
                                                     www.arquipaulistana.com 

                   

7.2 - O Neoclassicismo 

 

                               Como vimos anteriormente, uma nova etapa na história das construções 

paulistanas parece ter sido iniciada com a inundação de janeiro de 1850. Esse sinistro teria 

provocado o desencadeamento de um processo de renovação técnico-construtiva na 

arquitetura da Capital, a partir da reconstrução das casas então desmoronadas, situadas 

nas proximidades do Ribeirão Anhangabaú, e do reerguimento da Ponte do Acu ou do 

Marechal. A taipa de pilão começa então a ser substituída ou pelo sistema de barrotes com 

tapamento de tijolos ou pela alvenaria autoportante de tijolos, técnica esta que no 

decorrer de vinte anos passará a prevalecer nas edificações da cidade. Se os métodos 

construtivos aos poucos se modificam, o mesmo não acontece com a linguagem 

arquitetônica empregada na maioria dos edifícios, os quais até a popularização do estilo 

neoclássico cortesão se manterão basicamente fiéis à linguagem adotada na fase anterior, 

sendo quase sempre impossível pela aparência do edifício identificar com certeza, através 

de fotografias, o processo construtivo nele empregado (taipa, barrotes ou alvenaria 

autoportante de tijolos). 

           Logo nos primeiros anos da década de 1850, porém, o governo provincial 

torna-se sensível à estética arquitetônica da Corte, materializada não propriamente em 

exemplares construídos, mas nos contatos habituais mantidos com o diretor da Academia 

das Belas-Artes, o renomado arquiteto Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879). No 

nível municipal, esse fenômeno repete-se com a sugestão formulada pelos edis de solicitar 

dele, Porto Alegre, o projeto de uma capela funerária para a futura necrópole paulistana1. 

                                Aprovada a lei provincial de n. 515, de 18 de abril de 1855, retorna à cena, 

temporariamente, a questão relativa à ereção no Ipiranga de um monumento 

comemorativo da Independência, cujos planos seriam fornecidos pelo governo imperial: o 

monumento seria implantado numa vasta praça e dela partiria uma rua em linha reta ao 

ponto mais próximo da Capital. Os terrenos da praça e da rua seriam concedidos 

gratuitamente pelo governo provincial, mas somente às pessoas que se obrigassem a 

construir neles prédios que obedecessem a planos previamente executados por esse 
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governo. Se depois de concluída a obra se verificasse a existência de sobras das quantias 

subscritas, seriam elas destinadas pelo governo, de comum acordo com o prelado da 

diocese, à edificação de um templo na praça do Ipiranga2. Em nosso modo de entender, só 

se pode visualizar tão vasto conjunto monumental, vendo-o diretamente dominado pelos 

rígidos cânones do academismo cortesão3. 

         Embora nenhum dos projetos aventados naqueles anos tenham sido 

levados a cabo, deve-se reconhecer que a capital paulista vivia então sob uma atmosfera 

mental completamente nova, em que a estética arquitetônica da Corte não mais se 

reduzia a uma referência nebulosa, a que se fazia alusão por meio de alguns poucos 

elementos arquitetônicos ou decorativos agregados às fachadas das construções 

tradicionais (fig.156), mas assumia a condição de um ideal a ser perseguido a todo custo, 

inclusive por meio de  consultas a uma das mais abalizadas autoridades em arquitetura 

sediadas na capital do Império. 

        Naturalmente tanto esforço não frutificou de imediato, ao menos no 

âmbito das construções públicas. É certo que o Teatro de São José finalmente realizado 

(1858-1864) teve seus planos sancionados por Porto Alegre, mas é igualmente certo que a 

materialização deturpada do edifício teria sido vigorosamente condenada pelo eminente 

arquiteto, se acaso houvesse ele tido oportunidade de se manifestar a respeito4 (figs.157 a 

e 157 b). Quanto à reconstrução da ala presidencial do palácio do governo (1862-1864), 

também ela se revelou de minguado valor estético, não obstante sabermos por 

documentos depositados no Arquivo Público do Estado de São Paulo que o andamento 

dos trabalhos foram acompanhados pelo poder central por meio de fotografias enviadas 

ao Ministério dos Negócios do Império (quiçá uma das primeiras experiências de controle 

de andamento de obra arquitetônica exercido mediante o emprego dessa revolucionária 

técnica de captação e fixação de imagens). Através da iconografia subsistente, pode-se 

constatar com facilidade que o resultado final não conseguiu escapar da banalidade e 

monotonia que rondava muitas das realizações neoclássicas: uma interminável sequência 

de janelas de arco pleno e uma longa e insípida platibanda, totalmente despida de 

acidentes decorativos5 (fig.46). 
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         No âmbito das construções municipais, temos, contudo, a capela do 

Cemitério da Consolação, realizada pelo engenheiro civil Carlos Rath (c.1801-1876) entre 

os anos de 1857 e 1860. Uma construção de planta octogonal, cujas características 

externas se aproximavam modestamente da linguagem arquitetônica oficial6 (fig.158). E a 

capela do Seminário da Luz, sob a invocação original de Nossa Senhora da Conceição, 

construída entre 1853 e 1856. Esta última era, de fato, uma obra de iniciativa diocesana, 

que apresentava um frontispício um tanto dúbio do ponto de vista estilístico, com um 

severo frontão triangular, rigidamente neoclássico, a coroar o frontispício, ao lado dos 

arcos abatidos das aberturas e das sineiras de inconfundível silhueta barroca (fig.159 a). 

Internamente, porém, possuía abside e intradorso de cúpula iluminado por lanternim, 

pormenores arquitetônicos estranhos, como se sabe, à tradição morfológica das igrejas 

luso-brasileiras (fig.159 b). Talvez tenham sido esses detalhes modernizantes, que 

atribuímos ao gosto pessoal de um dos frades capuchinhos da Alta Sabóia (França) que 

vieram dirigir o seminário, frei Eugênio de Rumilly – detalhes aos quais se acrescia a 

presença de altares neogóticos e dos primeiros bancos para a assistência instalados numa 

igreja paulistana –, os responsáveis pelo prestígio social desse pequeno templo, onde 

durante décadas foi comum a celebração de elegantes cerimônias de casamento (fig. 159 

c)7. 

                                Ainda na esfera da arquitetura religiosa paulistana, quase completamente 

dominada pela persistência das formas barrocas singelas e diluídas características dos 

templos da cidade, é possível identificar outra igreja que, reformada naqueles anos, 

passou a exibir traços externos de um mal compreendido Neoclassicismo. Era a Rosário 

dos Pretos, que, com a reconstrução de sua frontaria em 1858, passou a apresentar um 

curioso frontão escalonado, perfurado por um óculo quadrado com uma das diagonais 

disposta em posição perpendicular, solução tão pouco convincente, aliás, que, poucos 

anos mais tarde, seria substituída por outra, de aparência barroca tradicional. O 

geometrismo ingênuo do frontão de 1858, contudo, não deixava de testemunhar uma 

interpretação popular e desinformada da notória preferência neoclássica por 

ortogonalidades e linhas retas. Curiosamente, a concepção de frontão tão singular talvez 

possa hoje ser atribuída ao português Caetano Ferreira Baltar, pois, conforme 
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assentamentos encontrados no AHSP, era ele o empreiteiro responsável pela fatura dessa 

obra8 (fig.160). A menos que, talvez com mais razão, atribuamos a criação dessa fachada 

de desenho ingênuo a algum membro da irmandade que trabalhasse como mestre de 

obras e tivesse ousado traçar o risco da frontaria do templo sem ter o conhecimento 

necessário acerca do estilo arquitetônico que tentava imitar. 

         Foi nesta mesma fase, iniciada em 1850, que a Câmara Municipal de São 

Paulo começou a impor padrões edilícios mínimos para a arquitetura privada da cidade. 

Como já enfocado no Capítulo 6, A influência da legislação..., os sucessivos padrões 

arquitetônicos postos em prática na cidade iriam exigir dos edifícios particulares uma 

expressão de dignidade nunca atingida até então, traduzida no alteamento dos pés-

direitos e na harmonia das proporções clássicas impostas às envasaduras situadas nas 

frentes das construções. As novas exigências ocasionariam um flagrante contraste entre 

os prédios recentes e as casas velhas de aspecto enfesado, em geral anteriores ao último 

quartel do século XVIII, casas cujo aspecto pode ser verificado com facilidade em imagens 

captadas por Militão Augusto de Azevedo (1837-1905) entre 1862 e 1863, tendo por 

assunto áreas da cidade pouco afetadas pelas reconstruções oitocentistas. 

                               Vários são os exemplos que poderiam ilustrar bem essa questão; ocorre-

nos porém evocar aqui o caso das construções residenciais erguidas em 1857 no Pátio de 

São Gonçalo (hoje Praça João Mendes). Referimo-nos a dois sobrados e uma casa terreira, 

edificados quase contiguamente à igreja daquele orago, cujos proprietários haviam 

solicitado à Câmara o realinhamento das respectivas testadas, com o objetivo de retificar 

aquela face do logradouro. O realinhamento executado deu ensejo à criação na cidade de 

São Paulo do primeiro exemplo conhecido de renovação urbana intencionalmente 

realizada pela iniciativa particular em meados do oitocentismo. Não obstante o caráter 

pontual da intervenção, o resultado então alcançado pode ser ainda hoje apreciado em 

foto de época que permite a comparação entre os edifícios novos, cheios de dignidade 

urbana, e a aparência acaçapada e rudemente introvertida das construções antigas que 

compunham certamente as demais fachadas daquele largo9 (figs.161 a e 161 b). 

             Relativamente rica em intervenções urbanas e reconstruções, a década de 

1850 propiciou o aparecimento de alguns conjuntos arquitetônicos homogêneos, com 
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edificações de tipologia formal inusitada. Fotos de certas vias públicas paulistanas tiradas 

naqueles tempos permitem observar grupos de casas com ar bastante honesto, de linhas 

funcionalistas e sem nenhuma decoração (Rua da Constituição, Rua do Paredão e Rua 

Municipal), ao lado de edifícios com mais acentuadas inflexões neoclássicas10 (fig.162). 

                                Os dois sobrados erguidos nas proximidades do Largo de Palácio (Pátio do 

Colégio), entre 1852 e 1854, de propriedade dos comerciantes Felizardo Antônio 

Cavalheiro e Silva (?-1876) e Domingos de Paiva Azevedo (?- 1887), respectivamente11, a 

sede da Chácara Bresser12 (já existente ao que se supõe neste último ano) e os prédios 

localizados nas ladeiras que desciam ao Anhangabaú13 anunciavam, por meios de 

pormenores, as mudanças que estavam por vir: pilastras caneladas nos ângulos das 

construções, janelas coroadas com frontões retos, portas em arco pleno, abertas inclusive 

em cantos chanfrados de esquina (agenciamento que se tornava mais comum a cada dia) e 

bandeiras decoradas com vidros coloridos, cortados de acordo com elaborados desenhos 

de pinázios  –   em forma de tulipas, leques, pétalas, etc., detalhes resultantes da remota 

influência da arquitetura inglesa do período  georgiano (1714-1830) exercida sobre a 

arquitetura doméstica portuguesa desde fins do século XVIII. Dentro do perímetro 

retangular dessas bandeiras inscrevia-se quase sempre o semicírculo emblemático do 

novo estilo (fig.163 a). Na casa da Chácara Bresser notava-se ainda, na face dando para o 

lado do jardim, uma empena a mimetizar um frontão, ornada com um belo óculo de forma 

elíptica (fig.55). 

                                                   Algumas casas antiquadas sofreram atualizações estilísticas por essa 

época, constituindo o notável solar do comendador Luís Antônio de Sousa Barros (1809-

1887), na Rua de São João, um bom exemplo desse tipo de intervenção modernizadora. 

Composta de vários corpos interligados, dentre os quais se sobressaia o sobrado principal, 

com três pavimentos, dando diretamente para a rua, a vasta residência, no tempo de 

Militão, apresentava proporções verdadeiramente conventuais. Já existia em 1823, 

quando representada pelo pintor inglês Edmund Pink (1802-?), no fundo, à esquerda, de 

uma de suas aquarelas com vistas panorâmicas14. Em fotografias do começo do século 

passado, mostrava marcas de haver sido submetida à remodelação externa por volta do 

ano de 1850, quando provavelmente o proprietário se casou pela segunda vez, o que teria 
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justificado a remodelação do corpo principal do imóvel para a recepção da nova esposa, 

Felicíssima de Almeida Campos (figs. 164 a e 164 b). Na ocasião, foram introduzidos 

frontões triangulares nos quadros das janelas, substituídas as janelas de guilhotina por 

folhas de abrir, com bandeiras de vidro único, pilastras e cornijas a enquadrar panos de 

paredes e um imponente portal de gosto clássico, encimado de frontão curvo, apoiado em 

arquitrave interrompida, a emoldurar a entrada principal15. 

       A análise do Seminário da Luz, vasto edifício erguido em etapas, permite 

também apreender a evolução técnica e formal das construções paulistanas, transcorrida 

naquele período. A primeira ala (1853-1856), edificada junto do ponto onde 

posteriormente foi aberta a Rua João Teodoro, tinha paredes de taipa, largos beirais e 

janelas decoradas com frontões talhados no próprio enquadramento de madeira. A outra 

ala, à esquerda da capela, levantada poucos anos depois (1858-1860), já era de alvenaria 

autoportante de tijolos, conforme se observa claramente em fotografia de Militão16, mas, 

por uma questão de coerência, mantinha as mesmas características arquitetônicas da ala 

primitiva. O mirante do frei Germano de Annecy, porém, executado nessa mesma ocasião, 

voltava a fachada sul para o lado da cidade, e tal fato deu oportunidade para que o novo 

gosto arquitetônico aí se manifestasse plenamente, tanto nas janelas em arco de volta 

inteira e no vasto olho-de-boi, quanto no sóbrio e delicado desenho do guarda-corpo do 

terraço (fig.165). 

          A que tudo indica, as primeiras residências erguidas na cidade sob o signo 

do puro Neoclassicismo cortesão foram as pertencentes a dois personagens saídos do 

mais elevado meio social paulistano daqueles dias, o tenente-coronel Fidélis Nepomuceno 

Prates (1782-1875) e o então delegado de polícia Dr. José Maria Gavião Peixoto, um e 

outro com parentes ou contraparentes ocupando altos postos na Corte. 

        Iniciadas, ambas, na segunda metade da década de 1850, essas construções 

foram pioneiras na ruptura definitiva com o conformismo estético da arquitetura 

domiciliar paulistana. Correspondiam, em vários aspectos, aos novos valores, aos novos 

hábitos e às novas necessidades de prestígio social de seus proprietários, legítimos 

representantes da nova cultura urbana de elite então em formação, intimamente 

identificada com todos os signos sociais emanados da capital do Império. O pedido de 
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alinhamento da casa de Fidélis remonta a 1857 e o relativo à casa de José Maria data do 

ano seguinte. Esta última trazia inscrita na cartela que se via no friso do entablamento a 

data de 1860, ano em que, sabemos, a residência de Fidélis ainda permanecia inconclusa17. 

                                Das duas, é a casa de José Maria que mais nos atrai do ponto de vista 

formal, graças à correta composição de seu frontispício, em que se destacava o rigor da 

ordenança clássica, o apuro dos ornatos e a equilibrada articulação das partes (dois 

térreos, estreitos e cobertos por terraços, amparando o volumoso corpo central, de 

sobrado, coroado com frontão). O repertório dos elementos arquitetônicos era o mesmo 

que vinha sendo corretamente empregado em todas as construções ricas dos centros 

adiantados do Brasil: envasaduras de arco de pleno cimbre emolduradas com cantaria, 

sutis bossagens modeladas nos paramentos externos do térreo e o onipresente frontão 

triangular a coroar a construção, cujo tímpano estava decorado com delicados relevos de 

estuque. A platibanda era interrompida nas prumadas das pilastras dóricas do andar 

superior por pedestais, em que se apoiavam grandes esferas como elementos decorativos 

de remate. A autoria do projeto é por nós atribuída a algum profissional sediado na Corte 

ou de passagem por São Paulo, em virtude da correção estilística das linhas da fachada 

principal. A realização, no entanto, acabou comprometendo seriamente o resultado, em 

razão da mentalidade estreita e mesquinha que ainda preponderava na cidade. O projeto 

neoclássico fora acomodado em um terreno de pequenas proporções e de configuração 

irregular, situado em esquina (a irregularidade do lote era devida aparentemente ao 

alinhamento fora de esquadro dado pela Câmara Municipal durante a abertura da Rua 

Episcopal, atual Washington Luís). Tal implantação obrigou o corpo térreo da esquerda, 

situado no ângulo da Rua Alegre com Episcopal, a ter sua parede lateral convergente ao 

corpo principal, o que destruía a pureza volumétrica característica do estilo. Ao mesmo 

tempo, ao fundo, o sobrado prolongava-se numa construção sem nenhum caráter ou, 

antes, com declarado ar de anexo, incongruência que conferia vulgar falsidade de cenário 

à aparência externa da edificação (figs.166 a  a 166 d). 

       Pertencendo o proprietário, José Maria, à camada senhorial influenciada por 

valores a um tempo aristocráticos e burgueses (alcançou em algum momento de sua vida 

o cargo honorífico de moço fidalgo com exercício na Casa Imperial), buscava ele 
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autoafirmar-se socialmente por meio de alusões ao passado ilustre dos Gavião Peixoto, 

submetendo-se desse modo ao mesmo processo por que passava àquela altura a 

burguesia internacional, presa ela também a aspirações e veleidades aristocráticas. Por 

isso, no intuito de distinguir-se ou elevar-se acima dos plebeus nobilitados por mérito de 

seu tempo, mandou gravar as antigas armas familiares lusitanas, a que tinha direito, no 

tímpano do frontão que encimava o seu sobrado, o mesmo sucedendo na casa térrea 

vizinha, contemporaneamente reformada por seu irmão Camilo, onde, dada a exiguidade 

do imóvel, o acúmulo de insígnias sociais (frontão curvo com brasão e diversificadas 

figuras decorativas de faiança sobre platibandas e pilares do muro de fecho) chegava a 

beirar os limites da inconveniência e do ridículo18 (figs.167 a e 167 b). Sob esse aspecto, 

Camilo Gavião Peixoto se equiparava com os brasileiros portugueses, também chamados 

torna-viagem, emigrados que, enriquecidos no comércio brasileiro, de volta à pátria, 

mandavam construir casas enormes, de fachadas azulejadas e multicoloridas, pejadas de 

decoração de faiança, sem medo de cometer excessos decorativos. Personagens 

caricaturados em novelas como as de Camilo Castelo Branco (1825-1890), A corja e O 

esqueleto, por exemplo, e as de Júlio Diniz (1839-1871), A morgadinha dos canaviais e Uma 

família inglesa, entre outros. 

        A casa de Prates, concebida segundo se admite pelo próprio proprietário, 

era sob esse aspecto bem mais sóbria, ainda que suas proporções fossem mais generosas 

que as da casa de José Maria. Seu aspecto externo era o de um vultoso paralelepípedo, 

parcialmente recoberto de azulejos estampilhados portugueses, uma moda que o 

Neoclassicismo à brasileira introduziu com timidez na cidade de São Paulo, em virtude do 

alto custo desse tipo de material de revestimento. A ordem jônica limitava-se às pilastras 

de esquina, e dos vãos de verga reta somente se diferenciava a entrada principal, em arco 

pleno. Nos cantos da platibanda inteiriça, figuras alegóricas procuravam inutilmente 

imprimir alguma animação àquela massa compacta um tanto inexpressiva, poucas 

décadas mais tarde definida por Ramos de Azevedo como um exemplar de arquitetura 

“grave e triste”19 (figs. 168 a  a 168 e). 

       Outros exemplares pioneiros de arquitetura neoclássica podem ser 

identificados em imagens que Militão Augusto de Azevedo deixou da São Paulo dos 
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primeiros anos de 1860: um sobrado de três pavimentos, revestido de azulejos amarelos, 

situado na Rua da Imperatriz (Quinze de Novembro), com suas aberturas arqueadas 

molduradas de cantaria e crateras de louça a realçar os topos das fachadas (cuja autoria, 

com ou sem razão, tem sido atribuída ao português Caetano Ferreira Baltar) 20 (fig. 169), e, 

na Rua do Comércio (Álvares Penteado) esquina da Rua da Quitanda, um pequeno térreo 

reformado em 1862, a sede da Confeitaria do Leão, com a frontaria toda dividida em 

painéis de faiscado (pintura marmorizada), cunhal arredondado, portas transformadas em 

vitrinas e platibandas pontuadas de crateras e leões deitados de louça, cuja presença 

explicava decerto o nome do estabelecimento comercial21 (fig.170). 

         No entanto, sem sombra de dúvida, o edifício paulistano de estilo 

neoclássico mais bem realizado, ao menos no que se refere a sua aparência externa, foi o 

Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Como já visto, seu desenho era de 

autoria do português Cantarino e datava de 1866. Embora o edifício só tenha sido 

levantado anos mais tarde (1873-1876), quase no início da fase arquitetônica seguinte 

(Historicismo/Ecletismo), do ponto de vista estilístico pertencia ainda à linguagem formal 

admitida no decorrer dos anos de 1850 e 1860. Felizmente, sua fisionomia original 

sobrevive em fotografia: uma extensa fachada assobradada, composta de nove vãos no 

andar principal, com antecorpo centralizado, compreendendo três aberturas e encimado 

de frontão triangular ou reto. A parte inferior, pouco visível na foto, foi tratada como 

embasamento, com fingimento de cantaria nas superfícies externas das paredes, e  largas 

aberturas em forma de semicírculo; no piso superior, a que se tinha acesso diretamente do 

jardim por meio de um lanço de escada externo (resultado de uma modificação feita no 

projeto original ainda antes da construção), os panos de parede estavam ritmados pela 

sequência alternada de janelas rasgadas de volta inteira e pilastras jônicas. Acima do 

entablamento, de perfilatura academicamente escorreita, com dentículos inclusive, 

desenvolvia-se uma platibanda azulejada, intercalada de pedestais nas prumadas das 

pilastras, sobre os quais repousavam belas crateras de faiança. E no tímpano do 

coroamento central, num medalhão de estuque, estava representada a tradicional 

alegoria da Caridade (Nossa Senhora estendendo o manto de misericórdia sobre as 

diferentes ordens da sociedade). Recuado dos limites do lote, o hospital abria espaço para 
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um estreito jardim fronteiro, separado da via pública (antiga Rua Alegre, atual Brigadeiro 

Tobias) por um gradeamento metálico engastado em pilares vistosamente enfeitados com 

graúdas peças de remate22 (figs.171 a  e 171 b). 

          Volumes geométricos elementares, discretos e delicados ornatos 

modelados em estuque aplicados sobre paredes lisas, corpos centrais rematados com 

frontões triangulares, vãos com arcos de meia volta, panos de azulejos semi-

industrializados e platibandas eriçadas de crateras ou outros ornamentos coloridos e 

reluzentes compunham, juntos, a receita neoclássica mais divulgada na Corte e nas 

cidades ricas do Nordeste, mas pouco conhecida na cidade de São Paulo. Aí, o casario 

urbano ainda de linhas tradicionais acolheu, no primeiro instante, o arco de círculo em 

todas as envasaduras; mais tarde, contudo, reapareceram mais uma vez os vãos com 

vergas retas, adornadas com sobrevergas de massa igualmente retas, molduradas, 

sustentadas por mísulas e inseridas em edifícios guarnecidos de profundas cimalhas 

modilhonadas, que durante algum tempo suportaram beirais decorados com telhões do 

louça. Depois, foram-se popularizando as platibandas, lisas ou singelamente almofadadas. 

Em muitas construções, os arcos plenos das envasaduras ficavam restritos às portas do 

comércio situadas no rés do chão, enquanto as aberturas dos pisos superiores 

conservavam as vergas retas. Esse último modelo formal manteve-se válido até o final do 

Império, mesmo quando novas linguagens arquitetônicas já gozavam do favor público 

(figs.172 a a 176 c). 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    Capítulo-847 

 

 

 

                                                                 NOTAS - Capítulo 7 (7.2) 

1 - ATAS, 1853-1854. p.232.           

2 - ANNAES, 1855. p.489. 

3-  Ex-diretor da academia carioca, o arquiteto Araújo Porto Alegre (1806-1879), a rigor, já abandonara, 

em meados do século XIX, o estrito Neoclassicismo, mostrando-se atraído por outras experiências 

de caráter historicista, baseadas, por exemplo, na arquitetura renascentista italiana. A sede do 

Banco do Brasil, erguida na Corte em 1850, e o projeto apresentado na Primeira Exposição Nacional 

Agro-Industrial, de 1861, deixavam claro a prevalência em suas obras de uma nova sensibilidade 

arquitetural. Sensibilidade essa confirmada na cidade do Rio de Janeiro com a construção do 

palacete do Barão de Nova Friburgo (1858-1866), de Gustavo Waehneldt (1830-1873), hoje Palácio 

do Catete, esplêndida recriação de um palácio veneziano do século XVI. 

       E se o projeto do teatro imperial ganhador de um concurso internacional, de autoria de Gottfried 

Semper (1803-1879), houvesse sido realizado, não só teríamos tido a estreia mundial de óperas 

wagnerianas na Corte, como também o primeiro teatro de estilo francamente eclético construído no 

mundo (1858), pois anterior à Ópera de Paris (1860-1875), de Charles Garnier (1825-1898), e à 

segunda versão do teatro de Dresden (1871-1878), de autoria daquele mesmo famoso arquiteto 

hamburguês. 

             4- Num Correio Paulistano de 1867 já se previa o desgosto de Porto Alegre caso viesse ele a tomar 

conhecimento do estado das obras do Teatro de São José. Ver nota n.103 do Capítulo 2, seção 2.1, 

Os engenheiros. 

5-  Ver por exemplo: 

       TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em um século. São Paulo: Duas Cidades, 

1981.[p.63] (ilustração). 

                   A falta de atrativos estéticos que se nota em realizações arquitetônicas paulistanas do século XIX 

não era, evidentemente, atributo exclusivo de obras concebidas por projetistas leigos. Como vimos 

no Capítulo 3, A questão da autoria, o plano da obra neoclássica do palácio do governo paulista 

talvez possa ser imputado a um engenheiro civil de pretensa origem carioca (Brockenhaus) e, em 

Salvador, há um edifício de autoria do engenheiro militar naturalizado brasileiro João Bloem 

(durante alguns anos diretor da fábrica do Ipanema, em São Paulo)  o Asilo de Santa Isabel, iniciado 

em 1848 , cuja aparência não prima, absolutamente, nem pelo rigor acadêmico de suas elevações, 

nem pelo encanto que muitas vezes se descobre em obras ingênuas. Cf.: 

      SOUSA, Alberto de. Arquitetura neoclássica brasileira: um reexame. p.93 e ilustração n.53, p.54. 

6- SÃO PAULO (Estado). MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE SÂO PAULO. Centro  de Memória e 

Informação. Foto n. 21.366. 

 7- ARROYO. Igrejas de São Paulo. p.269. 

       KOSSOY. Album de photographias do Estado de São Paulo, 1892. p. 103 (ilustração). 

          Junius bem notou a singularidade desta igrejinha paulistana, de “interior singelo, quase sem 

ornamentação”. Via nela “uma harmonia de partes, de construção leve formando um todo elegante, 

gracioso”. Cf.: 

                    DINIZ (Junius). Notas de viagem. p.58. 
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 8 -ATAS, 1858. p.112. 

      SÃO PAULO (Cidade), MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção Arquivo de Negativos. Neg. n.  

93E. 

      SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMAENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de 

lançamento dos autos de alinhamento, 1832-1863. folha 208. (Lançamento feito em 14 de agosto de 

1858, em que é mencionado o nome do empreiteiro da obra.) 

                   O frontão dessa igreja logo seria refeito, pois o futuro Visconde de Taunay (1843-1899), ainda 

bastante jovem, passando por São Paulo em abril de 1865, seguindo em direção à Guerra do 

Paraguai, iria registrar num desenho o novo frontispício dessa igreja, com um coroamento de 

tradicionais volutas barrocas. Mais tarde, em fins do século XIX, a igreja passaria a mostrar ainda 

outro frontão, também de inspiração barroca, bastante pitoresco por apresentar pequenas rosas a 

nascer do desenvolvimento espiralado das volutas. Cf.: 

                   TAUNAY, Affonso de E. Velho São Paulo. São Paulo: Melhoramentos. [1953-1955?] 3v., V.2. p.24 

(ilustração) e 26. 

                   RIBEIRO. Chronologia paulista. V.2, P.2. p.2 (ilustração). 

  9 - CAMPOS. São Paulo em 1860. p.88 e ss. 

            SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Álbum comparativo da     

cidade de São Paulo, 1862-1887. foto n.16. 

            10 - Ibid. passim. 

          SÃO PAULO (Estado). FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO (USP). BIBLIOTECA. São 

Paulo em 1860. passim. 

11 - BRUNO, História e tradições da cidade de São Paulo. V.2. p.488, 491e ilustração n. 52.  

12 - LAGO. Militão Augusto de Azevedo. p.218. 

13 - Id., ibid.p.102, 103,104 e 105.  

14 - LAGO. Iconografia do século XIX paulistana. Figura da p. 64 e 65. 

15 - MARQUES, Cícero. De pastora a rainha. ilustração entre as páginas 98 e 99. 

16 - LAGO,op. cit.,p.202 e 203. 

17 - Sobre essas casas, ver: 

     CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo imperial. p.6 e ss. 

     SÃO PAULO (Estado). FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO (USP). Biblioteca. São Paulo 

em 1860 (álbum de fotografias). foto n.50. 

         SÃO PAULO (Cidade). MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção Arquivo de Negativos. Neg. n. 

1663-CR. 

                    18- A respeito dessa última residência, que apresentava a peculiaridade de ter a fachada encimada de um 

grande frontão em segmento de círculo, como contemporaneamente era usado nas frontarias dos 

pavilhões do Hospital da Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro (Luís Hosxe, 1859), ver: 

                       CAMPOS, loc.cit. 

                   SÃO PAULO (Estado). FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO (USP).. São Paulo em 1860 

(álbum de fotografias). foto n.46. 

                    A arrogância e orgulho aristocrático dos Gavião Peixoto era tão grande que, dizem, Bernardo 

Avelino, o mais velho dos três irmãos, banqueiro, conselheiro de Estado, presidente da Província do 
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Rio de Janeiro e um dos líderes paulistas do Partido Liberal, recusou certa vez, desdenhosamente, 

uma tentativa de nobilitação, afirmando que título algum do Império Brasileiro valia o seu nome. 

 19 - CAMPOS, op.cit., p.20. 

                    O caráter transicional da mentalidade dessas personalidades que assimilavam aos poucos a 

cultura burguesa internacional fica evidenciado na pessoa do tenente-coronel Fidélis Nepomuceno 

Prates (1786-1865), que em sua chácara na Luz, com sede neoclássica, mantinha em 1861 feitores e 

troncos para o castigo privado de seus escravos urbanos acusados de faltas graves. Prática, aliás, 

comumente adotada por outros escravocratas da época. Cf.: 

                   WISSENBACH. Sonhos africanos; vivências ladinas. p. 68 e 69. 

20 - Ver nota n.76 do Capítulo 3, A questão da autoria. 

21 - CAMPOS. São Paulo em 1860. p.81 (notas n.9 e 10). 

    22 - SÃO PAULO (Cidade).MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção Arquivo de Negativos Neg. n.  

818E. 
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156- Vista da Ladeira de Santo Antônio. Foto de Militão Augusto de Azevedo, datada por volta 

de 1862. À direita, edifício com influência neoclássica, certamente datado da década de 1850. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo ( USP). Biblioteca. São Paulo em 1860. (álbum de fotografias). 
REPRODUÇÃO: Paulo César Garcez Marins. 
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          157 a- Teatro de São José (1858-1864). Foto de Militão Augusto de Azevedo, datada por volta 

de 1862. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). MIS. 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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 157 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos .    Dentro do círculo vermelho, a projeção horizontal do Teatro São 

José, no Largo Municipal, antigo de São Gonçalo e atual Praça João Mendes. A construção 

localizava-se no ponto hoje ocupado pela sacristia da sé catedral.  
          FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
              REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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158- Vista do Cemitério da Consolação. Foto atribuída a Militão Augusto de Azevedo, datada 

por volta de 1862. Ao centro, capela funerária de planta centrada, octogonal, de autoria do 

engenheiro alemão Carlos Rath, construída entre 1857 e 1860, qualificada de “decente capela” 

por Antônio Egídio Martins (1860-1922). 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). MIS.  
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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159 a- Vista do Seminário da Luz (1853-c.1860) e sua capela. Foto de autor não 

identificado, datada por volta de 1892. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892.  
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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159 b- Vista interna da capela do Seminário da Luz. Foto de autor não identificado, 

datada por volta de 1892. 
Notar a singeleza interna da capela, muito iluminada graças ao lanternim instalado no teto da capela-mor. A decoração 

era ingenuamente eclética, convivendo talhas de tardio gosto barroco, a balaustrada  que separava o altar-mor do resto 

da nave, por exemplo,  ou os anjinhos, um tanto primitivos, assentados na cornija, com  retábulos de amena aparência  

neogótica, do tipo conhecido por style troubadour, em moda na França nos anos 1830.  

FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892. 
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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159 c - Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos. Dentro do círculo, vê-se a projeção do Seminário Episcopal, com suas 

várias alas, entre as quais  se erguia a capela. 
     FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
     REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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160- Vista da Rua do Rosário. Ao centro, no fundo, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos com seu frontispício construído a partir de 1858. Foto de Militão Augusto de 

Azevedo, datada por volta de 1862. 
Por assentamentos encontrados no AHSP, sabemos hoje que o responsável pela reforma do edifício religioso foi o 
empreiteiro português Caetano Ferreira Baltar. A ingenuidade do desenho da fachada nos faz supor que o autor do risco 
tenha sido, porém, um membro da irmandade, talvez um mestre de obras, sem suficiente tirocínio. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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161 a- Vista do Largo de São Gonçalo. À direita, três construções pegadas, erguidas em 1857. 

Foto de Militão Augusto de Azevedo, datada por volta de 1862, artificialmente ampliada em seu 

campo de visão para melhor mostrar o conjunto arquitetônico então erguido. Intervenção do 

Autor, por meio de técnica digital, 2013. 
Conforme vimos num de nossos estudos, nesta foto  a partir do centro  em direção à direita, pode-se surpreender um dos 
mais remotos exemplos de cenografia urbana intencionalmente criada em São Paulo pela iniciativa particular. 
Em fins de 1856, os proprietários de três casas localizadas no Largo de São Gonçalo, pediram alinhamento com a intenção 
de reconstruir seus imóveis e, ao mesmo tempo, regularizar uma das faces daquele logradouro. As novas construções, das 
quais ao menos uma estava em andamento no ano seguinte segundo as Atas da Câmara, constavam de uma casa térrea, 
situada na esquina, de propriedade do cônego Ildefonso Xavier Ferreira (1795-1871) ; do sobrado contíguo, com alguma 
influência neoclássica e água-furtada no alto do telhado, de propriedade do capitão José Xavier Ferreira, irmão do 
precedente, e ainda de um outro sobrado, semelhante ao anterior, cujo dono era o cônego Fidélis Alves Sigmaringa de 
Morais, e onde morou durante muito tempo o Dr. João Mendes de Almeida (1831-1898), importante jurisconsulto, que 
acabou dando nome à praça atual. 
Dessas construções, erguidas durante a vigência do padrão edilício de 1850 (sob a forma aprovada pela Assembleia 
Legislativa em 1853), emanava uma dignidade urbana que contrastava intensamente com as demais casas das imediações, 
cujo ar enfezado era fruto da antiga e persistente tradição arquitetônica local. 

    FONTE: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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161 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira  e Esgotos. Em destaque, as três construções erguidas em 1857, retificando a face sul 

do  antigo Largo de São Gonçalo. 
FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 

              REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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162- Vista da Rua da Constituição. À extrema esquerda, casa “assobradada” ou “abarracada” 

(de porão baixo), sem respiradouros na fachada e com marcada influência neoclássica. À 

direita, ao fundo, sobrados de tipologia singela, vistos em outros pontos da cidade, 

possivelmente construídos na década de 1850. Foto de Militão Augusto de Azevedo, datada 

por volta de 1862. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo ( USP). Biblioteca. São Paulo em 1860. (álbum de fotografias). 

REPRODUÇÃO: Paulo César Garcez Marins. 
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163 a- SÃO PAULO. Bandeiras de janelas e base de sacadas. Desenhos feitos a partir de antigas 

fotos por José Wasth Rodrigues para o seu Documentário arquitetônico. A identificação dos 

exemplares é de responsabilidade do Autor.   
Bandeiras usadas nos meados dos anos de 1800, influenciadas via arquitetura portuguesa pelas fanlights inglesas do 
século XVIII. As bandeiras a são santistas. O modelo c parece com o que foi usado no solar de Fidélis Nepomuceno Prates 
(1786-1865), construído entre 1857 e c. 1860. O modelo à esquerda de d, sem identificação, é semelhante ao empregado 
no sobrado de João Antônio de Borba Cujo (ver fig.n.172), na Rua Santo Amaro (depois, conhecido como cortiço 
Vaticano), cujo auto de alinhamento foi lançado em livro próprio em 23 de julho de 1873 (Livro de lançamento dos autos 
de alinhamento, 1863-1877, folha 194 e 194 v); o modelo d, com pinázios cruzados em aspas, pertencia ao sobrado de 
João Pedro Schwindt, localizado no Largo do Capim, ou de São Francisco, esquina da Rua do Ouvidor, atual José 
Bonifácio, e cujo alinhamento foi dado em 1851, conforme as Atas da Câmara (ver ilustração n. 9).  
FONTE: RODRIGUES. Documentário arquitetônico.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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163 b- RIO DE JANEIRO. Frisos ornamentados. Desenhos de José Wasth Rodrigues feitos do 
natural, ilustrando detalhes arquitetônicos de edifícios existentes na antiga Corte para o seu 
Documentário arquitetônico.  
 Aqui é reproduzido um tipo de arte pouco usado em São Paulo, em razão de sua dificuldade técnica, o estuque. 
Aparecerá, sobretudo, a partir dos últimos anos de 1850, em fachadas neoclássicas, engalanando frisos de 

entablamentos, tal como ocorria na Corte, mas sua aparência será sempre mais modesta, por falta de hábeis artesãos. 
                       FONTE: RODRIGUES. Documentário arquitetônico.  
                       REPRODUÇÃO DIGITAL 
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164 a- Reconstituição gráfica aproximada da fachada casa do comendador Sousa Barros. 

Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2007. 
Remontando ao princípio do século XIX, a casa foi inicialmente sede da chácara do coronel Francisco Inácio de Sousa 
Queirós, tendo sido representada ao longe em aquarela de Edmond Pink (1823). Depois passou para as mãos do sobrinho do 
proprietário, Luís Antônio de Sousa Barros (1809-1887), pai de Maria Pais de Barros (1851-1852) Composta de vários corpos 
interligados, a construção parece ter crescido com o tempo até atingir vastas proporções. Ao que parece, por volta de 1850, 
Sousa Barros contraiu segundas núpcias e esse fato sugere o ano da reforma por que passou o edifício, quando o corpo 
principal, de três pavimentos, teria adquirido a aparência da imagem, com frontões triangulares de madeira sobre as janelas 
e majestoso portal de cantaria,de gosto clássico, cujo frontão apresenta arquitrave interrompida. Centenário, o casarão foi 
demolido por ocasião do alargamento da Rua de São João, iniciado em 1912.  
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164 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos.  No interior do círculo, solar Sousa Barros, com sua testada de 

excepcional extensão. Na parte de trás da construção, alongava-se o amplo terreno da 

chácara anexa. 
          FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
              REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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165- Seminário da Luz. Foto de Militão Augusto de Azevedo, tomada por volta de 1862.  
FONTE e REPRODUÇÂO: Biblioteca Mário de Andrade.  
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166 a- Fachada da casa de José Maria Gavião Peixoto (1858 - 1860). Pormenor de  foto  de 

Augusto Militão de Azevedo, datada por volta de 1862. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP). Biblioteca. São Paulo em 1860. (álbum de fotografias).  
REPRODUÇÃO: Paulo César Garcez Marins 

 

 

 



                                                                                                                                                    Capítulo-870 

 

 

 

 

 

 

166 b- Imagem da casa de José Maria Gavião, década de 1950, aproximadamente, sendo 
então ocupada por um hotel de ínfima categoria. Documento pertencente ao acervo do 
historiador Yan (João Fernando) de Almeida Prado (1898-1987). Autoria talvez do próprio 
Yan, hoje em poder do Autor. 
Nesta foto, tomada talvez pouco antes da demolição em 1958, podemos observar o edifício em sua totalidade, e 
reparar nos aspectos negativos da obra, sob os critérios da arquitetura neoclássica. O corpo lateral térreo, por 
exemplo, não reproduzia a forma de um paralelepípedo, como seria de esperar, mas, em razão do alinhamento fora 
de esquadro da rua, tinha sua fachada lateral convergente ao corpo principal. Ao fundo, a antiga residência 
prolongava-se num anexo de serviços, que não se coadunava absolutamente com a linguagem arquitetônica da parte 
principal, conferindo esses dois aspectos uma nota de falsidade cenográfica e vulgaridade à construção. 

          REPRODUÇÃO DIGITAL 
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166 c- Imagem da escada da casa de José Maria Gavião Peixoto (1821?-1883), durante a 

demolição do imóvel. Foto de autoria desconhecida, 1958. 
Em novembro de 1958 foi registrada fotograficamente a derrubada do imóvel em questão. Já havia então pouco a ser 
visto. O primeiro andar desaparecera por completo, mas pôde ser documentada a aparência da escada nobre que a ele 
conduzia. Entalada entre duas paredes curvas, a escada, de madeira e em forma de espiral, estava guarnecida, de ambos 
os lados, de corrimãos e balaústres. Pelas partes descascadas das paredes próximas, percebe-se que a casa fora 
construída com uma estrutura autônoma de madeira, preenchida com grandes tijolos compridos, enquanto as paredes 
curvas que amparavam a escada haviam sido executadas de acordo com a técnica das “paredes francesas”.                     
FONTE: CAMPOS, Eudes. Nos caminhos da Luz, antigos palacetes paulistanos. Anais do Museu Paulista: história e cultura material. São 
Paulo, v. 13, n.1,11-57, jan. 2005.(fig.7)  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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166 d- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos. Em destaque, a projeção horizontal da casa de José Maria Gavião 

Peixoto, mostrando os seus limites fora do esquadro. Uma incorreção, segundo a rigorosa 

estética do estilo neoclássico. 
              FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
               REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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167 a- Detalhes ornamentais da casa de Camilo Gavião Peixoto (1830?-1883). Pormenor de foto 

de Augusto Militão de Azevedo, datada por volta de 1862. 
Camilo Gavião Peixoto e seu irmão José Maria eram dois personagens saídos do mais elevado meio social paulistano da 
época, com pai e ainda outro irmão tomando assento na Câmara dos Deputados e detendo cargos honoríficos na Corte. 
Embora pertencessem à fração social da qual emergiria a classe burguesa paulista, buscavam auto-afirmar-se socialmente 
por meio de alusões ao aristocrático passado familiar. Tal como sucedia com a burguesia internacional, que recorria a 
símbolos de poder, riqueza e tradição até então exclusivos da nobreza, mandaram estampar nos tímpanos dos frontões 
domésticos o brasão de armas lusitano dos Gavião Peixoto. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP). Biblioteca. São Paulo em 1860. (álbum de fotografias). 
REPRODUÇÃO: Paulo César Garcez Marins. 
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167 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos. Dentro do circulo de cima, a projeção horizontal da casa de Camilo 

Gavião Peixoto, antiga sede da chácara paterna. Abaixo, a casa de seu irmão José Maria, 

datada de 1860 na fachada. 
          FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
              REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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168 a- Casa de Fidélis Nepomuceno Prates (1857-c. 1860). Foto de autor não identificado, 

datada do início do século XX. 
O tenente-coronel Fidélis e seu irmão, o médico Fidêncio Nepomuceno Prates, eram ambos genros do Barão de 
Antonina (1782-1875), senador do Império, e tal como este último, provenientes do Rio Grande do Sul. A origem básica 
de suas respectivas fortunas era, conforme estudos recentes, o tropeirismo. Fidélis concebeu e construiu a primeira sede 
de chácara paulistana em estilo neoclássico, influenciado pela arquitetura da Corte. Dispondo de uma mentalidade ainda 
ligada ao escravismo, mantinha no fundo do imóvel um tronco para o castigo de seus escravos urbanos. 
FONTE: SÃO Paulo antigo e São Paulo moderno, 1554 - 1904. 

REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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168 b- Casa de Fidélis Nepomuceno Prates. Foto de autor não identificado, datada da década de 

1920 (posterior a 1924). 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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168 c e 168 d- Plantas (térreo e primeiro andar) da casa de Fidélis Nepomuceno Prates, 

adaptada para a sede da Escola Politécnica de São Paulo pelo engenheiro e arquiteto Ramos 

de Azevedo.   
A propósito desta antiga residência, reproduzimos aqui o que dissemos num estudo que dedicamos às primeiras casas 

neoclássicas paulistanas: 

 

Em que pese a extensão das alterações introduzidas por Ramos de Azevedo [nos anos de 
1890], é possível discernir nas plantas, pelas antigas e espessas paredes remanescentes, 
alguns dos espaços originais, mecanicamente repartidos em xadrez, conforme antiga 
tradição, sem a mínima preocupação estética dos palacetes cariocas, por exemplo, onde 
eram valorizadas, sobretudo, as áreas de circulação vertical. Repare-se no vestíbulo da 
casa de Fidélis: um enorme espaço quadrangular com dois lanços de escada presos às 
paredes, formando ângulo reto; de fato uma solução pouco imaginativa, muito 
dependente ainda das técnicas construtivas tradicionais. [...] Aqui, haveria no rés-do-
chão salas secundárias e talvez uma sala particular de jantar. No pavimento nobre, 
permaneciam os salões de recepção e os aposentos familiares. É possível que no apêndice 
da cozinha e dependências existisse desde o início a escada de serviço, já que sua 
utilização seria bastante providencial. 
 

FONTE: SÂO PAULO (ESTADO). Escola Politécnica (USP). Biblioteca Central. Diretoria. Plantas do térreo e do 1º andar do Edifício Três 
Rios. Pasta: Edifícios e Terrenos 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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168 e- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 
Cantareira e Esgotos. Em frente ao convento da Luz, vê-se a projeção horizontal do solar 
neoclássico de Fidélis Nepomuceno Prates. 

          FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
              REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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169- Reconstituição gráfica aproximada do sobrado neoclássico revestido de azulejos 

amarelos, erguido na Rua da Imperatriz (hoje Quinze de Novembro). Desenho do 

Autor,executado com técnica digital, 2011. 
O exemplar aqui observado, provavelmente construído no final da década de 1850, é por mais de um motivo 
significativo. Além de seu estilo neoclássico luso-brasileiro, bastante característico, sua tipologia, na época, era bastante 
incomum em São Paulo: prédio de três pavimentos, de uso misto, com térreo reservado a comércio e pavimentos 
superiores com residências independentes em cada andar. Distante prefiguração dos prédios de apartamentos, tipologia 
que só oitenta anos depois se firmaria na cidade.  
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170- Confeitaria do Leão, inaugurada em 1862. Foto de Augusto Militão de Azevedo, datada por 

volta de 1862. 
O prédinho visto na foto acima era o resultado evidente de uma reforma modernizante, executada num modesto térreo de 
linhas luso-brasileiras tradicionais. O canto de esquina arredondado, a pintura multicolorida imitando mármore, as portas 
transformadas em vitrinas e a platibanda enfeitada com peças decorativas de louça reportavam-se ao estilo arquitetônico 
das casas de comércio em voga na Corte. Deve ter provocado sensação na São Paulo de 1862. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP). Biblioteca. São Paulo em 1860. (álbum de fotografias). 
REPRODUÇÃO: Paulo César Garcez Marins. 
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171 a- Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência (1873-1876). Autoria de Manuel 

Gonçalves da Silva Cantarino (?-?), projeto de 1866.  Foto de autor desconhecido, c. 1876 (?). 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    Capítulo-886 

 

 

 

 

 

 

 

  171 b - Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos.        O documento não foi fiel à projeção horizontal do hospital, ao 

reduzí-la a um paralelogramo. Confronte-se essa imagem com a reconstituição gráfica 

aproximada da planta do piso principal original do Hospital da Sociedade Portuguesa de 

Beneficência, proposta pelo Autor na fig. 110b.  
          FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
              REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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172 a- À esquerda, casa do marchante João Antônio de Borba Cujo, construída na Rua de 

Santo Amaro, conforme auto de alinhamento lançado em livro próprio em 23 de julho de 1873. 

Foto de autor ignorado, década de 1910, aproximadamente. 
Construção de pouco requinte, que se impunha sobretudo por seu volume. Embora de aspecto conservador, apresentava 
alguns elementos de inspiração neoclássica: entrada principal com arco pleno; janelas de verga reta, adornadas com 
sobrevergas igualmente retas e pequenos respiradouros circulares no porão. Nas bandeiras dos vãos, pinázios formavam 
o semicírculo característico do estilo, dentro do qual se inscrevia o perfil de uma flor estilizada. O imóvel, aparentemente 
comportava duas residências, uma pequena, no piso inferior, à esquerda do observador, constituída de uma porta e uma 
janela, destinada a locação, e a outra englobando o resto do edifício. Erguia-se numa das saídas da cidade (Rua de Santo 
Amaro) e, no início do século XX, estava transformada num dos cortiços mais conhecidos do bairro da Bela Vista, o 
chamado Vaticano.                      
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos 
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172 b - Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881,  executada pela 

Companhia Cantareira e Esgotos.   No interior do círculo vermelho, vemos a projeção 

horizontal do sobrado pertencente a João Antônio de Borba Cujo, localizado na saída 

da cidade em direção à Vila de Santo Amaro. 
                           FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
                           REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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173- Exemplo de edifício neoclássico, construído na Rua da Imperatriz, provavelmente na 

década de 1860 ou 70. Foto de autor não identificado, talvez Aurélio Becherini, provavelmente 

datada de 1908. 
Construção de aspecto bastante comum na São Paulo imperial, exibia envasaduras de arco pleno, beiral sustentado por 
cimalha e decoração em relevo no friso do entablamento, em forma de ramagens espiraladas.  No centro desse friso, via-
se uma tarja elíptica com a data do edifício, infelizmente ilegível na foto. O prédio, que tinha como endereço a Rua Quinze 
de Novembro, n. 50, foi parcialmente desapropriado pela Prefeitura em 1908 para a regularização viária, conforme 
relatório do Prefeito Antônio Prado datado desse ano.  
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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174 a- Estação do Norte, da ferrovia São Paulo – Rio de Janeiro (1876- 1877). Foto de 

autor não identificado, datada do século XIX. 
O prédio, inaugurado em 1877 e construído integralmente com materiais importados, conforme relatórios da companhia 
ferroviária, apresentava linhas neoclássicas evidentes, numa versão até então desconhecida na cidade. A primeira estação 
da Luz, construída entre 1865 e 1867, e sua ampliação datada de 1880, não resistiam à menor comparação com este 
edifício, que lembrava em sua solução formal a estação de Santos construída pela Inglesa. Seu tratamento arquitetônico, 
no entanto, era mais sofisticado do que o da estação santista. O entablamento e os frontões estavam guarnecidos de 
dentículos; o coroamento central tinha a arquitrave interrompida e as janelas achavam-se enquadradas por uma 
composição simplificada em forma de edícula: duas pilastras sem capitel, apoiadas em peitoril suportado por um par de 
mísulas, davam sustentação a uma cornija. A autoria dessa importante edificação é desconhecida, porém nada mais justo, 
em nossa opinião, do que atribuí-la ao norte-americano Charles D. Dulley (?-1879), engenheiro-chefe da aludida 
companhia ferroviária. A menos que o projeto, tal como o material de construção, tenha sido enviado do Exterior. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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174 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos.  No destaque, a projeção da Estação do Norte, cuja fachada 

principal se voltava para um pátio contíguo á Rua do Brás. 
              FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
               REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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175- Vista da Ladeira do Carmo. Pintura baseada em foto de Militão Augusto de Azevedo 

datada de 1887 . Obra pertencente ao Museu Paulista. Autor não identificado; inicio do século 

XX. 
À esquerda, nota-se um edifício de três pavimentos de estilo neoclássico, que estava em construção em 1886, conforme 
comunicação da Companhia União Telefônica do Brasil, publicada no Correio Paulistano de 12 de dezembro desse ano. 
As envasaduras são agora todas de verga reta, acompanhadas de sobrevergas apoiadas mísulas. Cimalha modilhonada e 
platibandas corrida enfeitada com crateras.  Na foto, o prédio aparece quase concluído, pintado com tinta a óleo de tom 
bastante escuro (azul, verde ou talvez cinza) e ornatos contrastantes, certamente brancos. Uma moda que começava a 
se tornar ultrapassada, sendo substituída pela dos tons terrosos da arquitetura neorrenascentista, introduzida durante a 
fase do Ecletismo. O ângulo de tomada da imagem permite constatar o fachadismo extremo que caracterizava o tipo de 
arquitetura que então se introduzia em São Paulo. A face fronteira do edifício concentrava toda a atenção compositiva e 
ornamental, enquanto o resto da construção era concebido sem nenhuma preocupação estética. 
FONTE: TAUNAY. Velho São Paulo. V.3. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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176 a- Reconstituição gráfica aproximada da aparência original do sobrado situado na Rua São 

Domingos, n. n° 231 e 237 ,bairro da Bela Vista, até hoje existente. Datado de 1889, conforme 

data aposta na bandeira de ferro forjado da entrada que serve o piso superior. Desenho do 

Autor, executado com técnica digital, 2012. 
Exemplar arquitetônico singelo, datado do início do período eclético, mas com fortes reminiscências neoclássicas, ainda 
que desprovido de platibanda. Chama a atenção por sua tipologia, na época muito corriqueira: duas residências 
independentes sobrepostas. 
No presente ensaio de reconstituição, a faixas horizontais atualmente existentes no embasamento foram interpretadas 
como resultado de um reforço estrutural realizado no edifício na época dos renivelamentos das ruas do bairro do Bexiga, 
sucedidos na primeira metade do século XX. Renivelamentos que teriam exigido a presença de degraus externos para 
permitir o acesso ao interior da casa. Também teriam ocorrido descaracterizações no revestimento externo da fachada 
correspondente ao pavimento inferior da edificação, resultantes de obras executadas para a introdução de instalações 
elétrica e pluvial.  
.  
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176 b e 176 c- Plantas reconstituídas (pavimento inferior e pavimento superior) de forma 

aproximada do sobrado até hoje existente situado na Rua São Domingos, n° 231 e 237, no 

bairro da Bela Vista, baseadas em indícios presentes no edifício em 1991. Desenho do Autor, 

executado com técnica digital, 2012. 
Datada de 1889 na bandeira da entrada à direita do observador, esta construção era a princípio constituída de duas 
moradias independentes. No piso inferior, à esquerda, vê-se a entrada da habitação de baixo, erguida sobre porão 
inacessível, com sala, dormitório (alcova), sala de jantar e cozinha. À direita, posiciona-se a entrada que conduz ao 
sobrado, onde havia um apartamento formado de sala, dois dormitórios (sendo um deles constituído por uma alcova), 
sala de jantar e cozinha. Originalmente não existiam instalações sanitárias no prédio, localizadas, segundo depoimento 
de antigos proprietários, no fundo do lote. Hoje, a parte interna do edifício encontra-se modificada. O tipo de edifício 
aqui examinado, sobrado composto de duas moradias independentes, construído para fins de rendimento, foi bastante 
comum nas cidades brasileiras, sobretudo a partir de meados do século XIX. 

 


