
 

 

7.3 - O Historicismo e o Ecletismo 

          A partir de 1867, com a inauguração da ferrovia inglesa, começa a crescer 

gradativamente o volume dos materiais de construção importados, o que virá facilitar e 

acelerar a atualização técnica e estética das construções paulistanas. O quadro da 

arquitetura da cidade, no entanto, mantém-se pouco alterado até a crise financeira de 

1875. Já nos referimos no início deste trabalho à opinião desfavorável que os próprios 

habitantes externavam na imprensa de então a respeito dos edifícios da Capital: 

construções velhas em sua maior parte, desprovidas de todo o atrativo. 

O investimento maciço em construções novas, promovido pelos capitalistas em 

resposta à crise de 1875, deu início ao processo de renovação edilícia da cidade, que desde 

esse momento não seria mais interrompido. Com as modas arquitetônicas se sucedendo 

ou se justapondo em razão do Historicismo e do Ecletismo, em rápida expansão, não 

haveria mais condições para que se estabilizasse a fácies da cidade. Estará ela agora em 

permanente reconstrução. Como veremos, ao Neoclassicismo sobrepuseram-se uma 

linguagem arquitetônica de transição, algumas revivescências estilísticas e certos 

ecletismos, fazendo com que se perdesse a homogeneidade característica das construções 

paulistanas, qualidade aliás vista de ora em diante de maneira negativa, como pura 

monotonia. 

A adoção praticamente simultânea do Historicismo e do Ecletismo na cidade de 

São Paulo significou duplamente o triunfo do capitalismo e o começo de uma nova etapa 

no processo de identificação crescente das camadas superiores locais com a cultura 

burguesa internacional. 

Fenômenos artísticos e arquitetônicos de grande complexidade, cheios de 

contradições e divididos em inúmeras tendências, o Historicismo e o Ecletismo1 

manifestaram-se no Brasil de forma eminentemente pragmática, distantes de toda a 

teorização, sobretudo em sua primeira fase incluída ainda nos limites cronológicos do 

Império. Das inúmeras correntes internacionais existentes, testemunhos da vivacidade 

intelectual da arquitetura europeia de então, apenas umas poucas, às vezes fruto de 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 900 

circunstâncias fortuitas, se materializaram nas realizações arquitetônicas brasileiras. Dos 

profissionais da construção então em atividade, foram sem dúvida os estrangeiros e os 

brasileiros formados no Exterior, em contato com as realizações arquitetônicas dos países 

avançados seja de modo direto, seja através da literatura especializada de importação, os 

que se mostraram mais aptos no manejo dos conhecimentos técnicos e dos valores 

estéticos e simbólicos do Historicismo e do Ecletismo. Sendo tal tarefa facilitada pelas 

novas condições de produção da arquitetura paulistana: abundância de mão de obra livre, 

bem treinada e de origem estrangeira, e fartura de material construtivo de boa qualidade, 

tanto importado quanto nacional. A esses aspectos favoráveis, aliava-se ainda outro, a 

incipiente racionalidade capitalista, que ia timidamente invadindo o ato de projetar e 

executar artefatos arquitetônicos. 

A ocorrência de encomendas oficiais, frequentes a partir do governo Sebastião 

Pereira (1875-1878), e a eclosão do mercado imobiliário paulistano, obrigando o promotor 

a satisfazer antecipadamente as necessidades de uma clientela anônima, cada vez mais 

exigente, concorreram para o surgimento de uma massa significativa de obras de 

qualidade mediana, em quantidade jamais vista na cidade. 

                 A ampliação e a renovação do patrimônio construído, as mudanças de 

mentalidade e de comportamento da população local, consequências da crescente 

complexidade da vida capitalista, não só afetaria todas as modalidades existentes de 

construção, inovando-as funcional e formalmente, como também introduziria muitos 

outros tipos edilícios até então desconhecidos, o que seria interpretado pelos 

contemporâneos como sinal seguro de progresso e modernidade. 

Considerando que o Historicismo é a revivescência idealizada de estilos 

arquitetônicos do passado empregados de maneira simbólica em projetos de diferentes 

naturezas, segundo convenções culturais de cunho romântico apuradas ao longo dos 

séculos XVIII e XIX, procedimento que conduziu ao indiferentismo estilístico, e o Ecletismo 

é o amálgama subjetivo de estilos arquitetônicos pretéritos aplicado a um mesmo projeto, 

na tentativa de criar algo novo e original do ponto de vista estilístico, e assim superar a 

inexistência de um estilo arquitetônico próprio do mundo ocidental oitocentista, 

observamos que ambas as tendências se insinuaram muito tarde no Brasil, e 

particularmente na cidade de São Paulo. Aqui os fatos ocorridos não se manifestaram de 

acordo com o encadeamento cronológico apresentado pelos acontecimentos europeus. 
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Entre nós, nunca repercutiram os ecos da batalha dos estilos (revivalismo gótico versus 

Neoclassicismo, tão intensa na primeira metade do século XIX na Europa, sobretudo na 

França), nem nunca se propugnou por mimetismos arqueológicos, por exemplo. O que se 

constata, é que, no Brasil, o Historicismo e o Ecletismo, introduzidos praticamente ao 

mesmo tempo, foram acolhidos ambos de maneira pragmática, num simples processo de 

transferência cultural, que aos poucos foi promovendo a atualização técnico-estética da 

arquitetura nacional com relação ao que se fazia no Exterior, sendo por isso aceitas essas 

tendências estilísticas praticamente sem nenhum questionamento. Pelo contrário, foram 

em geral acatadas com bastante passividade e superficialismo, e até com certa 

sofreguidão. 

               Em São Paulo, depois de um rápido e superficial período neoclássico (1850-1870), 

adotou-se num primeiro momento, o repertório formal eclético classicizante (o padrão 

paulistano de 1889 estava inteiramente baseado nele) e recorreu-se de modo eventual a 

estilos então considerados exóticos, o neogótico e o Pitoresco. O receituário compositivo 

e ornamental classicizante foi empregado largamente na arquitetura institucional, 

comercial (de escritórios, bancária, hoteleira, etc.) e residencial, enquanto os exemplares 

medievalizantes, raros ao tempo do Império, em geral se submeteram às famosas regras 

tipológico-estilísticas do Historicismo (geralmente usadas em hospitais, igrejas e quartéis) 

ou fundamentaram-se em preferências de cunho religioso ou ideológico (o revivalismo 

gótico e o Pitoresco, por exemplo, por seu ineditismo, foram vistos às vezes como 

símbolos acabados de progresso e modernidade, fazendo por isso sempre muito sucesso).  

Quanto ao Pitoresco propriamente, ideal estético de raiz romântica que buscava 

provocar sensações de evasão e devaneio nos apreciadores de arquitetura, materializou-se 

em nossas cidades por meio de uma mescla de elementos provindos de certo tipo de 

arquitetura vernácula (telhados de chalé suíço) com elementos oriundos da antiga 

arquitetura civil gótica (lambrequins, pináculos e, eventualmente janelas providas de arcos 

apontados). Por falta de informação adequada sobre as convenções da arquitetura 

erudita, essa fórmula arquitetônica híbrida, tão popular nos subúrbios das grandes cidades 

estrangeiras, teve, com muita frequência, as normas de conveniência desrespeitadas no 

Brasil, sendo por isso habitual que suas ocorrências tenham sido objeto de reparos e até de 

proibições. 

Haviam sido também recentemente difundidos nas construções paulistanas a partir 
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dos anos de 1850 dois elementos de arquitetura que alcançaram evidente significado 

simbólico, por estarem intimamente ligados à ideia de aperfeiçoamento técnico e 

estético, respectivamente: o porão ou caixa de ar, que ao manter afastada do nível do solo 

a estrutura do soalho assegurava salubridade e conforto à edificação, e a platibanda, 

elemento meramente decorativo cuja única razão de ser era dissimular o volume da 

estrutura do telhado, mas que assumiu nesta etapa um papel explicitamente civilizador. A 

esses dois elementos logo se juntou outro, o telhado de chalé, pormenor arquitetônico 

desde o início interpretado como um item evocativo do mundo rural idealizado, cheio de 

bucólica fantasia 2.  

               A propósito da platibanda, recordemo-nos aqui do que foi exposto atrás: já nos 

anos 1860 a Câmara edificara o mercado municipal, uma construção utilitária em que o 

projetista, o engenheiro civil Newton Bennaton, e o construtor Andrade procuraram 

introduzir elementos característicos da linguagem arquitetônica neoclássica oficial: arcos 

plenos, pilastras na fachada, gradis de ferro nos muros de fechamento do pátio e... 

platibandas. Em 1874, em consequência dos elevados gastos com a manutenção do 

edifício a Edilidade decidiu mandar remover as grades metálicas, constantemente 

danificadas pelos animais pertencentes aos frequentadores do mercado, e derrubar as 

platibandas, já que calhas e condutores, com sua rápida deterioração e custosa 

manutenção, constituíam permanente ameaça à integridade do prédio. Vimos também 

que o Palácio da Instrução Pública, construção do tempo do governo de João Teodoro 

(1872-1875) originalmente desprovido de platibanda, por uma questão de economia 

decerto, era por isso mesmo constantemente ridicularizado e tido como mero barracão.      

Quando os deputados pretenderam ocupar o edifício, transformando-o na sede da 

Assembleia Provincial, a primeira providência que tomaram foi redigir um projeto de lei 

que obrigava o governo a mandar erguer platibandas na edificação, pois era em última 

análise pela presença ou não desse elemento arquitetônico que se conhecia a civilização de 

um povo3. Praticamente num único caso seria admitida a ausência de platibandas nas 

construções modernas da cidade: nos chalés, onde a marca civilizadora passava a ser 

garantida pela cobertura peculiar deste tipo de edifício, formada pelas duas águas 

lambrequinadas, evocadoras dos nostálgicos Alpes suíços. 

Certos ângulos fotografados por Militão Augusto de Azevedo (1837-1905) em 1887, 

a Rua do Príncipe (Quintino Bocaiúva), por exemplo, nos mostram construções domésticas 
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então recentes, com porão, platibanda e alto pé-direito4 (figs. 177 a e 177 b). Ao observar 

ou antecipar as exigências dos padrões de 1886 e de 1889, rompiam de modo contundente 

com a escala urbana das ruas, formadas por antiquadas construções da primeira metade 

do século XIX, efeito só neutralizado a longo prazo com a contínua renovação do 

patrimônio edificado da cidade. Outra significativa imagem de rua paulistana, 

surpreendida poucos anos depois (c. 1895), pode ser apreciada no livro de Gustavo 

Koenigswald: a vista perspectivada da Rua Sete de Abril (fig.178). Aí não só as alturas das 

moradias eram díspares, pois seguiam ou prenunciavam sucessivos padrões edilícios 

(1850/53, 1874, 1886 e 1889), como também os estilos arquitetônicos eram bastante 

variados, indo de um quase vernáculo próprio das modestas edificações térreas (casas 

desprovidas de porão), passando pelo ingênuo ecletismo de certas habitações medianas 

(em que elementos neoclássicos, neogóticos e pitorescos se reuniam na mesma 

construção para formar o que era conhecido  nos Açores como casa com torre) até chegar 

aos orgulhosos exemplares residenciais neorrenascentistas5, com pronunciadas bossagens 

nos paramentos externos das paredes e estátuas ou vasos decorativos pré-fabricados de 

cimento assentados em altas platibandas. 

       Como notamos há pouco, ao Neoclassicismo logo sobreveio um estilo de índole 

classicista, anunciador da fase plenamente eclética, trazendo novo repertório formal e 

decorativo composto de contribuições vindas de diferentes momentos classicistas da 

história da arquitetura, ao qual se convencionou denominar estilo neorrenascentista. Antes 

disso, porém, uma fase de transição já podia ser detectada em alguns exemplares 

arquitetônicos paulistanos, cujas feições se conservam em antigas fotografias. Esse novo 

gosto deve ter aparecido na cidade por volta de 1875 e era sem dúvida reflexo de 

fenômeno semelhante ocorrido na Corte com vários anos de antecedência. 

                O Palácio da Instrução Pública ou do Tesouro Provincial, cuja fisionomia definitiva 

só foi alcançada em 1877 com a intervenção do engenheiro civil Felipe Hermes Fernandes 

Trigo de Loureiro (c.1841-1879), já acusava o afastamento do vocabulário formal 

neoclássico típico, ao ser dada preferência à ordem coríntia e ao arco de sarapanel6. A 

segunda residência de José Maria Gavião Peixoto, erguida entre 1876 e 1877 na Rua da 

Constituição (Florêncio de Abreu), identificada num dos nossos trabalhos anteriores a esta 

tese7, ratifica as diferenças estéticas existentes entre as edificações dos anos de 1870 (figs. 

179 a a 179 c) e os ultrapassados sobrados neoclássicos da década anterior. Em São Paulo, 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 904 

o novo formalismo era então facilmente conseguido graças ao início do funcionamento da 

fábrica de pedra artificial, de propriedade do advogado João Ribeiro da Silva (1835?-1882): 

platibanda com balaustrada, regularmente interrompida por pedestais; balcões de 

alvenaria de grande projetura, suportados por volumosas mísulas de cimento; pilastras 

almofadadas, e nas aberturas, novamente, arcos de sarapanel.  A respeito  do autor dessa 

casa apalacetada, dissemos em texto publicado há alguns anos: 

É possível que tenha sido idealizada por Charles Peyronton [sic, ao que 

parece a forma correta do sobrenome desse arquiteto francês é 

Peyrouton], arquiteto francês formado pela Academia de Bordéus, que na 

época trabalhava em Pindamonhangaba (o [antigo] prédio da Prefeitura é 

um belo palacete de sua autoria). Teria projetado a casa de José Maria mais 

ou menos na mesma época em que o Dr. João Ribeiro da Silva, cunhado de 

dois irmãos de José Maria, contratava o francês para desenvolver projetos 

residenciais a serem oferecidos a quem comprasse lotes em Santa Ifigênia, 

comercializados pela Olaria do Bom Retiro, conforme anúncios publicados na 

imprensa diária em 1878.8 

                Por outro lado, a mais notável residência do período, o palacete do 2º Barão de 

Piracicaba (1830-1898), construído entre 1875 e c.1877, exibia uma volumetria prismática 

ainda bastante conservadora, de tradição neoclássica; em compensação, já tinha 

realçadas as sobrevergas das janelas com ricos ornatos inspirados na Primeira Renascença 

florentina (figs. 180 a a 180 d). Pilastras de ordem coríntia, frisos, requadraturas estucadas 

e balcões de ferro fundido, de desenho bastante encorpado, cooperavam também na 

busca de um novo resultado formal9 (figs. 181 a 184 b). 

                  Foi por esse tempo que começou a ser usada sobre as paredes externas lisas das 

construções uma decoração aplicada bastante densa, executada com estuque ou com 

pedra artificial (esta aliás malvista pelo engenheiro da Corte Vieira Souto, 1849-1922, que 

a chamava também de “pedra francesa”). O efeito então obtido j| não era mais 

neoclássico, sem ser contudo absolutamente neorrenascentista; tratava-se na verdade de 

um hibridismo estilístico que mereceu a censura do engenheiro português Ricardo Severo 

(1869-1940), defensor no princípio do século XX da arquitetura tradicional brasileira: 

 

os habilidosos estucadores que vieram da Italia e de Portugal (das bandas de 

Vianna e Afife) trouxeram um elemento valioso de decoração architectonica, 

mas produziram por excesso o abuso do ornamento modelado applicado 
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sobre fachadas completamente lisas, sem discreção, sem compostura 

architectural, sem o mínimo senso esthetico.10 

                   Um bom exemplo desse tipo de arquitetura mediana, que conciliava a plástica da 

arquitetura neoclássica (formas geométricas, estáticas e simétricas, limitadas por planos 

lisos e linhas bem definidas) com o decorativismo excessivo, facilitado pela recente 

produção de elementos de pedra artificial, temos no desaparecido sobrado do Cavaliere 

Francesco Antonio Barra, construção preservada desde 1975 pela Prefeitura de São Paulo 

(por meio da antiga Z8-200, depois ZEPEC), mas irresponsavelmente demolida em 2007, 

após muitas décadas de decadência e abandono. O Cavaliere Barra era um próspero 

comerciante, bem conhecido e respeitado pela colônia italiana estabelecida na cidade, 

embora tivesse, supomos, origem social modesta, como parece atestar o fato de ter 

ocupado o cargo de tesoureiro do Círculo Operário Italiano, segundo almanaque 

paulistano de 1886. Como todo parvenu, procurou alcançar honrarias do governo de sua 

pátria, ao mesmo tempo em que iniciou, em 1878, um espaçoso sobradão na Rua da 

Liberdade11.  Provavelmente projetado por um simples mestre de obras, o edifício tinha a 

aparência externa ainda dependente das características plásticas do Neoclassicismo.    

                  Um pequeno artigo por nós elaborado sobre esse imóvel, por ocasião de seu 

desaparecimento12, foi ilustrado com a reconstituição gráfica da antiga aparência da 

edificação, decerto reformada em data ignorada para acréscimo de um frontão mistilíneo, 

em que estava estampado, como numa espécie de outdoor, anunciando à toda cidade,  o 

fato de o proprietário do imóvel haver obtido um título  honorífico concedido pelo governo 

italiano. Pela recomposição gráfica que propusemos (figs. 185 a e 185 b), fica evidente o 

contraste resultante entre os valores estéticos neoclássicos que nortearam a concepção do 

casarão e o excesso de decoração pré-fabricada presente no frontão construído pouco 

tempo depois. O efeito da reforma pôs a fachada do sobrado completamente fora dos 

padrões (e esse era justamente o valor documental do edifício preservado), ao reproduzir o 

tipo de decoração aplicada sem critério, denunciado muitos anos depois por Ricardo 

Severo (1869-1940), mas não deixava de se assemelhar a alguns edifícios erguidos na 

Corte por essa época, que, mesmo quando projetados por respeitáveis arquitetos, faziam 

a passagem entre o ultrapassado Neoclassicismo, de aspecto despojado, e o Ecletismo 

iniciante, já pleno de efeitos de claro-escuros, de maneira muito peculiar, combinando 

paredes lisas, despidas de ornamentação, com áreas claramente circunscritas, 
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sobrecarregadas de densa ornamentação de pouco relevo. 

                  No caso do sobrado do Cavaliere Barra, a ampla fachada plana, lisa e sem ornatos, 

a sucessão equidistante de aberturas providas de arcos plenos, as platibandas corridas e 

desornamentadas, suportando estátuas, passaram então a conviver com uma área central 

atravancada com relevos pré-fabricados, inseridos no alto do frontispício. Nesse ponto, 

destacavam-se as iniciais do nome do proprietário e seu título honorífico (BCFA – Barra 

Cavaliere Francesco Antonio), a flanquear a cruz da insígnia correspondente ao grau de 

cavaleiro da Ordem de São Maurício e São Lázaro, Real Ordem de Mérito da Casa de 

Savoia, elementos de distinção social orgulhosamente alardeados por meio de painéis 

feitos de cimento moldado, afixados na frontaria de uma construção cuja tipologia não 

deixava de ser pouco refinada, pois de uso misto, com comércio no térreo e residência no 

pavimento superior. 

                   No mesmo ano em que foi erguido o sobrado do Cavaliere Barra, exemplar que 

do ponto de vista estético ainda dependia em muitos aspectos do Neoclassicismo, tal 

como outras construções daqueles dias (figs. 186 a e 186 b), inaugurava-se o primeiro 

edifício comercial da cidade em puro estilo neorrenascentista, equivocadamente 

qualificado de “neocl|ssico” pela historiografia tradicional. Estamos a nos referir { 

prestigiosa sede do Grande Hotel (1876-1878), de autoria do engenheiro alemão Hermann 

von Puttkammer.  

                    A encomenda a esse engenheiro alemão fora feita por Frederico Glette (?-1886), 

um comerciante  teuto-suíço radicado na Corte,  que se associou a um alsaciano de origem 

judaica estabelecido em São Paulo, o negociante de fazendas Vítor  Nothmann (?-1905), 

para juntos explorarem aquele que seria o mais moderno  e luxuoso hotel do Pais, 

inaugurado no dia 1.º de julho de 187813. O faro para os grandes empreendimentos era 

uma das características mais notáveis desses empresários estrangeiros que, ao mesmo 

tempo que lucravam com suas iniciativas de natureza capitalista, iam introduzindo, aos 

poucos, o sedutor modo de vida europeu no até então acanhado meio paulistano. 

                  Dessa importante edificação de três pavimentos, não se conservou nenhuma foto 

com o aspecto da fachada principal, localizada na Rua de São Bento.  A rua era – e ainda é 

– muito apertada, não permitindo a tomada de fotos com suficiente angulação para 

enquadrar convenientemente as frontarias dos edifícios nela localizados. Yan (João 

Fernando) de Almeida Prado (1898-1987) chegou a definir a fachada lateral dando para o 
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antigo Beco da Lapa, desde a inauguração do estabelecimento denominado Travessa do 

Grande Hotel, como “um Vitruvio” 14, definição que não deixa de ser um tanto exagerada, 

pois, de fato, o estilo adotado na edificação deve ser classificado hoje como 

neorrenascentista e não, neoclássico. Mas por uma ilustração encontrada num anúncio do 

hotel, publicado num almanaque paulistano de 189615, nota-se que o frontispício possuía à 

altura do primeiro andar um balcão de alvenaria bastante sacado, a abranger os três vãos 

centrais, e isso muito contribuía para a criação de um contraponto formal entre a fachada 

principal e a sobriedade exibida pela elevação lateral (fig. 187 a e 187 b).  

                   O frontispício do hotel compunha-se basicamente de três corpos. No térreo 

rusticado havia três portas centrais e duas em cada corpo lateral. Todos esses vãos 

estavam providos de arcos de pleno cimbre. No piso seguinte, onde se faziam presentes 

pilastras de ordem coríntia, mantinham-se as três aberturas centrais, enquanto um só vão 

guarnecia cada um dos corpos laterais. As janelas rasgadas do corpo central, no nível 

desse andar, eram adinteladas, sendo coroadas com frontões triangulares sustentados por 

mísulas, e as localizadas nos corpos secundários, correspondentes a esse mesmo 

pavimento, apresentavam-se emolduradas por um arranjo até então nunca visto na 

cidade: sob o peitoril, um falso balcão com balaústres modelados em meia figura dava 

sustentação a duas meias-colunas jônicas, que além de enquadrar o vão suportavam um 

arco pleno. No andar superior, três janelas singelas completavam a composição da parte 

central da fachada, ao mesmo tempo que  uma única janela rasgada, de verga reta, 

comparecia em cada um dos corpos secundários. Acima da linha da cimalha, viam-se 

platibandas em forma de balaustradas, elementos que se limitavam aos topos dos corpos 

laterais.  

                  A extensa fachada que deitava para o velho beco, por sua vez, exibia aspecto bem 

mais sereno, conquanto organizada com quase todos os elementos arquitetônicos 

existentes na face principal; devendo-se notar apenas que as janelas existentes na parte 

central da fachada secundária, no nível das portas da Rua São Bento, possuíam arcos de 

pleno cimbre ornamentados com vistosas arquivoltas, que se sucediam numa série de 

treze vãos. Embora o edifício, tão admirado ao tempo de sua construção, não dispusesse 

de grandes dimensões, emanava dele – e sobretudo da longa fachada voltada para a ruela, 

com suas quinze janelas e um elevado embasamento –, uma monumentalidade digna de 

palácio antigo, a que, aliás, chegou a ser comparado certa vez pelo próprio Yan16. É 
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lamentável que fachada tão grandiosa, até então única na cidade, não pudesse ser 

devidamente apreciada em toda a sua extensão, dado o fato de a agora chamada Travessa 

do Grande Hotel ser bastante exígua, além de pouco frequentada (tendo servido, 

provavelmente, na época, quase como uma entrada de serviço exclusiva do hotel). 

                   A modalidade de linguagem classicista introduzida pelo engenheiro-arquiteto 

Puttkammer e seu sócio Gierth no Grande Hotel iria irradiar-se com presteza pela 

arquitetura comercial, graças à atuação dos mestres italianos que então chegavam a São 

Paulo, mas, naturalmente, não só graças a eles. Em 1883, outro alemão recém-chegado, 

Häussler, ergueria na Rua de São Bento esquina da Ladeira de São João um pequeno 

sobrado de ordenança parecida, onde esteve instalada na passagem do século XX a 

Chapelaria Alberto17 (figs. 188 a a 188c). Sem chamar grande atenção sobre si, a frontaria 

de dois pavimentos estava disposta com gosto e elementos formais parecidos aos do 

Grande Hotel: no primeiro andar, havia um balcão de balaústres suportado por grandes 

mísulas e vãos coroados com frontões triangulares. A fachada lateral, parcialmente 

documentada por Militão em 188718 era, assim como no hotel de Puttkammer, (fig. 189 a 

e 189 b), a parte mais notável do edifício, por causa de sua extensão e do alto 

embasamento rusticado aí existente. As janelas, de grande altura, molduradas com 

simplicidade no caso das localizadas no primeiro pavimento (correspondente ao nível da 

Rua de São Bento), apresentavam no segundo os mesmos frontões retos sobre mísulas 

existentes no frontispício, acompanhadas de parapeitos igualmente misulados, 

redundando o todo da fachada lateral numa aparência de gravidade e distinção (fig. 189 a 

e 189 b). 

          A maior parte da produção arquitetônica mediana da cidade, formada de edifícios 

de escritórios, bancários e hoteleiros, que na década de 1880 surgiam do dia para a noite, 

concentrados principalmente no Triângulo, persistiu no léxico do classicismo italianizado 

introduzido pelo Grande Hotel e é fácil de perceber que os efeitos plásticos e as liberdades 

estilísticas das fachadas se iam acentuando à medida que o Império se encaminhava para 

o fim. Os exemplares desse tipo de arquitetura mais merecedores de atenção eram 

justamente os mencionados por Júlio Henrique Raffard (1851-1906) em 1890 (Alguns dias 

na Paulicéia), edifícios então recém-acabados ou ainda em construção. 

                   Confrontando fotos, plantas parciais da cidade e almanaques, logramos 

identificá-los, a maioria deles engalanando-se com bossagens, balcões salientes, 
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platibandas guarnecidas de balaústres, frontões triangulares e em segmento de círculo 

alternados sobre os vãos, pilastras e meia-colunas, em geral baseadas em Vignola (1507-

1573), às vezes até nichos com estátuas, esgrafitos, complicados motivos ornamentais 

sobre as platibandas e urnas de formas ampulosas. Outra característica relevante era que 

passava a predominar agora como acabamento externo das paredes o revestimento de 

argamassa raspada, em que se adicionavam vários pigmentos sabiamente dosados, 

fazendo com que as cores fortes das tintas à base de cal ou de óleo e os faiscados 

multicoloridos usados nos anos imediatamente anteriores fossem substituídos pelos 

discretos tons pardacentos e terrosos (acinzentados, amarelados, rosados, beges, ocres e 

castanhos), na tentativa de imitar o acabamento típico da arquitetura renascentista 

italiana, sobretudo romana. 

                   Grande parte dessas novidades eram, em suma, consequência da mudança 

estética sucedida na arquitetura internacional por volta dos meados do Oitocentos, 

quando o tratamento linear e em superfície das fachadas, reminiscência da poética 

neoclássica, começou a ceder o passo a soluções que privilegiavam os volumes e os efeitos 

pictóricos: saliências e reentrâncias, bossagens e ornatos exuberantes, tornavam agora as 

linhas das construções menos definidas e os panos das paredes mais animados ou menos 

discerníveis, em presença dos acentuados contrastes de luz e sombra.  

                  Entre os edifícios paulistanos que se destacavam por compartilhar em graus 

variáveis dessa nova sensibilidade plástica, que contribuía por vezes com elementos 

arquitetônicos revivalistas ainda desconhecidos na cidade, podemos citar o New London 

and Brazilian Bank (1886-c.1887), do engenheiro inglês Edward Dukinfield Jones, situado 

na confluência da Rua da Imperatriz (Quinze de Novembro) com a Travessa da Quitanda 

(atual rua desse nome)19. Tratava-se de um sobrado até modesto, de pé-direito abaixo do 

exigido pelo padrão de 1886, em que o autor utilizou como recurso principal para a 

composição dos alçados largas pilastras recobertas de bossagem reduzida a ranhuras. Os 

vãos do térreo, adintelados, eram bastante discretos, enquanto no primeiro andar, na 

fachada voltada para a Rua da Imperatriz, notavam-se bíforas renascentistas até então 

inéditas na arquitetura paulistana. Na platibanda, unida e despida de ornamentação, o 

relevo ficava assegurado por meio de pedestais, que acompanhavam as prumadas das 

pilastras. No canto chanfrado da esquina posicionava-se a portada, principal motivo 

decorativo do edifício: duas meias-colunas, dóricas ao que parece, ladeavam a entrada e 
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suportavam o balcão, que servia o vão de pleno cimbre localizado no pavimento superior 

(fig. 190). 

          Bem perto desse banco, foi erguido a partir de 1888 um sobrado logo ocupado 

pelos escritórios da San Paulo Railway (no início do século XX aí se instalou a Casa 

Michel)20. Construído na outra esquina do cruzamento da Rua da Imperatriz com a 

Travessa da Quitanda, apresentava canto cortado simétrico ao do edifício acima descrito. 

Sua fachada voltada para a Rua da Imperatriz era praticamente idêntica a de outro prédio 

situado um pouco mais adiante, da mesma época (seu frontispício estava datado de 1889) 

e pertencente à mesma proprietária, D. Claudina de Paiva Azevedo21. A frontaria deste 

último, mais visível em antigas fotografias22, repartia-se, como de hábito verticalmente, 

em três corpos: o central com três aberturas e os laterais com apenas uma em cada corpo.   

No térreo, viam-se portas de arco pleno com bandeiras de ferro fundido, pintadas 

provavelmente de prateado. O tratamento plástico dos panos de parede desta parte 

consistia em ranhuras, que simulavam aparelho de cantaria. No pavimento superior, todas 

as janelas exibiam arcos abatidos: os três vãos centrais, com sobrevergas retas sobre 

mísulas e os dos corpos laterais, coroados com sobrevergas encurvadas, sobrecarregadas 

de ornatos de massa. Na parte relativa ao friso da cimalha, uma decoração bastante densa 

contrastava com a superfície lisa das paredes contíguas. Na platibanda, ressaltos nas 

extremidades correspondentes aos corpos laterais estavam convenientemente encimados 

por arranjos decorativos de estuque ou pedra artificial, os quais com sua presença 

quebravam a monótona horizontalidade ainda prevalecente na maioria das platibandas de 

então (fig. 191). 

                   A execução desses dois sobrados, de fachadas tão semelhantes, era devida aos 

empreiteiros de obras José Domingues da Silva Beleza e João Domingues da Silva Beleza, 

respectivamente23. Mas não estamos totalmente seguro de que a autoria de ambas as 

construções deva ser atribuída a esses profissionais, pois, ao que parece – e como veremos 

adiante –, os mestres portugueses, em geral, permaneciam fiéis a uma linguagem 

arquitetônica bem mais conservadora. Nada impede, porém, que os citados construtores 

constituíssem honrosa exceção à regra, já que um ano antes (1887), erguera José Beleza 

para o então Conde de Três Rios, na Rua da Imperatriz, o prédio de n.32, com a aparência 

claramente filiada ao Classicismo eclético24. Consistia esta última construção num sobrado 

de dois pavimentos, cujo térreo estava provido de quatro portas em arco pleno. A esses 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 911 

vãos correspondia no piso superior igual número de portas-janelas servidas por balcão 

corrido, guarnecido com guarda-corpo metálico. As envasaduras desse pavimento 

estavam coroadas com frontões: os vãos das extremidades com frontões curvos e os 

centrais com triangulares. Acima da cimalha saliente, desenvolvia-se uma platibanda 

inteiriça e sobre ela viam-se, como marca distintiva da construção, quatro grandes urnas 

de cimento, de perfil bastante bojudo (fig. 192). O edifício que acabamos de descrever 

parece estabelecer a transição formal entre o sobrado de três pavimentos construído 

anteriormente (1886) na Rua da Imperatriz, n.59, sobre o qual falaremos daqui a pouco, e 

por cujo aspecto conservador responsabilizamos o mesmo José Domingues Beleza, e os 

imóveis de propriedade de D. Claudina, datados de 1888-1889, aos quais acabamos de nos 

referir. 

                   A verdade é que desde os últimos dias da era imperial a Rua da Imperatriz se 

vinha transformando na via mais elegante da cidade e, por conseguinte, nela se 

localizavam as edificações comerciais mais ousadas e mais bem realizadas do ponto de 

vista estético. Em 1890, Raffard  enumerava as que lhe pareciam atraentes. A mais antiga 

delas, segundo suas próprias palavras, era a nova sede da Casa Garraux, na Rua da 

Imperatriz, n.40. Segundo suspeitamos, esse edifício comercial deve ter sido construído 

entre 1888 e 1889 (fig. 193), no período em a famosa livraria esteve nas mãos de 

Alexandre Honoré Marie Thiollier (1888-1896)25. Em fotos de época, esse prédio aparece 

sob a forma de um sobrado de dois pavimentos (um terceiro seria acrescentado em 1896). 

O primeiro andar já apresentava o aspecto externo de hoje em dia, com cinco portas de 

abrir à francesa servidas por longo balcão de ferro forjado de aspecto rendado e dois 

nichos preenchidos com estátuas decorativas, enquanto no térreo, hoje completamente 

desfigurado, havia o mesmo número de vãos: os três centrais, altos e largos, serviam a 

livraria, com uma entrada central ladeada por duas vitrinas. Esses três vãos possuíam 

bandeiras em arco abatido e as aberturas das extremidades, mais baixas e estreitas, 

estavam providas de vergas retas e sobrepujadas por óculos circulares 26. Como a 

composição da fachada do terceiro pavimento se harmoniza perfeitamente bem com a do 

andar inferior, somos tentado a imaginar que a sede da livraria tenha sido originalmente 

projetada, de acordo com uma apurada concepção eclética, por um dos autores do 

acréscimo, o competente engenheiro italiano Luís Pucci 27. Essa atribuição, contudo, 

devemos alertar, é mero palpite, estando totalmente desprovida de base documental que 
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lhe dê sustentação. 

                  Um outro prédio citado por Raffard, este facilmente distinguível na perspectiva 

da Rua da Imperatriz tomada por Militão em 1887, em direção à Igreja do Rosário, pegado 

à Casa Garraux pelo lado esquerdo da livraria, consistia numa esplêndida construção de 

três pavimentos, de propriedade de Joaquim Timóteo Araújo Junior, onde se instalaram 

no início da década de 1890 o Restaurante Progredior e o Jockey Club28. Adquirido por uma 

sociedade para esse fim constituída, foi na ocasião internamente reformado com muito 

luxo pelo cenógrafo e arquiteto italiano Cláudio Rossi (1850-1935). O frontispício do 

edifício era igualmente notável e talvez tenha sido o resultado de uma reforma 

empreendida na construção erguida em 188129. Por meio de imagens de época podemos 

confirmar que já estava fortemente influenciado pelo Classicismo eclético, havendo na 

composição da fachada o emprego das ordens coríntia e jônica, o que até aquele 

momento era ainda bastante raro na arquitetura comercial da cidade30 (fig. 194). 

                   Raffard fez também menção a outro imóvel, esse então em obras. De 

propriedade do major Benedito Antônio da Silva (?-c.1899), estava sendo edificado na Rua 

da Imperatriz, n.37, para abrigar o Clube Internacional, mas de fato acabou ocupado pela 

sede do Banco União de São Paulo. Executada por Ferreira & Azevedo, a construção, cujo 

auto de alinhamento foi lançado em livro em 10 de outubro de 188931, exibia bela fachada, 

de serena composição classicista, característica que a distinguia dos demais prédios 

contemporâneos, em geral já providos de frontispícios idealizados com uma 

superabundância de enfeites. Com oito vãos em cada um dos três pisos, sendo as seis 

aberturas centrais em arcada, estava a construção rematada ao alto por platibanda corrida 

e lisa, à qual se adossavam dois severos frontões triangulares a coroar os estreitos corpos 

laterais. No ápice de cada frontão se alçava um elemento ornamental em forma de 

palmeta, introduzido sem dúvida não só para realçar a platibanda, como também para 

acentuar a verticalidade dos corpos avançados laterais. 

                  Muito digno de nota era igualmente o vasto prédio construído pelo engenheiro-

arquiteto Häussler para Eduardo Prates (1860-1928), no antigo Largo do Mercadinho 

(Largo do Tesouro) em 188732. Tão logo concluído, foi alugado ao governo, que aí alojou o 

Correio Geral33. A excepcionalidade desse edifício particular leva-nos a acreditar que tenha 

sido desde o início projetado e construído com a finalidade de ser alugado a uma 

repartição pública34, concorrendo, do ponto de vista formal, vantajosamente com os 
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edifícios governamentais havia pouco reformados ou reconstruídos pelo engenheiro 

Eusébio Stevaux (1826-1904). Ocupando um lote de esquina, apresentava numa frente dez 

vãos de extensão e na outra cinco. Como tantos outros edifícios erguidos nesta fase, 

dispunha de canto quebrado na parte relativa à esquina. No rés do chão, ao longo das 

fachadas cuja superfície imitava silharia, abriam-se portas de arco pleno. No pavimento 

imediatamente superior, de pé-direito extremamente elevado, janelas de rasgo com 

sacadas pouco profundas, protegidos por grades de ferro fundido, postavam-se com 

espaçamento regular, encimadas alternadamente de frontões retos e em segmento de 

círculo. Entre as envasaduras, nos nembos, pequenos nichos davam guarida a estátuas 

decorativas e, ainda nesse mesmo pavimento, pilastras pseudodóricas, com o terço 

inferior individuado, sustentavam um entablamento onde sobressaia a decoração do friso, 

em esgrafito, com delicados grutescos da Primeira Renascença florentina. O último andar 

recebeu o tratamento sumário conferido aos áticos: pé-direito reduzido e decoração 

discreta. O edifício estava superiormente rematado com cimalha de pequena expressão 

plástica, nele excepcionalmente inexistindo platibandas35 (fig. 195). 

                   A sede do escritório central da Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais 

levantada entre 1886 e 1888 no Largo de São Bento, por sua vez, ostentava também bela 

expressão urbana. Não nos foi possível determinar o nome de seu projetista e pela leitura 

dos relatórios da companhia tomamos conhecimento que o resultado final foi produto de 

um processo evolutivo não previamente determinado, pois sofreu diversas ampliações e 

alterações no decorrer da construção. O edifício era luxuoso e nele foi empregado material 

de alto preço no intuito de destacá-lo do resto das edificações contemporâneas. A 

diretoria viu-se, portanto, movida pela necessidade, caracteristicamente burguesa, de 

estampar de maneira simbólica nas paredes do edifício-sede a “invejavel prosperidade” de 

que vinha gozando a companhia naqueles dias. 

                  Em relatório datado de 2 de setembro de 1888, lê-se: 

A Directoria não desconhece, antes é a propria a confessar que não estava em 

sua intenção despender tal quantia com a referida construcção. O que se fez 

não é precisamente o que se projectava fazer.  

É que, confeccionando o plano do edificio em condições mais modestas, a 

pouco e pouco foi reconhecendo a Directoria a conveniencia de augmentar e 

aperfeiçoar a obra e tornal-a sob todos os pontos de vista um edificio de 

primeira ordem, sumptuoso mesmo em comparação com a edificação 
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commum do paiz, mas em nada differente das installações que em outros 

lugares apresentam empresas muito menos importantes que a nossa [...]36. 

           O prédio, isolado das construções circunvizinhas, recebeu composição 

fachadística em todas as suas quatro faces. De volume rigorosamente prismático, tinha 

bossagens e aberturas semicirculares no térreo, em cujas chaves se exibiam mascarões 

aparentemente copiados do Classicismo francês. No andar superior, janelas de sacada e de 

peitoril dispunham-se em ordem alternada, todas de arco pleno e enquadradas por pares 

de meias-colunas coríntias. Sobre o entablamento, à guisa de platibanda, percorria uma 

balaustrada ritmicamente seccionada por pedestais. Contrastando com os balcões de 

alvenaria, dois nichos com estátuas, abertos nos maciços das extremidades da fachada 

principal, seguiam uma fórmula compositiva semelhante à utilizada no Correio Geral37 (fig. 

196). 

           A edificação com a qual concluiremos essa sequência representativa da evolução 

da linguagem clássica experimentada pela arquitetura comercial da São Paulo dos anos 

80, é o prédio do Grande Hotel Paulista, erguido por José Fernandes Pinto, provável 

construtor de origem lusa, para o fazendeiro José Estanislau do Amaral, a partir de 1888 na 

esquina da Rua Boa Vista com a Rua de São Bento38. Esse estabelecimento hoteleiro, de 

três pavimentos, procurava rivalizar-se com o Grande Hotel e, ao menos externamente, o 

fazia com muita galhardia. Seu ecletismo anunciava desenvolvimentos futuros, pois os 

elementos arquitetônicos nele presentes já não observavam os padrões estritamente 

classicistas. De aspecto nobre mas sem excessiva suntuosidade, o que mais nos atrai nesse 

edifício é a discreta estilização dos silhares. Ao recobrir todo o paramento externo das 

paredes, esse tratamento as fazia vibrar sob a luz, ao mesmo tempo que formava belos 

desenhos abstratos na superfície da construção. No canto cortado, duas pilastras de 

ordem indefinida, postadas de cada lado de uma das entradas do hotel, suportavam duas 

enormes mísulas de perfil bastante elaborado, que davam sustentação ao balcão 

correspondente à janela rasgada situada no nível do primeiro andar. Apoiadas no guarda-

corpo desse balcão erguiam-se até meia altura duas pilastras rusticadas, sobre as quais 

descansavam meias-colunas aparentemente coríntias, mas cujas proporções fugiam 

completamente dos cânones clássicos. De fustes extremamente alongados, como nas 

colunas românicas, e com o terço inferior diferenciado por um anel, essas meias-colunas 

alcançavam o último pavimento, formando aí as jambas de uma bífora. A cimalha 
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decorada com modilhões suportava platibandas sem ornatos, só providas de ressaltos que 

acompanhavam os planos salientes e reentrantes das fachadas do edifício. Sobre a 

platibanda correspondente à face do canto cortado alçava-se vistoso motivo cimeiro em 

forma de edícula, com frontão curvo e ladeado de aletas compostas de volutas e 

decoração vegetalista ou fitomórfica. Aí, numa cartela, se inscreviam provavelmente as 

iniciais do proprietário do edifício comercial39 (fig. 197).  

           Ao lado dessas experiências arquitetônicas que tentavam fazer avançar a 

linguagem do Classicismo por meio de ousadias formais de natureza eclética, experiências 

em geral citadas por Raffard em 1890 (fig. 198), observamos outras construções de não 

menos prestígio mas de evidente caráter conservador, ligadas a uma versão bastante 

austera do estilo neorrenascentista, tais como, a sede do Banco de Crédito Real (fig.199), 

inaugurada em 1886, localizada na Rua Direita (no ponto onde mais tarde foi levantada a 

antiga sede das Indústrias Matarazzo e hoje se vê o Edifício Triângulo, de autoria do 

falecido arquiteto carioca Oscar Niemeyer, 1907-2012 )40, e o edifício de propriedade de 

Rafael Tobias de Barros (1830-1898), 2.º Barão de Piracicaba, iniciado em 1887 e situado 

no Largo da Misericórdia (figs. 200 e 201), em local antes ocupado pela capela da 

Irmandade da Santa Casa41. Muito semelhante a esses dois era outro prédio, edificado na 

Rua da Imperatriz bem próximo da Igreja do Rosário, à direita do templo (fig. 207). No 

AHSP encontramos a solicitação de alinhamento para a execução deste último imóvel, 

datada de 1886 e assinada pelo português José Domingues da Silva Beleza, a quem 

atribuímos a autoria do projeto42. Tal como os dois anteriores consistia esse edifício numa 

construção de três pavimentos, de sóbria e maciça aparência, para o que contribuía 

decisivamente a rígida configuração prismática da edificação, com suas paredes lisas e a 

total ausência de ornatos que não tivessem uma clara significação tectônica. No nível da 

rua, abriam-se, várias portas de volta inteira; nos andares, fileiras sobrepostas de singelos 

vãos de verga reta e no coroamento percorria uma platibanda lisa, sem enfeites. Tentando 

evitar a monotonia, viam-se nesse tipo de edificação discretas bossagens no térreo e, por 

vezes, imitações de chaînes de pierre harpées (cunhais de pedra adentados) nos cantos da 

construção. O último edifício aqui descrito transpirava, com efeito, patente 

conservadorismo estilístico, mas como vimos páginas atrás seu suposto autor, José 

Beleza, em anos posteriores (entre 1888 e 1889) ergueria na mesma rua dois ou três 

prédios notáveis já analisados, demonstrando possivelmente com isso ter conseguido 
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fazer a transição para o Classicismo eclético, em tempo bastante reduzido e com 

facilidade, ao contrário provavelmente de seus colegas lusos menos dotados. 

           De qualquer forma, são notórios os vestígios da sensibilidade neoclássica 

(paredes planas, escassa ornamentação e pureza geométrica dos volumes) na composição 

dos três edifícios acima mencionados. No caso específico do edifício do 2° Barão de 

Piracicaba sabemos que o respectivo pedido de alinhamento foi assinado por suposto 

portugues 

 Joaquim Ferreira Bento, de quem conhecemos também um conjunto de sobrados 

erguidos na Rua, ou Ladeira, de São João esquina da Rua de São José (Líbero Badaró), 

onde atualmente se ergue o edifício Martinelli43 (fig. 202). Esses sobrados mostravam 

feição ainda mais tradicionalista e, ao mesmo tempo, bem mais modesta. Embora neles já 

se empregassem rusticados, requadramentos, sobrevergas e pilastras, nada disfarçava o 

rigor geométrico de cada uma das construções, com suas paredes rasas, envasaduras de 

arco pleno no rés-do-chão, janelas de verga reta no sobrado e platibandas retilíneas, 

corridas e sem decoração alguma. Não há dúvida de que na submissão dos vãos à clareza 

dos panos das fachadas e na pureza prismática dos edifícios, acentuada pelas platibandas 

desornamentadas e contínuas, que camuflavam os telhados, perdurava uma estética 

arquitetônica que, em última análise, procedia de muito antes do Neoclassicismo. Suas 

raízes mergulhavam fundo na velha arquitetura lusitana seiscentista conhecida sob o 

nome de arquitetura chã, constituindo essas constantes formais, na verdade, um dos 

traços mais essenciais e perenes da tradição luso-brasileira (fig. 203). Persistência estética 

que mais uma vez podemos perceber no prédio erguido no Largo da Sé por Manuel dos 

Reis Pinto da Rocha para o Conde de São Joaquim, no final dos anos de 1880. (fig. 204). 

          Uma solução um tanto diferente de fachada, mas ainda assim conservadora e 

híbrida pela permanência de fortes resquícios do Neoclassicismo, e talvez concebida 

também por projetistas não diplomados, era a apresentada por certos prédios paulistanos, 

dois dos quais conseguimos identificar. Ao que parece, ambas as fachadas resultaram de 

reformas executadas em edifícios preexistentes, construídos com técnicas tradicionais. 

Um deles se situava na Rua da Tabatinguera e nele se sediava a loja maçônica Amizade, o 

outro era o edifício que abrigou a partir de 1884 a loja de Cristiano Webendörfer, Ao 

Cosmopolitano, sito na Rua da Imperatriz, n.51A, e a partir de 1886, n.5644. A loja 

maçônica teve sua reforma compreendida entre 1877 e 188745; já o prédio da Rua da 
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Imperatriz, que em fotos da década de 1860 vemos tratar-se de um sobrado da primeira 

metade do século XIX, de taipa de pilão com estrutura de pau-a-pique no primeiro andar 

(uma foto de fins do século nos mostra o oitão descascado, revelando a técnica construtiva 

da parte superior), foi ocupado no piso de cima, no início de 1889, pelo clube carnavalesco 

Tenentes de Plutão, que tinha a intenção de reformá-lo imediatamente46. Como dissemos 

antes, ambas as frontarias, de grande comprimento (respectivamente com nove e com 

sete vãos de extensão), estavam organizadas da mesma maneira. Dominavam-nas um 

antecorpo central constituído de três vãos em cada pavimento e coroado com frontão 

triangular, à semelhança do frontispício do Palácio do Tesouro Provincial, de 1876-1877, 

cuja solução devemos interpretar neste contexto como a mais convencionalmente 

neoclássica, já empregada cinquenta anos antes na fachada do solar carioca da Marquesa 

de Santos (1826-1829), também conhecido como Casa Amarela, e na sede da Academia 

Militar do Rio de Janeiro (1827-1831) pelo engenheiro francês Pierre Joseph Pézérat (1800-

1872) e desde então inúmeras vezes repetida em fachadas de edifícios construídos na 

Corte até os anos 1870. Na loja maçônica, a parte superior da fachada, acima do térreo 

decorado com discreta imitação de cantaria, estava dividida por pilastras coríntias, entre 

as quais se abriam portas-sacadas encimadas de frontões retilíneos apoiados em mísulas.  

O tímpano do frontão central, que rematava a composição, havia sido transformado num 

característico símbolo maçônico, o Olho da Providência (um olho no centro de um 

triângulo despedia raios luminosos), enquanto as platibandas suportavam grandes e belas 

pinhas de louça (figs. 205 a e 205 b). Já no sobrado da Rua da Imperatriz não havia 

pilastras na fachada, só bandas verticais de perfis denteados formadas por falsas pedras 

de cantaria (chaînes harpées) a delimitar no primeiro andar o corpo central e os cantos do 

frontispício. As portas de vergas abauladas existentes nos baixos estavam providas de 

sobrevergas retas e as aberturas do piso superior, ornadas com frontões curvos, quebrados 

no caso das janelas singelas dos corpos laterais. O frontão no alto do edifício exibia uma 

decoração vegetalista de estuque e sobre as platibandas, com requadramentos de massa, 

viam-se esguios pináculos, provavelmente de terracota ou cimento moldado (pedra 

artificial) (fig. 206). 

           Embora atraente, esse gênero de alçado foi pouco comum na cidade, 

demonstrando ser um exemplo de transição entre o Neoclassicismo, manifesto na 

composição geral da frontaria e na presença obsedante do frontão central, e o Ecletismo, 
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presente no emprego de uma decoração tectônica de variada origem classicista, 

renascentista e até barroca, tal como ocorria em exemplares cariocas datáveis por volta 

dos anos de 1870. 

                 Obviamente, o Ecletismo em São Paulo não se limitou a manifestações 

classicizantes típicas dos edifícios comerciais, revelou-se também numa série de 

revivescências, classizantes e mediavalizantes, que resultaram em exemplares 

arquitetônicos únicos. Constituíam sedes de instituições públicas que se destacavam do 

conjunto das construções paulistanas em razão de sua excepcionalidade formal, funcional 

e simbólica. 

          Com relação, especificamente, ao revivalismo medievalizante, assim se 

pronunciou Luciano Patetta: 

En este revival se plantean con toda claridad los dos órdenes de problemas 

que afectan sistemáticamente a las recuperaciones de expresiones del 

pasado, llevadas a cabo por la cultura burguesa: el de cargar las selecciones 

estilísticas de motivaciones ideológicas, políticas, sociales, religiosas, 

nacionalistas, etc. y el de dar vida a una arquitectura “nueva y moderna”, que 

responda a las exigencias de sinceridad y praticidad, y a las concepciones de 

“progreso” más al día. La arquitectura medieval, desde este punto de vista, 

ofrece a los arquitectos el ejemplo más convincente de racionalidad 

constructiva, claridad estructural y funcionalidad en la distribución y 

decoración.47 

                   Ao contrário do estilo neoclássico, proveniente da Corte, e de outras variações 

classicizantes, o revivalismo gótico, bastante raro na capital paulista, surgiu por influência 

de agentes aparentemente desvinculados daquele centro. Já mencionamos os retábulos 

neogóticos da capela do Seminário da Luz, aí instalados pelos capuchinhos franceses e 

cujo aspecto convencional os aproximava do velho estilo troubadour48. É possível também 

que pela mesma época monumentos funerários neogóticos produzidos na Europa tenham 

sido adquiridos para a ornamentação de jazigos do cemitério municipal, posto que o 

túmulo de mármore de Carrara do Barão de Itapetininga (1799-1876), já havia sido 

executado na oficina local do provável canteiro português Joaquim Antônio dos Santos 

(Santos e Cia., Largo da Sé, n.5)49. 

                  Tudo o que sabemos com certeza, porém, é que o primeiro edifício de estilo 

gótico que São Paulo conheceu foi a igreja anglicana (1873), edificada pela colônia 
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britânica residente na cidade, com projeto diretamente influenciado pela cultura 

arquitetônica inglesa do período vitoriano50. Livremente inspirada nas pequenas igrejas 

rurais da Inglaterra medieval, aliava a aparência frusta do Early English Style aos efeitos 

policrômicos obtidos com a alvenaria de tijolos de vários tons, típica do High Victorian 

Style. Por razões de ordem político-religiosa, fundamentadas na carta constitucional do 

Império, foi-lhe negada a presença da torre, elemento arquitetônico que por sua altura 

mais chama a atenção num edifício de culto cristão, além de lhe ser atribuído, por 

tradição, o simbolismo de conotar a mística ascensão da alma devota em direção a Deus 

(figs. 208 a e 208 b). 

                  Três anos mais tarde, Elias Fausto Pacheco Jordão (1849-1901), engenheiro 

ituano formado nos EUA, então ocupando o alto cargo de diretor geral de obras públicas, 

projetava a Escola do Arouche, a primeira escola primária erguida pelo governo provincial, 

a qual, como já analisado, ostentava na despretensiosa fachada elementos decorativos 

extraídos do Gótico Perpendicular inglês (fig. 118). Ao eleger esse estilo como fonte de 

inspiração ornamental para a sua escola, pretendeu sem dúvida o engenheiro associar à 

construção provincial, iniciativa pioneira consagrada ao ensino público, a ideia de 

progresso educacional, que àquela altura vinha caminhando a passos largos no âmbito do 

mundo anglo-saxão51. 

                   Gótico também, agora em versão lombarda, era o repertório formal e decorativo 

usado pelo engenheiro italiano Pucci para revestir um tipo edificatório hospitalar de 

criação setecentista, o sistema de pavilhões, segundo o qual foi planejado o Hospital da 

Santa Casa de Misericórdia (1879)52. Fato que nos leva a assinalar que a dissociação entre a 

sintaxe compositiva e o vocabulário formal era, desde os ensinamentos de J. N. Louis 

Durand (1760-1834), um dos traços mais marcantes da arquitetura eclética. Pretendeu-se 

ver na escolha desse estilo uma decisão de caráter estritamente religioso, tomada pelo 

provedor da Santa Casa, monsenhor João Jacinto Gonçalves de Andrade (1825-1898)53. 

Mas a verdade é que o revivalismo gótico, que se infiltrava tardiamente nos centros 

adiantados do País por essa época, mostrando-se muitas vezes em edifícios de natureza 

profana, estava, como assinalado por Luciano Patetta, intimamente ligado às convenções 

tipológico-estilísticas e às concepções de modernidade e civilização, constituindo por esse 

motivo, e em razão de sua novidade e exotismo, uma sedutora tentação, em relação aos 

estilos classicistas, já um tanto maçantes, por nunca saírem de moda (fig. 111). Ademais, 
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no caso específico de construções hospitalares, sabe-se que havia, inclusive, uma 

importante razão de cunho técnico-profilático a justificar o uso de abóbadas ogivais na 

arquitetura das enfermarias, tal como defendia o sanitarista francês Casimir Tollet (1828-

1899), se bem que isso talvez não fosse do conhecimento do autor do hospital paulistano, 

já que as enfermarias por ele projetadas estavam simplesmente forradas com tetos planos 

estucados54 (fig. 114). 

           Ainda outra expressão de medievalismo arquitetônico datada dos tempos 

imperiais vamos encontrar no projeto do Quartel dos Permanentes, de autoria do 

engenheiro Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928), mas deixaremos a análise 

desse edifício para mais tarde, quando discorrermos sobre as últimas obras oficiais 

construídas na Capital durante a época monárquica. 

          O aparecimento de uma nova modalidade de linguagem clássica empregada na 

arquitetura paulistana já podia ser observado no Paço da Assembleia Provincial e Câmara 

Municipal (1877-1879), de autoria do engenheiro francês Eusébio Stevaux (1826-1905). 

Esse profissional, que ocupava um cargo na repartição de obras públicas, teve 

oportunidade de contribuir para a eliminação de importantes traços da arquitetura 

colonial da cidade, ao projetar reformas e reconstruções de antigos edifícios 

governamentais. Demonstrou ter preferência por um léxico baseado no estilo oficial do 

Segundo Império francês, adotado com intenções precipuamente simbólicas: a cobertura 

tronco piramidal recoberta de ardósias certamente importadas existente no prédio 

reformado, por exemplo, reportava-se diretamente aos telhados com campanários ou 

lanternins dos hôtels de ville franceses ou, mais especificamente, das mairies parisienses do 

tempo do Barão Haussmann (1809-1891). Inspiradas na Renascença, essas sedes de 

arrondissements seguiam a disposição geral do Louvre de Hector Lefuel (1810-1880), 

paradigma internacionalmente aceito para edifícios públicos com fins administrativos e 

burocráticos55 (fig. 209 a). 

                   Na cobertura da sede da Assembleia provincial paulista, à frente da aludida 

cúpula simbólica de quatro panos, via-se um mostrador de relógio inserido numa 

composição arquitetônica de gosto renascentista francês, enquanto, acima dos pavilhões 

terminais, erguiam-se frontões triangulares, rigidamente neoclássicos, cujos tímpanos se 

achavam decorados com arabescos de inspiração rococó. Nas platibandas, esculturas 

alegóricas de tamanho desproporcional assombravam, representando, conforme 
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testemunhos contemporâneos, a Agricultura, a Ordem, a Lei e a Justiça. Essa miscelânea 

de elementos provenientes de estilos arquitetônicos díspares longe estava de desagradar 

os observadores contemporâneos, embora hoje nos cause certa inquietação as 

incompatibilidades estéticas e estilísticas identificadas no edifício (figs. 209 b e 209 c). 

                  Ao contrário do que poderíamos imaginar, a construção deve ter sido 

entusiasticamente recebida como a primeira manifestação de legítima arquitetura em 

terras paulistanas. Pois até Junius, pseudônimo de Firmo de Albuquerque Diniz (1828-?), 

de gosto arquitetônico apurado na Corte, onde já triunfava o Ecletismo, se alongou em 

considerações acerca desse edifício no seu livrinho Notas de viagem (1882), atribuindo 

erradamente a autoria do projeto ao engenheiro E. F. (Elias Fausto Pacheco Jordão), 

então Diretor de Obras Públicas, superior hierárquico do verdadeiro autor, Eusébio 

Stevaux.        

                   De acordo com estudos que desenvolvemos sobre a produção arquitetônica de 

Eusébio Stevaux56, a ele também deve ser atribuída a autoria da reconstrução do Palácio 

do Governo (figs. 210 a e 210 b). Isso explicaria as coincidências formais existentes entre 

esta edificação e a sede da Assembleia Provincial a que acabamos de nos referir. Na 

fachada do palácio, estava presente o mesmo sincretismo estilístico desagradável visto 

anteriormente. Neste caso, porém, a solução de coroamento invertia-se: um frontão de 

secura neoclássica dominava o corpo central da fachada, justapunha-se a elementos em 

forma de edícula, ou tabernáculo, que arrematavam os pavilhões das extremidades.   

Quanto ao pórtico central suportado por quatro colunas, que se vê em imagens 

posteriores a 1886, deve ser o resultado de um acréscimo introduzido pelo próprio autor 

no projeto original. Uma imagem atribuída ao fotógrafo Militão, datada de 1884 ou 1885, 

hoje pertencente ao acervo do Museu Paulista, mostra-nos a edificação concluída, 

desprovida, porém, desse importante elemento arquitetônico supletivo. O efeito estético 

do prédio reformado era tão desinteressante, que provavelmente foi o próprio engenheiro 

provincial quem convenceu o vice-presidente em exercício José Luís Almeida Couto (9 de 

agosto de 1884 a 19 de maio de 1885) a mandar fazer a junção do pórtico, solução que 

conferiria um ponto de interesse  na decepcionante fachada principal. 

                  Ainda outra obra deve ser atribuída a Stevaux, a intervenção ocorrida na 

Faculdade de Direito entre os anos de 1884 e 1885, numa época em que o engenheiro se 

responsabilizava por todas as construções e reformas de edifícios provinciais paulistas 
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sediados na Capital 57 (fig. 211). Ao observar a nova fachada da faculdade, 

reencontraremos elementos arquitetônicos semelhantes aos que ocorriam nas demais 

edificações governamentais da cidade. A preocupação maior do engenheiro neste caso foi 

conferir uma estrutura simétrica à velha fachada conventual, fazendo com que a porta de 

ingresso do edifício ficasse em posição centralizada em relação à composição 

arquitetônica. A estrutura da portada comportava um par de colunas jônicas a ladear a 

entrada, e, acima, havia uma grande abertura semicircular (figs. 212 a e 212 b). A parede 

da frente do velho convento foi então dividida ritmicamente com pilastras colossais 

almofadadas, entre as quais se posicionavam as janelas, e, sobre a platibanda, acima do 

portal, distinguia-se uma composição provida de um mostrador de relógio, que atuava 

como coroamento de todo o frontispício. 

                  Essa estrutura decorativa, poderíamos dizer, constituía uma das marcas 

distintivas na obra ingenuamente eclética de Stevaux. Em contraposição aos frontões 

secamente neoclássicos que serviam de coroamento aos corpos ressaltados, estava 

sempre presente a composição em forma de edícula, ou tabernáculo (pequena estrutura 

em forma de templo), eriçada de pináculos, provida de frontão curvo ou cornija 

semicircular, e flanqueada de volutas, destinada a emoldurar mostradores de relógios 

instalados no topo dos edifícios que o engenheiro construía ou reformava (Assembleia 

Provincial, 1877-1879, Palácio do Governo, 1881-1886 – neste último edifício os 

mecanismos nunca foram instalados –, e Faculdade de Direito, 1884-1885). Composição 

essa extraída do repertório da Renascença francesa, matriz do estilo arquitetônico 

dominante na França sob o reinado de Luís Napoleão (1852-1870), e, ainda em moda 

durante os primeiros anos do período histórico subsequente, a Terceira República58. Um 

tipo de composição habitual em obras do Ecletismo paulistano, mas que na São Paulo dos 

anos de 1880 constituíam exemplares únicos.  

                  O mesmo estilo imperial francês, exuberante e presumido, compareceria ainda 

mais uma vez, embora de maneira igualmente canhestra, na prosaica fontezinha do Largo 

de Palácio (1886), atual Pátio do Colégio. Mandada construir pelo presidente João Alfredo 

(1835-1915), foi executada por Serafim Corso, mestre de obras especializado em grutas de 

jardim, a partir de um esboço fornecido provavelmente por um dos engenheiros 

provinciais59. Essa fonte, em que se misturavam a presunção do estilo imperial francês e o 

bucolismo do paisagismo pitoresco (fig. 51), presente nas pedras e troncos de cimento, 
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especialidade do construtor, e que poderíamos imaginar como uma fusão só possível de 

ser encontrada num pequeno chafariz de cidadezinha do interior, tinha na verdade ilustres 

exemplares franceses como modelo. Ao lado da fonte do arquiteto Gabriel Davioud (1824-

1881), projetada para o Boulevard Saint Michel (Paris, 1856-1860), achava-se a gigantesca 

fonte do Palácio de Longchamp, de Henri Espérandieu (1829-1874), construída em 

Marselha, entre 1862 e 1869, da qual a fontezinha do Largo de Palácio nada mais seria do 

que uma modestíssima versão60. Em que pese seu aspecto tosco e provinciano, era uma 

das primeiras construções puramente ornamentais da cidade de São Paulo,  elegante 

mesmo, na opinião complacente de Raffard61.  Criada para disfarçar um canto desgracioso 

do jardim daquele largo; jardim, aliás, que, com outros contemporâneos (Largo Municipal, 

1879, e Largo do São Bento, 1887), representava a conquista do espaço público da Capital 

pelas faixas superiores da sociedade. Camadas que não mais se conformando em se 

manter confinadas, à distância segura dos extratos populares, procuravam desde então 

desenvolver o hábito de ir espairecer em bancos de praças sugestivamente ajardinadas. 

                   De todas as obras realizadas na etapa que estamos enfocando, a de maior 

expressão arquitetônica é, incontestavelmente, o Monumento do Ipiranga (1885-1895), 

reputado por décadas a mais bela edificação do País. Projetado fora do cenário cultural da 

cidade, pouca influência direta deve ter exercido sobre a arquitetura paulistana durante os 

anos iniciais de sua construção, conquanto se tenham tornado habituais as visitas às obras, 

situadas naquele tempo em local ermo e só acessíveis mediante longo percurso de 

bonde62.  

                  Concebido pelo engenheiro italiano Tomás Gaudêncio Bezzi (1844-1915), 

radicado na Corte e ligado ao círculo de amizades do Imperador, o projeto sofreu 

sucessivas remodelações. A princípio assumiu a forma de um edifício em quadra (fevereiro 

de 1883), com três pavimentos, segundo o modelo de velhos palácios italianos. A fachada 

principal nessa versão assemelhava-se à do Reggia di Caserta (1752-1847), por exemplo63 

(fig. 213). Depois ao monumento foi imposta a configuração aberta da letra E, de tradição 

clássica francesa. Elevado a partir de 1885, sob a responsabilidade do engenheiro Luís 

Pucci, teve suprimidas lamentavelmente suas alas extremas avançadas, por motivo de 

economia, decisão que lhe prejudicou bastante a composição originalmente bem 

equilibrada, pois o agora volumoso e saliente corpo central não encontraria o adequado 

contrapeso visual nos pouco expressivos pavilhões terminais.  Retórica e magnificente, 
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com detalhes arquitetônicos perfeitamente elaborados, a expressão arquitetônica da 

construção, filiada ao Classicismo eclético, orientava-se pelo método de composição dos 

projetos acadêmicos contemporâneos realizados na Europa: sistema de tramos regulares, 

eixos de simetria, composição feita com blocos hierarquizados, organizados em 

formações piramidais e submetidos a efeitos de luz e sombra bastante acentuados. 

                   Naquele momento a ênfase plástica exagerada, de fato uma verdadeira 

megalomania arquitetural, decalcada em vários períodos da história da arquitetura, 

sobretudo clássica, apoderava-se dos principais monumentos estrangeiros de caráter 

nacional, fazendo-os refletir simbolicamente, através do monumentalismo, da decoração 

excessiva e do luxo transbordante, todos os valores ético-culturais consolidadores do 

Estado burguês. Durante a segunda metade do século XIX, todas as grandes cidades da 

Europa e da América do Norte exibiam construções públicas monumentais, de dimensões 

avantajadas e de arrogante aparência: as Casas do Parlamento inglês (1840-1870), o 

Capitólio de Washington (1850-1868), a Ópera de Paris (1861-1875), o Palácio da Justiça de 

Bruxelas (1866-1883), o parlamento austríaco (1874-1883), o Reichtag de Berlim (1884-

1894), o parlamento da Hungria (1885-1904), a prefeitura de São Francisco (1913-1917), e 

assim por diante. 

                   E coisa parecida não deixou de ocorrer com o Monumento do Ipiranga, erguido 

em São Paulo. Na versão definitiva, a construção teve o corpo central transformado numa 

massa de formas impositivas, valorizada pelo ático e pelo robusto templete de colunas 

duplas, assentado sobre o pódio representado pelo andar térreo64. Ao mesmo tempo, as 

alas laterais perderam materialidade graças à presença de galerias sobrepostas. Na parte 

relativa ao piso superior, abriram-se loggie cuja composição, articulando pilastras, colunas 

e arcos, baseava-se nas sofisticadas arcadas da Biblioteca Marciana (1532-1554), de Jacopo 

Sansovino (1486-1570)65. Os pavilhões das extremidades, contudo, da maneira como 

foram concebidos, não tiveram presença suficientemente marcante, como já observado, 

para contrabalançar a corpulência do pavilhão central, efeito que decepcionou Raffard ao 

examinar o monumento em 189066. Se maiores recursos houvessem sido destinados à 

obra, não só o projeto integral poderia ter sido executado, como também, muito 

provavelmente, seu autor teria preferido rematar o corpo central não com um ático a céu 

aberto, como hoje se vê, mas com um gigantesco domo metálico, de contorno bastante 

inflado, e assim conseguir reforçar o perfil volumétrico da construção, a exemplo do que 
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vinha sendo feito praticamente em todos os edifícios monumentais recentemente 

executados no Exterior (figs. 214 a e 214 b). 

          Idealizada como um suntuoso palácio de destinação incerta para comemorar a 

independência política do País, a obra celebrava, concomitantemente, a instituição da 

monarquia constitucional representativa e a dinastia reinante dos Bourbon e Bragança, 

então experimentando o franco declínio de seu prestígio. As implicações políticas que 

envolviam a ideia da construção do edifício monumental acabaram por retardar o início 

dos trabalhos, embaraçados durante algum tempo pela Assembleia Provincial, na época 

dominada por setores da oposição67. Como sua disposição interna não era adequada aos 

fins escolares que lhe quiseram impor em 188568, o edifício passou a abrigar o museu 

estadual a partir  dos primeiros anos do período republicano (1893). 

                   Seria sem dúvida muito proveitosa para o aprofundamento de nossos 

conhecimentos sobre o universo da cultura arquitetônica paulistana de tendência eclética, 

que se constituía no último quartel do século XIX, a análise pormenorizada da polêmica 

suscitada pelo concurso do Liceu Ipiranga (1884). Essa controvérsia acabou envolvendo 

grande número de pessoas, críticos e engenheiros concorrentes, que manifestavam suas 

opiniões e suas divergências em algumas folhas da Capital, entre elas: o Correio Paulistano, 

A Provincia de São Paulo e a Gazeta Liberal. No entanto, dado o fato de ser inviável e 

inoportuno enfrentar tarefa tão complexa neste instante, propomo-nos somente 

comentar aqui, de passagem, alguns aspectos pertinentes ao assunto que ora nos absorve 

a atenção69. 

          O que, de imediato, salta aos olhos de quem lê as várias críticas feitas aos 

projetos participantes do concurso é o fato de os critérios utilizados na avaliação já serem 

baseados, todos eles, ou em prestigiosos modelos da arquitetura europeia do passado 

(Antiguidade greco-romana e Renascença), ou em alguns modelos arquitetônicos 

contemporâneos, realizados no Exterior e tidos como excelentes, ou então na recente 

literatura especializada estrangeira. As citações realmente abundavam: não só os grandes 

mestres de ontem, Vitrúvio (século I a. C.), Michelangelo (1475-1564), Sangallo (1453-

1534), Vignola (1507-1573), e Palladio (1508-1580) eram nomeados, como também críticos 

e historiadores atuais, tais como, Wilhelm Luebke, 1826-1893, Paul Letarouilly, 1795-1855 

(Edifices de Rome moderne, 1840-1847), Jakob Burckhardt, 1818-1897 (Die Kultur der 

Renaissance in Italien, 1858, e Geschichte der Renaissance in Italien, 1867) e Oskar Mothes, 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 926 

1828-1903, arquiteto e arqueólogo alemão, evocado por um crítico por censurar as 

características da arquitetura romana dos séculos II a IV, então considerada do período de 

decadência. Tratadistas modernos (Léonce Reynaud, 1803-1880, de tradição Beaux-Arts, 

autor do Traité d’architecture, 1850-1858) e arquitetos que se vinham distinguindo em 

alguma área específica (como Félix Narjoux, 1836-1891, especializado em arquitetura 

escolar) eram igualmente lembrados. Entre os protótipos antigos citavam-se, de modo 

aprovativo, o Palácio Farnese (1517-1589), modelo ideal de palácio renascentista, e como 

exemplo condenável o Arco de Constantino (315 d.C.), por suas soluções nada ortodoxas 

(um crítico conservador não tolerava as licenças apresentadas pelo entablamento desta 

construção). Entre os exemplos de arquitetura contemporânea internacional, eram 

mencionados: o grande colégio Chaptal (1866-1876), de Paris, de autoria de Eugène Train 

(1832-1903); a Escola Politécnica, de Munique (fig. 215) (antes conhecida como Technische 

Hochschule, 1864-1868), de autoria do arquiteto Gottfried von Neureuther (1811-1887)70; o 

Trocadéro (1878), de Gabriel Davioud, e como exemplo pouco recomendável, a cúpula da 

Ópera de Paris, atual Palais Garnier (1861-1875), de  Charles Garnier (1825-1898), que, 

garantiam, com sua  exagerada ornamentação desagradava aos próprios parisienses. 

                  Todos os críticos, porém, por mais que divergissem uns dos outros a propósito de 

quais os melhores planos do concurso, partiam para analisá-los dos mesmos princípios ou, 

antes, das mesmas condições de beleza, correntemente ensinadas nas academias: 

harmonia, ordem, unidade, variedade, clareza, regularidade e simetria. Em nome dessas 

qualidades eram acolhidos ou repelidos os diferentes projetos. Por outro lado, todos, 

analistas e participantes, concordavam tacitamente num ponto, na inevitabilidade da 

linguagem clássica da arquitetura, sendo o vocabulário formal e ornamental empregado 

nas diversas propostas, quase todo ele, extraído de períodos classicistas. Por meio das 

descrições feitas, sabemos que nos desenhos se viam peristilos em forma de templo 

grego, ordens sobrepostas, rusticação, cúpulas, frisos decorados à Renascença, corpos 

centrais com aparência de arco triunfal, grupos escultóricos, platibandas de balaustradas, 

telhados altos { francesa e até ornatos “rô cô cô”[sic]. 

           A gratuidade de algumas críticas, quando não revelava a ignorância de quem as 

emitia, denunciava a intenção deliberada de prejudicar certos concorrentes. Assim 

aconteceu a Ar e Luz, que saiu em defesa de seu projeto por ter sido ironizada e 

classificada de eclética (em sentido negativo) a utilização simultânea que fez das quatro 
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ordens (dórica, jônica, coríntia e toscana). Afinal, a superposição de ordens era um recurso 

compositivo típico dos palácios da Renascença italiana! Outro articulista implicou-se com 

as meias-colunas de um dos planos em análise, que suportavam trechos ressaltados de 

entablamento, da mesma maneira como aparecem no Arco de Tito e no Arco de 

Constantino, pertencente ao período então considerado de decadência da arquitetura 

romana. A essa objeção o concorrente responsável pela proposta, Marius, respondeu de 

maneira desastrada, esclarecendo que tudo o que fizera fora simplesmente inspirar-se no 

célebre arco erguido por Vitrúvio [sic] e até então conservado na Itália... Ainda outro 

arquiteto pecou de modo capital com seu projeto, sendo por isso fulminado pelo analista 

anônimo: 

 

Na fachada, o auctor mostrou-se patriota, e, em vez de ir procurar no 

estrangeiro, encontrou mesmo aqui o que lhe convinha. O pavimento térreo é 

tratado no estylo das casas communs de aluguel desta cidade, levando seu 

escrupulo até adoptar, para as janellas a bitolla da illma. camara municipal.71 

 

           Havia, em contrapartida, unanimidade em relação ao tratamento a ser dado às 

formas do passado: deveriam ser manejadas com liberdade e adaptadas aos usos 

modernos. Ninguém defendeu, em momento algum, a fidelidade arqueológica a nenhum 

dos repertórios estilísticos empregados, sendo comum nos planos apresentados a mistura 

de elementos do Renascimento italiano e da Renascença francesa. Ar e Luz, por sua vez, 

fundamentou sua inspiração nos palácios renascentistas italianos, por ser o partido dessas 

construções o que melhor se adaptava às necessidades dos dias correntes. Como 

facilmente se infere, a maioria dos partidos então utilizados nas propostas eram 

característicos do Ecletismo da segunda metade do  Dezenove, predominando os corpos 

centrais de sólido aspecto, carregados de alegorias e ornatos, a centralizar composições 

formadas de alas secundárias e pavilhões terminais, solução esquemática usual que, aliás, 

remontava ao Classicismo francês. Aparentemente, o maior problema dos participantes 

no plano formal era encontrar a expressão justa a ser conferida ao projeto arquitetônico 

escolar, a qual revelasse a um só tempo a natureza e a distribuição interna da edificação. 

Ora o projeto era considerado espalhafatoso demais, assemelhando-se por isso a cassinos 

de cidades de banho (Independência), ora, ao contrário muito severo (Orion), quando não 
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completamente insignificante (Labor, Europa e Arquimedes). Eram, com efeito, sutis as 

regras da conveniência e a esse assunto delicado dedicou umas poucas linhas um dos 

críticos anônimos citado em editorial do A Provincia de São Paulo, no intuito de orientar 

adequadamente os juízes no exame das propostas: 

 

Suppondo satisfeitas as condições da necessaria solidez, convem investigar 

quaes os que preenchem os requisitos de uma boa disposição e de um aspecto 

em harmonia com o fim a que são destinados. 

O monumento [escultórico a ser erguido no Ipiranga] deverá ser grandioso e 

imponente por suas formas, materiaes e attributos decorativos, inspirados em 

larga parte no facto historico que commemora. 

A escola, que poderá um dia ser votada ás bellas artes, deverá distinguir-se 

pela correcção de suas linhas, pela perfeita harmonia de seus elementos, pelo 

bem entendido evidenciamento de suas partes e pela decoração elegante e 

racional. Por esta ultima condição e ntendemos a propriedade dos attributos 

a sua boa ordem e proporções e a não demasiada profusão. De sorte que o 

edifício não seja confundido com um cassino ou outro estabelecimento.72 

          O professor Carlos Lemos (1925- )73, ao comentar artigos de autoria de 

Independência (Ramos de Azevedo) publicados em A Provincia de São Paulo em resposta a 

censuras feitas a seu projeto, observou que as discussões estéticas então travadas nos 

jornais não eram nem originais nem profundas, aí compreendidas as próprias colocações 

de Azevedo. Ficamos a nos perguntar como poderia ser de outro modo, pois, afinal, esses 

rapazes que deixavam o Brasil para formar-se no Exterior, voltavam de tal modo 

deslumbrados, que não estavam em condições de questionar o mundo novo em que 

acabavam de ingressar. Práticos e empreendedores, esses jovens engenheiros-arquitetos, 

destituídos de interesse pela especulação intelectual ou estética e sem motivação para 

profundas reflexões críticas, compenetravam-se dos ensinamentos ministrados nas 

escolas estrangeiras com uma reverência um tanto rotineira, empolgados sobretudo pela 

perspectiva de poder reproduzir na terra natal aquilo que julgavam constituir a 

quintessência da civilização. Só muito mais tarde, com o surgimento de uma crítica de 

fundo nacionalista, como aliás notou Lemos com muita propriedade74, é que se encerraria 

este ciclo do Ecletismo brasileiro, caracterizado pela completa e irrestrita subserviência 
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aos mais convencionais padrões arquitetônicos internacionais. 

           A opinião pública da época conhecedora da arquitetura internacional 

impacientava-se, da mesma forma, com a situação das construções brasileiras, que ainda 

não dispunham de condições para imitar com fidelidade as obras estrangeiras. Numa 

memória sobre o Brasil preparada para a Exposição Universal de Paris, de 1889, às 

vésperas da Proclamação da República portanto, afirmava o Barão do Rio Branco (1845-

1912) que a arquitetura brasileira parecia, havia trinta anos, ter retrogradado, exceto para 

a construção das habitações particulares “e sobre tudo das casas de campo” (ou seja, das 

vilas burguesas, que então surgiam timidamente). Atribuía a insuficiência nacional da 

cultura artística à falta de modelos, ao pequeno número de professores, à ausência quase 

completa de educação artística nas camadas dirigentes, à diminuta clientela de amadores 

e colecionadores, e, por conseguinte, ao pouco encorajamento concedido aos artistas de 

talento. Considerava também que havia sido um grande mal no Brasil a intervenção de 

engenheiros na arquitetura de edifícios, mau hábito herdado do período colonial75. E nesse 

aspecto parecia estar não só munido de certa prevenção contra o velhos engenheiros 

militares, mas também influenciado pela realidade contemporânea de países como a 

França, onde era intensa a rivalidade entre engenheiros e arquitetos – ora andando às 

turras, com mútuas acusações, ora em comunhão, quando os arquitetos  acatavam, e 

invejavam, as ousadias técnicas praticadas por engenheiros – e não pela realidade 

nacional, onde o espírito de emulação entre essas duas categorias profissionais existia 

também, mas em intensidade muitíssimo menor. Mesmo porque o número extremamente 

reduzido de arquitetos formados na Academia das Belas-Artes, deixava evidente que não 

eram suficientes para responder às necessidades do País. 

           Parece mesmo que os últimos tempos do Império foram agitados em termos de 

crítica arquitetônica, pois até o Ministro do Interior Antônio Ferreira Viana (1833-1903) 

cogitou naquele ano de 1889 trazer para o Brasil um arquiteto europeu “com o angelico 

fim de formar o gosto architectonico nacional”76. Com o que só conseguiu provocar a forte 

reação dos profissionais da Corte associados ao Instituto Politécnico, do qual era 

presidente o Conde d’Eu (1842-1922). A atitude de Viana foi considerada injuriosa para 

com a classe dos arquitetos e engenheiros nacionais ou domiciliados no País. Estes 

profissionais, contudo, tinham uma concepção extremamente simplista da questão. 

Segundo um deles, para melhorar a arquitetura nacional bastava aplicar as 
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boas regras architectonicas harmonisadas com o programma da Escola 

Polytechnica e Academia de Bellas-Artes sob o ponto de vista 

architectonico.77 

 

          Com uma visão tão provincianamente comportada não admira que estivessem 

distantes de muitas das recentes tendências da arquitetura internacional, então 

apresentando desde as audácias acadêmicas do monumentalismo grandioso e lírico do 

Segundo Romantismo, que já não demonstrava apego às regras historicistas tradicionais, 

até os extraordinários arrojos técnicos e estruturais de  Gustave Eiffel  (1832-1923), Charles 

Dutert (1845-1906) e Victor Contamin (1840-1893), exibidos na exposição universal de 

1889. Diversidade que revelava a pujante vitalidade de uma cultura arquitetônica europeia 

de fins do século XIX que se empenhava com todas as energias em ir ao encontro de seu 

futuro. 

                   No Brasil, parecia ficar cada vez maior a distância existente entre a atuação 

rotineira dos profissionais locais e as exigências do gosto europeizado expressas pelas 

elites do País. Quando foi necessário projetar o pavilhão brasileiro para a Exposição 

Universal de 1889, as autoridades nacionais promoveram um concurso na França, do qual 

só participaram uns poucos arquitetos estrangeiros. O projeto ganhador, de autoria de 

Louis Dauvergne (1854-1903), construído ao pé da Torre Eiffel, tinha uma aparência 

totalmente internacionalizada (fig. 216).  

                    Inspirado na rebuscada linguagem eclética daqueles anos, o pavilhão possuía 

formas bastante pomposas. Exibia alta torre lateral, mansardas metálicas e estava cheio 

de referências a diferentes períodos da história da arquitetura europeia. Sua aparência não 

diferia muito do pavilhão português presente na mesma exposição, adornado nas 

aberturas com molduras do Barroco setecentista lusitano. A única alusão à especificidade 

do país sul-americano participante eram as quatro figuras grecizadas de índios, 

semelhantes a estátuas de mármore branco, que, adossadas a uma das fachadas, 

representavam rios brasileiros78. Além disso, havia vagas referências à arquitetura 

manuelina, como bossagens em forma de pontas de diamante num dos cantos da face 

externa principal (alusão decerto à famosa Casa dos Bicos, de 1523, em Lisboa), e vários 

dosséis incrustados nas paredes externas, em forma de proas de antigos navios romanos, 

numa alusão metafórica ao ciclo das grandes navegações dos séculos XV e XVI, momento 
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histórico em que se deu a descoberta do Brasil. Em compensação, no jardim circundante 

ao pavilhão, expandia-se um ambiente tropical, cheio de belas flores, bananeiras, 

palmeiras e orquídias79. Uma crítica publicada na revista francesa Le moniteur des 

architectes (1888, V.22, col. 89) não deixou mesmo de reparar no fato peculiar de ter a 

comissão julgadora preferido ignorar o único projeto concorrente – denominado Rio de 

Janeiro – que procurara estabelecer algum vínculo formal mais evidente com o país 

promotor do concurso80. 

                   A verdade é que para setores governamentais do Brasil imperial devia parecer 

inadequado, até mesmo indecoroso, acentuar em demasia o aspecto exótico da cultura 

nacional, sobretudo quando isso se dava num evento que, pretendendo comemorar o 

centenário da Revolução Francesa, desejava, de fato, celebrar de forma apoteótica o 

predomínio mundial exercido de maneira inconteste pela civilização burguesa da Europa 

ocidental. 

           Retornando, todavia, ao modesto contexto cultural da capital paulista, e 

retomando a análise dos edifícios construídos na última etapa da arquitetura paulistana 

sob o Império que vínhamos fazendo, observamos que se o classicismo eclético logo se 

arraigou nas construções civis, demorou algum tempo a frequentar a arquitetura dos 

templos católicos, até então dominada por persistências do prosaico Barroco da cidade. O 

naturalista suíço Von Tschudi (1818-1889), por exemplo, que passou por São Paulo em 

1858, observou que os edifícios religiosos não tinham nenhum gosto arquitetônico. Em sua 

opinião, os conventos, grandes como quartéis, apresentavam surpreendente 

irregularidade, sobretudo com relação à fenestração. De fato, as várias igrejas reformadas 

entre as décadas de 1860 e 1890, São Gonçalo, Santa Ifigênia, Boa Morte, Consolação, 

entre outras, mantiveram-se aferradas a um vocabulário antiquado e convencional, 

praticamente imutável: arcos abatidos, sobrevergas encurvadas, torres coroadas com 

coruchéus bulbosos de alvenaria, frontões de curvas e contracurvas ornados com 

pináculos, etc. Da mesma maneira, a capela do Convento da Luz, iniciada em 1776 – e 

ainda em 1841 exibindo dois singelos frontispícios, um coroado com empena e o outro 

com frontão triangular–, ganhou a sineira atual e o coroamento em volutas que olha para o 

lado da cidade, de notório sabor barroco, num período tardio, compreendido entre os anos 

de 1844 e 186281. Somente a capela do Seminário da Luz e a do Cemitério da Consolação, 

ambas da década de 1850, haviam conseguido escapar – e a primeira só parcialmente – da 
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fastidiosa tradição local. Com a exceção da capela funerária, praticamente todos os outros 

templos paulistanos conservavam a mesma estrutura compositiva no tramo principal da 

fachada: uma porta central e três janelas espaçadas de modo regular no pavimento 

superior, sendo esse lanço complementado nas laterais por um ou dois outros lanços 

correspondentes às partes inferiores das torres, raramente erguidas em toda a altura. 

           O primeiro exemplar eclético a romper com essa quase insuperável tradição foi o 

Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que teve sua pedra fundamental lançada em 1881 

nos Campos Elísios. Três anos mais tarde uma modesta capela já estava concluída e 

consagrada82. Foto tirada por Militão do alto do Canudo de João Teodoro em 188783 revela 

que na ocasião a parte anterior da ala direita do liceu de comércio, artes e ofícios, cuja 

existência vinha sendo cogitada desde 1882, também estava acabada, consistindo num 

sólido sobrado de três pavimentos coroado de frontão, segundo a fórmula compositiva 

neoclássica e o repertório ornamental neorrenascentista.  

                   As obras da igreja só foram retomadas sob a forma de um vasto e suntuoso 

templo de aspecto basilical a partir de 1890, já sob a República, com projeto de autoria do 

engenheiro-arquiteto salesiano Domingos Delpiano (l844-1920). Este havia chegado a São 

Paulo dois anos antes, após haver idealizado na República Oriental do Uruguai várias obras 

para a congregação da qual era coadjutor84.  

                  A solução de conjunto, no entanto, com a igreja no centro, envolvida pelas alas do 

liceu foi proposta originalmente pelo padre Luís Lasagna (1850-1895) que, de visita à 

cidade em 1883, teria deixado nas mãos dos responsáveis leigos a foto do colégio de 

Lanzo, na Itália. De qualquer forma, como autor da primitiva capela erguida antes da 

chegada dos padres salesianos em 1885, e divisada no fundo da foto de Militão, é 

apontado o irmão João Maria Alberani (1830-1913), do colégio jesuítico de Itu, para o qual 

planejaria depois a capela dos alunos (1886-1891)85. 

                   Provavelmente, os trabalhos iniciais da capela foram dirigidos pelo engenheiro 

Alberto Saladino Figueira de Aguiar, pois consta que esse engenheiro, ao contrário da 

maioria de seus colegas contemporâneos, de tendência positivista, era muito ligado às 

coisas de igreja, tendo sido o primeiro presidente de uma Confraria de São Vicente de 

Paulo, sob a denominação de Conferência do Sagrado Coração de Jesus86. Foi Saladino 

quem, encarregado pelo bispo D. Lino Deodato, adquirira o terreno para a edificação 

principiada em 1881, circunstâncias que nos fazem admitir como plausível haja sido esse 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 933 

mesmo engenheiro87 o responsável técnico pela construção da ala direita do liceu e da 

capela antecessora da primeira igreja de forma basilical da cidade de São Paulo. 

          O santuário salesiano, por sua vez, com projeto datado dos últimos momentos do 

Império (1888-1889 aproximadamente)88, constituiu o primeiro templo à europeia da 

capital paulista. De estilo neorrenascentista, tão caro aos arquitetos peninsulares, foi 

decorado por artistas daquela origem (marmoristas, pintores, estucadores, etc), sendo 

nele empregados mármores vindos da Itália (o altar-mor, por exemplo, foi executado com 

mármore de Turim, cidade onde se localiza a sede da congregação). O interior da basílica 

denota luxo e uma variedade decorativa até então desconhecida nas igrejas paulistanas, 

com colunas de escaiola, pinturas parietais, painéis e frisos ornamentais, tendo sido muito 

frequentada até as primeiras décadas do século passado pelas camadas elevadas da 

sociedade paulistana, que nutriam pelo templo, particular afeição (fig. 217). 

                   Se a edificação da Basílica do Sagrado Coração de Jesus constituiu uma ruptura 

com a tradição formal e construtiva das igrejas católicas da cidade, a chegada do 

engenheiro e arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo à Capital, em 1886, veio, de 

modo equivalente, dar significativo impulso qualitativo às obras realizadas pelo governo 

da Província – além de representar um reforço de suma importância no processo de 

renovação da arquitetura privada da camada dominante, fenômeno que já vinha 

ocorrendo com relativa intensidade nos últimos dez anos. 

           A Tesouraria de Fazenda (1886-1891), sede que o governo provincial mandara 

erguer anos antes para receber uma repartição do governo central e cuja obra jazia 

abandonada, foi logo recomeçada em novas bases. É-nos desconhecida a aparência do 

edifício concebido e iniciado em 1882 por Stevaux para aquele ponto do Largo de Palácio, 

mas com toda a certeza, sob o prisma estético, era incomparavelmente inferior aos planos 

postos em execução por Ramos de Azevedo89(fig. 218 c). Imaginado como uma massa 

compacta, de forma cúbica, e isolado das construções vizinhas tal qual o projeto anterior 

(insistamos nesse aspecto), o novo edifício da tesouraria veio contribuir para a organização 

do espaço urbano mais coerente da cidade nos últimos anos do século XIX – o primeiro 

centro cívico paulistano –, completado mais tarde com outros edifícios administrativos 

levantados pelo próprio Ramos de Azevedo (fig. 218 a). 

          De linhas muito bem definidas e superfícies parietais predominantes, com uma 

fachada principal provida de um antecorpo central decorado com colunas coríntias de 
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fuste liso, apoiadas em pódio rusticado e a suportar um frontão triangular, a tesouraria 

parecia querer evocar alguns exemplares palladianos ou, antes, neopalladianos90. Um sutil 

e intencional contraste foi criado entre o aspecto extremamente sereno e equilibrado 

deste prédio e o de seu vizinho contíguo, a Secretaria da Agricultura, de construção um 

pouco posterior. À época eram ambos considerados de estilo Renascença, mas notava-se 

que a sede da Secretaria da Agricultura (1891-1896) se filiava à escola alemã, em virtude, 

sem dúvida, de seu entablamento mais elaborado e de estarem as colunas de seu 

antecorpo com o terço inferior diferenciado por uma ornamentação de forte sabor 

maneirista91. 

                  Na parte interna do edifico da Tesouraria de Fazenda, sobressaiam o belo 

vestíbulo central, de pé-direito duplo e iluminado por ampla claraboia, e os recintos 

decorados com afrescos, dos quais se destacava o salão de honra, cuja decoração parietal 

original ainda permanece hoje em dia (fig. 218 b). Conjuntamente com seu admirável 

exterior, esses ambientes faziam com que a sede da Tesouraria representasse o marco 

inicial de uma etapa muito promissora na concepção de prédios administrativos na 

Capital. Expectativa logo satisfeita com a Secretaria de Agricultura, que, por se tratar do 

primeiro edifício público paulista erguido na era republicana, não estava isento de uma 

mais acentuada pompa e mesmo de uma certa ufania celebrativa e exibicionista, 

facilmente identificável em alguns detalhes de sua decoração interna. 

           Essa nova etapa na construção de edifícios oficiais a que nos referimos, iniciada 

em São Paulo em 1886 e que se estenderia por toda a Primeira República, se caracterizava, 

fundamentalmente, pela constante necessidade sentida pela camada hegemônica de 

comprovar a cada obra de maior relevância a legitimidade da supremacia que então 

exercia sobre a sociedade. Não recuando ante gastos suntuários elevadíssimos, hoje 

considerados irracionais, na busca dessa continuada autoafirmação, por meio da 

monumentalidade e opulência, qualidades a que recorria como veículo ideológico e de que 

só abriu mão a partir do momento em que foi obrigada a repartir o poder que detinha, com 

as demais classes sociais. 

           Júlio Ribeiro (1845-1890) em seu romance A Carne salienta a impressão positiva 

que o edifício da Tesouraria de Fazenda, de Ramos de Azevedo, provocou na opinião 

pública da época, ao mesmo tempo que registra a má vontade com que começavam a ser 

vistas as obras antes admiradas de Eusébio Stevaux. Sua personagem Lenita, tão 
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esclarecida quanto insensível aos sentimentos humanos, declara provocativamente em 

carta a seu amante: 

 

Gosto imenso da Tesouraria da Fazenda que está construindo Ramos de 

Azevedo: é um edifício que honra S. Paulo pela severidade e elegância de 

estilo, pela robustez que ostenta, desde os profundíssimos alicerces até o 

levantado coruchéu. Aquela mole enorme forma um todo compacto, 

homogêneo, sem o mínimo defeito, sem uma trinca sequer de tassement. 

Quem viu o que ali estava... cruzes!!! Para se avaliar o que era basta que 

se veja o atual Palácio do Governo, da mesma procedência. Os manes do 

Sr. Florêncio de Abreu podem limpar as mãos à parede dos Campos Elísios, se 

é que os Campos Elísios têm parede. Desmanchar a velha, a maciça, a 

histórica, a legendária construção dos jesuítas, para estender por ali fora 

aquele pardieiro medonho!92[grifo nosso] 

 

  Além da sede da Tesouraria, há ainda duas outras construções públicas 

notáveis cujos planos, encomendados pela Província, são datados dos últimos anos do 

Império: a Hospedaria dos Imigrantes (1886-1888), de Mateus Häussler, e o Quartel dos 

Permanentes (1887-1892), de Ramos de Azevedo. 

          Para concepção da primeira foi estabelecido um concurso para engenheiros em 

1885, mas, como todos os participantes acabaram desclassificados, resolveu no ano 

seguinte o então presidente da Província, Barão do Parnaíba (1831-1888), encarregar o 

engenheiro-arquiteto Häussler da elaboração de um novo projeto93. O edifício chama a 

atenção por sua clara destinação utilitária, pois se tratava de um alojamento erguido nas 

proximidades da estação do Norte (Brás) para o abrigo temporário da mão de obra recém-

chegada da Europa, que deveria ser mantida em confinamento no edifício até ser 

encaminhada para as propriedades agrícolas do Interior. Como se vê, um equipamento de 

caráter utilitário altamente necessário para a implementação da política imigrantista a 

cargo do governo da Província. 

          Em forma de E e executada com alvenaria de tijolos sem revestimento, a 

hospedaria apresentava alçados desenhados com agradável pragmatismo, perfeitamente 

apropriado à sua natureza funcional. Como de hábito, recorreu-se ao vocabulário formal 

de raiz classicista, sem, no entanto, se prender a nenhuma evocação de reminiscências 

históricas ou a nenhuma convenção simbólica. Arcos plenos, frontão interrompido situado 
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à altura da cimalha e estátuas procuravam tão-somente conferir dignidade arquitetônica a 

essa obra, que, mesmo despojada de alguns elementos decorativos, continua a ser 

admirada hoje em dia como belo exemplar de arquitetura paulistana dos anos 188094. 

Seguramente neste caso, mais do que em questões de ornamentação, teve o projetista de 

concentrar a sua atenção na definição precisa de um programa de necessidades até então 

inusitado e na busca da adequação racional das condicionantes construtivas, distributivas 

e estéticas (figs. 219 a e 219 b). Tarefa nada fácil, a que o arquiteto não pôde dar perfeita 

solução, já que alguns anos depois de inaugurado era criticado o edifício por não dispor de 

todos os recursos necessários para atender o número sempre crescente de imigrantes95. 

         Se, como afirmamos, a hospedaria de Häussler relegava para um plano secundário 

os valores simbólicos, tão frequentemente expressos por meio de valores plásticos e 

decorativos na arquitetura do Ecletismo, temos agora um bom exemplo de preocupação 

inversa no Quartel dos Permanentes, de Ramos de Azevedo, uma edificação de função 

também eminentemente utilitária porém sobrecarregada de alusões simbólicas, embora 

tratadas com um convencionalismo bastante ligeiro. 

         Inspirado nas construções fortificadas da Idade Média, o quartel foi um dos 

primeiros edifícios governamentais paulistas a acatar as regras tipológico-estilísticas, 

segundo as quais a uma construção deveria ser aplicado o estilo histórico que mais 

conviesse a sua função, isso acontecendo mediante um simbolismo associativo 

estabelecido a partir das convenções culturais elaboradas ao longo do século XIX. Tal 

mecanismo, desenvolvido com sofisticação, pressupunha que todo e qualquer estilo, quer 

histórico quer regionalista, e todo e qualquer elemento arquitetônico eram passíveis de 

suportar codificações simbólicas, que tornavam o apreciador de arquitetura, desde que 

minimamente inteirado dessas convenções, capaz de captar as alusões presentes num 

dado projeto arquitetônico. No quartel, Ramos de Azevedo emprega o vocabulário 

ornamental de modo estilizado, de resto como a maioria dos arquitetos de seu tempo 

(figs. 220 a e 220 b). As alusões à Idade Média, período histórico em que a arquitetura 

militar atingiu a plenitude de sua expressão, ao menos na ótica dos arquitetos do 

Oitocentos, ficaram por conta de certos elementos imitados de antigas construções 

fortificadas (ameias, torreões, seteiras e paramentos de cantaria fingida), reduzidos a 

meros signos convencionais, e agregados a um edifício cujo partido em quadra nada tinha 

de tipicamente medieval (mais uma vez observamos aqui a dissociação entre a sintaxe 
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compositiva e o vocabulário formal, dissociação típica do Ecletismo). Mas bastavam esses 

elementos para, com sua presença, fazer com que a finalidade do edifício fosse 

reconhecida com imediatez pelo observador, muito embora o efeito arquitetônico 

acabasse igualando a construção a uns tantos outros ridículos castelinhos oitocentistas96, 

a que certa vez se referiu ironicamente o arquiteto francês Eugène Viollet-le-Duc (1814-

1879): 

 

Ceux châteaux microscopiques, qui ressemblent à des jouets d’enfants, avec 

leurs tourelles, dans lesquelles un chien serait mal à l’aise, leurs créneaux faits 

pour les chats.97 

 

          Como é sabido, a estética arquitetural que falava ao espírito e comovia a alma do 

espectador, fundamentada no jogo regrado de associações de ideias (histórico-literárias e 

ético-religiosas), foi o resultado do subjetivismo e do psicologismo surgidos no século 

XVIII. O arquiteto francês Germain Boffrand (1667-1756), em 1745, afirmava que a 

Arquitetura devia falar aos homens como as palavras de uma língua, enquanto Marie-

Joseph Peyre (1730-1785), em 1765, defendia a ideia de que a Arquitetura era capaz de 

suscitar emoções fortes. Duas tendências arquitetônicas fundamentadas nessa estética 

foram o Pitoresco e o Historicismo, expressando ambas o desejo de evasão romântica, 

surgida como reação à realidade cada vez mais dura da civilização paleoindustrial. No final 

da Idade Clássica reconheceu-se a “expressividade simbólica” da arquitetura por 

intermédio da teoria do “car|ter” dos edifícios, ou seja, { arquitetura era reconhecida a 

capacidade de transmitir ideias abstratas num nível acima de sua realidade material. À 

beleza da forma deveria sobrepor-se a “beleza relativa”, também chamada “beleza de 

expressão”, que é aquela que comunica ideias morais, sociais e intelectuais. De todos os 

tipos de arquitetura, segundo os teóricos, era a arquitetura doméstica que mais se 

prestava a expressar os sentimentos sociais e morais do homem. As concepções 

românticas sobre a arquitetura residencial defendiam, portanto, a ampla utilização das 

regras tipológico-estilísticas, afirmando haver sempre um estilo arquitetônico vernáculo 

ou histórico idôneo para cada tipo funcional de arquitetura doméstica, urbana ou 

campestre, e para cada tipo de temperamento e modo de vida do proprietário98. 

          Resultante de uma lenta evolução, o Pitoresco vulgarizou-se em São Paulo por 
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volta de 1875 através de uma modalidade bastante popularizada e convencional, o chalé 

suíço. Na Europa, a aparência externa de chalé foi inicialmente adotada para residências 

suburbanas, em virtude de seu caráter em origem forte e rústico, sublinhado pela presença 

do teto peculiar desse tipo de habitação rural. Sua natureza evocativa, e ao mesmo tempo 

rude, fê-lo particularmente recomendável para cottages, uma espécie de pequena 

habitação campestre cheia de agradável simplicidade99. No Brasil, por um equívoco pelo 

qual deve ser responsabilizada sua grande popularidade, o chalé perdeu o sentido das 

conveniências, passando a cobertura de duas águas, bordejadas de lambrequins, a adornar 

edifícios comerciais do centro das cidades, inclusive da própria Corte. Diante de tamanha 

impropriedade foi necessário restringir a construção de novos chalés, o que em São Paulo 

sucedeu a partir do padrão posto em vigor em fevereiro de 1889. Aos poucos, a 

ingenuidade desse tipo de construção passou a ser vista como uma forma declarada de 

mau gosto e os chalés, florescentes nos anos de 1870 e 1880, foram desaparecendo com o 

tempo, demolidos ou reformados100. 

          A notícia mais recuada que conseguimos localizar sobre chalé residencial erguido 

na Capital foi encontrada num anúncio do Correio Paulistano de 22 de setembro de 1877, 

segundo o qual Manuel Ferreira Leal, mestre de obras e empreiteiro lusitano, punha à 

venda um pequeno exemplar de sua propriedade situado no Largo da Glória, naturalmente 

por ele projetado e construído101. Significativamente, era contemporâneo dos primeiros 

anúncios de telhas mecânicas de Marselha que se faziam na imprensa diária da cidade, 

pois, como se sabe, o diedro lambrequinado era em geral coberto com esse tipo de telhas 

planas importadas. Já bastante numerosos, foram surpreendidos por Junius nos arrabaldes 

da cidade em 1882: no Chá, nos Campos Elísios e na estrada do Vergueiro102. 

                  Conseguimos sem muito custo identificar algumas dessas pitorescas moradias, 

destinadas aos estratos médios superiores, que à bucólica aparência da construção sabiam 

aliar com grande habilidade as mais atualizadas noções de higiene e conforto, conforme se 

vê em anúncios de jornais da época. Em velhas fotos, por exemplo, identificamos o chalé 

com características neogóticas onde habitava, no Chá, Abílio Aurélio da Silva Marques 

(1851-1891), personagem de destaque da colônia lusa em São Paulo103, em local onde hoje 

se vê o Edifício Alexander Mackenzie, atual sede do Shopping Light (figs. 221 a a 221 

c).Com dois pavimentos sobre porã0 e três fachadas simétricas – a parte posterior do 

bloco principal ligava-se a um longo anexo de aparência luso-brasileira tradicional –, a casa 
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erguia-se no meio de um pequeno jardim à inglesa, complementação ideal para essas 

caprichosas moradias suburbanas que então estavam sendo erguidas nos arredores da 

cidade 104. Chamava ainda a atenção por ser iluminada à luz elétrica, desde 1885 segundo 

nos conta o próprio Abílio em carta aberta publicada em A Provincia de São Paulo 105. Abílio 

A. S. Marques, admirava tanto o novo tipo de energia que chegou a inaugurar os serviços 

da primeira empresa de iluminação elétrica da cidade em 1888 106. 

         Outro chalé notável, visto à distância em antigas imagens do bairro da Bela Vista, 

era a residência do engenheiro Fernando de Albuquerque  107, à qual se alude no 

almanaque paulista editado em 1884  108. O chalé, construído no terreno hoje ocupado pelo 

Edifício Viadutos (1956), no Viaduto Maria Paula, de autoria do arquiteto sem diploma 

João Artacho Jurado (1907-1983), apresentava curiosa planta cruciforme109, que 

interpretamos ser um ingênuo expediente para conferir movimentação à planimetria 

originalmente muito simples do chalé, característica que levou Ricardo Severo muitos 

anos depois a defini-lo pejorativamente como construção “em forma de cazota de 

cachorro” 110. Igual a tantos outros, estava provido de varanda e filigranados lambrequins 

(figs. 222 a a 222 b). Como seu proprietário, graduado na América do Norte, dava a 

conhecer nos jornais que dispunha de plantas de chalés americanos para atender os 

paulistanos que quisessem a edificar, supomos terem sido as partes de madeira desse 

exemplar executadas em pinho branco americano e despachadas dos EUA, a exemplo do 

que sucederia mais tarde com construções semelhantes erguidas no balneário do 

Guarujá111. 

          Na foto em que Militão fixou a perspectiva da Rua Florêncio de Abreu em direção 

à Luz, em 1887, podemos entrever, ao fundo, à direita, parte do chalé onde morou, nas 

vizinhanças de sua fábrica de tecido, outro amante do progresso técnico, Diogo Antônio 

de Barros (1844-1888), filho do 1º Barão de Piracicaba (1791-1876). Como Abílio, Diogo 

também fez precoces experiências com luz elétrica em sua residência em forma de chalé. 

A construção, ao que parece, exibia fachadas simétricas, decoradas com empenas 

lambrequinadas, e sua projeção horizontal, visível na planta de 1881, aproximava-se da 

forma de um quadrado 112. Como sabemos que Mateus Häussler pedia alinhamento para 

construir em propriedade de Diogo de Barros sita na Rua 25 de Março, em 3 de abril de 

1882, não podemos deixar de aventar a hipótese de haver sido esse engenheiro alemão o 

autor do citado chalé. 
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          A sede da chácara do coronel Antônio Proost Rodovalho (1838-1895), situada no 

morro do Chá, com entrada pela Rua Formosa, construída em 1879 pelo mestre português 

Manuel Ferreira Leal, também mostrava evidentes particularidades rurais, estando os dois 

anexos que deitavam sobre aquela via, cocheiras decerto, devidamente providos de 

telhados de chalé 113. 

           Reconhecemos ainda um sobrado urbano pertencente ao então Conde de Três 

Rios (1821-1893), erguido na Rua Alegre (Brigadeiro Tobias) esquina da via que durante 

algum tempo foi conhecida pelo nome de Travessa do Barão de Piracicaba (atual avenida 

Senador Queirós). Muito atraente, esse exemplar residencial também tinha a configuração 

de chalé (figs. 223 a e 223 b). Construído entre 1880 e 1881 114, tratava-se, sem dúvida 

alguma, de uma casa de aluguel para “familias de tratamento”, em que elementos 

arquitetônicos oriundos do vocabulário formal neorrenascentista – com destaque para a 

vigorosa bossagem que dava à falsa cantaria o feitio de lapidação de pedras preciosas, à 

moda da Renascença florentina e sobretudo lombarda – se harmonizavam com os 

detalhes peculiares inspirados nas construções vernáculas dos Alpes suíços: empena 

frontal, lambrequins e demais ornatos de cobertura rendilhados, e ainda sacada corrida de 

madeira, único caso em que era lícito se servir desse material para a fabricação de balcões, 

consoante o último padrão paulistano do tempo do Império (1889) 115.  

                 E mais dois chalés dignos de atenção descobrimos por meio de anúncios. Um 

deles apareceu em almanaque, sendo usado como sede de um estabelecimento de ensino 

particular, denominado Colégio Azevedo Soares, convenientemente situado na Rua do 

Monsenhor Andrade, n.38, no Brás, bairro então integrante dos arredores da cidade (fig. 

224 a). O outro, ainda nesse mesmo arrabalde, era sede da clínica do Dr. Carlos Botelho 

(1855-1947). Cirurgião eminente da Santa Casa de Misericórdia, filho do Conde do Pinhal 

(1827-1901), formado em Paris, Dr. Carlos foi pioneiro ao montar, em 1884, aquele que 

seria considerado o primeiro hospital particular da América Latina. Sito na Rua do 

Gasômetro, n.1, o instituto cirúrgico, hidroterápico e ortopédico surgia representado em 

anúncios de A Provincia de São Paulo em 1888. Tratava-se de um grande chalé de três 

pavimentos, com planta cruciforme, tendo no alto da cobertura um lanternim ou 

ventilador, e rodeado de varandas no piso mais baixo. O médico morava com sua família 

nesse último nível, enquanto as instalações da clínica ocupavam os andares superiores. 

Bastante deteriorada, a construção seria demolida em meados do século XX (fig.224 b). 
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          A união da linguagem classicista com o Pitoresco mostrou ser uma fórmula 

atraente tanto para residências suburbanas, quanto para residências urbanas. E mais um 

exemplo disso temos na casa do major Benedito Antônio da Silva (rico negociante e 

empresário nascido em Santo Amaro, irmão do Barão de Tietê), datada de 1880, até hoje 

existente na Rua Roberto Simonsen (antiga Rua do Carmo). Nela, a empena de chalé viu-

se reduzida a uma mera água-furtada a coroar o frontispício de um sobrado de três pisos, 

ordenado de acordo com o vocabulário neorrenascentista 116 (fig. 225). 

          Com relação aos chalés de destinação comercial, é fácil constatar o quanto eram 

populares, bastando para isso esquadrinhar documentos fotográficos que nos conservam 

aspectos da cidade dos últimos anos do oitocentismo. Aí os encontraremos na Rua João 

Alfredo (General Carneiro), no Largo de São Bento e na Rua Florêncio de Abreu, entre 

outros locais; a feição simples desses prédios dando-nos a certeza de terem sido fruto da 

operosidade de mestres de obras pouco informados a respeito das convenções da 

arquitetura erudita.  

                  Era, contudo, no Largo de Palácio (atual Pátio do Colégio), num dos pontos mais 

próximos do Centro, que se concentrava o maior número de construções desse tipo 

existente na cidade, erguidos no quarteirão formado pelos Largos de Palácio e da Sé, Rua 

da Imperatriz (Quinze de Novembro) e Travessa do Colégio (Rua Anchieta). Em estudo 

publicado nos Anais do Museu Paulista 117, identificamos e reconstruímos graficamente 

duas das três elevações desse notável conjunto (figs. 226 a e 226 b), que se iniciava na Rua 

da Imperatriz, tomava inteiramente a antiga Travessa do Colégio e alastrava-se quase por 

toda a face de quadra voltada para o Largo de Palácio. Consistia numa sequência de 

sobrados geminados, tendo na cobertura terraços e mirantes em forma de chalé. Os 

sobrados foram erguidos entre o final dos anos 1870 e início do decênio seguinte pelo 

comerciante Joaquim Lopes Lebre (1834-1909), proprietário da loja de ferragens chamada 

Casa Lebre, e naquela altura agraciado pelo governo português com o título nobiliárquico 

de Visconde de São Joaquim. O correr impressionava sem dúvida por sua extensão e 

correspondia de certo modo às conhecidas Casas Casadas (1874-1885), existentes na Rua 

das Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, grupamento de casas de aluguel em que 

também havia empenas de chalés, tendo sido erguido o conjunto carioca por um rico 

português de nome Antônio de Oliveira Leite Leal. 

          Naqueles mesmos anos de 1880, os traços típicos dos chalés eram vistos ainda 
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com assiduidade decorando águas-furtadas (tornando assim toleráveis esses elementos 

arquitetônicos que, a rigor, deviam conservar-se invisíveis pelo código de 1875) e mirantes, 

corpos estreitos, situados acima da linha da cimalha e mantidos recuados em relação às 

fachadas das casas, o que lhes dava o ar enganoso de acréscimos posteriores. Os mirantes 

foram por essa época muito encontradiços em São Paulo, sobretudo em construções que 

representavam uma forma popular de ecletismo arquitetônico. A frontaria desses edifícios 

exibiam amiúde elementos de sabor neoclassicizante (aberturas em arco pleno, ordens e 

estátuas de louça sobre a platibanda) e, ao alto, mirantes achalezados, não raro providos 

de janelas com arcos apontados (fig 227).  

                  Num jornal de 1881 topamos com um anúncio referente a leilão de prédio de 

rendimento, onde é feita a descrição dessa tipologia, que, no caso, era curiosamente 

constituída de duas residências modestas independentes no térreo, com acesso comum 

pela porta central, e de um mirante, que dispunha de duas acomodações servidas pelo 

terraço, aparentemente independentes também118. Acreditamos que não deva ser 

desprezada a opinião daqueles que veem nesse tipo peculiar de construção a influência da 

casa com torre açoriana do século XIX, talvez trazida daí e aqui adaptada por mestres lusos 

provenientes do arquipélago. 

          Enquanto os chalés conferiam uma nota característica aos subúrbios da cidade e 

despertavam interesse nos amantes de novidades e exotismos, a grande maioria das 

residências ricas, tanto urbanas quanto campestres, mantinha-se presa à tradição 

classicista, sem assimilar nenhum dos aspectos pitorescos da casa burguesa internacional 

(estilos exóticos e planivolumetrias complexas e assimétricas). 

                  Da mesma forma que o palacete do 2º Barão de Piracicaba, já analisado páginas 

atrás, outros sobrados e casas de chácaras da época continuaram fiéis ao aspecto 

rigorosamente prismático da construção, ao partido regular e simétrico e às linhas 

arquitetônicas neoclassicizantes (ou timidamente classicizantes, segundo o gosto mais 

recente), geralmente implantados no meio de jardins e separados das ruas por altas 

grades de ferro fundido, de formas exuberantes. Esse é o caso, por exemplo, da casa de 

Antônio de Sousa Queirós, construída, supõe-se, mais ou menos na mesma época do 

palacete Piracicaba, nos meados dos anos de 1870, em terras da chácara do pai, o senador 

Sousa Queirós (1806-1891), na esquina das atuais Avenidas São Luís e Ipiranga, em lote 

hoje ocupado pelo Edifício Itália. 
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                   Dessa importante moradia, infelizmente, não sobrou boa documentação. Só 

conhecemos as plantas de reforma elaboradas quando o imóvel passou a pertencer ao 

Circolo Italiano, em 1923, e uma imagem fotográfica dos anos de 1920 que nos mostra o 

exterior do imóvel já renovado. Yan de Almeida Prado (1898-1987), em artigo de 1929, 

chamou a atenção para essa faustosa residência. Depois de se referir à casa de Augusto de 

Sousa Queirós (1844-1900), à qual faremos menção adiante, e à sua vizinha da esquerda, 

pertencente a Luís Antônio, outro irmão de Antônio e Augusto de Sousa Queirós, repara 

Almeida Prado: 

O palacete fronteiro tambem pertencia á mesma família [Sousa Queirós] e 

hoje está de posse do Circolo Italiano. De todos era o mais grandioso e 

interessante. O casarão, situado no fundo de largo jardim, tinha a mesma 

linha do palacio Piracicaba, de que era contemporaneo. O novo destino que 

lhe deram causou reformas internas e externas, que desvirtuaram por 

completo a antiga fachada.119 

 

                   Pelo trecho acima transcrito, vemos que Yan estava particularmente seduzido 

pelas severas e solenes linhas que a construção devia apresentar antes da reforma 

empreendida pelo Circolo. Corpo principal de forma quase cúbica, majestosas proporções, 

estrita simetria na disposição dos vãos, com as aberturas da sala de visitas, no térreo, 

ocupando o centro do frontispício, e com ingressos voltados para ambas as fachadas 

laterais, conforme a reconstituição gráfica hipotética que realizamos da planta baixa e do 

piso superior desse imóvel em um de nossos estudos realizados para o Informativo do 

Arquivo Histórico de São Paulo120. No fundo, havia dois pequenos corpos laterais anexos 

que se projetavam para fora, em ângulo reto em relação ao corpo principal, segundo uma 

tipologia que não era incomum em mansões do período neoclássico (planta em T)121. 

                    Por ocasião da venda do imóvel ao Circolo Italiano, foi feita uma sumária, mas 

importante, descrição do imóvel, que nos esclarece a respeito de sua divisão interna. É 

possível que o prédio já tivesse passado naquela altura por alguma reforma modernizante: 

 

Dois vestibulos com solo e escadas da marmore [que no nosso entender 

dariam acesso às entradas laterais] e na frente um terraço com solo de 

ladrilhos estrangeiros [para onde dariam as três portas da sala de visitas]. 

Tem saleta, “fumoir”, sala de visitas, escritorio, “hall” [a rigor, a galeria que 
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se estendia transversalmente diante da escada nobre], duas outras saletas, 

sala de jantar, com fogão [estufa, provavelmente], aquecedor, banheiro, 

privada, copa, dispensa, e cosinha; todos estes comodos são forrados e 

assoalhados com madeiras de lei – peroba e canela – com exceção do 

banheiro, copa e cozinha que são ladrilhados com ladrilhos [hidráulicos] 

estrangeiros. O banheiro é de marmore, tendo privada e pia. Nos altos do dito 

predio ha nove espaçosos dormitorios, forrados, assoalhados e empapelados; 

banheiro e privada, no sotão existem dois quartos para criados, forrados e 

assoalhados. No mirante ha um terraço semicircular, todo ladrilhado, com 

parapeito de tijolos.122 

 

                   A partir da descrição acima e das plantas de reforma há alguns anos 

publicadas123, tornou-se possível propor uma reconstituição aproximada da primitiva 

compartimentação desse luxuoso edifício residencial, simetricamente organizado em 

torno da ampla caixa da escada nobre, situada como de hábito no ponto mais central da 

construção. Escada que, de acordo com as plantas de reforma da década de 1920, eram 

iluminadas por quatro aberturas situadas na altura do forro (possivelmente 

correspondentes a águas-furtadas visíveis do exterior), no lugar do corriqueiro lanternim 

(figs. 228 a  a 228 c). 

                  Tal como o palacete do 2º Barão de Piracicaba, a mansão de Antônio de Sousa 

Queirós encontrava-se ainda presa aos valores estéticos do Neoclassicismo por conta de 

sua composição externa à base de volumes puros e de seu amor à estrita simetria na 

disposição dos espaços internos; só não conseguimos descobrir se a modenatura 

empregada externamente também era de feição caracteristicamente neoclássica ou se, tal 

como o palacete Piracicaba, já exibia ornatos de gosto mais encorpado ou de índole 

renascentista, detalhes que nos obrigariam a classificar a casa como um exemplar de 

transição estilística para o Classicismo eclético. Embora Yan afirmasse que a residência 

havia sido muito modificada na reforma dos anos de 1920, uma foto externa da época 

permite-nos adivinhar suas despojadas linhas originais, por detrás da pesada decoração e 

outros elementos arquitetônicos de natureza eclética então acrescentados. 

                   Ao exprimir sua preferência por esse palacete ainda preso ao formalismo 

neoclássico, colocava-se Yan numa posição desfavorável para reconhecer o devido valor 

das inovações estilísticas e de composição que estavam sendo anunciadas 

contemporaneamente na casa de Augusto de Sousa Queirós, e um pouco mais tarde na 
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casa do irmão deste último chamado Luís Antônio, às quais nos referiremos a seguir.                                         

Devemos salientar, contudo, que a habitação pertencente a Antônio já trazia algumas 

curiosas peculiaridades em seu agenciamento interno: como vimos pela descrição feita 

acima, era decerto um dos primeiros edifícios domésticos paulistanos a abandonar o 

conceito de piano nobile, e, seguramente, um dos poucos exemplares residenciais na 

cidade a apresentar duas entradas laterais simétricas, originalidade que se repetia em 

sua planta em T, caso único conhecido em São Paulo. A ênfase dada à presença de um 

eixo transversal constituído pelos vestíbulos opostos unidos pela galeria perpendicular ao 

eixo central longitudinal, que por sua vez passava no plano do piso inferior da construção 

pela abertura central do frontispício e pelo meio do compartimento ocupado pela escada 

nobre, estabelecia certa ambiguidade de orientação na planta baixa da casa, o que, sem 

dúvida, devia ser visto como uma solução mais moderna em relação à solução de 

circulação existente na casa do 2º Barão de Piracicaba, por exemplo, onde a duplicidade de 

eixos também existia só que de forma incompleta, já que havia apenas uma entrada 

lateral. Na residência de Antônio de Sousa Queirós, por sua vez, o eixo transversal fora 

integralmente realizado, pois atravessava de ponta a ponta a habitação no sentido da 

largura, e isso introduzia uma novidade no arranjo interno da casa, afastando-a do típico 

esquema neoclássico luso-brasileiro, repetitivo por sempre dar prioridade ao eixo de 

composição longitudinal disposto em posição central. 

          Já no palacete construído por Eusébio Stevaux para Augusto de Sousa Queirós, 

localizado num outro canto da chácara paterna, no ponto onde se encontra atualmente o 

Edifício Ester, na esquina da Rua Sete de Abril com a Praça da República (o endereço 

original era Rua Sete de abril, n.79, segundo o almanaque de 1890), moradia já existente 

em 1881124 e observável em velhas fotos, foi dado um passo a mais em direção à superação 

do estilo neoclássico (figs. 229 a  e 229 b). 

                  Nesta casa, a parte central da fachada, coroada de frontão triangular ornado com 

relevos de ramagens à Renascença, adiantava-se em relação ao resto da construção. 

Disposição que não apenas rompia com o elementarismo volumétrico vigente nas 

residências ricas de então, como permitia o agenciamento de vãos nas paredes laterais do 

corpo central avançado, pormenor certamente ainda desconhecido na arquitetura 

doméstica de São Paulo. Ao mesmo tempo, a decoração composta de elementos de 

cantaria fingida, requadramentos, painéis com ornatos fitomórficos e frontões curvos 
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sobre algumas das aberturas buscava introduzir o formalismo de sabor neorrenascentista 

na parte externa da residência, que teimava, contudo, em apresentar o tratamento linear e 

em superfície característico do Neoclassicismo. Dubiedade estética acentuada pela 

presença de platibandas lisas e inteiriças no alto da edificação (característica estilística, 

aliás, observável, como já visto, em outras obras atribuídas a Eusébio Stevaux). 

                   Outra inovação introduzida no projeto era a peculiaridade de estar situada a 

porta de entrada da casa na fachada secundária voltada para a Rua Sete de Abril125, 

solução que anulava, completamente, a importância do eixo longitudinal central na 

organização da parte interna da construção. Os dois terraços descobertos que 

flanqueavam o corpo frontal avançado, aos quais se tinha acesso por escadas vindas do 

jardim ou pelas janelas à francesa das salas secundárias laterais constituíam mais um 

detalhe novo do ponto de vista tipológico, e todo esse conjunto de particularidades nos 

leva a ressaltar a importância desse exemplar residencial na cadeia evolutiva do partido do 

palacete paulistano. 

                  Internamente, a casa de Augusto transmitia um ar de discreta opulência, e, 

conforme descobrimos, nela também já não figurava o conceito de pavimento nobre126.. 

Fotos tiradas no princípio do século XX documentam os seus sombrios aposentos, quando 

a residência estava provida de peças de mobiliário que, visivelmente, por seu estilo, em 

grande parte já não era original. Paredes empapeladas, lambris e guarnições de madeira 

escura envernizada, escada nobre instalada no âmago da casa, com lances retos, e tetos 

de estuque decorados na sala de jantar garantiam sólido conforto a essa construção: tudo, 

porém, executado, sem grande inspiração artística127. Conforme podemos deduzir a partir 

das imagens sobreviventes, no andar de baixo estava agenciado o salão principal no 

espaço correspondente ao corpo avançado central. Este salão, como de costume, 

comunicava-se lateralmente com duas peças menores, o escritório, à direita, e a sala da 

senhora, talvez, à esquerda, recintos cujas aberturas frontais davam para os terraços já 

mencionados. Na parte posterior do corpo principal da casa situava-se, à esquerda, a 

grande sala de jantar de cerimônia, em posição tradicional, isto é, próxima da cozinha e 

perpendicular ao eixo longitudinal da casa. Ainda nesse piso, ao fundo, à direita, havia 

espaço suficiente para o agenciamento de uma sala de estudos e nas duas alas posteriores, 

de um só pavimento, concentravam-se, provavelmente, como sempre, a copa, a cozinha 

e, decerto, as demais dependências de serviço (figs. 229 c e 229 d).  
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                   À esquerda do palacete de Augusto, na esquina das atuais Avenidas São Luís e 

Ipiranga, praticamente em frente à casa de Antônio, de que já nos ocupamos, erguia-se a 

luxuosa moradia de outro filho do senador Sousa Queirós, filho que em memória do avô 

ilustre recebera o nome de Luís Antônio. 

                  Essa construção residencial era com certeza posterior a 1881, pois sua projeção 

horizontal não figura na planta executada nesse ano pela Companhia Cantareira e 

Esgotos. Mas, do ponto de vista estilístico, pode ter sido construída ainda nos últimos 

momentos do Império. Muitas semelhanças havia entre essa casa e a residência de 

Augusto; as diferenças entre elas, porém, são mais eloquentes que as similaridades (figs. 

230 a a 230 c).  

                  Construção bastante despojada, com ar de vila renascentista, apresentava 

fachada principal estruturada basicamente segundo a mesma composição externa da casa 

contígua: um corpo central avançava ligeiramente em direção ao jardim frontal. Esse 

corpo estava provido de três vãos em cada andar, mas ao alto não havia frontão algum; 

apenas uma platibanda lisa e corrida. Tal como ocorria na casa de Augusto, o antecorpo 

também se achava amparado lateralmente por terraços, que serviam as duas salas 

secundárias do piso inferior, dispostas de cada lado do corpo central.  

                    A composição das elevações era, no entanto, bem mais sóbria neste exemplar. 

Aqui não havia requadramentos, nem painéis decorativos em relevo; apenas frontões 

triangulares e curvos que se alternavam sobre as janelas do segundo piso. Como requinte 

de ornamentação via-se um friso a percorrer a parte inferior do entablamento, decorado 

com uma temática tipicamente renascentista: grutescos executados segundo a técnica do 

esgrafito (lembremo-nos que decoração parecida foi empregada em 1887 no edifício do 

Correio Geral, da autoria de Mateus Häussler). 

                   Internamente, a organização geral também lembrava a da casa vizinha. Tal como 

nesta última, a entrada da moradia situava-se na fachada lateral, no caso, à esquerda da 

construção, sendo acessível por meio de dois lances de escada externos que, de modo 

convidativo, se abriam formando quase uma meia elipse. Havia, porém, certa 

irregularidade e assimetria na disposição interna dos compartimentos, novidade de 

caráter modernizante, introduzida com o objetivo de superar a cansativa previsibilidade da 

organização estritamente simétrica prevalecente no período neoclássico. Era 

extremamente acentuada a presença do eixo de composição transversal na casa de Luís 
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Antônio. Partia do patamar da escada de ingresso e atingia o outro lado da casa, passando 

pelo vestíbulo, pela galeria e pela caixa da escada nobre. Esta havia sido afastada do 

centro da construção, ficando seu corpo parcialmente visível pelo lado de fora, à direita da 

residência. A caixa da escada tinha a forma exterior de um torreão com cantos chanfrados 

(como muitas casas dos anos de 1890 adotariam). Todo recoberto com afrescos 

decorativos na parte externa, o corpo da escada exibia uma aparência bastante 

contrastante com relação ao resto da edificação, constituindo este pormenor um indício 

evidente da forte influência do Ecletismo no projeto, tendência que passaria a exercer 

forte hegemonia na arquitetura doméstica paulistana a partir dos primeiros anos da 

República. 

                   Perguntamo-nos qual seria o nome do arquiteto de prestígio que estaria por trás 

da concepção deste último palacete, profissional que, sem muito alarde, procurava 

manter-se estilisticamente atualizado, aproximando-se da arquitetura internacional de 

índole romântica do final do século XIX128. 

           Outro exemplar digno de apreciação pelo apuro da linguagem classicista com 

que fora idealizado o seu frontispício e pelo ar grandioso de palácio romano que 

ostentava, era o conjunto formado pelos palacetes geminados pertencentes aos cunhados 

Antônio da Silva Prado (1846-1929) e Elias Pacheco Chaves (1842-1903), erguido na então 

elegante Rua de São Bento (fig. 231). De três pavimentos, com o térreo revestido de fino 

mármore acinzentado e com a fachada dos pisos superiores organizada com pilastras 

(coríntias no primeiro andar e compósitas no segundo), frontões e balcões de balaústres 

ao lado de balcões de ferro fundido, e existindo em seu interior peças de representação de 

riquíssima decoração, sobretudo pintada, esse imponente conjunto, do qual só resta hoje, 

em estado de avançada deterioração, a parte correspondente à residência de Elias Chaves, 

dominava o casario vizinho, rivalizando a sua massa arquitetônica com a sede da filial do 

Banco do Brasil, que lhe ficava quase fronteira, na esquina das Ruas de São Bento e 

Quitanda. Esta sede de banco, de três pavimentos, trazia, por sua vez, notáveis linhas 

baseadas no Classicismo eclético (figs. 232 a e 232 b) e tinha na bandeira de ao menos 

uma das portas de entrada a data de 1886, porta essa até hoje existente e situada na 

fachada voltada para a Rua da Quitanda, já que a edificação atual, de cinco pavimentos, 

onde funcionou durante muitas décadas a Casa Fretin, não é senão o resultado de uma 

adaptação com acréscimos da antiga construção 129 (fig. 232 c).  A realização do conjunto 
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Prado-Chaves é, porém, anterior à construção do banco neorrenascentista130. Salmoni e 

Debenedetti garantiram que a fachada atual era produto de uma reforma datada de 1885, 

mas Koseritz já fazia referência elogiosa à aparência da casa em 1883131. De acordo com as 

autoras italianas, o projetista da bela frontaria vista hoje em dia era o já mencionado 

cenógrafo peninsular Cláudio Rossi, que na qualidade de empresário teatral sublocava o 

São José do arrendatário Antônio Prado. Por outro lado, sabemos documentadamente 

que o nome de um dos profissionais atuantes na construção em 1880 era Eugênio Seide132 

(figs. 233 a  a 233 i). 

          De tão alto nível compositivo quanto o palacete acima referido, se bem que de 

tipologia mais modesta – casa de arrabalde com recuo unilateral –, a antiga residência do 

empreiteiro português Manuel Ferreira Leal (1881-1884), habitualmente conhecida como 

Casa de D. Marieta, pode ainda ser contemplada em nossos dias na Rua Florêncio de 

Abreu, n.111133, embora, vergonhosamente, se ache hoje em estado de extremo 

abandono, quase irrecuperável. A repartição tripartite da fachada, no sentido vertical, era 

de origem nitidamente classicista. Na parte externa, alguns detalhes são dignos de nota: o 

embasamento de pedras de cantaria fingidas (cuja argamassa pigmentada salienta os 

rejuntamentos com tom mais claro), os frontões curvos e triangulares sobre as aberturas 

do primeiro pavimento, os frontões de volutas de notório gosto barroco em janelas do piso 

superior e 0 parapeito de gradil de ferro, inserido entre  os segmentos de platibanda 

correspondentes aos corpos laterais. Em contraste com a erudição da elevação principal, 

está o muro lateral contiguo, de grosseiro acabamento. Nele se abre um portão de ferro, 

de nítidas características neoclássicas, enquanto ao alto se veem elementos vagamente 

medievalizantes, aos quais se misturam motivos decorativos provindos da arquitetura 

luso-brasileira tradicional, de arcaico gosto barroco 134 (figs. 234 a  a 234 f). Na verdade, 

esses elementos, tanto a crista sobre o muro, quanto o ornato em forma de quadrifólio, 

são provavelmente elementos decorativos aplicados à construção, feitos de pedra 

artificial. 

          Também a casa de chácara apalacetada de Rafael Aguiar Pais de Barros (1835-

1889), iniciada na Rua Brigadeiro Tobias em 1885 e concluída em 1887135, diferenciava-se 

das demais residências finas do período, principalmente pela elegância e serenidade 

palladiana que nela transparecia. Conforme nossa atribuição, tinha como autor de projeto 

o alemão Mateus Häussler, que habitualmente construía para o proprietário. 
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Externamente, o corpo principal do edifício mostrava uma volumetria prismática bem 

definida, tendo na frontaria um corpo ressaltado com altas colunas jônicas de mármore 

branco, inteiriças segundo Yan136, e figuras feminis sobre a platibanda, em posturas um 

tanto rígidas (figs. 235 a a 235 d). 

                    A parte interna dessa vastíssima habitação137, com mais de 1000 m2 de área 

construída, graficamente reconstituída por nós em seus traços gerais em um estudo que 

fizemos sobre a Família Pais de Barros 138, revelava a grande importância dada no projeto 

ao esquema de circulação transversal. Por meio desse esquema, o visitante era conduzido 

da porta de ingresso, posicionada na fachada lateral, até ao âmago da casa por meio de 

uma galeria. A prevalência do eixo transversal, no entanto, não conseguia eliminar de todo 

a percepção que se tinha dos eixos longitudinais, que, partindo das portas do salão 

principal, posicionado na parte da frente da construção, se dirigiam às entradas da imensa 

sala de jantar, disposta no fundo. No ponto mais central da residência, abria-se, como de 

hábito, larga escada nobre, iluminada por lanternim, a qual, à maneira neoclássica, 

constituía provavelmente o ponto de interesse mais destacado da construção. 

          Ainda outra moradia suburbana daquele tempo atrai nossa atenção em virtude de 

seu partido inusitado – muito embora a solução geral, denunciando uma transição 

estilística, fosse na verdade quase inteiramente desprovida de méritos. Traço que nos leva 

a supor que seu projetista tenha sido algum profissional não devidamente qualificado. 

Trata-se da casa do Dr. Bernardo Avelino Gavião Peixoto (1829-1912), erguida num grande 

lote da Rua da Estação (Rua Mauá), remanescente da chácara de seu pai, o brigadeiro 

Bernardo José Pinto Gavião Peixoto (1791-1859).  

                  Do corpo principal da edificação, composto de dois pavimentos, partiam dois 

pequenos corpos de um só piso, cobertos com terraços, que avançavam obliquamente, em 

direção ao jardim fronteiro, procurando de maneira desajeitada introduzir um efeito de 

variedade e movimento na composição, e, assim, distanciá-la das formas estáticas 

características das demais moradias abastadas da época. O corpo principal, facetado na 

parte da frente, era dotado de pesada cimalha ornada de modilhões, e sua platibanda 

contínua, pontuada de altos e delgados pináculos, exibia uma cartela central bastante 

volumosa. No pavimento inferior, abriam-se três vãos em arco pleno encimados de 

sobrevergas retas, sobre as quais se viam inusitados bustos de massa – indícios formais 

que, ao lado de outros presentes na casa, levam-nos a datá-la dos anos 1880, 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 951 

aproximadamente139 (figs. 236 a a 236 c). 

  Totalmente alheia a essa série de residências que vimos descrevendo 

(idealizadas decerto por projetistas havia algum tempo estabelecidos na cidade e, 

portanto, em maior ou menor grau, já culturalmente aclimatados) e inaugurando uma 

nova classe de construções privadas, surge nos altos de Santa Cecília a primeira vila 

burguesa de São Paulo (c.1882-1885), perfeitamente manifestada em seus mínimos 

detalhes.  

                  Projetada na Europa por um arquiteto de nome infelizmente ignorado, pertencia 

a D. Veridiana Prado (1825-1910), grande dama paulista cujo estilo de vida era 

aparentemente o mais aburguesado da sociedade de então140. Revestia-se a sua mansão 

de todas as particularidades formais – e funcionais, como já tivemos oportunidade de ver – 

das vilas suburbanas cosmopolitas: planimetria assimétrica, atenuada pela tendência à 

regularidade, própria do gosto francês; silhueta bastante variada, em consequência da 

presença de varanda de ferro, mansardas recobertas de ardósias, trapeiras, chaminés e 

torreão; ampla liberdade na utilização do vocabulário ornamental, no caso, baseado no 

Classicismo francês (com a presença de chaînes de pierre harpeés, nichos, hermas, etc.)141 

(fig. 237). 

                  Isolada no meio de vastíssimos jardins, arranjados à inglesa pelo paisagista 

Auguste Glaziou (1833-1906), radicado na Corte, esta luxuosa residência, ainda não de 

todo concluída, causou profunda admiração à princesa imperial em visita São Paulo em 

fins de 1884142, e só encontraria rivais em algumas opulentas construções residenciais de 

igual tipologia erigidas no decênio seguinte, tais como, as casas de D. Maria Angélica 

Aguiar de Barros (1845-1922) e do Dr. Antônio Prado, ambas iniciadas em 1891. 

          Por fim, como forma de concluirmos este capítulo, cremos ser de grande 

interesse lançar um olhar ainda que rápido em direção à produção azevediana na área da 

arquitetura doméstica dos últimos tempos monárquicos. 

           Ao que tudo indica, tão logo transferido para a Capital, começou Ramos de 

Azevedo a trabalhar ativamente para uma rica clientela, que desde então não parou mais 

de crescer. Nos volumes de Obras Particulares-Papéis Avulsos e nos Livros de lançamento 

de autos de alinhamento depositados no AHSP, referentes ao curto espaço de três anos 

(1886-1889), encontramos nada menos do que dezoito solicitações e autos de 

alinhamento relativos à construção de edifícios em nome de Ramos de Azevedo. De 
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Häussler, que era um dos projetistas e construtores mais ativos do período, num lapso de 

tempo de sete anos (1882-1889) foram localizados dezesseis pedidos e autos de 

alinhamento feitos em seu nome, sendo que dois deles, não atinamos a razão, referentes 

ao mesmo imóvel (nesse cômputo não incluímos o auto de alinhamento relativo à casa de 

Rafael Aguiar Pais de Barros por não constar do assentamento o nome desse profissional). 

Isso nos permite concluir que em três anos Ramos de Azevedo projetou mais 

intensamente do que os outros arquitetos radicados na cidade. Dedução que sai reforçada 

pelo fato de o arquiteto ter sido cumprimentado no seu aniversário transcorrido em 

dezembro de 1890 por mais de quinhentos operários, então sob sua direção142. 

           Todos os pedidos e autos que trazem o nome de Ramos de Azevedo se referem a 

construção de moradias, isoladas ou em grupos. Só um faz menção a prédio, 

supostamente de uso misto, e dois deles são pedidos de alinhamento para a construção de 

gradil, o que é indício de que as construções, certamente residenciais, se achavam isoladas 

no interior dos lotes. A localização de todas as construções envolvidas se restringia aos 

novos bairros, predominantemente residenciais, então em expansão, pertencentes ao 

distrito de Santa Ifigênia143. Dos seus clientes são explicitamente citados: o Dr. João de 

Paula Sousa, a D. Angelina Queirós, o Sr. João Vieira Barbosa, o Dr. Joaquim José Vieira de 

Carvalho, a D. Argentina Queirós e o Sr. José Vasconcelos Almeida Prado. Vemos assim 

que a arquitetura doméstica parece ter dominado a produção azevediana do período 

imperial, tanto residências finas para a morada de membros dos estratos privilegiados 

paulistanos, quanto grupos de casas de aluguel, como é o caso do conjunto que Ramos de 

Azevedo pretendia edificar para o Dr. João de Paula Sousa na Rua da Estação da Luz (Rua 

Mauá) e de três casas a serem erguidas na Rua Timbiras. 

          Isso é praticamente tudo o que pudemos descobrir acerca da arquitetura privada 

projetada e construída pelo engenheiro-arquiteto durante o Império, pois ele mesmo, 

quando teve oportunidade de divulgar a sua extensa produção, preferiu silenciar sobre 

essa fase de sua vida profissional. Como vimos em outra parte deste estudo, aos setenta 

anos limitou-se a declarar laconicamente, ter executado de início em São Paulo bastante 

“predios urbanos de moradia e commercio”. 

                  A razão desse silêncio, a nosso ver, reside no grande salto qualitativo apresentado 

pelas construções republicanas em relação às da época anterior, fenômeno cuja explicação 

deve ser encontrada nas novas condições econômico-financeiras, sociais e culturais 
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alcançadas pelo País sob o novo regime político. Provavelmente para afastar qualquer tipo 

de julgamento desfavorável, quando comparadas às faustosas construções burguesas do 

pleno Ecletismo, Ramos de Azevedo preferiu deixar cair no esquecimento, 

propositadamente, as residências e os edifícios comerciais realizados por ele no período 

histórico precedente. 

          No álbum de realizações que editou em 1904144, da época imperial só permitiu 

passar pelo rigoroso crivo de sua autocrítica duas obras oficiais – a Tesouraria de Fazenda 

e o Quartel dos Permanentes – e apenas dois palacetes, conforme descobrimos, o de 

Antônio Pais de Barros (1840-1909),cujo projeto remontava seguramente aos últimos anos 

do Império, e a casa de José Vasconcelos de Almeida Prado, que, excepcionalmente, ainda 

hoje se conserva, situada na Rua Brigadeiro Tobias, esquina da Rua Beneficência 

Portuguesa. A concessão de alinhamento para o início desta última construção se deu, de 

modo espantoso, ainda em 1888, o que confere à residência o alto – e inadvertido – 

privilégio de constituir o mais antigo exemplar doméstico de autoria do engenheiro 

ainda hoje existente na cidade de São Paulo. Além desses edifícios, conseguimos 

resgatar do esquecimento a imagem relativa a outro sobrado projetado por Ramos de 

Azevedo durante a era monárquica, a residência do Dr. Joaquim Vieira de Carvalho (1842-

1899), situada na Rua Timbiras, esquina do Largo Sete de Abril (Praça da República). 

Exemplar cujo pedido de alinhamento foi feito em 28 de março de 1888, e que não deixava 

de exibir a aparência discreta da maioria das habitações paulistanas pertencentes às 

camadas abastadas do final do Império145 (fig. 238). 

          Com o fito de demonstrar o que acabamos de dizer, propomos, inicialmente, a 

comparação entre a casa de Vieira de Carvalho e outra, proveniente do período 

republicano, cujo partido e ordenação dos alçados é muito semelhante ao da primeira, a 

casa do Barão de Pirapitingui (1830-1897)146. Esta última se constituía, nada mais nada 

menos, numa versão republicana, isto é, mais ampla e pretensiosa da anterior. A casa de 

Vieira de Carvalho tinha tratamento fachadístico bastante comedido, com a falsa cantaria 

quase não formando relevo e não havendo platibanda nem frontões a coroar cada uma das 

faces da construção, diferentemente do que acontecia no palacete Pirapitingui. Contudo, 

a julgar por seu aspecto externo, supomos que a disposição interna da casa de Vieira de 

Carvalho fosse muito semelhante à da morada do barão, com compartimentos ovais ou 

facetados a ocupar a parte interna correspondente ao canto quebrado147
.
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                  Já a casa de José Vasconcelos de Almeida Prado, extraordinariamente conservada 

até nossos dias, apresenta características estilísticas bem mais definidas.  O auto de 

alinhamento correspondente a essa casa foi lançado em 17 de março de 1888148,alguns 

dias antes, portanto, da data do pedido de alinhamento relativo à residência de Vieira de 

Carvalho.  Embora tenha perdido o seu jardim fronteiro original, ocupado até alguns anos 

por construções espúrias hoje demolidas e substituídas por um horrível estacionamento 

privado, o prédio, situado em esquina, mantém, externamente, a tradicional forma 

prismática no seu corpo principal, decorado com uma bossagem bastante acentuada, 

responsável pelo aspecto tenso da construção (fig. 239). A antiga moradia apresenta 

ingresso principal localizado na fachada secundária, unindo-se por meio de um corredor ao 

hall central. Posicionado na parte mais interna da construção, esse hall, de pé direito 

duplo, reserva grata surpresa aos visitantes, causando-lhes profunda impressão. Iluminado 

por claraboia, e todo em arcadas, esse espaço seduz de imediato, graças às suas bem 

equilibradas e graciosas proporções e à luz suave que o inunda a partir do alto. É 

simplesmente incompreensível que tão relevante remanescente da arquitetura 

doméstica de Ramos de Azevedo, tanto por sua antiguidade, quanto por seu partido e 

qualidade de projeto, e ainda por sua integridade, não tenha até hoje atraído a 

atenção dos órgãos de proteção do patrimônio cultural atuantes na cidade de São 

Paulo (IPHAN, Condephaat e Conpresp). 

          Por outro lado, o palacete de Antônio Pais de Barros, iniciado na Rua Florêncio de 

Abreu a que tudo indica por volta de 1887 ou 1888, pertence por seu luxo e distinção à fase 

republicana149. A composição serena e a estrita simetria da fachada, estilisticamente 

filiada à Renascença italiana, deixavam-no, no entanto, um tanto deslocado ao lado das 

habitações burguesas republicanas, que estavam sendo erguidas, em geral, cheias de 

pitoresco graças ao exótico repertório formal então ecleticamente empregado (rústico, 

gótico, renascentista do norte, árabe, etc.), à planivolumetria assimétrica e complexa 

(alcançada por meio do uso simultâneo de telhados altos à francesa, empenas de chalé, 

frontões escalonados, pináculos, torreões cupulados, alpendres e bay windows) e à 

sobrecarga ornamental a que recorriam habitualmente. Observando grandes recuos, tanto 

frontal quanto laterais, ocupados por amplos jardins, e guarnecido com um soberbo muro 

de fecho, em que se destacavam grossos pares de pilares a sustentar vastas urnas de 

cimento, o palacete conseguia conciliar adequadamente fausto, refinamento e discrição.     
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O corpo principal da residência, protegido com um telhado baixo de quatro águas (ao 

contrário da maioria das casas republicanas), tinha o frontispício dividido verticalmente 

em três partes, como de costume nas composições classicizantes. A parte central, 

ligeiramente recuada, abria-se em arcadas em ambos os pisos, ao típico gosto italiano, 

enquanto os corpos laterais, maciços, estavam providos de salientes balcões de alvenaria, 

que acentuavam o avanço dessas porções da fachada. A platibanda, reta, lisa e corrida, 

completamente sem ornatos, encarregava-se de reforçar a horizontalidade italianizante 

da construção (figs. 240 a  a 240 c). 

                  Em seu álbum de 1904, o autor fez acompanhar a esplêndida imagem externa 

dessa residência de um aspecto da sala de jantar, e por meio dessa imagem se observa que 

internamente era sombria e grave, como todos os interiores republicanos, malgrado 

pinturas parietais de inspiração rococó tentassem atenuar a atmosfera soturna, enfatizada 

pelas esquadrias e portas de madeira escura envernizada, pelas alcatifas, sem dúvida de 

tons ricos e quentes, e pelos móveis neomaneiristas então em uso150. 

          Como já salientamos diversas vezes, a sociedade republicana teria melhores 

condições de fazer avançar o Ecletismo em São Paulo, sobretudo durante a febricitante 

época do Encilhamento. Deve ter sido nessa ocasião frenética de esbanjamento, em que 

“o dinheiro era uma espécie de |gua”151, que a imprensa especializada estrangeira, por 

meio da importação, passou a abarrotar os escritórios de arquitetura paulistanos, 

contribuindo de maneira definitiva para o enraizamento da cultura arquitetônica burguesa 

na Capital. Sem dificuldade, podemos lembrar de alguns títulos de publicações que 

estavam sendo editadas no Exterior naquelas últimas décadas: Revue générale de 

l’architecture et des travaux publiques e Le moniteur des architectes (França), 

Architektonishe Rundschau (Alemanha), The Builder e The building news (Inglaterra), The 

American architect and building news (EUA), etc.; além de álbuns com modelos tipológicos 

e antologias cuidadosamente organizados por arquitetos de renome: Downing (The 

architecture of the country houses, 1850 e várias outras edições), Théodore  Vacquer, 1824-

1899, (Maisons les plus remarquables de Paris, 1860-1870), Léon Isabey e Leblan (Villas, 

maisons de ville e de campagne, 1864), César Daly, 1811-1893 (L’architecture priveé au XIXe 

sieclé sous Napoléon III, 1864-1872), Viollet-le-Duc (Habitations modernes, 1877), Narjoux 

(Paris, monuments elevés par la ville, 1850-1880; 1880-1883), etc. 152. 

          Essas fontes extremamente ricas e variadas, conjuntamente com os tratados de 
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arquitetura, como o de François Léonce Reynaud, por exemplo, de tantas edições e citado 

nas discussões provocadas pelo concurso do liceu Ipiranga em 1884, além de obras de 

engenharia civil (em papéis do Arquivo Público do Estado de São Paulo encontramos 

menção a artigos do engenheiro-construtor C. A. Oppermann nas Nouvelles annales de la 

construction, e a trabalhos de De Fellipi e de Amedée Guillemin,1826-1893, jornalista 

versado em divulgação científica), todas essas fontes, enfim, estimulavam de modo 

enérgico o arejamento intelectual dos profissionais estabelecidos na capital paulista no 

final do Império e no começo da República. 

         Somente uma atmosfera como essa, com amplos recursos materiais e intelectuais 

propiciando o fácil acesso a modelos estrangeiros atualizados, explicaria a súbita 

concretização e expansão da casa burguesa em São Paulo logo nos primeiros anos do novo 

regime, com todas as características que ela apresentava contemporaneamente nos 

países adiantados do mundo ocidental. Referimo-nos, especificamente, aos exemplares 

projetados e construídos durante o período em que Ramos de Azevedo ocupou a chefia da 

carteira imobiliária do Banco União (1890-1895) (figs. 241 a e 241 b). 

          Com tantas encomendas era impossível agora deixar de buscar inspiração em 

protótipos estrangeiros ou, às vezes, de quase reproduzi-los literalmente. É o caso, por 

exemplo, de uma residência projetada em 1892 para Cândido de Morais153, erguida na Rua 

José Getúlio (bairro da Aclimação), residência que seguia de perto, de muito perto, o 

projeto da Vila Bode (1884-1885), de autoria do conhecido arquiteto alemão Hans 

Griesebach ou Grisebach (1848-1904)154 (fig. 242). Curiosamente, a primeira versão do 

projeto brasileiro, de que temos notícia por uma elevação a bico de pena hoje depositada 

na biblioteca da FAUUSP, era menos fiel ao modelo berlinense do que a obra de fato 

executada, conhecida por meio de fotografias obtidas, sem dúvida, na época de sua 

conclusão (figs. 243 a a 243 c). A comparação entre as duas casas, de composição 

pitoresca e decoração baseada no exótico estilo da Renascença do Norte da Europa, deixa 

evidente que o palacete paulistano era o resultado de uma cópia praticamente perfeita da 

luxuosa moradia alemã, sendo a alteração mais significativa o deslocamento da posição da 

torre. 

          É muito provável que o responsável pela imitação do modelo estrangeiro fosse o 

engenheiro alemão Maximilian Emil Hehl (1861-1916), chegado da Alemanha havia apenas 

dois anos e desde 1890 chefe do escritório técnico do Banco União, onde trabalhava sob as 
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ordens de Ramos de Azevedo. Para a realização da casa da Rua José Getúlio, o projetista 

alemão, por uma questão de urgência, como dissemos, no atendimento dos pedidos da 

clientela endinheirada, baseou-se seguramente em projeto publicado em alguma revista 

de seu país natal, cujos números devia ele mandar vir com regularidade da Europa155. 

                  A introdução de novos estilos decorativos, novos programas e novos modelos 

arquitetônicos, já distantes da prática profissional adotada por Ramos de Azevedo durante 

o período inicial de sua carreira, ancorada no Classicismo, era sem dúvida interpretada 

como uma manifestação de grande avanço cultural pela clientela pertencente à alta 

sociedade paulistana. Ramos de Azevedo soube avaliar o real alcance desse fato. Por isso 

deixou que seus auxiliares, Hehl e vários outros profissionais que a este se seguiram, 

conduzissem com suficiente liberdade, embora quase sempre sob o manto do mais 

completo anonimato, o processo de constante atualização da vasta produção 

arquitetônica pela qual era responsável156. 
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NOTAS - Capítulo 7 (7.3) 

 

  1- Os conceitos aqui emitidos acerca do Historicismo e do Ecletismo vigentes na arquitetura 

internacional durante o século XIX foram obtidos mediante a consulta às seguintes obras, entre 

outras: 

ARGAN, Giulio et alt. El passado en el presente. passim. 

DE FUSCO. L’architettura dell’Ottocento. passim. 

DOWNING. The architecture of the country houses. passim. 

LOYER, François. Le siécle de l’industrie. Paris: Skira, 1983. passim. 

MIDDLETON, Robin e WATKIN, David. Architettura dell’Ottocento, I e II. Milano: Electa Editrice, 

1980. passim. 

MIGNOT, L'architecture du XIXe siècle. passim. 

PATETTA, Luciano. Historia de la arquitetura, antología crítica. Madrid: Blume, 1984. passim. 

2- A propósito dos chalés em São Paulo, ver o nosso: 

CAMPOS, Eudes. Chalés paulistanos.Anais do Museu Paulista: história e cultura material. São 

Paulo,  v. 16,  n. 1, 47-108, jun.  2008.  

3- Convém não esquecer que tomar a qualidade dos edifícios como prova do nível de civilização 

atingido por um povo é uma atitude que remonta à Ilustração. No artigo Architecture da 

Encyclopédie (1764), de autoria de Diderot (1713-1784) e D‘Alembert (1717-1783), já vinha essa ideia 

claramente expressa. Segundo esses filósofos franceses, as construções miseráveis, desordenadas, 

extravagantes, monstruosas ou ridículas só podiam produzir efeitos negativos na maneira de 

pensar dos povos. Estavam, portanto, convencidos os iluministas da forte influência moral que a 

Arquitetura exercia sobre a alma humana, concepção que sobreviveria intacta na estética 

romântica do século seguinte. Cf.: 

CHASTEL, André. L’Architecture moraliseé. Apud: PATETTA, op.cit., p.201. 

4- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.   Álbum comparativo da 

cidade de São Paulo, 1862-1887. foto n.   27. 

5- KOENIGSWALD, Gustavo. São Paulo. São Paulo: s.n. 1895. p.65 (ilustração n. 47). 

A historiografia recente tem usado a denominação neorrenascentista para qualificar os primeiros 

exemplares paulistanos erguidos de acordo com o Classicismo eclético. Esta última denominação é 

a nosso ver mais apropriada porque, diferentemente do que ocorreu em alguns lugares da Europa, 

não houve aqui, salvo raras exceções, a intenção de reproduzir fielmente os palácios romanos da 

Alta Renascença. Houve, sim, uma inspiração difusa, sempre acompanhada de elementos 

compositivos, arquitetônicos e ornamentais colhidos em outros momentos da história da 

arquitetura europeia, sobretudo durante a fase da arquitetura brasileira correspondente ao 

período imperial, que é a que nos interessa neste estudo. 

 6- SÃO PAULO (Cidade). MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção Arquivo de Negativos. Neg. n. 

128E. 

                    Nesta foto surpreende-se a reforma que então se fazia na rude construção do mercado de 

verduras para transformá-lo em Palácio do Tesouro, segundo um estilo transicional que ia um 

pouco além da sensibilidade puramente neoclássica, pois se empregavam pilastras coríntias e 

envasaduras com arcos de sarapanel. 
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                    Para saber mais sobre a aparência desse edifício, ver a nota n. 44 e a fig. 47 do Capítulo 3, A 

questão da autoria. 

                    Sobre esse edifício escrevemos um pequeno artigo, em que pode ser apreciada a reconstituição 

gráfica de sua evolução formal em três etapas: 

                      CAMPOS, Eudes. Edifício do Mercado Novo (1873), Palácio da Escola Normal (1874), Palácio do 

Tesouro Provincial (1876) ou Palácio da Câmara Municipal (1897) .... Informativo Arquivo Histórico 

Municipal. SãoPaulo, PMSP/ SMC/DPH/ AHMWL, ano 5, n.25-26, jul/out.2009  

                        Disponível em: <http://www.arquivohistorico.sp.gov.br> 

                        Acesso em 8 de março de 2010. 

                7- CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo imperial. p.25 e ss. 

                     PRADO. J. F. de A.(Yan de Almeida). São Paulo antigo e a sua arquitetura. Illustração brasileira. 

Rio de Janeiro, n. 109, s.p., set. de 1929. (ilustração do imóvel sito à Rua Florêncio de Abreu, n. 

131). 

                    SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1863-1877. folha 330v. (auto lançado em 10 de julho de 

1876). 

                    A consulta que fizemos, após a redação e defesa desta tese (1997), aos diversos Livros de 

lançamento dos autos de alinhamento, depositados no AHSP, foi de grande valia para o 

aprimoramento de nossa pesquisa. Constituem esses livros uma preciosa fonte até hoje 

desconhecida e inexplorada pelos estudiosos interessados na história da arquitetura paulistana. 

Uma vez convenientemente interpretados os assentamentos, pode-se por meio deles datar muitas 

das construções sobre as quais não se dispõem de nenhuma informação segura. Nesses livros eram 

lançados os autos de alinhamento concedidos pela Câmara aos proprietários e aos construtores 

que iam edificar, havendo um intervalo variável, de poucos dias até de alguns meses, entre a 

entrega do auto de alinhamento ao interessado e a data do assentamento do mesmo auto em livro 

apropriado. O que verificamos, porém, com certa decepção, é que muitos dos edifícios que nos 

interessavam foram erguidos, ao que parece, de forma irregular, sem ter sido solicitada à Câmara a 

respectiva concessão de alinhamento. No caso da construção de imóveis urbanos (edificados junto 

das testadas dos lotes), deveria ser solicitada à Câmara o alinhamento da testada do terreno junto 

da qual seria levantada a fachada da obra; no caso de imóveis suburbanos, isolados no interior de 

grandes terrenos, deveriam ser solicitados os alinhamentos dos muros externos ou dos gradis de 

ferro correspondentes às diferentes testadas que eventualmente possuísse a propriedade. Como 

se observa, era um procedimento muito diferente do atual, já que antes de 1893 o poder público 

municipal não tinha competência para analisar as plantas das edificações, salvo no caso previsto no 

padrão de 1889, como vimos na seção dedicada ao estudo das disposições edilícias municipais. 

             8- CAMPOS, Eudes.  Nos caminhos da Luz, antigos palacetes da elite paulistana. Anais do Museu 

Paulista: história e cultura material. São Paulo, v. 13, n.1,11-57, jan. 2005. p.33. 

              9- SÃO PAULO (Estado). FACULDADE DE MEDICINA (USP). MUSEU HISTÒRICO. Desenho do velho 

palacete do segundo Barão de Piracicaba, onde funcionou um setor do antigo Instituto de Higiene. 

Assinado por A.[Augusto] Esteves. 

                   Já tivemos ocasião de chamar a atenção para essa residência no Capítulo 5, seção 5.1, de Os novos 

conceitos de higiene e conforto; Aplicados aos edifícios residenciais. Ver também notas n. 121 e 130 

dessa seção. 

             10- SEVERO, Ricardo. A arte tradicional no Brasil. Revista do Brasil. São Paulo, V.4, 394-424, jan.-abril 

de 1917. p.415. 

http://www.arquivohistorico.sp.gov.br/
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                   Em meados do século XIX, a maioria dos artesãos que trabalhavam com o estuque decorativo em 

Portugal era proveniente da região do Minho, sobretudo de duas vilas situadas no concelho de 

Viana do Castelo, Carreço e Afife. Segundo consta, esses profissionais chegaram a monopolizar a 

produção desse gênero de trabalho no país até início do século XX. Cf., por exemplo: 

 QUEIROZ, Francisco. Estuques do Romantismo em Portugal. 

 Disponível em:< http://www.queirozportela.com/estuque.htm> 

Acesso em 17 de fevereiro de 2012.      

           11- CAMPOS, Eudes. São Paulo perde mais um casarão. Informativo Arquivo Histórico Municipal.São 

Paulo, PMSP/SMC/DPH/ AHMWL, ano 2, n.15, nov./dez. 2007. 

Disponível em: <http://www.arquivohistorico.sp.gov.br> 

                    Acesso em 1º de outubro de 2009. 

           12- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento de autos de alinhamento, 1877-1880, folha 94 (auto lançado em 29 de outubro de 

1878). Diz o assentamento: 

 

Francisco Antonio Barra 
 
Aos vinte nove de Outubro de mil oitocentos e setenta e oito nesta Imperial 
Cidade de Sam Paulo em a Rua da Liberdade comparecerão os empregados 
da Camara Municipal para dar alinhamento ao terreno de Francisco Antonio 
Barra que pretende edificar como allega em sua petição com despacho de 24 
do corrente mes. E procedendo ao dito alinhamento alinharão 25m,70 de 
frente para a Rua da Liberdade, dividindo pelo lado direito com João Augusto 
de Moraes, e a esquerda com a propriedade que foi do Doutor Getulio; ficando 
no alinhamento das casas que ficão do mesmo lado, cujo alinhamento foi 
dado com a presença do Senhor Vereador Doutor João Alvares de Siqueira 
Boeno. E para constar lavrei o presente auto, eu Antonio Joaquim da Costa 
Guimarães Secretario da Câmara o escrevi. 

Antonio Joq.m da Costa Gs. 
O fiscal interino Alfredo Augusto Ferreira Braga 

O Engo. Fernando de Albuquerque 
Possidonio Jose da Sa. 

 

                13- SÃO PAULO (Cidade).DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento de autos de alinhamento,1863-1877. folha 328. (auto lançado em 6 de julho de 1876). 

             14- PRADO, loc. cit. 

             15- Ver ilustração desse prédio em: 

                    COMPLETO almanach administrativo commercial e profissional do Estado de São Paulo para 

1896. São Paulo: Ed. Industrial de S.Paulo, 1896. p.11 (Annuncios). 

A imagem do hotel publicada por Salmoni e Debenedetti (Arquitetura italiana em São Paulo, 1981. 

p.34, fig n. 14), em que aparece a fachada voltada para a Rua Líbero Badaró, mostra-nos, na 

verdade, um acréscimo datado de princípios do século XX. Enganaram-se as autoras ao afirmar 

que a fachada do hotel foi refeita por Pucci e Micheli em 1894. O pedido de alinhamento em 

questão (Obras Particulares-Papéis Avulsos, V.E-2-49, e não E-2-50 como afirmaram elas), refere-se 

decerto à reconstrução de um muro que havia para o lado da Rua Líbero Badaró. Numa foto 

reproduzida na publicação Melhoramentos da Capital 1911-1913, foto posterior a 1906 (nota-se nela 
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à esquerda, ao fundo, a Casa Martinico da Praça Antônio Prado, erguida nas proximidades da 

Igreja do Rosário, demolida em 1904), ainda não se vê a parte do Grande Hotel que dava para a 

Líbero, comprovando assim o que dissemos. Se ainda não existia nessa foto posterior a 1906, já 

estava, porém, construída poucos anos mais tarde, pois há uma outra imagem, anterior ao 

alargamento dessa rua em 1912, em que é possível observar a frontaria deitando para essa via 

pública (TOLEDO, Anhagabahú, 1989, p.75. fig. n. 60). Em que pese ter sido organizada com o 

mesmo repertório formal empregado no resto da construção, a fachada voltada para a Rua Líbero 

Badaró, além de tardia, tinha uma aparência que pouco se coadunava com as demais elevações. 

Sua testada apresentava pouca extensão, só havendo espaço para três vãos em cada andar; além 

disso, em virtude do forte declive do terreno, o embasamento existente na Travessa do Grande 

Hotel se transformou em térreo na parte voltada para a Líbero. E havia mais duas diferenças: o 

anexo estava desprovido do último andar visível na parte que olhava para a Rua São Bento e a 

platibanda que o coroava tinha configuração diversa da platibanda original. Esta, restrita aos topos 

dos corpos laterais do bloco primitivo, era formada tão-somente por balaústres, com pedestais 

arrematando as suas extremidades, enquanto a platibanda mais recente era corrida, havendo 

tramos de mureta intercalados com trechos abalaustrados.  Na verdade, o resultado formal da 

fachada situada na Rua Líbero era bastante modesto, não permitindo ao observador fazer a menor 

ideia da grandiosidade que caracterizava o bloco principal do hotel. 

A esse respeito, veja-se também:  

CAMPOS, Eudes. O antigo Beco da Lapa e o Grande Hotel. 

Informativo Arquivo Histórico Municipal.São Paulo, PMSP/SMC/DPH/ AHMWL, ano 4, n .24, 

maio/jul.2009.  

Disponível em: <http://www.arquivohistorico.sp.gov.br> 

Acesso em 1º de outubro de 2009. 

Neste estudo propusemos a reconstituição gráfica do edifício do hotel com suas três fachadas: a 

principal na Rua São Bento, datada de 1876/1878; a fachada lateral tanto docorpo principal 

(1876/1878), como do acréscimo do século xx, dando para o Beco da Lapa, depois chamado do 

Grande Hotel e hoje Rua Dr. Miguel Couto, e finalmente a fachada do anexo voltada para a Rua 

Libero Badaró. 

 16- PRADO, J. F. de A. (Yan de Almeida). Apontamentos para uma história da arquitetura em São  

Paulo. In: GFAU. Depoimentos-1. p.20. 

 17- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares  Papéis Avulsos. V.E-1-6. Pedido de alinhamento para a reconstrução do imóvel sito à 

Rua de São João n. 1, de propriedade do major João Brás da Silva, 11 de junho de 1883. Assinado 

por Mateus Häussler. 

Ibid. Livro de lançamento dos autos de alinhamento, 1880-1886.folhas 177v e 178.(auto lançado em 

13 de junho de 1883). 

           18-  SÃO PAULO (Estado). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Álbum comparativo de cidade de São Paulo, 1862-1887. foto  n. 6. 

19- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO.  Livro de 

lançamento dos autos de alinhamentos, 1886-1890. folha 28v.(auto lançado em 27 de novembro 

de 1886). 

Ibid.Obras Particulares  Papéis Avulsos.  V.E-1-10.  Pedido de aprovação do projeto da sede do 

London and Brazilian Bank Limited, elaborado antes da vigência do padrão de 1886, datado de 17 

de fevereiro de 1887. Assinado por E. Dukinfield Jones. 
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ATAS, 1887. p.46 

ELETROPAULO. A cidade da Light: 1899-1930. São Paulo: 1990. 2v. V.1. [p.131] (ilustração). 

 20- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO  ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1886- 1890. folha 107. (auto lançado em 9 de fevereiro de 

1888). 

 ATAS, 1888. p.122. 

 ELETROPAULO. loc.cit. 

  21- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1886-1890. folha 180. (auto lançado em 7 de dezembro de 

1888). 

               22- IL Brasile e gli italiani. Firenze: R. Bemporad & Figlio, [c.1907]. p. 985. 

             23-Nos Livros de lançamento dos autos de alinhamento, depositados no AHSP, o nome de José 

Domingues da Silva Beleza desaparece repentinamente em 1888, sendo substituído pelo de João 

Domingues da Silva Beleza. Provável filho ou irmão mais moço de José Beleza, João parece ter 

assumido os trabalhos em andamento do precedente. O nome de José, porém, volta a aparecer 

nesses livros a partir de 1890. 

                   Recentemente, uma dissertação de mestrado defendida na FAUUSP recuperou algumas 

informações sobre a família Beleza e descobriu que nela, curiosamente, desde ao menos o século 

XIX até hoje, estão presentes, em todas as gerações, descendentes que se dedicam à atividade 

profissional ligada à arquitetura e construção. Cf.: 

                    PARETO Júnior, Lindener. O cotidiano em construção; os “pr|ticos licenciados” em São Paulo 

(18983-1933). São Paulo: dissertação de mestrado, FAUUSP, 2011. p.116 a 122. 

 24- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1886-1890. folhas    37 v e 38. (auto lançado em 22 de 

fevereiro de 1887).  

                     Em foto de Militão de Azevedo (1837-1905) datada de 1887, vê-se que estava em obras o terreno 

correspondente ao edifício em questão. Situado em local muito visado, aparece em vários 

registros fotográficos de época, como, por exemplo, em:  

          KOSSOY. São Paulo em 1900. ilustração da p.35 (prédio à direita, em plano médio, em     que se 

sediava naquela altura a firma Laemmert & Cia.). 

   25-  A esse respeito, consulte-se a nota n. 140 do Capítulo 5, seção 5.1 , Os novos conceitos de higiene e 

conforto;Aplicados aos edifícios residenciais. 

          26- A fachada original da Casa Garraux da Rua da Imperatriz pode ser apreciada em excelente foto 

datada de 1889, recentemente publicada em: 

                   CAMPOS, Cândido Malta, GAMA, Lúcia Helena e SACCHETTA, Vladimir (org,). São Paulo: 

metrópole em trânsito, percursos urbanos e culturais. São Paulo: Ed. Senac, 2004. p.55. 

                    Ao lado desse prédio, no fundo, pode-se observar a sede do Jockey Club, mais uma importante 

construção da época à qual faremos menção a seguir. Ver fig. 194 deste trabalho. 

   27- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

particulares – Papéis Avulsos. V.E-5-112. Pedido de alinhamento feito por Pucci e Micheli, 

engenheiros italianos, para acréscimo na Casa Garraux, de propriedade de Alexandre Thiollier, 15 

de abril de 1896. 

   28-  SOUSA. Casa Barão de Iguape. p.102 a 108. 
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   29- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1880-1886. folha 78v. (auto lançado em 14 de agosto de 

1881 diz que o proprietário do imóvel sito na Rua da Imperatriz, n.33, pretendia modificá-lo). 

    30-  Ver nota n.26. 

    31- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamentos, 1886-1890. folha 250. 

    32- SÃO PAULO (Cidade). SÃO PAULO (CIDADE). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO.Obras 

Particulares  Papéis Avulsos. V.E-1-10.  Solicitação de alinhamento para a construção de um 

prédio no Largo do Mercadinho, de propriedade de Eduardo Prates, 24 de fevereiro de 1887. 

Assinado por D. Azevedo em nome de Mateus Häussler. 

              Ibid. Livro de lançamento dos autos de alinhamento, 1886-1890. folha 45v. (auto lançado em 6 de 

abril de 1887). 

             ATAS, 1887. p.173, 189 e 201. 

  33 - RAFFARD. Alguns dias na Paulicéia. p.19. 

  34 - Id., ibid. 

  35 - KOSSOY. Album de photographias do Estado de São Paulo, 1892. p.41. (ilustração). 

  36- COMPANHIA PAULISTA. Relatorio no 38 da Directoria da... para a sessão de  Assembléa Geral em 

30 de setembro de 1888. São Paulo: Jorge Seckler, 1888. p.7. 

Segundo Antônio Egídio Martins (1860-1922), o prédio foi inaugurado em 1887. 

     37 - KOSSOY, op.cit., p.57 (ilustração) 

    38- SÃO PAULO (Cidade).. DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1886-1890. folha 123v. (auto lançado em 13 de abril de 

1888). 

ATAS, 1888. p.107. 

 39- KOSSOY, op.cit., p.59 (ilustração). 

 40- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1880-1886. folhas 283 284. (auto lançado em 31 de janeiro 

de 1884. Propriedade do coronel Manuel Antônio Bittencourt). 

SÃO PAULO (Estado). GOVERNO DO ESTADO.  São Paulo, onde está sua história. p.134 (doc. n. 

243). 

   BANCO de Crédito Real de S. Paulo. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de outubro de 1886.p.4. 

41-SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares  Papéis Avulsos. V.E-1-10. Pedido de alinhamento para a construção a ser erguida no 

terreno sito no canto da Rua Direita com Largo da Misericórdia, 23 de novembro de 1887. Assinado 

por Joaquim Ferreira Bento. 

ELETROPAULO, op.cit., [p.171] (ilustração). 

42- SÃO PAULO (Cidade).  DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares  Papéis Avulsos.  V.E-1-8. Pedido de alinhamento para reedificar o prédio n. 59 da 

Rua da Imperatriz, 8 de outubro de 1886. Assinado por José Domingues da Silva Beleza. 

Foi possível reconhecer esse prédio graças a sua localização peculiar: estava situado junto da 

inflexão que a Rua da Imperatriz fazia nas proximidades do Largo do Rosário. O edifício possuía 12 

m de testada nessa rua e estava alinhado de um lado pela casa n. 57 e do outro pelo canto da de n. 

61. O fato de o lote onde seria erguida a nova construção estar junto da inflexão mencionada é que 

d| sentido { expressão “canto da n. 61”, casa situada imediatamente depois da inflexão, erguida 

com certo recuo frontal. À sua frente, do outro lado da rua, estava situado o sobrado em que se 
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acomodava em parte do térreo a loja Ao Cosmopolitano, que de acordo com os almanaques da 

época tinha como endereço o n. 56 daquela via pública. Cf.: 

SÃO PAULO (Cidade). DPH. MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO.  Seção Arquivo de Negativos. 

Neg. n. 102E (edifício de três andares à  extrema direita. Ver fig. n.207.). 

             43- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO.. Obras 

Particulares  Papéis Avulsos.  V.E-1-14.  Pedido de alinhamento para a reconstrução de prédios 

sitos na Rua de S. José esquina da Rua de São João, 8 de maio de 1888. Assinado Joaquim Ferreira 

Bento. 

ELETROPAULO, op.cit., [p.91] (ilustração). 

44- Sobre os sucessivos endereços da loja Ao Cosmopolitano, ver: 

ALMANACH... 1884. p. 332. 

ALMANACH... 1885. p.218. 

ALMANACH... 1886. p.61 (Annuncios). 

 45- Sabemos que a loja maçônica Amizade foi reformada ou reconstruída entre 1877 e 1887 porque    

ela  aparece com seu antigo aspecto em: 

SÃO PAULO (Estado). MUSEU PAULISTA. Mappa da capital da Pcia de São Paulo. ilustração n. 60. 

E já estava com sua nova aparência em: 

SÃO PAULO (Estado). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Álbum 

comparativo da cidade de São Paulo, 1862-1887. Foto n. 29 (no fundo, à direita). 

     46-  SÃO PAULO (Cidade). MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção Arquivo de Negativos. Neg. n. 

93E.  (Sobrados, no fundo, à direita). 

Ibid. Neg. n. 102E (sobrado à extrema esquerda). 

CLUB Tenentes de Plutão. Diario Popular. São Paulo, 1o de maio de 1889. p.3. 

  47-  PATETTA, Luciano. Los revivals en arquitectura. In: ARGAN et alt., op.cit., p.146. 

  48-  SÃO PAULO (Estado). FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO (USP). São Paulo em 1860 

(álbum de fotografias). foto n. 51. 

  49- VALLADARES, Clarival do P. Arte e sociedade nos cemitérios brasileiros.  Rio de  Janeiro: Mec, 1972. 

3v.V.2.p. 1082. 

   MARQUES. Indicador de São Paulo... para o anno de 1878. p.184. 

      Joaquim Antônio dos Santos era um marmorista supostamente lusitano estabelecido em São 

Paulo entre 1868 e 1873. Ou seja, estabelecido na cidade depois da inauguração da primeira 

marmoraria paulistana, conforme vimos no Capítulo 4, Materiais e processos construtivos, e já 

presente no almanaque editado em 1873 (p.119). Como tantos outros, pode ter permanecido 

algum tempo na Corte antes de se transferir para São Paulo. Segundo descobrimos, durante o 

século XIX, em Portugal, o revivalismo gótico foi muito empregado na concepção de jazigos de 

família. Cf.: 

PEREIRA, Paulo (org). História da Arte Portuguesa. Lisboa: Círculo dos Leitores, 1995. v.3.p.362. 

     50- KOSSOY, op.cit., p.91 (ilustração). 

  51- A respeito da fisionomia dessa construção ver nota n. 154 do capítulo 4, seção 4.2, O uso do tijolo... 

  52- CARNEIRO. O poder da Misericórdia.  v.1.  foto  do  projeto  original  (perspectiva)  em pagina não 

numerada. 

     53- Id., ibid., p.336 e 346 (nota n. 37). 

A vinculação do estilo arquitetônico do hospital a uma suposta imposição do provedor da Santa 

Casa de Misericórdia, por ser tardia (1910), não deve, a nosso ver, ser levada em consideração. 
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 54- Ao elogiar o projeto em estilo gótico do pintor e arquiteto Villaronga para a matriz campineira, o 

Conde d’Eu pode ter sido movido realmente pelo ultramontanismo que caracterizava a ele e { 

Princesa Imperial (ver nota n.73 do Capítulo 2, seção 2.2, Empreiteiros...). Já no caso dos hospitais 

estrangeiros, a razão de adotar o estilo gótico podia ser, ao contrário, eminentemente funcional. O 

sanitarista Casimir Tollet em 1872 propusera dar às enfermarias um perfil ogival, baseando-se na 

constatação de que tal configuração permitia uma melhor evacuação do ar viciado, “significatif 

écho hygiéniste de l’interprétation rationaliste de l’architecture gothique”, segundo Mignot. 

Esse sistema atraiu a atenção de médicos vienenses e ingleses durante a Exposição Universal de 

1878 e a sociedade Tollet construiu uma dezena de hospitais desse tipo não só na França, mas 

também na Itália e na Espanha. Cf.: 

MIGNOT, op.cit., p.229. 

Pucci, por seu lado, no memorial com que justificou sua proposta para o concurso da nova sede do 

Hospital da Santa Casa, alegou ter optado por este estilo por razões de conveniência arquitetônica 

(historicismo tipológico), já que a gravidade do estilo era apropriada ao gênero da edificação a ser 

construída; mas acrescentou também que esse estilo era mais econômico e o de mais fácil 

construção. Cf.: 

CARNEIRO, op.cit., p.335. 

 55 - O telhado alto (cônico, semiesférico ou tronco piramidal) arrematado por lanternim é um detalhe 

arquitetônico típico francês, que remota à Primeira Renascença (castelo de Chambord) e atravessa 

todo o Classicismo (Vaux-le-Vicomte, de Le Vau, 1612-1670, e Escola Militar, de Gabriel, 1698-

1782). Reaparece nos tempos de Napoleão III (1808-1873) frequentando coroamentos tanto de 

pavilhões centrais quanto de laterais. Davioud (1824-1881) e Bourdais (1835-1915) utilizaram esse 

tipo de telhado no antecorpo central da marie parisiense do XIXème arrondissement, erguida entre 

1876 e 1878 (já na Terceira República portanto), o que demonstra quanto estava atualizado 

Stevaux ao empregar essa solução de cobertura numa construção paulistana de 1877 (talvez 

Stevaux conhecesse esse projeto francês, datado de 1876, de alguma publicação especializada). 

Era justamente a imitação da prestigiosa arquitetura francesa de então que conferia grande carga 

simbólica ao edifício da Assembleia Provincial e Câmara Municipal de São Paulo, causando 

admiração e orgulho nos paulistanos de gosto europeizado. 

A respeito da arquitetura francesa do Segundo Império e da Terceira República consulte-se, por 

exemplo: 

  HAUTECOEUR, Louis. Histoire de l’architecture classique en France. Paris: Editions A. et J. Picard et 

Cie., 1948-1957. 7v. V.7 (La fin de l’architecture classique, 1848-1900). passim. 

56- Acerca das obras do engenheiro Eusébio Stevaux (1825-1904), ver a bibliografia citada na nota n. 

207 do Capítulo 2, seção 2.1 Os engenheiros.  

57- Sobre essa atribuição de autoria, ver a nota n.64 do Capítulo 3, A questão da autoria. Ver    também 

nota n. 92 desta seção. 

58 - KOSSOY, op.cit., p.29, 51 e 53 (ilustrações). 

59 - Ver nota n. 56. 

60 - KOSSOY, op.cit., p.39 (ilustração). 

61 - RAFFARD, op.cit., p.18. 

62- Id., ibid., p.92. 

   63- MUSEU PAULISTA. Às margens do Ipiranga, 1890-1990. São Paulo: 1990. p.12 (fig. n.31). 

64- KOSSOY, op.cit., p.93 (ilustração). 
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65- MELLO, Eudes de e FRÉ, Sylvia. São Paulo, aspectos da arquitetura do café.  São Paulo: trabalho do 

CPG - FAUUSP, 1985. 2v. V2. s.p. 

66- RAFFARD, op.cit., p.93. 

67- A lei n.10 de 13 de fevereiro de 1881, promulgada por Laurindo Abelardo de Brito (1828-

1885), presidente da Província, trazia em seu bojo a intenção por parte do governo de 

controlar a comissão do monumento não só na aplicação do recursos provindos das 

loterias de 1880, mas também na destinação do monumento que deveria abrigar um 

estabelecimento de ensino. Foi por meio dessa lei que a comissão  se viu forçada a acatar a 

sugestão do presidente Francisco de Carvalho Soares Brandão (1839-1899), decidindo por 

construir um asilo destinado a recolher e educar cerca de 300 crianças desvalidas. Um ano 

depois, porém, Rangel Pestana (1839-1903), ativo representante da bancada republicana, 

apresenta um projeto de lei, que seria substituído por outro do mesmo autor. Segundo o 

substitutivo, aprovado na Assembleia, os recursos das loterias seriam reservados em parte 

para a construção de uma escola agrícola no local do monumento do Ipiranga, e  o resto 

aplicado na construção de escolas no interior. Como é óbvio, essa lei, que atravessava os 

trabalhos da comissão, foi denegada pelo presidente da Província Visconde de Itu (1823-

1889) em abril do ano seguinte (1883), sob a alegação de que a Comissão de Obras, 

autorizada a mandar organizar as plantas e o respectivo orçamento do edifício 

monumental, já havia contratado o engenheiro civil de origem italiana Tomás Bezzi (1844-

1915), residente na Corte, para desenvolver o projeto. Recusada a sanção da lei de autoria 

de Rangel Pestana, a comissão conjuntamente com o presidente da Província Luís Carlos 

de Assunção (1833-1912) decidiram, em 16 de julho de 1884, mudar seus planos. Resolvem 

organizar um concurso para a construção de um magnífico monumento comemorativo no 

Ipiranga e um modesto instituto de ensino na Luz, pois a intenção de construir um asilo na 

colina do Ipiranga havia sido muito criticada na imprensa por ser local distante e desolado. 

O edital convocando concorrentes foi publicado na Gazeta Liberal do dia 21 de julho de 

1884 e republicado no Correio Paulistano de 1º de agosto (p.4). Conforme o Barão de 

Ramalho (1809-1902), presidente da comissão, o Imperador estava a par das mudanças e 

concordava com elas. No dia 23, Bezzi, prejudicado em seus direitos, pois tinha contrato 

assinado com a comissão e entregue o projeto do monumento, veio a público no Correio 

Paulistano (p.3) protestar contra as súbitas mudanças que haviam sido tomadas. Em 24 de 

setembro, porém, a comissão deixa nas mãos do presidente da província Almeida Couto 

(1833-1895) a decisão definitiva sobre o caso. Celebram então a comissão e o presidente 

novo acordo em que fica decidido que o concurso em vigor seria anulado, retomado o 

projeto de Bezzi  e  o local escolhido voltaria a ser a colina do Ipiranga. A Comissão de 

Constituição e Justiça da Assembleia, por sua vez, examinou, e contestou, as razões em 

que se fundou o Visconde de Itu para derrogar sua sanção à lei aprovada de autoria de 

Rangel Pestana. Mas, após alguns lances políticos, o parecer da comissão foi finalmente 

rejeitado na Assembleia por unanimidade de votos no início de 1885, ato que poria fim à 

crise entre o Legislativo Provincial e o Executivo.  

  68-Já tocamos nesse assunto no Capítulo 5, seção 5.2, Os novos conceitos de higiene e conforto; 

Aplicados aos edifícios públicos. 
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 69- Analisamos aspectos desse concurso no Capítulo 5, seção 5.2, Os novos conceitos de higiene e 

conforto; Aplicados aos edifícios públicos. 

Ver notas n. 94 a 98 do Capítulo 5, seção 5.2. 

  70- A Escola Politécnica (Technische Hochschule), do arquiteto alemão Gottfried von Neureuther (1811-

1887), construída entre 1865 e 1868 em Munique, era frequentemente citada como um dos 

monumentos mais notáveis da cidade no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Ao contrário 

do que afirmava Häussler, a composição do projeto muniquense não se baseava no Renascimento 

primitivo (segundo o arquiteto, era tida por analistas alemães como o padrão mais correto, 

primoroso e elegante desse estilo), mas no repertório da Alta Renascença italiana. E isso pode ser 

facilmente constatado por meio de antigas vistas daquela capital bávara. Cf.: 

ALLGEMEINES Lexikon des bildeden Künstler. Leipzig: Hans Vollmer (herausgegeben aus), 1931. 

V.25. p.421. 

ENCICLOPOEDIA universal ilustrada europeo-americana. Bilbao: Espasa-Calpe S.A., 1990. V.37. 

p.366 e 370. 

Há alguns anos foi publicada uma litografia do século XIX com a vista da escadaria interna desse 

edifício em: 

KLICZKOWSKI, H. Palacios & catedrales. Madrid: Onlybook S.L., 2002. p.39. 

71- CONCURSO do Ypiranga. Projectos de edificios (conclusão), IV. Correio Paulistano. São 

 Paulo, 11 de outubro de 1884. p.2. 

   72- MONUMENTO do Ypiranga.  A Provincia de São Paulo. São Paulo, 14 de outubro de 1884. p.1 e 2. 

          (A autoria do artigo acima deve ser, a nosso ver, atribuída ao major Alfredo Ernesto Jacques 

Ourique (1848-1932). (Ver n.73.) 

A conveniência arquitetônica prescrevia basicamente elegância e discrição no caso dos edifícios 

escolares. Como vimos em capítulo precedente (Os novos conceitos de higiene e conforto), na Corte, 

o engenheiro Antônio Paula Freitas preocupava-se com a aparência externa das escolas, pois 

reconhecia que tinham elas um relevante sentido moral a desempenhar. Muitas décadas mais 

tarde, já na República, esse sentido seria claramente expresso: 

 

Quanto á architectura o edificio escolar deve ser elegante, sem o gosto 
esthetico se transfórme em magneficencia, pois que um excesso de luxo e 
conforto, influindo no espirito impressionavel da creança, póde tornal-a 
vaidosa e indolente na escola, hypocondriaca e descontente na modesta casa 
paterna. 
 

                    E com relação aos estilos arquitetônicos, a severidade positivista passaria a condenar o emprego 

tradicional do estilo clássico, provavelmente porque esse estilo, além de exigir rígida simetria, 

agora tida como monótona, implicava certa presunção: 

A feição caracteristica da architectura classica torna-a impropria para casa 
escolar. 

É necessario corrigir a monotonia do classico antigo  a profusão de ornatos 

do genero gothico  as concepções arrojadas do estylo bysantino e da escola 
composita. Cf.: 

 

                    SÃO PAULO (ESTADO). INSPECTORIA GERAL DO ENSINO. Annuario do ensino do Estado de São 

Paulo, 1908 - 1909. p.362. 
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         73 - LEMOS, Carlos A.C. Ramos de Azevedo e seu escritório. p.20. 

                 Ao que se diz, o autor das críticas ao projeto de Ramos de Azevedo era o major de engenheiros 

Alfredo Ernesto Jacques Ourique (1848-1932). Oriundo do Rio Grande do Sul e formado em 

engenheira militar no Rio de Janeiro. Em dois artigos de jornais que a ele atribuímos chama a 

atenção para o fato de que os edifícios escolares deveriam ter aparência discreta, nada 

semelhantes a cassinos das cidades de vilegiatura. 

          74 - Id., ibid., p.86. 

       75 - Citado por: 

          SEVERO, op.cit., p.414 e 416. 

        76 - COMEÇA o ataque. Diario Popular. São Paulo, 18 de março de 1889. p.2. 

     77 - Id.,ibid. 

     78- Ver fig.216.Imagem dessa construção pode ser encontrada no site da National Gallery of Art, de 

Washington: 

           Disponível em: <http://www.nga.gov/resources/dpa/1889/13bresil.htm> 

          Acesso em 1º de outubro de 2011. 

     79- Ibid. 

               80- Nesse projeto chamado Rio de Janeiro, a entrada do pavilhão estava flanqueada por quatro flechas 

portando globos de iluminação, numa alusão às vinte províncias do império brasileiro. Cf.: 

                    KÜHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura de ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo. São Paulo: 

Ateliê Editorial; Fapesp, 1998. p. 76 e 77. 

O referido artigo publicado na revista Le moniteur des architectes intitulava-se: 

Exposition Universelle de 1889. L’étranger a l’exposition. Brésil. 

          81-  Quem atribuiu a data de 1844 à sineira da Capela da Luz foi Nuto Santana (1889-1975). Quanto ao 

frontão de volutas, parece ter sido construído entre 1847 (data que atribuímos à aquarela de 

Miguelzinho em que esse elemento ainda não aparece) e 1862, ano aproximado da foto atribuída a 

Militão, que já registra sua presença. Cf.: 

                   SANT’ANNA. São Paulo histórico. V.3. p. 259. 

             82- Sobre a igreja salesiana, os dados foram extraídos de: 

                   ISAÚ, Manoel. Liceu Coração de Jesus. São Paulo: Ed. Salesiana Dom Bosco, 1985. passim. 

              83- SÃO PAULO (ESTADO). DAESP. Álbum comparativo da cidade de São Paulo, 1862-1887. foto n. 3. 

              84-  Domingos Delpiano (1844-1920) entrou para a congregação salesiana por influência direta de D. 

Bosco (1815-1888), que o conheceu em Marselha. Estudara arquitetura com o lionês Pierre-Marie 

Bossan (1814-1888), especialista em construções eclesiásticas e antigo aluno de Henri Labrouste 

(1801-1875). Bossan foi indicado arquiteto diocesano de Lyon em 1844, tendo projetado inúmeros 

edifícios religiosos segundo um estilo revivalista de cunho pessoal, em que misturava elementos 

tirados da arquitetura bizantina e da românica, estilo eclético que influenciaria os trabalhos de 

Delpiano e de muitos outros arquitetos.  Em 1879, Delpiano acompanhou a expedição missionária 

para a América do Sul, liderada por D. Luís Lasagna (1850-1895), transferindo-se para São Paulo 

em 1888. A partir de então desenvolveu vários projetos para a congregação, além do conjunto 

formado pelo Santuário do Coração de Jesus e pelo liceu, em São Paulo: o Colégio S. Joaquim, de 

Lorena; o Liceu de Campinas; o Santuário de Maria Auxiliadora, de Niterói, o da Bahia, o de 

Jaboatão e o do Recife. Ainda em São Paulo projetou o instituto D. Bosco (não construído), a Igreja 

de Maria Auxiliadora, e o belo Colégio de Santa Inês, em estilo Art Nouveau, no Bom Retiro. 

Respeitável conjunto de obras que faz com que o seu autor mereça uma bem elaborada 

monografia. 

http://www.nga.gov/resources/dpa/1889/13bresil.htm
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                   Dentro da congregação detinha a condição de coadjutor, isto é, religioso não sacerdote que 

ajudava nas obras de educação, dedicando-se de preferência ao ensino profissional. Nas escolas 

profissionais do liceu, foi diretor-técnico do galpão de marmoraria, ornamentação e escultura, 

tendo orientado a execução de inumeráveis obras de arte que supriram um sem número de igrejas 

paulistas. 

                    Padre Manuel Isaú (?-2007), historiador do liceu salesiano conta em seu livro um episódio que 

patenteia o respeito profissional e a amizade que por ele nutria o engenheiro e arquiteto Ramos de 

Azevedo (1851-1928). Cf.: 

ISAÚ, op.cit.,p.183, 247, 378 a 380. 

RIBEIRO. Chronologia Paulista. V.2, P.1. p.603. 

PE. JOSO. Basilica de Nossa Senhora Auxiliadora. Anuário de 1991 do Colégio Salesiano Santa 

Rosa. Disponível em:<www.geocities.com/Athens/Parthenon/6410/basilica.htm> 

                    Acesso em 16 de outubro de 2009. 

            85- Em entrevista concedida dias 4 e 5 de outubro de 1994, o padre Hélio Abranches Viotti  S.J. (1906-

2000) forneceu-nos algumas informações sobre o Irmão João Maria Alberani. Nascido em 1830, em 

Fusignano (Ravena), entrou na Companhia de Jesus em 1863. Fez votos de coadjutor temporal 

formado em 1873, em Itu, e faleceu nessa mesma cidade no dia da Páscoa de 1913. Tendo vindo 

para o Brasil em 1865, permaneceu durante um ano em Desterro (Florianópolis); transferiu-se 

depois para Itu, de onde nunca mais saiu. Era escultor, pintor, mecânico e exímio relojoeiro. No 

colégio atuou durante longos anos como professor de desenho. Desde o início envolveu-se na 

construção do colégio jesuítico de Itu (1868-1872), pois se diz que dirigiu a fabricação dos tijolos 

necessários ao edifício. Certamente executou os planos da grande ampliação do colégio ocorrida a 

partir de 1879, estando comprovada a sua condição de arquiteto na inscrição da pedra 

fundamental da capela dos alunos (1886-1891). Para o Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo, 

forneceu o plano da primeira capela e, deduzimos, da ala direita do colégio. A linguagem 

arquitetônica que utilizava era a do Classicismo eclético, predominante na Itália de seu tempo, 

embora, ao modo neoclássico, insistisse no uso do frontão. No pano de boca que pintou para o 

teatro do colégio ituano há, no fundo de uma perspectiva formada por estátuas sobre pedestais e 

palmeiras imperiais, um templo neorrenascentista, sem torres e coroado por três cúpulas, a do 

meio sobre esguio tambor, num estilo que à época era denominado romano por inspirar-se na 

arquitetura religiosa renascentista que floresceu naquela cidade. 

                   Para redação desta nota consultamos também o álbum comemorativo do 75o aniversário do 

colégio jesuítico de São Paulo: 

             COLEGIO São Luiz. São Paulo: Ind. Grafica Siqueira, [1942]. passim. 

     86- ARROYO, op.cit., p.298. 

     87- NOVO almanach... 1883. p. 161. 

              No ano de 1882, ano da edição do almanaque acima citado, já ocupava Figueira de Aguiar o cargo 

de engenheiro provincial, responsável pelo 6o Distrito de Obras Públicas. Exonerado, retornaria ao 

serviço público em 1885, conforme o relatório do presidente da Província de 19 de outubro desse 

último ano (p.23). 

           88 - Delpiano chegou a São Paulo em 1888 e já em março de 1890 o bispo diocesano, em carta circular, 

conclamava os sacerdotes e o povo de sua diocese para “dar o maior impulso possível {s obras da 

igreja do Sagrado Coração,”[...] “ainda infelizmente longe de atingir o seu complemento e estado 

de perfeição que reclamam o plano e a proporção da obra”. (grifo nosso) 

http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/6410/basilica.htm
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                 Certo dia no segundo semestre de 1984 o Padre Manuel Isaú mostrou-nos uma aquarela guardada  

num arquivo do Liceu do Sagrado Coração de Jesus em que aparecia todo o conjunto salesiano,  

que, com exceção de algumas alterações na parte do fundo, é o mesmo que se vê atualmente.  

Datava dos primeiros anos de 1890 e era assinada por Victor Dubugras (1868-1933), atuando aí  

como perspectivista. Não saberíamos dizer se essa perspectiva existe ainda. 

     89 - CAMPOS. O engenheiro Eusébio Stevaux e a arquitetura oficial paulista (1877-1885). p.28. 

        90 - KOSSOY, op.cit., p.33 (ilustração). 

        91 - DIAS. O Brazil actual. p.348. 

           92- Essa passagem da carta de Lenita a Barbosa, seu amante, comprova que o edifício inacabado da 

Tesouraria, anterior ao projeto de Ramos de Azevedo de 1886, e o palácio do governo, iniciado no 

tempo de Florêncio de Abreu, tinham a “mesma procedência”, isto é, eram ambos do mesmo 

autor, Eusébio Stevaux. A má vontade com os projetos desse engenheiro francês era acintosa, e 

logo adiante Ribeiro faz Lenita dizer a respeito da reforma do antigo convento franciscano então 

ocupado pela Faculdade de Direito: 

A academia foi reformada. 
Talvez eu não tenha razão; mas o caso é que eu a preferia exteriormente 

como ela era outrora. Tinha pelo menos o mérito de representar o gosto 

arquitetônico dos religiosos que dirigiram a colonização do Brasil [sic].Hoje 

não representa coisa nenhuma tem aparência limpa mas desgraciosa e 

até caturra. [grifo nosso] Cf.: 

 

                   RIBEIRO. A Carne. p.143 e 144. 

          93 - RELATORIO, 15 de fevereiro de 1886. p.34. 

                    ANNEXO no 6 [Relatório da Repartição de Obras Públicas], 20 de novembro de 1886. p.11. In: 

RELATORIO, 17 de janeiro de 1887. 

            94 - KOSSOY, op.cit., p.81 (ilustração). 

           95 - RAFFARD, op.cit., p.36 e 38. 

                    Inaugurado em 1888, o edifício foi ampliado e melhorado no ano seguinte, mas de modo 

insuficiente diante do crescimento contínuo do contingente de imigrantes que deveria abrigar 

(RELATORIO, 11 de janeiro de 1889, p.11). 

          96 - KOSSOY, op.cit., p.109 (ilustração). 

97 - Citado por: 

         MIGNOT, op.cit., p.51. 

98 - Ver nota n. l. 

99 - DOWNING, op.cit., p.28 e 29, 39 e ss, 123, 150 a 152.      

100 -Ver nota n. 2. 

101 - VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 22 de setembro de 1877. p.4. 

                     Na coleção do Museu Paulista existe uma imagem da autoria de Militão Augusto de Azevedo que 

mostra a pequenina e modesta Estação de São Bernardo, tirada por volta de 1865 ou 1867. A 

cobertura da construção estava decorada com pináculos que se haviam tornado típicos dos chalés. 

Havia também no alto da entrada do edifício peças decorativas de madeira entalhada, em forma 

de mãos-francesas, o que parece demonstrar que teriam sido os engenheiros ingleses os 

responsáveis pelas primeiras manifestações do Pitoresco em São Paulo. 

                    Ver também a fig. n.3 de nosso estudo já citado à nota n.2, do qual existe uma versão online. 
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         102- DINIZ (Junius). Notas de viagem. p.35.    

          103- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.. Álbum comparativo da 

cidade de São Paulo, 1862-1887.  foto  n. 52. 

                    Abílio Aurélio da Silva Marques (1851-1891) aparece morando nesse chalé (Rua Barão de 

Itapetininga, n.1, segundo o almanaque de 1886) a partir de 1883, ano de edição do almanaque de 

1884. Cf.: 

                   ALMANCH...1884. p.245. 

                   ALMANACH...1886. p.577. 

                   Segundo assentamentos do AHSP, o proprietário do terreno era outro: 

                   SÃO PAULO (Cidade).DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1877-1880. folha 149 v. (auto lançado em 25 de julho de 

1879 informa que o dono do terreno situado na Rua do Barão de Itapetininga, entre as Ruas 

Formosa e da Memória – atual Xavier de Toledo – pretendia edificar em sua propriedade. Seu 

nome era Mariano José de Medeiros, suposto senhorio de Abílio A. S. Marques, ou talvez antigo 

proprietário da casa depois pertencente a Abílio).EM A Provincia de São Paulo do dia 22 de outubro 

de 1878, p.2 , foi publicado um anúncio de solicitação urgente de criada,  de preferência 

estrangeira,  para o ”chalet do morro do Ch|”, sito { Rua do Barão de Itapetininga.  Supomos 

tratar-se de outra edificação que não a que aqui nos interessa, dado o conteúdo do documento 

anteriormente referido. Como podemos observar em fotos de Militão, o Chá concentrava então 

várias residências desse estilo. Ver fig. 121 b deste trabalho. 

         104-  Recorde-se aqui a descrição feita por Koseritz dos imaginosos jardins dos chalés cariocas.  Ver 

nota n. 187 do Capítulo 5, seção 5.1, Os Novos conceitos de higiene e conforto; aplicados aos edifícios 

residenciais. 

         105- COMPANHIA de gaz. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 20 de outubro de 1885. p.3. 

                    Segundo Edgar de Sousa, Abílio A. S. Marques teria adotado a iluminação elétrica em sua 

residência em 1881, mas a citada carta aberta publicada no jornal não deixa dúvida, Abílio 

introduziu as lâmpadas elétricas incandescentes em sua casa em outubro de 1885. Cf.: 

                   SOUZA. História da Light, primeiros 50 anos. p.5 e 6. 

         106- EMPRESA Paulista de Eletricidade. Diario Popular, p. 2, São Paulo, 6 dez. 1888.  

          107- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Álbum comparativo da 

cidade de São Paulo, 1862-1887. foto n. 51.  

         108- Aparentemente, esse chalé foi construído entre 1882 e 1884. Segundo o almanaque de 1883 

(editado em 1882), Fernando de Albuquerque morava então no Brás. No almanaque do ano 

seguinte (editado em 1883), o engenheiro tinha como endereço residencial a Rua Florêncio de 

Abreu, n.19. Só aparece ocupando o chalé da Bela Vista a partir de 1884, ano da edição do 

almanaque de 1885. Cf.: 

                   ALMANACH...1885, p.172.  

          109- Este imóvel sito no bairro da Bela Vista, à Rua de Santo Antônio, sobreviveu até a primeira metade 

do século XX. Nas primeiras décadas do Novecentos essa casa pertencia a William Edward Lee, 

que realizou nela a primeira reunião para a criação da Sociedade Filatélica Paulista em 1919. A casa 

teve suas imagens publicadas na imprensa local e já estava então bastante modificada, embora 

conservasse bastante reconhecível sua aparência de chalé. Sua projeção horizontal pode ser 

encontrada em: 

                    SÃO PAULO (CIDADE). Prefeitura do Municipio. Mappa Topographico do Municipio de São Paulo. 

São Paulo: SARA Brasil, 1930. esc. 1:1000, folha 51/12. 
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                    E as imagens da casa no tempo de Lee podem ser apreciadas em nosso artigo já citado na nota n. 

2, ilustrações n.10 a 13. 

          110- SEVERO, op.cit., p.415. 

       111- Por meio de fotos antigas é possível constatar, porém, que na casa de Fernando de Albuquerque as 

paredes externas não eram de madeira, mas feitas de tijolos com tons diferentes, compondo 

desenhos.            

           112-SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Álbum comparativo da 

cidade de São Paulo, 1862-1887. foto n. 43. 

          113-Ibid., foto n. 52. 

                   SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO.Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1877-1880. folha 175 v. (auto lançado em 2 de setembro de 

1879, concedido ao coronel Proost Rodovalho, a pedido de Manuel Ferreira Leal, para edificar na 

Rua Formosa). 

As cocheiras são mencionadas em auto de alinhamento lançado em 6 de fevereiro de 1885, 

conforme o Livro de lançamento dos autos de alinhamento, 1880-1886, folha 245. 

114-Ibid. Livro de lançamento de autos de lançamento, 1880-1886. folha 77 v. (auto lançado em 14 de 

agosto de 1880 concedido ao Visconde de Três Rios). 

Ibid. Obras Particulares - Papéis Avulsos. V.E-1-4. Pedido de alinhamento feito pelo Conde de Três 

Rios para o muro de fecho de uma casa que estava construindo na Rua Alegre, esquina da rua que 

encontra a da Conceição no Distrito de Santa Ifigênia, 5 de agosto de 1881. 

               115-SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Álbum comparativo da 

cidade de São Paulo, 1862-1887. foto n. 41. 

   116- SÃO PAULO (Cidade).MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção Arquivo de Negativos. Neg. n. 

4365F. 

117- Ver nota 2. 

118- UTIL e rendoso emprego da capital. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de janeiro de 1881. p.4. 

Numa notícia de incêndio ocorrido no Rio de Janeiro, publicada em A Provincia de São Paulo, 

vemos uma referência a um desses mirantes, pertencente a uma construção de uso misto, 

comércio e residência, cujo proprietário era aparentemente de nacionalidade portuguesa: 

Houve incêndio a 3 no prédio n.52 da rua Sete de Setembro, de que   é 
inquilino Macario da Costa Moraes e onde é estabelecida a firma Costa 
Moraes & Comp., com loja de fazendas. 
O predio pertende a fulano Pancada, actualmente em Lisboa[...]. 
Moraes achava-se no chalet situado no pavimento superior do edificio, 
quando foi sorprehendido pelo incendio, tendo apenas tempo de salvar-se 
com sua família, fugindo para a casa contigua, com o auxilio de um 
visinho.[...]  [grifo nosso] Cf.: 

 

NOTICIARIO. Houve incendio... A Provincia de São Paulo. São Paulo, 6 de novembro de 1878. p. 2.        

Um bom exemplo dessa tipologia, construção com chalé na parte superior, encontramos em 

fotografia atribuída a Aurélio Becherini (1879-1941): 

SÃO PAULO (Cidade). MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção. Arquivo de Negativos. Neg. no 

317E.  

O imóvel trazia no friso uma cartela com a data de 1885.Ver fig. 227. 

    119- PRADO. São Paulo e a sua arquitetura. s.p. 
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 120- Ver, de nossa autoria, reconstituições de plantas e fachadas de residências pertencentes a 

membros da Família Pais de Barros em: 

         CAMPOS.Os Pais de Barros e a Imperial Cidade de São Paulo.  

          Disponível em: < http://www.fotoplus.com/dph/info16/i-estudos.htm> 

          Acesso em 29 de novembro de 2008 

   121- Cite-se como exemplo a residência neoclássica (1850) do Barão de Itambi (1806-1877), na praia de 

Botafogo, no Rio de Janeiro.Ver: 

          FREYRE. Sobrados e mucambos. V.1 p.222 e 223. 

122- Descrição parcialmente transcrita em: 

                    LEFÈVRE, José Eduardo de Assis. De beco a avenida; a história da rua São Luiz. São Paulo: Ed. da 

Universidade de São Paulo, 2006. p. 53. 

         123- Id.ibid. p. 49 a 59. 

          124- O palacete de Augusto de Sousa Queirós (1844-1900) já exibia sua planimetria simétrica, com duas 

alas posteriores, na planta da cidade executada pela Companhia Cantareira e Esgotos em 1881. 

Isso nos faz supor que o projeto da casa remonte, no mínimo, aos últimos anos da década de 1870. 

Quem sabe não foi idealizado por volta de 1877 ou 78, quando o engenheiro Eusébio Stevaux, autor 

do projeto, foi chamado de Guaratinguetá à Capital pelo governo da Província, para reformar o 

prédio da antiga Casa da Câmara, transformando-a no Paço da Assembleia Provincial, conforme 

vimos no Capítulo 2, seção 2.1, Os engenheiros. 

                      SÃO PAULO (Cidade). Comissão do IV Centenário da cidade de Paulo. Plantas da cidade. Planta n.  

9. 

                      Quem atribuiu a autoria desse importante palacete a Eusébio Stevaux foi Yan de Almeida Prado.  

Cf.: 

                      PRADO . Arquitetos de São Paulo em 1880. p.50. 

         125- KOENINGSWALD, op.cit., p.75 (foto n.59). 

                    SÃO PAULO (Cidade). MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção Arquivo de Negativos. Neg. n. 

844#E (fachada lateral, erradamente identificada como fachada principal). 

         126- Ver a esse respeito a nota n. 38 do Capítulo 5, seção 5.1  Os novos conceitos de higiene  e conforto; 

Aplicados aos edifícios residenciais. 

          127- Essa rica moradia foi fotografada fartamente mais ou menos na década de 1920 do século 

passado. Entre outros, foram feitos registros do salão principal, da sala de estudos, da sala da 

senhora, do escritório, da sala de jantar e da escada nobre. Cf.: 

                   Ibid. Neg. de n. 837#E a n.850E. 

                   Ver as mesmas fotos, mas não todas em:  

                  LEFÉVRE. op,. cit. p. 60 a 65. 

                  Ensaiamos uma reconstrução gráfica de suas plantas, a partir das fotos acima mencionadas, em 

estudo online: 

                   CAMPOS, Eudes. Engenheiro Eusébio Stevaux (1826-1904). Informativo Arquivo Histórico 

Municipal. São Paulo, PMSP/SMC/DPH/ AHMWL, ano 4, n.23, mar./abril 2009.  

                      Disponível em: <http://www.arquivohistorico.sp.gov.br> 

                   Acesso em 1º de outubro de 2009. 

        128- LEFÉVRE. op,. cit. p. 154 a 157. 

        129- ELETROPAULO. op.cit., [p.115] (ilustração).  

                   SÃO PAULO (CIDADE). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento de autos de alinhamento, 1880-1886. folhas 296 e 296 v.(auto lançado em 15 de abril 

http://www.arquivohistorico.sp.gov.br/
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de 1884, referente à construção da Caixa Filial do Banco do Brasil. Nessa edificação estava previsto 

um canto arredondado na esquina da Rua de São Bento com a Rua da Quitanda, que conforme a 

ilustração acima citada acabou não sendo executado).  

                   Em seu livro intitulado A cidade-exposição, a professora Heloisa Barbuy traz a importantíssima 

informação de que o prédio da sede filial do Banco do Brasil, n.8 (1887) e depois n.18 (1910) da Rua 

São Bento, era de autoria de Manuel dos Reis Pinto da Rocha, que sabemos ter sido mestre de 

obras português muito atuante no período final do Império em São Paulo. Essa atribuição é de 

todo plausível, mas a fonte em que foi colhida essa preciosa informação não foi devidamente 

explicitada pela autora. Cf.: 

                    BARBUY, Heloisa. A cidade-exposição; comércio cosmopolitano em São Paulo, 1860-1914. São 

Paulo: Edusp, 2006. p. 282. 

                   Devemos reforçar aqui o fato de o prédio acima referido ter sido submetido a uma reforma, com 

acréscimo em altura, na década de1920 para acolher a Casa Fretin, inaugurada em 1924. No 

térreo, algumas das antigas aberturas deram lugar a vitrinas (no caso das vitrinas mais largas hoje 

existentes, elas abarcam dois vãos originais), mas a porta que traz a bandeira datada de 1886, na 

fachada que deita para a Rua da Quitanda, manteve-se intacta na nova edificação, havendo sido 

conservada até mesmo a bossagem original que reveste a extensão de parede em que a porta se 

insere. Os dois andares superiores da velha construção, de pé direito muito elevado, foram 

subdivididos em dois andares cada um.  Até as janelas das fachadas reproduzem o ritmo das 

envasaduras anteriores. Ao alto, acrescentou-se um ático e o canto de esquina em 90 graus deu 

lugar a um canto cortado com as competentes aberturas.  Sobre a porta acima aludida e sua 

bandeira, confrontem-se as figs. 232 a e 232 b com a fig.232 c. 

           130- Pelo almanaque paulista de 1883 (editado em 1882), sabemos que Antônio da Silva Prado (1840-

1929) morava na Rua dos Bambus e Elias Chaves (1842-1903), em sua chácara. No almanaque de 

1885 (editado no ano anterior), Prado já aparece na Rua de São Bento n. 73, endereço que, após a 

mudança do sistema de numeração dos edifícios de São Paulo ocorrido entre 1885 e 1886, foi 

provavelmente alterado para n. 27. Conforme o almanaque editado em 1886, Prado morava na 

Rua de São Bento, n. 27 e seu cunhado no n. 29 da mesma rua: eram vizinhos contíguos portanto. 

                    A projeção horizontal dessas residências geminadas, providas de pátio interno, já aparecia 

contudo na planta da cidade de 1881 e pelos jornais somos informados de que a obra, na parte de 

Prado, estava em andamento no ano de 1880. Foi certamente nos primeiros anos de 1920 que a 

antiga residência Prado foi demolida, para o alargamento da Praça do Patriarca. Quanto ao 

restante, relativo à antiga residência Chaves, sobreviveu, sendo tombado pelo Condephaat e 

caracterizado no nível municipal como Z8-200 na década de 1970, hoje ZEPEC. Em 1988, sofreu 

uma reforma indevida, que lhe destruiu partes significativas da rica e bela decoração interna, 

basicamente constituída de tetos e paredes pintados, assoalhos em parquete, portas e lambris 

marchetados e armários embutidos com portas decoradas com vitrais na sala de jantar. Cf.: 

NOVO almanach... 1883. p.55 e 204. 

   ALMANACH... 1885. p. 184. 

ALMANACH... 1886. p. 582. 

ALMANACH... 1887. p. 48 e 174. 

         131- SALMONI E DEBENEDITTI. Arquitetura italiana em São Paulo. p.88. 

                   KOSERITZ, Carl von. Imagens do Brasil. p.259. 

                    Esse último autor ficou impressionado com a “esplêndida casa do dr. Antônio Prado”, quando a viu 

em visita a São Paulo em 1883. 
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         132 - BOM emprego de capital. Correio Paulistano. São Paulo, 9 de maio de 1880. p. 3. 

                     Neste anúncio de venda de imóveis o proprietário Eugênio Seide, antigo dono da fundição da Rua 

da Estação, avisava que podia ser encontrado na Rua de São Bento “na obra do dr. Prado”, onde 

provavelmente atuava como empreiteiro de obras. 

           133- A respeito dessa casa, ver: 

                    CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo imperial. p.45 e ss. 

                    SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1880-1886. folha 42. (auto lançado em 1º de março de 

1881. O terreno original, de grande testada, com 66,30 m de frente, incluía não só a área reservada 

à casa de Manuel Ferreira Leal, mas também as áreas correspondentes às casas achalezadas 

contíguas, pertencentes ao mesmo Leal e habitadas por suas filhas). 

        134- O ornamento quadrilobado, visível na casa de Manuel Ferreira Leal, também comparecia, 

curiosamente, na fachada de outro edifício contemporâneo. Tratava-se da sede de uma chácara 

situada na Rua da Glória, erguida no final dos anos de 1870, onde se viam no alto embasamento 

respiradouros providos de quatro lóbulos. A chácara pertencia aodr. Clemente  de Sousa Filho 

(1834-1887) e sua vistosa sede neoclássica só seria demolida em 1951. Podemos ver imagens suas 

em: 

                    PRADO. Arquitetos de São Paulo em 1880.p. 50 e 53      

                    Auto de alinhamento lançado em 7 de julho de 1879, referente à Rua da Glória n. 69, alude a 

levantamento de muros. Estaria a citada casa sendo construída nessa data? 

                    Ensaiamos uma reconstrução gráfica desse imóvel na fig.186 a deste trabalho.  

         135- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1880-1886. folha 234v. (auto lançado dia 10 de fevereiro de 

1885).  

         136- PRADO. São Paulo antigo e a sua arquitetura.(Cópia,em nosso poder, de texto datilografado 

corrigido à mão, em versão anterior à publicada na revista Illustração brasileira, n.109, set.1929.). A 

informação em questão foi, não se sabe por quê, eliminada da versão definitiva. 

          137- KOENIGSWALD, op.cit., p.77 (foto n. 64). 

         138- Ver nota n. 120. 

         139 - Id., ibid., p. 77 (foto n. 63). 

                     A história da residência de Bernardo Avelino Gavião Peixoto não está ainda de todo esclarecida. O 

auto de alinhamento relativo ao terreno foi lançado em livro no dia 13 de janeiro de 1875. 

Conforme anúncio de jornal desse ano, a nova construção seria adornada com elementos de pedra 

artificial produzidos na fábrica do Bom Retiro, de propriedade do cunhado do dono da futura casa. 

A projeção horizontal do edifício, entretanto, não aparece assinalada em nenhuma das plantas da 

cidade anteriores à datada de 1892 (nem mesmo na planta de 1881!). Se estava concluída em 1892, 

é porque o início das obras deve ter-se dado ao menos dois anos antes. Essas considerações nos 

levam a datar a residência, portanto, de fins da década de 1880. Perscrutando ainda a foto da Rua 

Florêncio de Abreu tirada por Militão de Azevedo em 1887, em direção à Rua da Estação, podemos 

identificar, no fundo à esquerda, a face posterior da construção, ao que parece já inteiramente 

concluída. Esse fato nos permite restringir ainda mais o início da obra em questão: ao intervalo 

compreendido entre os anos de 1881 e 1885. 

                    Por outro lado, um auto de alinhamento lançado em 27 de outubro de 1884 nos informa da 

intenção do proprietário de desmembrar parte do terreno (localizada na esquina da Rua Alegre 

com a Rua da Estação) para então edificar. Mas pela planta cadastral de 1892, verificamos que tal 
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ideia não foi avante. O mais curioso, no entanto, é que nesse último auto quem aparecia 

solicitando o desmembramento do terreno do desembargador Bernardo Avelino Gavião Peixoto 

era o mestre de obras José Domingues da Silva Beleza. Teria sido esse profissional não diplomado 

o autor do projeto da casa que aqui nos interessa?  De tudo quanto dissemos ,concluímos que a 

casa pode ter sido construída entre 1884 e 1887.Cf.: 

                   SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1863-1886. folha 235v. (auto lançado em 13 de janeiro de 

1875). 

                    Ibid. Livro de lançamento dos autos de alinhamento, 1880-1886. folha 229v.(auto     lançado em 27 

de outubro de 1884). 

                   SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Álbum comparativo da 

cidade de São Paulo, 1862-1887.  foto n.43. 

                    SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da 

Capital. Ordem 972. Relatorio da commissão de exame e inspecção das habitações operarias e 

cortiços no districto de Sta. Ephigenia, apresentado ao cidadão dr. Cesario Motta Jr., M. D. Secretario 

dos Negocios do Interior do Estado de S. Paulo [ano de 1893]. Planta cadastral da cidade de São 

Paulo  S. Ephigenia  levantada sob a direcção do Engenheiro V.[icente?] Huet de Bacellar - 1892 

- esc. 1:2000 (cópia manuscrita anexa ao relatório). 

          140- KOSSOY, op.cit., p.81. (ilustração). 

          141- HOMEM. O palacete paulistano. p.116 e 117. 

          142- LEMOS. Ramos de Azevedo e seu escritório. p.27. 

          143- Não deixa de ser curioso o fato de o mais antigo pedido de alinhamento feito por Ramos de 

Azevedo que conseguimos localizar seja relativo a uma edificação que seria erguida na Rua do Bom 

Retiro,pedido datado de dezembro de 1886. Talvez se refira esse pedido à construção de sua 

própria residência, sem dúvida a primeira que possuiu em São Paulo, pois pelo almanaque de 1890 

sabemos que habitava naquela rua. Cf.: 

                   SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares - Papéis Avulsos. V.E-1-10. Francisco de Paula Ramos de Azevedo, tendo de edificar 

uma casa na Rua Episcopal [atual Washington Luís] ângulo da Rua do Bom Retiro [Couto de 

Magalhães] solicita alinhamento, 29 de dezembro de 1886. 

                    ALMANACH... 1890. p.230 (o endereço do arquiteto era: Rua do Bom Retiro, n. 26, telefone 100). 

         144- AZEVEDO, F.P. Ramos d’. Album de construcções. São Paulo: Escriptorio Technico do Engenheiro... 

[1904]. passim. 

                    O álbum não é datado, porém é possível determinar o ano de sua publicação a partir do fato de já 

conter fotos do Cemitério da Consolação (cujo pórtico, muro e capela tiveram sua construção 

autorizada por lei municipal de 1902) e por apresentar a seguinte dedicatória feita pelo autor no 

exemplar de propriedade da biblioteca da Engenharia Civil (Escola Politécnica, da USP): 

 

                                                                   A Bibliotheca da Escola Polytechnica off. F. Azevedo. S.Paulo. 7.10.1904. 

 

        145- SÃO PAULO. (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO.  Obras 

Particulares - Papéis Avulsos.  V.E-1-14.  Pedido de alinhamento feito por Ramos de Azevedo, 

encarregado da construção de uma casa de residência para o Dr. Joaquim José Vieira de Carvalho 

no terreno sito na Rua dos Timbiras esquina da Praça Sete de Abril, 28 de março de 1888. 
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                    Dr. Vieira de Carvalho (1842-1899) deve ter-se ligado a Ramos de Azevedo por amizade e 

admiração profissional, pois graças à sua intercessão é que o engenheiro e arquiteto e sua esposa 

puderam ingressar em 1889 no seleto círculo social da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. E 

no final desse mesmo ano, presidia uma companhia destinada à especulação imobiliária, à qual 

também pertencia Ramos de Azevedo. Cf.: 

                   CARNEIRO. O poder da Misericordia. V.1. p.417. 

                    LEMOS. Ramos de Azevedo e seu escritório. p.32. 

          146- Ver documentação iconográfica relativa à casa do Barão de Pirapitingui (c.1892) em: 

                    CARVALHO, Maria Cristina W. de. Ramos de Azevedo. São Paulo: Edusp, 2000.p.315a 317. 

          147- SÃO PAULO (Cidade) MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção Arquivo de Negativos. Neg. n. 

1430 CR. 

         148- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1886-1890. folha 116. 

             Ver foto de época dessa casa em: 

                   CARVALHO. op. cit., p.282. 

        149- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares - Papéis Avulsos.  V.E-1-15.  Pedido de alinhamento e nivelamento para a construção 

de um gradil de fecho no terreno da Rua Florêncio de Abreu, n. 136, datado de 30 de novembro de 

1889. Assinado por Ramos de Azevedo. 

                     O pedido de alinhamento de terreno para a construção do gradil de fecho dessa importante obra 

de Ramos de Azevedo atesta indubitavelmente que a casa já estava naquela altura, senão 

acabada, ao menos em andamento. Ou seja, havia sido projetada cerca de um ano ou dois antes 

do pedido de alinhamento ter sido feito em novembro de 1889. Deduzimos isso a partir dos 

volumes depositados no AHSP, em que há pedidos de alinhamento ou lançamentos de autos de 

alinhamento para a construção de fechos com muros ou com gradis que citam o fato de a 

construção residencial já estar edificada no interior do lote. Estando o local da casa em construção, 

ou recém-construída, situado longe dos limites do terreno, não era ela que deveria ser alinhada 

pelos funcionários municipais, mas sim o muro de fecho que seria erguido ao longo da testada. 

                   Salmoni e Debenedetti equivocaram-se ao vincular o pedido acima ao imóvel até hoje existente 

sito na Rua Florêncio de Abreu, n. 720, esquina da Rua Paula Sousa. Tal vinculação é impossível 

pelo simples fato de a Rua Paula Sousa só ter sido aberta entre 1890 e 1891, com a demolição do 

antigo solar do 1.º Barão de Piracicaba (antiga casa de Miguel Carlos), conforme se vê nas Atas 

municipais daqueles anos. Outro dado que comprova o que estamos afirmando é a extensão da 

testada do lote para o qual se pedia alinhamento: 53,20 m segundo a concessão que se acha no 

verso do requerimento. O lote de esquina tinha originalmente, segundo o SARA Brasil (esc.1:1000), 

cerca de 33 m de testada, enquanto o imóvel para o qual supomos o requerimento tenha sido 

escrito aparece com 50 m de frente. Segundo as autoras italianas, informações da Prefeitura 

indicam que o atual n. 720 (lote de esquina) corresponde ao antigo n. 136 (que é o número 

mencionado no pedido de alinhamento acima referido). Sim, mas desde quando? O que se sabe 

com certeza é que esse n. 136 foi substituído pelo n. 152 A em 1909, e após sucessivas alterações 

numéricas, tornou-se o 720 atual. Ora, isso só prova que em 1909, às vésperas da alteração 

numérica, o imóvel da esquina da Rua Florêncio de Abreu com Rua Paula Sousa se apresentava sob 

o n. 136, mas e anos antes? Através das fichas do Arquivo Aguirra, do Museu Paulista, 

depreendemos que em 1905 o n. 136 não correspondia ao lote de esquina, mas justamente ao 

palacete de Antônio Pais de Barros, na ocasião já de propriedade de Joaquim Cunha Bueno (1851-
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1929) –proprietário, aliás, que aparece no artigo de Yan de Almeida Prado publicado em 1929 na 

revista carioca Illustração Brasileira). Trata-se de um edital de praça referente às casas de n. 138 (de 

propriedade de Antônio Pais de Barros, mas com 30 m de testada somente), posicionadas entre a 

casa do Coronel Joaquim da Cunha Bueno (que seria o n. 136) e a residência da Marquesa de Itu (de 

n. 140, como testemunham almanaques do período). Antônio Pais de Barros, em má situação 

financeira, havia vendido seu palacete a Cunha Bueno e tinha agora (1905) as casas de n. 138, de 

sua propriedade e vizinhas de seu antigo palacete, apreendidas em virtude de processo executivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    Se ao palacete de Antônio Pais de Barros foi atribuído primitivamente o n. 136, é de supor que a 

casa construída na confluência da Rua Florêncio de Abreu com Paula Sousa, onde morou o 

engenheiro Antônio Francisco de Paula Sousa (1843-1917), contígua pela esquerda ao palacete, 

possuísse inicialmente o n. 134. E de fato isso é confirmado pela ficha do Arquivo Aguirra referente 

ao inventário de Maria Rafaela de Paula Sousa (?-1895), mãe de Antônio Francisco, datado de 

1898, em que esse imóvel de 34.60 m de frente na Rua Florêncio de Abreu por 50 m de fundo na 

Rua Paula Sousa, e confinante atrás com Antônio Pais de Barros, àquela altura ainda proprietário e 

morador do palacete, se apresentava sob o n. 134. Pelo mapa SARA Brasil podemos facilmente 

reconstituir o lote primitivo desse edifício, já desmembrado em 1929 (ano do voo 

aerofotogramétrico), e confirmar as medidas acima citadas. 

             150- AZEVEDO, op.cit., palacete Pais de Barros: fachada e vista interna da sala de jantar. 

             151- SOUSA, Everardo Valim Pereira. Reminiscências acadêmicas, 1887-1891. p.123 e ss. 

                       Everardo Valim relembra em suas memórias acadêmicas o estado de excitação econômica que 

tomou conta de São Paulo no início da República (Encilhamento), quando o “dinheiro [...] era uma 

espécie de |gua”, e cujo resultado palp|vel foi o luxo desenfreado que abalou a simplicidade dos 

costumes vigentes, ainda marcados com alguns traços patriarcais. 

             152- Ver nota n. 1. 

             153- LEMOS, op.cit., [p.134] (ilustração). 

             154- FUCKS e BURKHARDT. Produto, forma e História. p.135 (ilustração 2. 5). 

                       ALLGEMEINES Lexikon des bildeden Künstler. V.15. p.55 e 56. 

          Hans Griesebach, ou antes, Grisebach, nasceu em Göttingen em 1848 e faleceu em Berlim em 

1904. Formou-se, tal como Hehl, na Politécnica de Hanover, tendo estudado nessa escola entre 

1868 e 1873. Sua vida profissional é bastante conhecida e o Lexikon traz informações suficientes 

sobre ela. Considerado um dos melhores representantes do estilo da Renascença alemã, 

manejava-o com liberdade e fantasia, adequando-o aos tempos modernos. Destacava-se 

principalmente por suas edificações residenciais e comerciais, havendo criado para estas últimas 

tipos modelares de grande sucesso. A Vila Bode, erguida entre 1884 e 1885, tinha por endereço a 

Uhlandstrasse, n. 5, Berlim, e projetos de sua autoria foram publicados em diversas revistas 

daquele tempo, entre elas: Zeitschrift  für bildende  Kunst (1890), Architektonishe  Rundschau (1890), 

Deutsche Bauzeitung (1884, 1890 e 1891), etc. 

                   155- Recentemente encontramos na web alguns dados biográficos relativos a Maximilian Emil Hehl, 

fornecidos por um de seus descendentes, o bisneto chamado Cláudio Ricardo Hehl Forjaz, 

morador em Cascavel, no Estado do Paraná. Segundo Forjaz, Hehl nasceu na Alemanha em 17 de 

setembro de 1861, filho de Johannes Hehl e Carolin Wolff. Seu pai era diretor da Faculdade 

Politécnica de Kassel e sua mãe vivia em Wiesbaden, quando solteira. Maximilian Hehl graduou-se 

na Faculdade Politécnica de Hannover, seguindo os passos de seu pai e dos irmãos Rudolph e 

Cristoph. Trabalhou com Hartel, um dos maiores engenheiros da Alemanha nesse tempo, com 

Neckelmann, Rinklagen e Becker, todos engenheiros importantes na Europa. Arquiteto, trabalhou 
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em muitos escritórios, adquirindo a necessária experiência. Em 1888, seu irmão Rudolph convidou-

o para juntar-se a ele numa companhia de engenharia que iria construir uma estrada de ferro da 

Bahia a Minas Gerais. Maximilian aceitou o convite e aí trabalhou por dois anos, liderando o 

caminho de Mucuri. Depois desse emprego, transferiu-se para São Paulo, dedicando-se 

integralmente à engenharia civil e à arquitetura. Em 1898, tornou-se professor na Escola 

Politécnica, de São Paulo. Projetou a sede do Corpo de Bombeiros em Santos (1907-1909) e a 

catedral dessa cidade (1909-1967). Em São Paulo foi o autor do prédio original do Sanatório Santa 

Catarina (1906), da igreja de Nossa Senhora da Consolação (1907), da Catedral de São Paulo (1913), 

do Hospital e Maternidade D. Anna Alvarenga, da reforma da igreja da Ordem Primeira do Carmo 

com colégio anexo e de sua própria residência na Avenida Higienópolis, além de ter projetado 

inúmeros prédios residenciais e comerciais, entre eles a Galeria Webendörfer (1900), sita entre a 

Rua Quinze de Novembro e Rua Boa Vista. Escreveu artigos na Revista da Politécnica. 

                 Ao dar crédito a uma atribuição tardia (1914), Lemos afirmou que Hehl auxiliou Ramos de Azevedo 

no projeto da Tesouraria de Fazenda (1886-1891). Tal fato parece pouco provável à luz dos dados 

biográficos do engenheiro alemão. Como vimos, Hehl veio para o Brasil em 1888 e passou dois 

anos trabalhando na estrada de ferro Bahia-Minas. Transferiu-se para Capital em 1890, quando 

então as obras da tesouraria já estavam bem adiantadas (fotografia atribuída a Militão de Azevedo 

tirada a partir da várzea do Tamanduateí por volta de 1887 já mostra os andaimes da obra 

assomando por cima dos telhados das casas). Assim, fica difícil acreditar que tenha desempenhado 

algum papel no desenvolvimento do projeto desse edifício. Por outro lado, é bem provável que 

tenha tido atuação decisiva no escritório arquitetônico do Banco União, como o caso da residência 

Cândido de Morais parece demonstrar. As sofisticadas casas burguesas paulistanas construídas de 

acordo com estilos exóticos por intermédio do Banco União, revelariam seu gosto pessoal, o 

mesmo acontecendo,talvez, com o projeto da Secretaria da Agricultura (c.1894-1896), de estilo 

Renascença alemã. Cf.: 

LEMOS. Ramos de Azevedo e seu escritório. p.30. 

MAXIMILIANO Emílio Hehl. Revista Polytechnica. São Paulo, n. 54, 284-285, 1917. 

TOLEDO. São Paulo: três cidades em um século. [p.62] (ilustração).  

FORJAZ, Cláudio Ricardo Hehl. [Dados biográficos relativos a Maximilian Emil Hehl]  

Disponível em: <http://www.fitug.de/debate/0004/msg00419.html> 

Acesso em 26 de março de 2008. 

   156- LEMOS. Ramos de Azevedo e seu escritório. p.32 a 37. 

             O arquiteto Abelardo de Sousa (1908-1981) conta em um de seus depoimentos, o episódio 

ocorrido entre o rigoroso professor Ramos de Azevedo e José Maria da Silva Teles (1896-1978), 

então seu aluno na Escola Politécnica nos últimos anos de 1910 ou nos primeiros da década 

seguinte. Episódio que revela o apego de Ramos aos clássicos da Renascença, aprendidos em seu 

curso de Arquitetura na Bélgica. Silva Teles, por solicitação do professor, apresentou-lhe o 

desenho de um pórtico para a entrada de um parque. Querendo inovar, concebeu-o fora dos 

padrões estritamente clássicos. Isso provocou a insatisfação do mestre, que o advertiu do seguinte 

modo:  

             Quando você for arquiteto, poderá ter o direito de inventar coisas, mas como 

estudante, é pegar o Vignola, e copiar o que os mestres já fizeram.Cf.: 

SOUZA, Abelardo de. A ENBA antes e depois de 1930. In : XAVIER, Alberto.(org.).Depoimento de 

uma geração –  arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p.63.  

http://www.fitug.de/debate/0004/msg00419.html
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177 a- Aspecto da Rua do Príncipe (atual Quintino Bocaiúva). Pintura baseada em foto de 

Militão Augusto de Azevedo (1837-1905) datada de 1887. Obra pertencente ao Museu 

Paulista. Autor não identificado; início do século XX. 
 A casa assobradada, ou abarracada, vista à esquerda teve seu auto de alinhamento lançado em livro de registro em 14 
de outubro de 1885 (Livro de lançamento dos autos de alinhamento, 1880-1886, folha 277 e 277v). Provida de porão, 
platibanda e alto pé-direito rompia a escala da rua e contrastava, de modo radical, com a linguagem arquitetônica das 
construções circunvizinhas, de aspecto bastante modesto aliás. A casa que aqui nos ocupa possuía 5 m de testada e era 
propriedade de João Batista de Almeida. No auto de alinhamento há menção ao canto visto à extrema esquerda da 
imagem, correspondente à esquina da antiga Rua da Princesa (atual Benjamin Constant). 
FONTE: TAUNAY. Velho São Paulo. V.3. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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177 b- Correr de modestas casas de aluguel, de propriedade do Barão de Tatuí (1831-1914),  

construídas na Rua Formosa  nos meados da década de 1880, conforme se vê em imagem 

tomada por Militão Augusto de Azevedo em 1887. Foto de autor desconhecido, c. 1912. 

O casario despretensioso, erguido para renda na segunda metade dos anos 1880, estava então sendo demolido para a 
construção do futuro Parque do Anhangabaú. De uma dessas construções proviria o tijolo datado de 1882, visto na fig. 
n. 74. 
FONTE: ELETROPAULO. A cidade da Light: 1899-1930. São Paulo:1990. 2v. V.1. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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178-Aspecto da Rua Sete de Abril. Foto de Alex Frisch, datada dos primeiros anos 1890. 
Na foto, construções datáveis do final do Império. De aparência externa bastante diversificada, inclusive com pés-
direitos muito variáveis, conferiam um ar de grande variedade a essa rua paulistana. Viam-se lado a lado, o térreo 
humilde, de porta e janela e largo beiral; a construção que mesclava elementos neoclássicos a elementos de chalé e a 
neogoticismos, e pretensiosas construções neorrenascentistas, de alto pé direito, rusticações salientes e estátuas nas 
platibandas. 
FONTE: KOENIGSWALD, Gustavo. São Paulo. São Paulo, s.n., 1895.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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179 a- Segunda residência de José Maria Gavião Peixoto, sita na Rua Florêncio de Abreu (1876- 
c.1878). Identificada por Yan de Almeida Prado como residência de Rafaela Cantinho. Foto de 
autor não identificado, datada por volta de 1929. 
Casado com Maria Cantinho, José Maria construiu uma nova residência, motivado sem dúvida pela rápida evolução do 
gosto e das noções de conforto ocorrida em São Paulo em pouco menos de vinte anos. Os ornatos vistos na fachada 
eram de pedra artificial, produzidos na fábrica do Bom Retiro, de propriedade de João Ribeiro da Silva, cunhado de seus 
irmãos Camilo e Bernardo. É possível que internamente não mais apresentasse alcovas, condenadas, agora, pelos novos 
conceitos de higiene. É provável, porém, que mantivesse o tradicional conceito de “andar nobre”, com as três portas do 
balcão existente no primeiro andar correspondendo ao salão principal. 
FONTE: PRADO, Yan de Almeida. São Paulo antigo e a sua arquitetura. Illustração brasileira. Rio de Janeiro, anno X, n. 
109, s.p., set. 1929    
REPRODUÇÃO Reiche Bujardão.  
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179b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos. À esquerda, casa de José Maria Gavião Peixoto, de estilo 

neoclássico, com data de 1860 na fachada, na Rua Alegre (atual Tobias de Aguiar) À 

direita,  segunda casa de José Maria, de estilo de transição para o Classicismo eclético, 

construída entre c. 1876 e 1878, na Rua Florêncio de Abreu.  
              FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
              REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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179 c- Detalhe do mapa SARA/Brasil S.A. (folha 51/3 esc 1:1000), mostrando a projeção horizontal da 
casa de José Maria Gavião Peixoto na Rua Florêncio de Abreu. Voo aerofotogramétrico de 1930.   
FONTE e REPRODUÇÃO: Biblioteca Municipal Mário de Andrade.  
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180 a- Aspecto da fachada principal do palacete do 2º Barão de Piracicaba (1875-c.1877). 

Desenho de Augusto Esteves; meados do século XX. Acervo do Museu da Escola de 

Medicina da USP. 
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180 b a 180 d- Plantas do piso inferior e do 1º andar, conforme publicadas por Maria Cecília 

Naclério Homem, com a identificação das peças feita pela historiadora; Pormenor da planta da 

cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela Companhia Cantareira e Esgotos. 
Isolado no meio de um amplo terreno ajardinado, o palacete reproduz com requinte a típica planta neoclássica, já vista 
na casa de Fidélis Nepomuceno Prates (1857-c.1860): simetria na compartimentação do corpo principal, ao qual se une 
um anexo de serviço (a ala esquerda é posterior a 1881, conforme a planta da cidade executada nesse ano). 
No térreo, os espaços destinados à circulação e distribuição são privilegiados: há, contudo, salas secundárias ao lado de 
dormitórios. No andar nobre, concentram-se salas, saletas, salão principal, dormitórios do proprietário e de sua família, 
sala de jantar, copa e cozinha. A escada principal, aclarada, como de hábito, por elemento de iluminação zenital, é 
esteticamente valorizada; embora ainda não se desprenda das paredes curvas. As vastas salas, intercomunicantes, se 
justapõem uma ao lado da outra, monotonamente. As funções atribuídas a elas são às vezes supérfluas. Muitos dos 
espaços de representação são poucos usados. Cada sala tem uma decoração própria, de uma determinada cor, que dá 
nome à peça: é a hipertrofia dos espaços de sociabilidade a que nos referimos alhures.    
FONTES: HOMEM, Maria Cecília Naclério. O palacete paulistano. São Paulo: Martins, 1996. (b e c) 
http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg (d) 
REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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181 - Fachada da sede da Caixa Econômica e Monte de Socorro, conforme a planta da cidade 

datada de 1877. Desenho de Jules Martin. 
Criada em 1875, a Caixa Econômica sediava-se, em 1877, na Travessa do Colégio (hoje Rua Anchieta), num edifício de 
características semelhantes às do Palácio do Tesouro Provincial. De composição tripartite, sua fachada principal 
apresentava vãos de vergas retas coroados com frontões triangulares e, no alto, nas prumadas das pilastras, estátuas 
alegóricas ornamentavam a platibanda. No predomínio das massas murárias, planas e desornamentadas, e na forma 
compacta e prismática da construção percebe-se a persistência de uma remota sensibilidade seiscentista, própria da 
arquitetura chã portuguesa, que passou por todos os estilos de arquitetura luso-brasileiros, perdurando na arquitetura 
brasileira até o período neoclássico. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO).Museu Paulista (USP). 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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182- Rio de Janeiro. Desenhos de autoria de José Wasth Rodrigues tirados do natural, 

ilustrando detalhes arquitetônicos de edifícios existentes na antiga Corte imperial para o seu 

Documentário arquitetônico.  
Sem nunca atingir o apuro das construções cariocas, alguns poucos edifícios paulistanos dos anos 1860, e sobretudo 
1870, tentaram reproduzir o Neoclassicismo cortesão. Como detalhes arquitetônicos emblemáticos desse estilo temos: o 
arco pleno, os aros de pedraria de granito lavrado nas envasaduras, os panos de azulejos usados na fachada, as ordens 
clássicas (sobretudo a jônica e a coríntia), as crateras de mármore ou de faiança portuguesa a ornar os topos dos 
edifícios, e a platibanda. O desenho rebuscado do gradil, porém, já anuncia a fase eclética. 
 FONTE: RODRIGUES, Documentário arquitetônico. 
 REPRODUÇÃO DIGITAL 
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183- Rio de Janeiro. Desenhos de José Wasth Rodrigues feitos do natural, ilustrando detalhes 
arquitetônicos de edifícios existentes na antiga Corte para o seu Documentário arquitetônico.  
Nos anos de 1870 e 1880 surgem em São Paulo alguns exemplares arquitetônicos em que se observa o uso desregrado do 
estuque, reproduzindo-se na capital paulista uma tendência que Wasth Rodrigues notou ter ocorrido na Corte entre os 
anos de 1865 e 1880. As sobrevergas em forma de cornijas horizontais sustentadas por mísulas vistas em g e h, foram 
vulgares em São Paulo, enquanto o modelo c, sobrecarregado de ornatos de estuque, aproximava-se dos existentes no 
palacete do 2º Barão de Piracicaba. 
FONTE: RODRIGUES, Documentário arquitetônico. 

                      REPRODUÇÃO DIGITAL 
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184 a- Escada de caracol de ferro fundido, apresentada na Primeira Exposição Nacional 
Brasileira de 1861. 
FONTE: RECORDAÇÕES da Exposição Nacional de 1861. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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184 b- Ornatos de ferro fundido, apresentados na Primeira Exposição Nacional Brasileira de 
1861. 
Já em 1861 as manufaturas cariocas expandiam o uso decorativo do ferro fundido, que em décadas posteriores não 
deixou de crescer, sobretudo porque o material possibilitava a criação de elementos ornamentais volumosos, de 
pronunciado relevo, tão ao gosto do final do século XIX. 
FONTE: RECORDAÇÕES da Exposição Nacional de 1861. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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185 a e 185 b- Reconstituições gráficas aproximadas da casa do Cavaliere Francesco Antonio 

Barra: a) Elevação original hipotética do sobrado, antes da obtenção por parte do proprietário, 

do título de Cavaliere, 1878; b) Elevação após a obtenção da honraria, com a introdução do 

frontão executado com peças moldadas de cimento, data desconhecida. Desenhos do Autor, 

executados com técnica digital, 2011 (figura superior) e 2007 (figura inferior). 
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186 a- Reconstrução gráfica aproximada da sede da chácara pertencente a Clemente Falcão 

de Sousa Filho (1834-1887), localizada na Rua da Glória. Desenho do Autor, executado com 

técnica digital, 2013. 
Aparentemente a casa estava em construção entre 1878 e 1879, segundo o anúncio publicado às pags. 334 e 335 
(Materiais, Processos e Elementos Construtivos, 3ª Fase) e certo documento camarário (ver nota n. 120 da seção O 
Historicismo e o Ecletismo). Localizada numa elevação a cavaleiro da rua, tinha um único pavimento, mas o alto 
embasamento de cantaria fingida sobre o qual se erguia, conferia-lhe grande destaque. Embora seguisse a linguagem 
neoclássica, trazia alguns detalhes que indicavam mudanças estilísticas.  Apresentava balaustrada em lugar de 
platibanda corrida, certamente com balaústres de cimento moldado (pedra artificial), eoutros detalhes de origem 
eclética feitos provavelmente com mesmo material, como os respiradouros em forma de quadrifólios e um tipo de 
transena que flanqueava ambos os lados das duas entradas da propriedade, permitindo que as pessoas se vissem e 
falassem sem a necessidade de abrir os portões de ferro (detalhes não mostrados no desenho).   
Depois da morte do Dr. Falcão, a chácara passou para outro proprietário, Dr. Maurício de Sampaio Viana; em 1905, o 
governo estadual aí instalou o Grupo Escolar da Liberdade. Em 1928, foram transferidas para a chácara as irmãs 
sacramentinas, que se conservaram no imóvel até 1968. A casa neoclássica, porém, foi derrubada em 1951, sob os 
protestos solitários de Yan de Almeida Prado (1898-1987), que julgava a construção digna de ser conservada. 
Infelizmente sua voz perdeu-se no deserto, pois o então DPHAN (atual IPHAN) e os raros especialistas em patrimônio 
histórico arquitetônico da época não davam valor a esse tipo de arquitetura. 
Com o nivelamento da Rua da Glória, surgiu uma grande diferença de altura entre a casa e o novo leito da via pública, 
tornando a construção ainda mais alta em relação à rua. Ver fotos publicadas em artigo de João Fernando (Yan) de 
Almeida Prado na Revista Habitat, n.3. 
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186 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela 

Companhia Cantareira e Esgotos.  No alto, à esquerda, dentro do círculo vermelho, vê-se o 

lote onde deveria estar erguida a casa do futuro Cavaliere Barra, construção com data de 1878 

na fachada. Como podemos ver, por lapso, a sua projeção horizontal não foi registrada. 

Abaixo, à direita, identificada por outro círculo, vê-se a projeção horizontal da sede da Chácara 

Falcão, situada junto do alinhamento da Rua da Glória. 
A chácara tinha seus limites compreendidos dentro da quadra formada pelas Ruas da Glória, do Barão de Iguape, dos 
Estudantes (atual Galvão Bueno) e dos Ingleses (Américo de Campos). Ao que parece, no século XIX o endereço do 
imóvel era Rua da Glória, n. 69; no início do século seguinte,a numeração mudou para  n. 106, e atualmente é 474.No 
local hoje se vê uma ampla concessionária da Volkswagen.  
FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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187 a e 187 b- a) Representação do Grande Hotel (1876-1878), projeto de autoria de Hermann  
von Puttkammer  (1842-1917) e Carlos Arno-Gierth. Construção de Francisco Pires. Ilustração 
de anúncio publicado em almanaque paulista de 1896; B) Reconstituição gráfica aproximada 
da fachada lateral do Grande Hotel. Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2009. 
À direita da fachada lateral do Grande Hotel, observa-se o acréscimo datado do início do século XX. 
FONTES: COMPLETO almanak...do Estado de São Paulo para 1896. São Paulo: Ed. Industrial de S.Paulo, 1896 (a). 
<http://www.arquiamigos.org.br/info/info24/i-logra.htm> (b) 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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188 a e 188 b - a) Na página anterior, vista do Largo do Rosário, em direção ao Largo de São 

Bento. Pormenor. Foto de Guilherme Gaensly, princípio do século XX; b) Vista do Largo do 

Rosário, fins do século XIX. Foto de Otto Rudolf Quaas (1872-1929). 
Na primeira imagem (a), vê-se, à extrema esquerda, parte da fachada do edifício neorrenascentista projetado por Mateus 
Häussler em 1883, situado na esquina da Rua de São Bento com a Ladeira de São João. Edifício demolido na época do 
alargamento da rua iniciado em 1912. Na segunda imagem (b) observamos o mesmo largo, tendo à extrema esquerda 
outro aspecto da fachada do mesmo edifício. 
FONTES: KOSSOY. São Paulo, 1900.(a) 
                      HOMEM. O palacete paulistano.(b) 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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188 c-Vista da Ladeira de São João. À extrema direita, fachada lateral do edifício projetado por 

Häussler em 1883. Pintura baseada em foto de Militão Augusto de Azevedo datada de 1887. 

Obra pertencente ao acervo do Museu Paulista. Autor não identificado; início do século XX. 
FONTE: TAUNAY. Velho São Paulo. V.3. 

REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 1007 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 1008 

 

 

189 a e 189 b- Reconstituição gráfica aproximada do prédio projetado por Mateus Häussler na 

esquina da Rua de São Bento com Ladeira de São João, 1883. Fachada frontal (a) e fachada 

lateral (b). Desenhos do Autor, executados com técnica digital, 2011.  
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190- Vista da Rua Quinze de Novembro, antiga da Imperatriz. Foto de Guilherme Gaensly, do 

princípio do século XX.  
No detalhe, vê-se ao centro a sede do New London and Brazilian Bank (1886-c.1887) e, à direita, na esquina fronteira, o 
edifício onde funcionou o escritório da San Paulo Railway, iniciado em 1888. Propriedade de D. Claudina de Paiva 
Azevedo, este último imóvel teve sua construção a cargo de José Domingues da Silva Beleza, mestre de obras lusitano. 
FONTE: ELETROPAULO. A cidade da Light: 1899-1930. V.1. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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191- Sede do Banco Commerciale Italo-brasiliano, datado na fachada de 1889. Fotógrafo não 

identificado; início do século XX. 
A composição dessa fachada é praticamente idêntica à da sede do escritório da San Paulo Railway, erguida na mesma 
época na Rua da Imperatriz, esquina da Travessa da Quitanda.  Ambos os edifícios pertenciam à mesma proprietária, D. 
Claudina de Paiva Azevedo. A construção vista na foto foi executada por João Domingues da Silva Beleza, profissional 
com algum grau de parentesco com o mestre José Domingues da Silva Beleza, construtor do prédio ocupado pela San 
Paulo Railway.  
FONTE: IL BRASILE e gli italiani. Firenze: R. Bemporad & Figlio, [1907]. 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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192- Pormenor da vista da Rua Quinze de Novembro, imagem de autoria de fotógrafo não 

identificado, final da década de 1890.  No centro, vê-se o sobrado de propriedade do antigo 

Conde de Três Rios, construído por José Domingues da Silva Beleza em 1887. Traz na 

platibanda quatro amplas urnas de cimento moldado, ou pedra artificial.  
FONTE: FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA ENERGIA DE SÃO PAULO. Imagens de São Paulo: Gaensly no acervo da Light  

(1899-1925). 

REPRODUÇÃO DIGITAL  
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   193- Reconstituição gráfica aproximada da fachada original da Casa Garraux, sita na Rua da 

Imperatriz (hoje Quinze de Novembro). Construção provavelmente datada da segunda 

metade dos anos 1880. Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2012. 
      Notemos que o imóvel se posicionava originalmente entre um sobrado de feições luso-brasileiras e o prédio do 

Restaurante Progredior, de estilo neorrenascentista, construção também datada dos anos 1880. Curiosamente, a 
fachada da Casa Garraux, avançava sobre o telhado do sobrado vizinho, à esquerda do observador. Efeito depois 
eliminado com a construção do Banco Alemão, em 1896. Nesse mesmo ano a Casa Garraux recebeu mais um andar, 
coroado com platibanda e um monumento escultórico de bronze muito vistoso. O acréscimo era de autoria dos 
engenheiros italianos Luís Pucci (1853- ) e Giulio Michelli, e supomos que a harmonia existente entre o andar 
acrescentado e a fachada original indica que talvez Luís Pucci tenha trabalhado em ambas as fases de construção. 

      Hoje a platibanda do segundo andar e o monumento escultórico já não existem. O térreo com suas amplas vitrinas, algo 
até então inédito, também foi completamente descaracterizado. 
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194- Edifício onde funcionou o Restaurante Progredior e a sede do Jockey Club (c. 1890). Foto de 

autor desconhecido, talvez datada de começos do século XX. 
Notáveis são as portas-janelas do primeiro andar, com belos vidros gravados a ácido, conforme uma moda que 
permaneceria em vigor durante vários anos. Em razão de sua fragilidade, esse tipo de decoração deixou raros testemunhos 
nos exemplares arquitetônicos remanescentes da cidade. 
FONTE:<http://saudadesampa.nafoto.net/photo20090617161111.html> 
REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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195-Correio Geral, cuja sede foi iniciada em 1887, de autoria de Mateus Häussler. Foto de 

Kowalsky e     Hensler, datada por volta de 1892. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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196- Largo de São Bento. Fachada do escritório central da Companhia Paulista de Vias Férreas 

e Fluviais (1886-1888). Foto atribuída a Kowalsky e Hensler, datada por volta de 1892. 
Inaugurada em 1887, a sede da Companhia Paulista foi demolida em 1932. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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197- Largo de São Bento. Detalhe mostrando a sede do Grande Hotel Paulista, iniciado em 

1888. Foto de autor não identificado, datado de 1890. 
Edifício erguido pelo construtor português José Fernandes Pinto para o fazendeiro e capitalista José Estanislau do Amaral, 
pai da pintora Tarsila do Amaral. Segundo Raffard (1890), grande proprietário de imóveis no bairro de Santa Ifigênia. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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198- English Bank. Foto de autor não identificado, talvez Aurélio Becherini, datada 

provavelmente de 1912 . 
Este edifício, erguido na confluência da Rua de São Bento com Rua do Comércio (atual Largo do Café) estava em plena 
construção no ano de 1890, segundo Henrique Raffard, e seu projeto é atribuído ao campineiro Jorge Krug (1860-1919). 
Krug ao que parece não era arquiteto diplomado, mas apenas proficiente em arquitetura por ter frequentado um curso 
de dois anos (1883-1885) na Universidade da Pensilvânia, em Cornell, EUA, segundo recentes pesquisas (ATIQUE. Os elos 
entre a University of Pennsylvania e a arquitetura do Brasil, através da trajetória profissional de George Henry Krug.). Trata-
se, portanto, de uma construção cujo projeto, muito provavelmente, foi desenvolvido no último ano do Império. Sua 
aparência decorria do emprego da linguagem clássica da arquitetura, aqui manejada com extrema sobriedade. Os 
silhares fingidos, mais vigorosos no térreo e mais discretos nos pavimentos superiores, tal como as ornamentações das 
janelas do primeiro e do segundo andar, seguindo a mesma graduação, obedeciam ao princípio renascentista de conferir 
ao prédio uma decoração mais sutil a cada piso, à medida que a construção ganhava altura. No alto, como coroamento, 
cornija de pequena projetura, ornada de modilhões, e platibanda de extrema discrição. Por leis de 1906 e 1912 o edifício 
deveria ser parcialmente desapropriado para a regularização viária local, o que no entanto acabou não ocorrendo. Isso, 
porém, não impediu que fosse demolido anos mais tarde. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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199- Reconstituição gráfica aproximada do Banco de Crédito Real de São Paulo, inaugurado 

na Rua Direita em 1886. Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2011.  
O terreno em que foi erguida a sede do Banco de Crédito Real era de propriedade do coronel Manuel Antônio 
Bittencourt, e o auto de alinhamento relativo a essa construção foi lançado em livro apropriado em 31 de janeiro de 1884. 
Todo o quarteirão em que se situava seria demolido por volta de 1910, e nele seria edificada a sede do banco de 
Francisco Matarazzo, depois sede das Indústrias Matarazzo. Atualmente no quarteirão ergue-se o Edifício Triângulo, 
com projeto do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). 
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200- Vista da Rua Direita, em 1900. No pormenor, vê-se assomar acima do telhado do prédio 

em primeiro plano a parte superior do edifício de propriedade do 2º Barão de Piracicaba, 

iniciado em 1887. Construção e talvez projeto de Joaquim Ferreira Bento, empreiteiro não 

diplomado. Foto de autor não identificado. 
FONTE: ELETROPAULO. A cidade da Light: 1899 - 1930. V.1.  
REPRODUÇÃO:DIGITAL 
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201- Reconstituição gráfica aproximada da fachada lateral do edifício construído em 1887 para 

o 2º Barão de Piracicaba na Rua Direita, esquina do Largo da Misericórdia. Desenho do Autor, 

executado com técnica digital, 2011.  
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202- Fachada de um dos edifícios que formavam correr edificado por Joaquim Ferreira Bento 

na Rua de São João, esquina da Rua de São José (Líbero Badaró), a partir de 1888. Foto de 

autor desconhecido, datada de 1900. 
FONTE: ELETROPAULO. A cidade da Light, 1899 - 1930. V.1. 
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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203- Reconstituição gráfica aproximada da fachada de um edifício construído na Rua Vinte e Cinco 

de Março, obra provavelmente de mestre de obras, datada de fins da década de 1870 ou do início 

da década seguinte. Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2011.  
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204- Prédio existente na esquina da Praça da Sé com Pátio do Colégio, datado de 1888 

conforme se vê no friso da cimalha, construído por Manuel dos Reis Pinto da Rocha para o 

então Visconde de São Joaquim. Foto de autor não identificado; década de 1970. 
Num dos volumes de Obras Particulares - Papéis Avulsos do AHSP, encontramos o pedido de alinhamento referente à 
construção em tela, datado de 5 de novembro de 1887 e assinado pelo mestre de obras Manuel dos Reis Pinto da Rocha 
(o auto de alinhamento foi lançado em livro de registro em 7 de novembro de 1887). O edifício, de uso comercial, 
pertencia ao então Visconde de São Joaquim e segue a linguagem do Classicismo eclético, numa versão, a nosso ver, 
próxima da empregada nas edificações projetadas pelos mestres portugueses. Apresenta canto arredondado e, ao alto, 
nas prumadas das pilastras, havia originalmente pináculos decorativos.   
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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205 a- Reconstituição aproximada da fachada da loja maçônica Amizade, situada na Rua 

Tabatinguera, edifício reconstruído entre 1877 e 1887. Desenho do Autor, executado com 

técnica digital, 2011.  
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205 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela     

Companhia Cantareira e Esgotos.  No destaque, a projeção horizontal da loja 

maçônica Amizade, sita na Rua da Tabatinguera. 
                          FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
                          REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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206- Reconstituição aproximada da fachada da loja Ao Cosmopolitano, localizada na Rua 

Quinze de Novembro, resultado de uma reforma empreendida em um velho prédio de taipa e 

pau a pique, durante a década de 1880. Desenho do Autor, executado com técnica digital, 

2011.  
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207- Vista da Rua Quinze de Novembro, em fins do século XIX (pormenor). Fotógrafo não 

identificado. 
À esquerda, prédio de composição neoclássica e ornamentação eclética classicizante. Sua fachada parece ser produto de 
uma reforma realizada entre 1884 – quando o novo proprietário instalou aí sua loja, Ao Cosmopolitano, segundo 
almanaques da época – e 1889, quando os carnavalescos denominados Tenentes de Plutão, que passaram a ocupar o 
primeiro andar, pretendiam reformá-lo. À direita, vê-se o n. 59 da Rua da Imperatriz, prédio que tinha sua empena 
parcialmente exposta. A correspondente solicitação de concessão de alinhamento datava de 1886 e vinha assinada pelo 
empreiteiro José Domingues da Silva Beleza, a quem atribuímos a autoria do projeto, tendo em vista o aspecto conservador 
dessa construção de três pavimentos. O edifício da esquerda foi substituído em 1900 pela Galeria Webendörfer, de autoria 
de Maximilian Emil Hehl (1861-1916), e o prédio da direita foi parcialmente adquirido em 1911 pela Prefeitura, para a 
regularização da Rua Quinze de Novembro. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 1035 

 

 

 

208 a- Igreja anglicana, inaugurada em 1873. Foto de autor não identificado, datada por volta 

de 1895. 
O projeto da igreja inglesa foi adaptado. Como não poderia ter campanário por motivos constitucionais, o pórtico de 
entrada, geralmente localizado numa das faces laterais do edifício religioso, ocupou o lugar da torre, tradicionalmente 
erguida na parte fronteira da igreja. 
FONTE: KOENIGSWALD. São Paulo.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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208 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos.   No interior do círculo, a projeção da igreja anglicana, situada na Rua do 

Bom Retiro (hoje Rua General Couto de Magalhães ). 

FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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209 a- Mairie do XIXº  distrito, situada na Praça Armand-Carrel, defronte à entrada do Parc 

des Buttes-Chaumont, em Paris, França.  Projeto dos arquitetos franceses Gabriel Davioud 

(1824-1881) e Jules Bourdais (1835-1915), construída entre 1876 e 1878, em estilo 

neorrenascentista flamengo. Foto de autoria de Patrick Verdier, 2003. 
Seguramente, um dos protótipos arquitetônicos europeus para a reforma da velha Casa de Câmara e Cadeia paulistana 
transformada pelo engenheiro francês Eusébio Stevaux (1826-1904) em sede da Assembleia Provincial e Câmara 
Municipal de São Paulo (1877-1879). Digna de nota é  a semelhança entre ambos os projetos na parte referente à 
cúpula com lanternim e à estrutura em forma de edícula que emoldura o mostrador do relógio. 
Fonte: http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Bourdais 

    REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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209b- Paço da Assembleia Provincial e Câmara Municipal de São Paulo (1877-1879), projeto 

de Eusébio Stevaux. Foto de Marc Ferrez (1843- 1923), datada por volta de 1880. Acervo do 

Instituto Moreira Salles.  
Vemos nessa imagem o edifício da Assembleia Provincial recém-reformado, tendo à sua frente o jardim projetado pelo 
engenheiro Fernando de Albuquerque. 
FONTE:<https://s-media-cache-akO.pinimg.com/originals/b9/12/8c/b9128cd496bacb7d2d40032ef8d801e2.jpg> 
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209c-Paço da Assembleia Provincial e Câmara Municipal  de São Paulo (1877-1879), projeto de 

Eusébio Stevaux. Foto de autor não identificado, datada por volta de 1890. 
O pequeno hôtel de ville, apesar de modesto em sua aparência, aludia diretamente à identificação das elites locais com os 

padrões culturais franceses, tidos então como o grau máximo de desenvolvimento da civilização ocidental. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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210 a - Gravura de Jules Martin, mostrando a fachada do novo Palácio da Presidência da 

Província, acrescida de um pórtico não previsto originalmente na reconstrução do edifício. 

Projeto de autoria de Eusébio Stevaux, 1881- 1885. 
Vemos aqui uma litografia com a versão final do Palácio do Governo paulista, em que o edifício de aparência 
neorrenascentista francesa, concebido por Stevaux, já aparece com o acréscimo de um pórtico, com reminiscências 
neoclássicas. A descoberta de uma foto da autoria de Militão Augusto de Azevedo, com o edifício concluído, mas 
desprovido de pórtico, imagem que datamos de 1884 ou 1885 e hoje pertencente ao Museu Paulista, levou-nos a 
entender o que se passou, a partir da leitura de documentos depositados no Arquivo Público do Estado.   
O projeto inicial de Stevaux certamente não incluía o pórtico, e a aparência do palácio pronto foi tão pouco 
convincente que teria levado o presidente Almeida Couto (1884-1885) a solicitar ao engenheiro francês que fizesse o 
acréscimo desse elemento arquitetônico no intuito de melhorar a composição do frontispício. A menos que próprio 
engenheiro se tenha adiantado e sugerido a construção de um pórtico para melhorar a composição arquitetônica da 
edificação. 
Em fins de 1885, Eusébio Stevaux, que já se havia demitido do serviço público, tentou receber pelas peças de mármore 
por ele fornecidas para a obra complementar do palácio: arquitraves e degraus, de mármore branco, e fustes de 
colunas, de mármore verde. O engenheiro provincial que então acompanhava a finalização da obra do Palácio da 
Presidência, informou que não havia nenhum documento que comprovasse que tal serviço fora encomendado pelo 
governo da Província (talvez o presidente Almeida Couto o tivesse feito apenas verbalmente). De qualquer modo, 
quem deveria ser cobrado não era governo provincial, mas o governo central, já que a este último pertenciam as 
antigas propriedades jesuíticas sequestradas no século XVIII, assim como as despesas com a reforma do palácio em 
questão.  
Como Raffard afirmou, em 1890, que os fustes do pórtico eram de tijolo e não de mármore, deduzimos que Stevaux 
provavelmente nunca tenha sido ressarcido das peças que forneceu e não foram empregadas. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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210 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela 

Companhia Cantareira e Esgotos.  A projeção horizontal do Palácio da Presidência, aqui 

restaurada para melhor legibilidade, demonstra que naquela altura não era ainda 

cogitada a construção do pórtico frontal, só executada em 1885. 
              FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
              REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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211- Faculdade de Direito, reformada entre 1884 e 1885. Projeto de Eusébio Stevaux. Foto 
de autor não identificado, datada por volta de fins do século XIX. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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212 a e 212 b-Porta de ingresso da Faculdade de Direito, ladeada por um par de colunas 

jônicas (de alvenaria de tijolos, ao que parece). Na ampliação da imagem n. 212 b é possível 

observar detalhes decorativos internos do vestíbulo. Foto de autor não identificado, datada 

por volta do início do século XX. 
FONTE: SÃO Paulo antigo e São Paulo moderno, 1554 - 1904.  
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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213- Projeto para o Monumento do Ipiranga, de autoria do engenheiro italiano Tomás 

Gaudêncio Bezzi (1844-1915); versão datada de fevereiro de 1883. 
FONTE: Museu Paulista.  Às margens do Ipiranga, 1890 - 1990. São Paulo: 1990. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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214 a- Monumento do Ipiranga. Foto de Guilherme Gaensly, por volta de 1902. 
FONTE: KOSSOY. São Paulo em 1900.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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214 b- Vista interna do Monumento do Ipiranga, mostrando a pomposa decoração eclética 

que compõe o vestíbulo da escadaria principal. Foto de Gaensly e Lindemann, c. 1897. 
            FONTE: KOSSOY. Album de photographias do Estado de São Paulo, 1892. São Paulo: Kosmos, 1984. 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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215-Escola Politécnica de Munique, projetada pelo arquiteto alemão Gottfried von 

Neureuther (1811-1887) e construída entre 1864 e 1868. Usada talvez como modelo por 

Häussler para sua proposta apresentada no concurso do Liceu Ipiranga em 1884. 
FONTE: ENCICLOPOEDIA universal ilustrada europeo-americana. Bilbao: Espasa-Calpe S.A., 1990. V. 37. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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216- Projeto ganhador de concurso e construído para ser o pavilhão brasileiro na Exposição 

Universal de Paris, de 1889. Autoria do arquiteto francês Louis Dauvergne (1854-1903). 
FONTE: <http://www.nga.gov/resources/dpa/1889/13 bresil.htm> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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217- Liceu e Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Foto de autor não identificado, datada 

provavelmente da década de 1920. 
Nesta imagem a parte frontal do conjunto arquitetônico aparece concluída. No entanto, foto de Militão datada de 1887 
mostra que se naquela altura o bloco do liceu, à esquerda, já estava pronto, da basílica existia apenas a capela-mor 
(projeto do padre jesuíta João Maria Alberani, 1830-1913, de Itu). Posteriormente, foi levantada a parte restante do 
templo, segundo a concepção de Domingos Delpiano (1844-1920), que remonta aos anos 1888/1889 — primeiro 
projeto de igreja neorrenascentista realizado em São Paulo —, enquanto o corpo da direita só seria erguido nos 
primeiros anos do século passado. O campanário, porém, só teve sua construção completada com a instalação, em 
1901, da imagem do Coração de Jesus, elemento talvez não previsto inicialmente. 
FONTE: SÃO PAULO (Estado). GOVERNO DO ESTADO. Campos Elíseos; a casa e o      bairro. São Paulo: [199-]. 
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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218 a-Tesouraria de Fazenda (1886-1891), projeto de Ramos de Azevedo. Foto de autor não 
identificado, datada por volta do início do século XX. 
FONTE: SÃO PAULO antigo e São Paulo moderno, 1554 - 1904.  
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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218b- Vista interna do Salão de Honra da Tesouraria de Fazenda(1886-1891),projeto de 

Ramos de Azevedo. Fotografia de Otto Rudolf Quaas, datada do início do século XX, 

provavelmente. 
FONTE: AZEVEDO, F. P. Ramos de. Album de rconstrucções  [1904] 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão.  
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218 c- Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela 

Companhia Cantareira e Esgotos.  Este documento permite observar a projeção 

horizontal de outra obra que Eusébio Stevaux então levantava no chamado Largo de 

Palácio. A primeira versão do prédio da Tesouraria  tinha, ao que parece, somente dois 

pavimentos e a área de sua projeção horizontal era cerca de  50% menor que a área 

ocupada pela nova construção, erguida mais tarde no mesmo local por Ramos de 

Azevedo. 
            FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
            REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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219 a- Hospedaria dos Imigrantes (1886-1888), projeto de Mateus Häussler. Foto de 

Gaensly e Lindemann, por volta de 1897. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892. 
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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219 b-Detalhe do mapa SARA Brasil S./A (folha 32/11, esc. 1:1000), mostrando a projeção 

horizontal da antiga Hospedaria dos Imigrantes. Voo aerofotogramétrico de 1930. 
                       FONTE e REPRODUÇÃO: Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 
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220 a- Quartel dos Permanentes (1887-1892), de autoria de Ramos de Azevedo. Foto atribuída 

a Kowalsky, datada por volta de 1892. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892. 
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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220 b-Pormenor do mapa SARA Brasil S./A. (folha 37/23, esc. 1:1000), mostrando a projeção 

horizontal do antigo Quartel dos Permanentes. Voo aerofotogramétrico de 1930.   
FONTE e REPRODUÇÃO:  Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 
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221 a- Vista do Morro do Chá, de autoria de Militão Augusto de Azevedo, datada de 1887. No 

pormenor, vê-se o chalé neogótico em que morou Abílio Aurélio da Silva Marques (1851-

1891), conhecido membro da colônia lusa de São Paulo.  
Erguida entre 1879 e c.1881, a residência foi vendida na época da inauguração do Viaduto do Chá (1892) e em seu lugar, 
iniciada a construção de um hotel (1895), que não prosseguiu. Mais tarde, as obras abandonadas foram adaptadas pelo 
arquiteto sueco Carlos Ekman (1866-1940 ) para o Teatro São José, por sua vez demolido em 1924, para dar lugar ao 
atual Edifício Alexander Mackenzie, hoje ocupado pelo Shopping Light. 
Notar que o chalé, com as águas do telhado dispostas em ângulo mais agudo que o dos típicos chalés suíços, pois na 
verdade copiava as empenas das casas góticas, não passava de um pavilhão de fachadas simétricas anexo a uma 
construção doméstica de tradicional aparência luso-brasileira, vista à esquerda. 
FONTE: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142008000100003> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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221 b- Mais um pormenor da imagem anterior, mostrando outro chalé construído no 

Morro do Chá, no local onde muito depois foi erguido o edifício da loja Mappin. Trata-se 

provavelmente da construção aludida na nota n. 103 desta seção, já existente em 1878, 

conforme anúncio publicado na imprensa paulistana. 
FONTE:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142008000100003> 
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221 c- Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela 

Companhia Cantareira e Esgotos.  No círculo maior, vê-se a localização do chalé já 

existente em 1878. No menor, talvez por lapso, não foi assinalada a projeção horizontal 

do chalé neogótico cuja construção se iniciou provavelmente em 1879, conforme a 

documentação camarária. 
                  FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
                  REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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222 a- Vista do centro antigo paulistano tomada a partir do bairro da Bela Vista. O detalhe 

mostra em primeiro plano o chalé pertencente ao engenheiro Fernando de Albuquerque, 

situado na Rua Santo Antônio, esquina da Rua Abolição, onde hoje se ergue o Edifício 

Viadutos, de João Artacho Jurado (1907-1983). Chalé construído provavelmente no início 

da década de 1880 (c.1882-c.1884). Fotógrafo não identificado, por volta de 1892. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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222 b- Pormenor do mapa SARA Brasil S./A. (folha 51/12, esc. 1: 1000), mostrando a 

projeção horizontal do antigo chalé de Fernando de Albuquerque. Voo 

aerofotogramétrico de 1930.  
    FONTE e REPRODUÇÃO: Biblioteca Municipal Mário de Andrade 
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223 a- Chalé de propriedade do então Conde de Três Rios (1821-1893), sito na Rua Alegre 

(hoje Brigadeiro Tobias). Pormenor de foto de autoria de Militão Augusto de Azevedo, 

datada de 1887. Acervo do Museu Paulista. 
À esquerda, chalé de propriedade do Conde de Três Rios, em construção entre os anos de 1880 e 1881, conforme 
documentação do AHSP. A autoria dessa construção talvez deva ser atribuída ao empreiteiro Giacomo Gandino, que, 
alguns anos depois, trabalhava em construções dessa mesma rua para o conde, conforme prova aquela mesma 
documentação. O imóvel em questão foi depois adquirido pelo Conde do Pinhal (1827-1901), que o reformou 
removendo todas as características de chalé. 
FONTE: <http://www.scielo.br/img/revistas/anaismp/v16n1/03f16.jpg. > 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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                    223 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela 

Companhia Cantareira e Esgotos.  Por meio deste documento confirmamos que a 

construção do chalé de rendimento pertencente ao Conde de Três Rios  já se havia então 

iniciado. 
            FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
             REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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224 a-Anúncio do Colégio Azevedo Soares, situado na Rua Monsenhor Andrade, n.38, no Brás. 
Publicado em almanaque paulista de 1887. 
Belo exemplar de chalé suburbano com decoração neorrenascentista; um entre muitos dos erguidos nos arrabaldes 
paulistanos durante o fim da década de 1870 e começos do decênio seguinte. 
Conforme anúncio publicado em A Provincia de São Paulo de 1886, o chalé acima fora alugado do proprietário, o 
arcipreste Dr. João Jacinto Gonçalves de Andrade (1825-1898), para servir de sede do colégio. Pintado e forrado de novo, 
reunia em si, segundo a propaganda, tudo que era bom e agradável. Vastas salas, arejadíssimas e exuberantemente 
iluminadas, ricos banheiros com chuveiros, vastíssima chácara com árvores frutíferas, etc, etc. 
FONTE: ALMANACH da Provincia de S. Paulo...para 1887. São Paulo: J. Seckler, [1887].   
REPRODUÇÃO: Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 
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224 b- Anúncio do Instituto Cirúrgico do Dr. Carlos Botelho (1855-1947), sito no 

Brás à Rua do Gasômetro, n.1, publicado em A Provincia de São Paul0, edição 

do dia 27 de novembro de 1886, p.3. 
Aqui morava o Dr. Carlos Botelho, quando chegou da Europa depois de seus estudos de Medicina em Paris, e 
onde montou sua clínica cirúrgica em 1884. O chalé cruciforme, com varandas no piso inferior e lanternim, ou 
antes ventilador, no alto da cobertura, possuía três pavimentos: no piso inferior, havia vestíbulo, sala de espera, 
gabinete de estudo, salão de recepção e demais cômodos destinados ao médico e sua família. No primeiro 
andar, havia sala de operações, muito bem montada, quatro quartos para paciente e acompanhante, quatro 
salas de banhos para pacientes, uma para o enfermeiro, pequena cozinha e latrina. No segundo andar, viam-se 
um quarto com uma cama para doente, sala com quatro camas e dois quartos com duas camas cada um. Ainda 
nesse andar, havia sala de refeição dos doentes que podiam levantar-se, mas não descer escadas, além de 
repartimentos apropriados para banhos e latrina. Todos os ambientes eram arejados e limpos. Segundo a 
notícia veiculada em A Provincia de São Paulo, edição do dia 5 de agosto de 1884, p.2, o proprietário logo 
montaria a parte reservada ao setor hidroterápico. Pelo anúncio visto nesta ilustração, vemos que o médico 
ainda poria em funcionamento, mais tarde, o setor ortopédico. 
FONTE:<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18861127-3503-nac-0003-999-3-not> 

REPRODUÇÂO DIGITAL 
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224c- Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos.  No interior do círculo, a área onde seria construída a sede da clínica do 

Dr. Carlos Botelho, em forma de chalé de planta cruciforme. 

Não deixa de ser curioso o fato de o chalé do Dr. Carlos Botelho ter sido construído nas imediações do gasômetro, numa 

época em que se considerava essa proximidade como um fator positivo para a saúde das pessoas. Concordaria o Dr. 

Botelho com essa crença, hoje tida como desprovida de fundamento? 

FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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225- Antiga residência do major Benedito Antônio da Silva, em construção no ano de 1880. 
Foto de autor não identificado, datada da década de 1920. 
O primitivo proprietário desse belo sobrado, até hoje existente na Rua Roberto Simonsen, foi um dinâmico empresário 
em atividade em São Paulo nos últimos anos do Império. Conforme vimos num pequeno estudo que dedicamos a esse 
imóvel, coube ao major uma parcela de responsabilidade na reconstrução da Capital a partir dos anos 1870. O edifício 
acha-se inteiramente restaurado e as pinturas internas estão parcialmente preservadas. O seu partido residencial é 
notável por ainda reter o conceito já antiquado de piano nobile. No entanto, é certamente um dos primeiros 
exemplares arquitetônicos paulistanos com aberturas totalmente protegidas por venezianas, presentes nos 
dormitórios localizados no último andar. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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226 a e 226 b- Reconstituição gráfica aproximada do grande conjunto de edifícios, de 

propriedade do Visconde, depois Conde de São Joaquim, que ocupava toda a extensão da 

Travessa do Colégio (Rua Anchieta), com faces para a Rua da Imperatriz (Quinze de 

Novembro) e para o Largo de Palácio (Pátio do Colégio). Aqui vemos as elevações desse 

conjunto voltadas para a Travessa do Colégio e para o Largo de Palácio. Construído entre o 

final dos anos 1870 e início da década seguinte, era notável por apresentar mirantes em 

forma de chalé. Desenhos do Autor, executados com técnica digital, 2008.  
Em assentamentos depositados no AHSP, encontramos o lançamento, efetuado no dia 7 de agosto de 1879, do auto de 
alinhamento concedido ao Visconde de São Joaquim (1834-1909) para erguer um prédio na Travessa do Colégio (Livro 
de lançamento dos autos de alinhamento, 1877-1880, folha 152 v). Tratava-se certamente da construção de uma das 
unidades pertencentes ao conjunto visto na foto ao lado. Nesse mesmo tipo de documentação, encontramos um outro 
auto de alinhamento, lançado em 24 de agosto de 1881 (Livro de lançamento dos autos de alinhamento, 1880-1886, 
folha 81 v), referindo-se especificamente à parte do conjunto vista na foto, localizada na esquina do Largo do Colégio 
(ou antes, Largo de Palácio) com Travessa do Colégio (atual Rua Anchieta) 
Os edifícios dispunham de mirantes com a cobertura  em forma de chalé, além de terraços e claraboias para iluminação 
das escadas. Em 1896, foi requerida à Intendência autorização para demolir o mirante correspondente ao prédio da 
Rua Quinze de Novembro, n.4, e substituí-lo por telhado comum. 
A obra seria executada pelo mestre de obras Manuel dos Reis Pinto da Rocha, que provavelmente era o autor do 
conjunto, já que desde alguns anos trabalhava para o futuro Conde de São Joaquim (Obras Particulares-Papéis 
Avulsos. V. E-5-122). O proprietário desses imóveis habitava justamente o sobrado correspondente ao n.4 da Rua da 
Imperatriz, e, segundo almanaques da época, tinha no térreo o seu negócio, a famosa Casa Lebre, dedicada ao o 
comércio de ferragens. 
O que teria motivado a reforma do imóvel era a eminente transferência da Câmara dos Vereadores para o prédio. Não 
ficava bem à instituição municipal alojar-se numa construção de uso misto, comercial e residencial, com uma prosaica 
aparência de chalé. No ano seguinte, porém, a Câmara transferir-se-ia para o antigo Palácio do Tesouro Provincial na 
Rua de Palácio. 
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227-Vista da Rua da Boa Morte (hoje do Carmo), mostrando residência assobradada de linhas 

neoclássicas com mirante achalezado. No friso, a data de 1885. Foto atribuída a Aurélio 

Becherini, datada por volta de 1910. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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228 a  a 228c- Reconstituição gráfica esquemática aproximada da fachada, planta baixa e  

planta do andar superior da residência de Antônio de Sousa Queirós (meados da década de 

1870), a partir das plantas de reforma executadas em 1923 para o Circolo Italiano. Desenhos 

do Autor, executados com técnica digital, 2008. 
FONTE: <http://www.arquiamigos.org.br/info/info16/i-estudos.htm> 

REPRODUÇÃO:DIGITAL 
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                    228 d- Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela 

Companhia Cantareira e Esgotos.  As primeiras casas erguidas pelos filhos do Barão de 

Sousa Queirós na chácara paterna foram a de Antônio de Sousa Queirós,  cuja projeção 

horizontal  se vê à esquerda, e a de Augusto de Sousa Queirós, vista à direita.  
             FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
             REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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229 a- Residência de Augusto de Sousa Queirós, projeto atribuído a Eusébio Stevaux. 

Construção já existente em 1881, segundo planta da cidade desse ano. Foto de Alex Frisch, 

datada por volta de 1892. 
FONTE: KOENIGSWALD. São Paulo. 
REPRODUÇÃO: Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 
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229 b- Detalhe do mapa SARA Brasil S./A. (folha 51/6, esc. 1:1000), mostrando  à direita a 

projeção horizontal da antiga casa de Augusto de Sousa Queirós. Voo aerofotogramétrico 

de 1930. 
As duas alas posteriores, vistas na projeção horizontal, tinham apenas um único pavimento, por isso não interferiam 
na pureza geométrica do volume correspondente ao corpo principal, cuja forma se aproximava a de um cubo. Na 
fachada principal havia, contudo, um corpo central bastante saliente, que tentava conferir uma configuração plástica 
menos monótona à construção. 
FONTE e REPRODUÇÃO: Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 
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229 c e 229 d- Reconstituição gráfica aproximada das plantas (térreo e andar superior) da casa 

de Augusto de Sousa Queirós, deduzidas a partir de fotos internas datadas da década de 

1910/1920. Desenhos do Autor, executados com técnica digital, 2010. 
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230 a a 230 c- Imagens da fachada, planta baixa e planta do pavimento superior da casa de 

Luís Antônio de Sousa Queirós, construída  possivelmente nos últimos momentos do 

Império. Foto de autor ignorado, datada de fins do século XIX. 
FONTE: LEFÉVRE, José Eduardo de Assis. De beco a avenida; a história da rua São Luiz.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 1094 

 

 

 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 1095 

 

 

 

 

 

 

 

 

231- Vista dos Quatro Cantos, em direção à Rua de São Bento. Detalhe. No fundo da Rua de São 

Bento, à esquerda, vê-se o palacete Prado-Chaves, da primeira metade dos anos de 1880; à 

direita, a sede da Caixa Filial do Banco do Brasil, iniciada em 1884 e datada de 1886 na bandeira 

de uma das portas da construção hoje existente ( ver fig. 232 c). Foto de autor não identificado, 

de 1902.  
 Embora o palacete Prado-Chaves apareça nessa foto muito perspectivado, é possível perceber que sua fachada formava 
uma composição estritamente simétrica, simulando as duas habitações geminadas um único e soberbo palazzo. No AHSP, 
acha-se arquivada a planta referente à antiga casa de Antônio Prado, submetida a alterações internas e externas 
(pavimento térreo) no ano de 1915. 
FONTE: ELETROPAULO. São Paulo registros, 1829 - 1940. V1. 

              REPRODUÇÃO DIGITAL 
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232 a e 232 b- Reconstituição gráfica aproximada da sede da Caixa Filial do Banco do Brasil 

(1884-1886).  a) Fachada voltada para a Rua de São Bento; b) Fachada voltada para a Rua da 

Quitanda. Desenhos do Autor, executados com técnica digital, 2010. 
O auto de alinhamento concedido pela Câmara Municipal de São Paulo para essa edificação foi lançado em livro 
próprio datado de 1880-1886, folhas 296 e 296 v.(auto lançado em 15 de abril de 1884, referente à construção da Caixa 
Filial do Banco do Brasil). Nessa edificação estava previsto um canto arredondado na esquina da Rua de São Bento com 
a Rua da Quitanda, que conforme fotografias de época acabou não sendo executado.  
Em seu livro intitulado A cidade-exposição, a professora Heloisa Barbuy informou que o prédio do Banco do Brasil, n.8 
(1887) e depois n.18 (1910) da Rua São Bento, era de autoria de Manuel dos Reis Pinto da Rocha, mestre de obras 
português que sabemos ter sido muito atuante na cidade durante o período final do Império. 
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232c- Bandeira datada de 1886, localizada numa das portas pertencentes à antiga sede da 

Caixa Filial do Banco do Brasil. A abertura  remanesce  intacta no edifício que abrigou a 

Casa Fretin  (década de 1920).  Foto do Autor, 1995. 

A porta em questão, que dá entrada aos pavimentos superiores, está localizada na extremidade esquerda da fachada 

voltada para a Rua da Quitanda. A bandeira vista na imagem encontra-se atualmente encoberta. Note-se que tanto o 

aro de pedraria que emoldura o vão, quanto a bossagem contígua são originais e pertenciam ao antigo prédio 

oitocentista, adaptado e ampliado no início da década de 1920 para  o novo uso.Para maiores detalhes, ver  nota n. 

129 desta seção. 
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233 a e 233 b- Porta da antiga residência Elias Pacheco Chaves na Rua de São Bento. 
a) Foto de autor não identificado, datada de meados do século XX. 
FONTE: ARTE no Brasil. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 2v. V.2. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 

b) Pormenor de um dos painéis entalhados que guarnecem a porta. Foto do Autor, 1995. 
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233 c- Aspecto interno da antiga residência Elias Pacheco Chaves na Rua de São Bento: escada 

nobre, de acesso ao terceiro pavimento, iluminada por lanternim. Foto de autor ignorado, 

meados do século XX. 
Notem-se a profusa decoração pictórica, de alta qualidade, ornamentando tetos e paredes internas; as portas e 
corrimãos da escada em madeira escura envernizada, além de pisos decorados.Hoje o imóvel encontra-se muito 
degradado, tanto interna quanto externamente. 
FONTE: ARTE no Brasil. V.2. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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233 d a 233 g- Pormenores da fachada da antiga residência de Elias Pacheco Chaves na Rua 

de São Bento. Fotos do Autor, datadas de 1995. 
d) Acima, à esquerda, janela de sacada do primeiro pavimento, com balcão de ferro fundido. Localizado na porção 
média do frontispício original do palacete Prado-Chaves. O gradil é de procedência francesa, produzido pela fundição 
de propriedade de Antoine Durenne em Sommevoire (Haute-Marne), segundo modelo M, mostrado na Prancha n.25, 
do catálogo dessa fundição datado de 1868. O tema decorativo central do gradil consiste numa fruteira, ladeada de 
dois pássaros confrontados. Gradis desse tipo eram certamente vendidos na fundição de Eugênio Seide, situada na 
Luz. Em anúncios publicados na imprensa paulistana em 1876 e 1877 dizia-se que recebiam sacadas de Paris. 
e) Acima, à direita, janela de sacada do primeiro pavimento, com balcão de alvenaria e pilastras laterais. Composição 
existente na extremidade esquerda da fachada. 
f) Pormenor do revestimento de mármore cinzento ainda remanescente no térreo: uma das duas pilastras 
almofadadas que flanqueiam a porta de ingresso da antiga residência. 
g ) Detalhe do revestimento de mármore finamente cinzelado: pedestal de pilastra. 
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233 h- Reconstituição gráfica aproximada dos palacetes geminados Prado-Chaves sitos na Rua 

de São Bento (c. 1880-c.1883). Projeto do cenógrafo Cláudio Rossi. Desenho do Autor, 

executado com técnica digital, 2012. 
A reconstituição da platibanda e do térreo, originalmente todo recoberto de mármore importado, é hipotética, porque, 
ao que parece, o imóvel nunca foi fotografado enquanto estava em boas condições de conservação. O antigo palacete de 
Antônio Prado, à esquerda, definido como uma “esplêndida casa” por Koseritz em 1883, foi derrubado por volta de 1920 
para a abertura da Praça do Patriarca, enquanto a parte habitada por Elias Chaves abrigou por muito tempo o escritório 
da Companhia Prado Chaves. Hoje está tombada, embora em péssimas condições. 
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233 i- Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos.  No círculo, vemos a projeção horizontal das casas geminadas 

pertencentes a Antônio da Silva Prado e a seu cunhado Elias Pacheco Chaves. A casa de Prado, 

à esquerda, foi construída aproximadamente entre 1880 e 1883. Já a de Elias, à direita, talvez 

tenha demorado mais tempo para ser concluída, pois Debenedetti e Salmoni afirmaram que a 

construção só estaria concluída em 1885. 
FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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234 a a 234 c- Aspectos da antiga residência de Manuel Ferreira Leal, situada na Rua 

Florêncio de Abreu, n. 111.  
a)Vista da Rua Florêncio de Abreu no início do século XX. Foto de autor não identificado. No pormenor, vê-se à 
direita a casa em tela, datada de 1884. Os sobrados com mirantes em forma de chalé, que se veem no fundo, 
pertenciam ao mesmo proprietário, Manuel Ferreira Leal, antigo mestre de obras da ferrovia inglesa. 
b) Pormenor da fachada, em avançado estado de deterioração. Janela rasgada com gradil de ferro fundido. Foto do 
Autor, datada de 1995. 
c)Pormenor do embasamento. Com revestimento imitando aparelho de cantaria, em tons contrastantes. Foto do 
Autor, datada de 1995. 
O partido dessa residência já era completamente moderno: porão habitável, recuo unilateral com varanda 
sustentada por suportes metálicos, peças de representação no primeiro pavimento, aposentos no segundo e 

fachada organizada segundo a linguagem do Classicismo eclético. 
FONTE: SÃO Paulo antigo e São Paulo moderno, 1554 - 1904. (n.248a). 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão (n.248a). 
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234 d e 234 e- Plantas da casa de Manuel Ferreira Leal (c. 1881-1884), tal como publicadas 

por Maria Cecília Naclério Homem, com a identificação das peças feitas pela historiadora. 

Essa casa, de aspecto urbano, era sede de uma pequena chácara, cujo terreno de grande profundidade ((mais de 
140 m da frente ao fundo) se prolongava originalmente até o Ribeirão Anhangabaú, conforme descrevemos num 
de nossos estudos dedicados a algumas casas paulistanas do tempo do Império. 
As plantas demonstram que aqui se procurou conciliar o partido de casa com entrada lateral, considerado mais 
moderno, com o partido mais tradicional de casa sem recuo lateral (e com corredor central). Identificada por 
Naclério Homem como sendo a residência de Carlos Teixeira de Carvalho, seu segundo proprietário, a construção, 
como dissemos, foi erguida por um antigo mestre de obras português, depois próspero empresário do setor 
imobiliário. Na casa, as partes reticuladas referem-se a acréscimos e remanejamentos datáveis do tempo de seu 
segundo dono (c.1910). 
De início, segundo descrições datadas de 1902 e 1903 por nós consultadas, havia dois cômodos no porão, 
assoalhados e forrados, e uma adega, de chão batido. No térreo do corpo principal, vestíbulo, seis peças 
assoalhadas e mais duas ladrilhadas. No anexo de serviço, cinco peças assoalhadas e mais duas simplesmente 
ladrilhadas. No pavimento superior, quatro cômodos somente. No sótão, um salão. No quintal, eram inúmeras as 
dependências: galinheiro, telheiros, pomar, cocheira, etc.  
FONTE: HOMEM. O palacete paulistano. 

         REPRODUÇÃO DIGITAL 
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234 f- Reconstituição gráfica aproximada da casa de Manuel Ferreira Leal, empreiteiro 

português. Construção sita na Rua Florêncio de Abreu, datada na fachada de 

1884.Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2012. 
 Note-se o flagrante contraste entre a construção concebida dentro do Classicismo eclético e a entrada lateral, que 
conserva uma linguagem cheia de ingenuidade, com neogoticismos (crista de remate no alto do muro e 
quadrifólio), reminiscências barrocas (voluta de concordância e moldura ondulada) e elementos de estilo 
neoclássico (portão de arco pleno). 
Os coroamentos das platibandas não mais existem; a solução aqui adotada é  meramente hipotética. 
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235 a - Residência Rafael Aguiar Pais de Barros, construída, entre 1885 e 1887, na Rua 

Brigadeiro Tobias, antiga Alegre. De autoria de Mateus Häussler, segundo atribuição nossa. 

Foto de Alex Frisch, datada do início da década de 1890. 
Naquele ano de 1885, Häussler projetava dois edifícios para Rafael Aguiar Pais de Barros. Na Rua Duque de Caxias, cujo 
alinhamento foi lançado em 21 de maio de 1885, e na Travessa do Rosário, com o respectivo auto de alinhamento 
lançado em 3 de outubro do mesmo ano. Isso confirma, a nosso ver, a suspeita de que a residência vista na ilustração 
também era de autoria desse engenheiro alemão. 
Devemos assinalar ainda que, na construção de todos esses imóveis, foram empregados certamente tijolos da própria 
olaria de Pais de Barros, estabelecimento de primeira categoria instalado na Mooca, conforme atestam assentamentos 
depositados no AHSP (Informação gentilmente prestada pelo arq. Celso Ohno). 
FONTE: KOENIGSWALD. São Paulo. 
REPRODUÇÃO DIGITAL                    
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235 b- Detalhe do mapa SARA Brasil S./A. (folha 51/3, esc. 1:1000), mostrando a projeção 

horizontal da antiga residência Rafael Aguiar Pais de Barros, situada na Rua Brigadeiro 

Tobias, antiga Alegre. Voo aerofotogramétrico de 1930. 
FONTE e REPRODUÇÃO: Biblioteca Municipal Mário de Andrade 
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235 c e 235 d- Reconstituição gráfica hipotética das plantas (térreo e primeiro andar) da casa 

de Rafael Aguiar Pais de Barros, projeto atribuído por nós ao arquiteto alemão Mateus 

Häussler, e construída entre 1885-1887, conforme assentamentos do AHSP. Desenhos do 

Autor, executados com técnica digital, 2002. 
Embora externamente o projeto se aproximasse do neopalladianismo eclético do século XIX, internamente, a casa 
mantinha, ao que se supõe, a compartimentação típica dos palacetes neoclássicos erguidos na Corte, durante a 
primeira metade do Oitocentos. A partir de antigas fotos externas e indicações constantes no inventario do 
proprietário (1889), ensaiamos aqui uma reconstituição das plantas da casa. 
Como se tratava de casa de chácara isolada no meio de amplo terreno, a entrada se dava pela lateral esquerda, por 
intermédio de uma escada externa conjetural, mas necessária para transpor a diferença de nível existente entre o 
piso externo e o interno. O vestíbulo conduziria ao escritório, situado à direita, e à galeria, em frente. Essa peça de 
distribuição permitia o acesso ao salão nobre, com três janelas deitando para a frente, em posição central, e à sala de 
música, no canto dianteiro esquerdo da construção. Para a galeria também dava a escada nobre, iluminada por 
lanternim. No fundo, ocupando a posição habitual das salas de jantar luso-brasileiras, via-se um compartimento de 
grande extensão, ligado ao corpo de serviço, onde se situaria a copa, mencionada no inventário. A localização da 
cozinha no final de um longo anexo é denunciada em fotos antigas pela presença da chaminé. O que justificava o 
afastamento da cozinha era, mais uma vez, a preocupação de impedir que odores e ruídos perturbassem a 
tranquilidade dos demais ambientes domésticos. A escada de serviço constituía um elemento essencial para uma 
residência desse porte, embora a presença e a localização dela na presente planta sejam absolutamente conjecturais.    
No piso superior, concentravam-se os aposentos familiares, onde se acomodavam a viúva e 12 de seus filhos, não 
estando, evidentemente, mais em vigor nesse exemplar o tradicional, e agora antiquado, partido de andar nobre. A 
compartimentação proposta para esse pavimento também é totalmente hipotética. 
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236 a- Residência Bernardo Avelino Gavião Peixoto (meados dos anos de 1880). Foto de 

Alex Frisch, datada do início da década de 1890. 
FONTE: KOENIGSWALD. São Paulo. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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236 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela 

Companhia Cantareira e Esgotos.  O círculo demonstra que o lote onde seria erguida mais 

tarde a casa de Bernardo Avelino Gavião Peixoto permanecia praticamente vazio em 1881. 

A residência em questão deve ter sido erguida depois de 1884, segundo indícios 

encontrados na documentação camarária, estando talvez terminada em 1887. Foto de 

Militão Augusto de Azevedo  datada desse último ano mostra-nos a parte posterior da casa, 

indicando estar concluída a construção. 
FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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236 c - Detalhe da primeira planta cadastral da cidade de São Paulo (prancha referente ao 

Distrito de Santa Ifigênia), mostrando a projeção horizontal da residência de Bernardo 

Avelino Gavião Peixoto. Documento datado de 1892. 
A construção da casa parece ter-se dado entre 1884 e 1887. Em 1884, solicitou-se autorização à Câmara para se 
proceder ao desmembramento do terreno (o que não ocorreu) Em imagem fotográfica da Rua Florêncio de Abreu 
datada de 1887 (autoria de Militão de Azevedo) podemos ver, no fundo, à esquerda, a parte posterior da edificação, 
dando-nos a impressão de que já estava então concluída.  Demolida em 1913para permitir o alargamento da Rua Mauá, 
a residência apalacetada é digna de nota pela tentativa canhestra feita pelo projetista desconhecido (o empreiteiro 
português José Domingues da Silva Beleza talvez) de imprimir movimento a uma planta, apesar de tudo, estritamente 
simétrica. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (ESTADO). APSP 
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237 - Vila Maria, de D. Veridiana Prado (1825-1910), construída entre c. 1882 e 1885. Projeto 

de arquiteto estrangeiro, de nome ignorado. Foto de autor desconhecido, c. 1885. 
FONTE: MIS 
 FOTO: Reiche BuJardão 
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238- Vista do Largo Sete de Abril (atual Praça da República). O pormenor mostra a casa do 

Dr. Joaquim José Vieira de Carvalho (1842-1899), projetada por Ramos de Azevedo em 1888. 

Foto de autor não identificado, datada de fins do século XIX provavelmente. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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239- Residência de José Vasconcelos de Almeida Prado, sita na esquina das Ruas Tobias de 

Aguiar e da Beneficência Portuguesa.  Projetada pelo engenheiro e arquiteto Ramos de 

Azevedo e construída entre 1888-c. 1890. Fotografia de Otto Rudolf Quaas, datada do início 

do século XX, provavelmente. 
 Em seu álbum de obras editado em 1904, de toda a produção datada do período imperial, Ramos de Azevedo só 
publicou as por ele projetadas para os governos central e da Província, além de apenas dois palacetes particulares, 
este, de José de Vasconcelos Almeida Prado, e o de Antônio Pais de Barros, visto na figura seguinte, ambos erguidos 
na mesma época, 1888-1890. 
Esse exemplar constitui hoje a mais antiga construção residencial projetada pelo arquiteto existente na cidade de 
São Paulo.  Incompreensivelmente ainda não foi tombado pelos órgãos públicos responsáveis. 
FONTE: AZEVEDO, F. P. Ramos de. Album de reconstruções[1904] 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão.  
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240 a- Residência Antônio Pais de Barros. Projeto de Ramos de Azevedo datado de c. 1888. 

Foto de Otto Rudolf Quaas, datada do início do século XX, provavelmente.         
FONTE: AZEVEDO, F. P. Ramos de. Album de construcções. [1904]  
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão.  
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240 b- Aspecto interno da residência Antônio Pais de Barros (c.1888 - c.1891): sala de jantar. 

Foto de Otto Rudolf Quaas, datada do início do século XX, provavelmente. 
FONTE: AZEVEDO. Album de construcções.[1904] 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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240 c- Pormenor do mapa SARA Brasil S./A. (folha 51/3, esc.1:1000), mostrando a projeção 

horizontal da antiga casa de Antônio Pais de Barros. Voo aerofotogramétrico de 1930. 
FONTE e REPRODUÇÃO: Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 
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241 a e 241 b- Reconstituições gráficas aproximadas da fachada do solar do Barão da Limeira, 

datado de 1853, e do novo frontispício atribuído à velha construção (1890), baseado em 

desenho aquarelado proveniente do arquivo de Ramos de Azevedo (FAUUSP), sem data. 

Desenhos do Autor, executados com técnica digital, 2008. 
Trata-se de um dos primeiros projetos realizados por intermédio do Banco União. O auto de alinhamento, referente ao 
projeto em questão, concedido em nome do banco, foi lançado em livro de registro em 13 de agosto de 1890 (Livro de 
lançamento dos autos de alinhamento, 1890-1891, folha 64 e 64 v). Provavelmente o autor da reforma de fachada era  o 
arquiteto alemão Maximilian Emil Hehl (1861-1916), que a partir desse ano trabalhava no escritório de arquitetura do 
banco, enquanto Ramos de Azevedo ocupava o cargo de chefe da carteira imobiliária. O objetivo da reforma era 
atualizar esteticamente, para a baronesa viúva, a fachada do antigo solar construído por seu finado marido em 1853, 
transformando o sólido casarão de taipa, com detalhes vagamente neoclássicos, num elegante palacete inspirado no 
gosto eclético então em moda. É interessante reparar nas alterações que o projetista fez para converter a antiga 
fachada plana e sem graça da velha construção numa obra europeizada: alteação da cimalha e construção de 
platibanda, para conferir imponência e ares de civilização ao edifício; substituição das portas de entrada por outras de 
proporções mais alongadas; criação de uma complicada modenatura de sabor maneirista para imprimir movimento ao 
frontispício, por meio de contrastes de luz e sombra. A necessidade de transcender do plano de fachada original fica 
patente nos balcões arredondados, muito salientes, introduzidos nas extremidades da frontaria, na altura do primeiro 
andar. Antigas fotos, do início deste século, revelam que o projeto foi ligeiramente modificado no momento da 
execução, com a inserção de uma sacada corrida com gradil metálico abarcando os três vãos centrais do pavimento 
superior. Esta modernização fez parte, sem dúvida, de uma onda que varreu então o espírito de várias viúvas ricas, 
desejosas de reformar ou reconstruir suas envelhecidas residências: a Baronesa da Limeira, a Marquesa de Itu, D. Maria 
Angélica e a Viscondessa do Parnaíba, entre outras. 
A baronesa, porém, deve ter ficado pouco satisfeita com o resultado, pois, anos depois, preferiu mudar-se para uma 
residência nova, concebida pelo escritório de Ramos de Azevedo, que estava sendo erguida em 1896 dentro de suas 
terras, na Rua Riachuelo, esquina da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, onde hoje se ergue o edifício-garagem da 
Faculdade de Direito.   

 

 

 

 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 1136 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Capítulo – 7 1137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242 a e 242 b- Dois aspectos da Vila Bode, projeto do arquiteto alemão Hans Grisebach (1848-1904) 

para Wilhem von Bode. Construída em Berlim entre 1884 e 1885. Foto de autor não identificado, 

datada de fins do século XIX, e ilustração da Architektonische Rundschau, 1891, 6. 
FONTES: FUCKS, Heinz e BURKHARDT, François. Produto, forma, história. Stuttgart: Instituto de Relações Exteriores de 
Stuttgart, 1988. (f0t0) 
Architektonische Rundschau, 1891, 6. (desenho da fachada) 
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243 a - Residência Candido de Morais. Desenho a bico de pena de autoria ignorada, 

datado de 1892. 
FONTE:LEMOS. Alvenaria Burguesa.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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243 b e 243 c - Dois aspectos da residência Cândido de Morais, erguida na Rua José Getúlio, 

Aclimação, por volta de 1892 (conforme data visível no desenho a bico de pena depositado 

na FAUUSP, fig.243 a). Autoria do projeto por nós atribuída a Maximilian Emil Hehl (1861-

1916). Fotos de Otto Rudolf Quaas, datadas de fins do século XIX. 
 A residência Cândido de Morais pertencia a uma fase em que a arquitetura paulistana passou a copiar a arquitetura 
europeia com o mais deslavado servilismo. Já não vemos nesta etapa elementos decorativos esparsos provenientes de 
estilos historicistas a recobrir arcabouços de arquitetura tradicional, como acontecia nos meados do século XIX, nem 
ensaios aproximativos que conservavam, em graus variáveis – no programa, no partido ou na aparência –, o modo de 
vida e o gosto estético dos brasileiros. O resultado devia ser agora rigorosamente fiel aos cânones da arquitetura 
eclética internacional, nem que isso implicasse, algumas vezes, resvalar na mera contrafação. 
No caso da residência aqui focalizada, observa-se que tanto na versão desenhada, quanto na de fato realizada, o corpo 
coroado com frontão de tipo germânico-neerlandês, decorado com óculo, volutas, pináculos pontiagudos e esferas, é 
praticamente idêntico ao da Vila Bode. A única diferença residia no fato de que Hehl agenciou um balcão no alto de um 
pequeno volume avançado existente na parte inferior deste corpo, enquanto na vila berlinense a solução adotada era 
um bay window coroado com um telhado, bastante inclinado. Na versão alemã, o frontão estava datado com números 
de ferro forjado – 1885 –, o mesmo ocorrendo na versão a bico de pena da residência paulistana, onde se lê a data de 
1892. A escada que dava acesso à entrada principal da residência Cândido de Morais, na versão primitiva, partia da 
extremidade direita do frontispício, ponto que na vila de Griesbach se achava parcialmente vedado pelo guarda-corpo 
da varanda (no projeto definitivo de Hehl a escada passou a ser externa, como na casa de Griesbach, mas em posição 
diferente).  A maior disparidade entre a residência berlinense e a da Rua José Getúlio ficou por conta da posição do 
torreão octogonal.  No projeto de Griesbach, estava ele situado na fachada principal da casa, junto do corpo coroado 
com frontão. Nas duas versões do projeto de Hehl, porém, aparecia deslocado para a esquerda, no fundo. O perfil do 
seu coroamento, em forma de cúpula bolbóide, é mais semelhante ao original alemão na versão a bico de pena; se 
bem que mesmo nesta versão haja algumas pequenas diferenças, de somenos importância. O deslocamento do 
torreão deu azo a que Hehl introduzisse janelas duplas no corpo que, na versão de Griesbach, se encontra parcialmente 
encoberto. O volume posterior visto à esquerda da Vila Bode, foi, na versão construída da casa paulistana, substituído 
pelo torreão e pela escada que conduz a outra entrada. No modelo berlinense essa segunda escada também existe, 
mas protegida por um pequeno pórtico, elemento que desapareceu na versão definitiva de Hehl (na versão desenhada, 
a segunda escada sequer existia!). 
O aproveitamento de projetos alheios publicados em revistas estrangeiras, no caso da Villa Bode publicada na 
Architektonische Rundschau, 1891, 6, reproduzidas de maneira quase literal (no caso aqui analisado, com algumas 
poucas interpolações volumétricas para satisfazer especificidades programáticas), deve ser visto como uma forma de 
andar em dia com uma matriz cultural considerada excelente.  Não devemos nos esquecer, contudo, que era também 
uma forma bastante prática de dar conta do grande número de encomendas recebidas na época da euforia financeira 
do Encilhamento, quando, certamente, era impossível desenvolver projetos originais que atendessem, em tempo 
hábil, à numerosa e sôfrega clientela. 
FONTE: Biblioteca da FAUUSP                                                  
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão 

 


