant (+ Penitenciária Raimundo 
Vidal Pessoa e Largo do Mestre Chico). (Ponto final).  

Ressalta-se que o sentido a ser percorrido nesse roteiro 
turístico deve ser CENTRO-CACHOEIRINHA (Ponto A ao 
E), pois desta forma, será reproduzida a ambiência histórica 
e evolutiva da Avenida Sete de Setembro e seu entorno, ou 
seja, das origens da cidade até o momento contemporâneo, 
passado e presente, antigo e moderno em uma perspectiva 
dialética. 

8. Número de 5 paradas para ambientação da Avenida e visitação nas 
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paradas principais edificações ( Conjuntos A até o E). Deve-se destinar 
um momento para acesso a banheiros e consumo de água, 
refrigerantes ou lanches (Parada Técnica) durando em média 
de 20 a 30 minutos dentro da programação do roteiro. O 
Palacete Provincial disponibiliza essa estrutura para a parada 
técnica. 

9. Transporte Para se chegar a Avenida podem ser usados os seguintes 
modais: automóveis; motocicletas; ônibus e microônibus. 
Porém, para realizar o roteiro o tipo de passeio deve ser na 
modalidade a pé, em função da via possuir mão invertida entre 
as Avenidas Eduardo Ribeiro e Getúlio Vargas (esta inversão 
localiza-se no trecho do conjunto C- entorno do Palacete 
Provincial) referente à circulação de veículos. 

10. Guia O roteiro pode ser feito com auxílio de guias ou não, 
necessitando apenas de material informativo sobre a área em 
questão. 

11. Duração Aproximadamente de 4 a 5 horas. 

12. Horários 14h00min até 19h00min 

13. Local Saída: Ponto A (Conjunto do Paço); 

Chegada: Ponto E (Conjunto da Ponte). 

14. Produto/     
Roteiro 

Mapa do Roteiro já apresentado anteriormente. 

15. Preço A visitação às edificações e praças é gratuita. 

16. Avaliação A ser disponibilizado aos turistas/ visitantes após a efetiva 
implementação dessa proposta. 

 

Uma questão a ser considerada é a tendência dos Centros Históricos de se 

tornarem espaços onde o funcionamento ocorre em função do turismo, afastando 

outras atividades econômicas, como comércios e portos, na tentativa de 

preservação da memória e identidade da área. Tal situação acaba por isolar os 

Centros Históricos tirando sua vitalidade e transformando-os em espaços vazios fora 

dos horários de visitação para turistas. Para que se possa compreender o que deve 

ser feito nessas áreas, Ortegosa (2009) comenta que a arquitetura e os lugares da 

cidade tornam-se um espaço feliz quando provocam uma sensação de acolhimento, 

instigando a troca e a criação, despertando uma ligação afetiva no residente local e 
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nos visitantes que situam suas lembranças com as paisagens fazendo alusão aos 

significados simbólicos que trazem consigo. Essa relação acontece quando esses 

lugares não se tornam reféns de intervenções que em prol da “preservação da 

história”, o que acaba por aumentar o distanciamento entre a vida normal dos 

centros da cidade e dos seus centros históricos, esvaziando-os e deixando-os cada 

vez mais isolados da realidade presente, sem a vitalidade real de uma urbe. Assim, 

a relevância da Avenida Sete de Setembro e seu entorno se dá em função de sua 

localização em um espaço (Centro Histórico de Manaus) onde a vida ocorre 

diuturnamente, com residências, comércios, instituições, escolas, universidade entre 

outros, garantindo que essa proposta de roteiro não seja vista somente como uma 

questão comercial e sim oferecendo uma nova alternativa de experiência ao visitante 

e residente, conservando o atual e o passado do lugar, de forma harmoniosa. 

O roteiro da Avenida Sete de Setembro possui uma temática voltada ao turismo 

cultural, reunindo nesse logradouro e no seu entorno os principais aspectos 

evolutivos, históricos, culturais, urbanísticos e sociais da sociedade manauara e do 

Amazonas. Contextualizá-lo no aspecto promocional da atividade turística da cidade, 

pode proporcionar um resgate da memória, valorização da auto-estima gerando 

diferenciais e o ordenamento da oferta turística dos atrativos culturais do local. Bahl 

menciona que essas atividades ordenadas podem promover a cultura de um local: 

Sem influenciá-la, pela imposição de anseios apenas lucrativos, mas, sim, 
na descoberta da essência que diferencia as regiões, cidades e localidades, 
adaptando estruturas e buscando a fuga do cotidiano; afinal, são as 
peculiaridades que motivam as pessoas a visitarem outros locais, fora do 
seu habitat, à procura de algo que seja diferente e que por isso exerce 
atração (2004, p.75). 

Essa sugestão é uma forma de contribuição da pesquisa para o 

aprofundamento científico e uma opção para agências de viagens, órgãos públicos e 

a sociedade em geral. Tendo por intuito, principal, inserir a paisagem urbana com os 

elementos naturais da cidade na promoção turística do destino Manaus e, sobretudo 

valorizando a história e cultura do manauara através da interpretação e de um novo 

olhar sobre a paisagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O turismo é um consumidor de paisagens, seja natural ou cultural. Porém, os 

olhares dos visitantes, em sua maioria, passa despercebido pelas questões 

evolutivas do lugar, resultado de um processo social, no qual definem as 

particularidades de um espaço ou de uma paisagem. O homem apropria-se do 

espaço como resultado desse processo social, articulando os seus saberes sobre a 

natureza e dessa interação auxilia na formação física e cultural de um local. Assim, 

surgem os atrativos turísticos, da relação, sobretudo, do homem com a natureza. Na 

realidade para entender a paisagem deve-se considerá-la com uma estrutura de 

interação em constante movimento com a finalidade de compreendê-la em sua 

essência naturalmente cultural.  Augustin Berque, citado por Menezes (2002, p.32) 

assinala que: 

A paisagem não é um objeto. Para compreendê-la, não basta saber como 
se agenciam morfologicamente os componentes do ambiente, nem como 
funciona a fisiologia da percepção, é preciso também conhecer as 
determinações culturais, sociais, históricas da percepção, isto é, aquilo que 
constrói a subjetividade humana (1995). 

Esse foi o propósito dessa dissertação, analisar a paisagem urbana da Avenida 

Sete de Setembro como fator cultural, resultado de um processo evolutivo social e 

econômico da cidade de Manaus. Toda a concepção do trabalho esteve pautada na 

necessidade de compreensão e conhecimento da historicidade da Avenida como um 

lugar diferenciado que materializa o início da história de Manaus e sua evolução ao 

longo do tempo. Os elementos históricos, políticos, econômicos e sociais da cidade 

se condensam nesse espaço e conseguem ser visualizados, em parte, através das 

suas edificações e intervenções contemporâneas, como o PROSAMIM. 

Os objetivos foram alcançados não como uma forma de atendimento formal 

para a finalização deste trabalho, mas, sobretudo como legado e no conhecimento 

mais profundo sobre o passado da cidade na relação com o presente dentro de uma 

perspectiva de construção de um futuro no que tange ao processo de identidade, 

auto-estima e a valorização da memória do lugar. Isso, por conseguinte, proporciona 

um diferencial no desenvolvimento do turismo no estado do Amazonas, onde o apelo 

natural é a marca forte do Estado e dos seus municípios indutores da atividade 

turística, pois aliando o patrimônio urbano ao natural pode-se alcançar a experiência 
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singular para um visitante ou morador local bem como a diferenciação do destino 

frente aos seus concorrentes. Perceber que o binômio Natureza e Cultura são 

elementos que podem ajudar na formatação do produto turístico Manaus através de 

uma Avenida significou para essa pesquisa a concretização da cientificidade, ou 

seja, sair da aparência, do conhecimento superficial para a essência e profundidade 

que uma pesquisa propicia. 

Porém, a manutenção desses elementos ou atrativos de valor altamente 

significativo para a própria cidade (como edificações, monumentos, praças e 

parques, entre outros) é um dos grandes desafios para a qualificação da localidade, 

e implica respeitabilidade para com os seus moradores e preservação de valores e 

costumes da comunidade (BAHL, 2004, p.53).  Esse respeito é alcançado no 

momento do resgate da memória e da sua interpretação conjugada com a 

conservação dos espaços urbanos e de edificações com valor histórico-cultural para 

a sociedade beneficiada por essas ações. Trazendo essa questão para o objeto de 

pesquisa, observa-se que os moradores de Manaus e os visitantes frequentam a 

maioria das edificações conxtetualizadas nesse trabalho, mas sua compreensão 

limita-se aos aspectos individuais de cada atrativo. A evolução da Avenida Sete de 

Setembro em conjunto com a paisagem urbana edificada do seu entorno dentro de 

uma relação espaço- tempo confere uma das principais contribuições dessa 

pesquisa.  

Na medida em que homem e paisagem são indissociáveis, a história está 

presente na formação de uma paisagem, sendo objeto histórico e passível de ser 

narrado. E mais ainda o tripé cultura, história e capital articulam-se de maneira 

harmoniosa, ou seja, os autores preocupam-se com a história porque, localizada na 

paisagem, ela confere densidade à cultura, facilitando, assim, “a venda dos lugares” 

(MENEZES, 2002). 

O arcabouço teórico e também método de análise dessa pesquisa alicerçou-

se no paradigma da formação sócio-espacial de Milton Santos, onde basicamente 

estabelece a relação dialética espaço-tempo buscando compreender a evolução da 

sociedade em determinado lugar à luz da dinâmica mundial aplicada às 

especificidades nacionais, regionais e locais. Foram associadas à esse paradigma 

as contribuições do geógrafo Armen Mamigonian em conjunto com as idéias de 

André Cholley sobre “combinações geográficas” e as de Ignácio Rangel sobre a 
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teoria da dualidade brasileira, que aplica as categorias do materialismo histórico, ou 

seja, o país tende a períodos cíclicos, crise em crise, se industrializava e se 

desenvolvia emanados do centro do sistema capitalista. Os conceitos de paisagem, 

espaço, atrativos turísticos, interpretação do patrimônio histórico-cultural, formatação 

de roteiros turísticos, entre outros, fundamentaram e auxiliaram as potencialidades e 

singularidades da Avenida Sete de Setembro. 

Por essas perspectivas teóricas, a relação entre a região e o lugar como 

resultado da funcionalidade mundial, foi comprovada nas grandes transformações 

sócio-espaciais ocorridas na Amazônia Brasileira, em particular na cidade de 

Manaus, como consequência da dinâmica internacional vivida na época com a 

produção e exportação da borracha (que teve seu início em meados do século XIX 

com o fim deste ciclo nas primeiras décadas do século XX). A historiadora Edinéia 

Dias relatou que nesse período as funções do espaço na cidade de Manaus foram 

redefinidas, para cada igarapé surgia uma avenida ou uma antiga viela era alargada, 

o tecido urbano passou a configurar um novo formato de cidade, com novos grupos 

sociais em suas mais diferentes relações, situações e conflitos. O centro da cidade 

era um polo de atração de pessoas das mais diversas nacionalidades: ingleses, 

alemães, portugueses, espanhóis, italianos, franceses além de vários migrantes do 

país, sobretudo Nordestinos (2007, p.35). Isso refletia diretamente na configuração 

da nova paisagem da Avenida Sete de Setembro e nas edificações do seu entorno, 

reflexo desse período, onde hoje a maior parte dos prédios e praças de atratividade 

turística é remanescente da economia gomífera. Nessa época, a Avenida saía do 

aspecto de barro batido, cortada por vários igarapés, e começava a ganhar 

intervenções urbanas com os aterros, pavimentação da via com paralelepípedos de 

granito cinzento, calçadas largas revestidas de mármores de cantaria de Portugal, 

uma intensa arborização, trilhos para os bondes ingleses, instalaram-se postes de 

iluminação, construiu-se pontes metálicas, entre outros. 

Até a implantação da Zona Franca de Manaus (1967) a economia da cidade 

(e do Amazonas) tinha no extrativismo animal e vegetal o seu núcleo central. Todas 

as modificações ocorridas na Avenida e no Centro de Manaus foram resultado da 

circulação de mercadorias e do capital financeiro de dois grandes marcos de 

desenvolvimento econômico e social no Estado e na capital: o ciclo da borracha 

(1860-1930) e a Zona Franca de Manaus (a partir de 1967 até hoje). Com a Zona 
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Franca de Manaus grande parte das edificações antigas, localizadas no Centro 

Histórico, perderam o seu valor e foram sendo destruídas para dar lugar a prédios 

mais modernos. A grande diferença entre esses dois momentos da história 

econômica e social do Amazonas consiste no planejamento urbano e controle do 

poder público ocorrido no auge da economia do látex, o que não aconteceu no 

período da Zona Franca, responsável por um fluxo desenfreado de migrantes para a 

cidade, os quais passaram a ocupar desordenadamente as áreas próximas aos 

igarapés centrais e implantar lojas e centros comerciais que descaracterizaram parte 

dos prédios, praças e logradouros antigos, além da proliferação de ambulantes 

ocupando as calçadas, interferindo negativamente na qualidade visual da paisagem 

da Avenida e do seu entorno, situação que perdura até hoje.  

A modernidade trouxe para a Sete de Setembro o asfalto que se sobrepôs 

aos paralelepípedos e mesmo estando localizada em uma área tombada protegida 

legalmente, pelas três esferas de governança (federal, estadual e municipal), a 

Avenida ficou a mercê da falta de políticas públicas voltadas para a preservação do 

patrimônio histórico da cidade, da presença dos camelôs nas calçadas, da poluição 

visual, da descaracterização de parte das edificações antigas, do intenso tráfego de 

veículos e etc. Mas, as ações da Secretaria Estadual de Cultura e do PROSAMIM 

foram responsáveis pela conservação dos prédios e praças de valor histórico-

cultural além de novas intervenções urbanísticas, influenciando na atual 

configuração da paisagem da Avenida e do seu entorno e por consequência, 

auxiliando na atratividade do lugar apesar das interferências negativas. 

A cidade é um organismo vivo e rico culturalmente, o seu conhecimento e dos 

seus sub-produtos, como ruas e avenidas, é uma  densa amostra da produção do 

homem ( ser social) como agente transformador do espaço, em um determinado 

momento.  Scherer (2002, p.85) complementa que a paisagem urbanística reflete a 

história de cada sociedade onde o espaço novo que é construído dialoga com o 

espaço preexistente, como prédios, vias, praças. Isso deve ser entendido como um 

processo de aprendizagem e interpretação do lugar, saindo do aspecto físico e 

compreendendo que aquele prédio, rua ou avenida fazem parte de um contexto 

maior característico daquele país, estado ou município.  Corrêa (1993, p.16) resume 

que o espaço urbano é um “reflexo de uma sequência de formas espaciais que 

coexistem lado a lado, cada uma sendo originária de um dado momento”. 



249 

 

No decorrer deste trabalho algumas dificuldades foram encontradas limitando 

um pouco a pesquisa. A falta de datas na maioria do acervo iconográfico histórico 

sobre a cidade de Manaus, impossibilitou a mensuração exata da cronologia do 

registro fotográfico analisado, fazendo com que essa pesquisadora recorre-se às 

publicações de autores locais renomados na tentativa de localizar a imagem no 

século ou data provável. Outro fator foi a divergência nas datas de inaugurações das 

praças e edificações, fazendo com que se adotasse na pesquisa a informação oficial 

da Secretaria Estadual de Cultura e de historiadores que possuem trabalhos 

confiáveis e  reconhecidos no meio acadêmico. O avanço nesse estudo possibilitou 

o diálogo entre o acervo iconográfico e os testemunhos dos historiadores marcados 

no seu tempo (Pré-Colonial, Colonial, Império e República). Esses testemunhos não 

se davam especificamente sobre a Avenida Sete de Setembro, mas sobre um 

contexto geral das transformações nos logradouros do Centro Histórico de Manaus, 

o que implicava em associar esses relatos à paisagem existente na época em 

conjunto com as fotografias catalogadas. 

As contribuições científicas dessa pesquisa estão permeadas na interpretação 

das transformações antigas e contemporâneas da cidade de Manaus através de 

uma Avenida, das reflexões dessa formação sócio-espacial aliada a uma perspectiva 

nacional e internacional e, sobretudo uma possibilidade de ampliar a compreensão 

espacial e histórica da Avenida Sete de Setembro auxiliando, assim, na 

diversificação da oferta de atrativos turísticos tanto para visitantes como para os 

moradores locais.  

Como legado para o trade turístico e para a sociedade esse trabalho deixa 

como recomendação a implantação do roteiro da Avenida Sete de Setembro que 

pode ser utilizado tanto pela iniciativa privada como pública. Sua concretização 

incrementará, desta forma, a oferta de atrativos turísticos do destino Manaus, 

oferecendo outro olhar para o Centro Histórico. O passado e o presente conseguem 

dialogar ao longo da Avenida, dentro de uma perspectiva evolutiva e sócio-

econômica, salientando que Manaus começou a crescer a partir dessa área. O 

resgate da sua construção, em conformidade com o seu entorno até os tempos 

atuais, é o registro dessa relação, onde os principais momentos da memória da 

cidade de Manaus são materializados em uma Avenida, produto dessa sociedade 

em constante crescimento e movimento. 
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Contudo, cabe enfatizar que essa dissertação despertou a possibilidade de 

ampliar os olhares para outros logradouros de igual relevância histórica inseridos no 

espaço urbano do Centro Histórico de Manaus, como por exemplo, a Avenida 

Eduardo Ribeiro que foi planejada para ser uma via larga e de grande 

monumentalidade que a sociedade da época necessitava, diferente da Avenida Sete 

de Setembro que começou como rua estreita e que pela sua extensão adquiriu o 

status de Avenida, respondendo aos movimentos urbanos e sociais daquele período, 

perdurando até os tempos atuais. 

 Por fim, os estudos sobre a Avenida Sete de Setembro não se esgotam 

nessa pesquisa. Existe a necessidade de transformar essa Avenida em um “roteiro 

interpretativo” fazendo com que primeiramente a população manauara reconheça a 

importância da historicidade da Avenida e do seu entorno, onde ao mesmo tempo 

essa mesma população possa se inserir dentro desse exercício de reconhecimento 

e reconstrução do passado em harmonia com o presente, relação vital para o 

desenvolvimento do seu futuro. 
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