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urante a maior parte do período em estudo, os autores de projetos 

arquitetônicos permaneceram no mais perfeito anonimato. Persistia a 

esse respeito antigo costume colonial, por um lado herdeiro da 

tradição medieval de negação da individualidade e por outro influenciado pelo regime 

escravista vigente, em que o trabalho  até mesmo o intelectual, sob certas circunstâncias  

era considerado atividade socialmente desvalorizada. A bem dizer, a aversão pelo trabalho 

duro que os brasileiros brancos nutriam não havia sido apenas motivada pelas condições 

econômicas e sociais específicas da colônia, concretizadas no regime escravocrático; tinha na 

verdade origem mais entranhada e remota, provinda de características sociais herdadas do 

próprio Portugal: os preconceitos aristocráticos de uma sociedade estamental contra as 

atividades profissionais em geral, a escravidão moura, e depois a negra, existentes nesse país 

desde o período medieval, as miragens de enriquecimento fácil criadas no período das Grandes 

Navegações e a mania de se acharem nobres levaram as pessoas comuns a se inconformar com 

a rotina diária e inglória do trabalho árduo.  Nicolau Clenardo (Nicolas Cleynaert, 1493-1542), 

humanista flamengo que viveu em Portugal durante cinco anos (1533-1538), tocou nesse ponto 

nevrálgico em correspondência dirigida em 1535 a seu mestre Tiago Látomo (Jacques Masson, 

c. 1475-1544): 

 D 
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                                        Em Portugal, todos somos nobres, e tem-se como desonra exercer-se alguma 

profissão [...] Se uma grande quantidade de estrangeiros e de compatriotas nossos 

não exerceram  cá as artes mecânicas, creio bem que mal teríamos sapateiros e 

barbeiros. 1  

 

                           A sociedade brasileira do século XIX manteve esse desprezo profundo pelo 

trabalho em geral e isso se materializava, entre outras coisas, no anonimato das obras de 

engenharia e de arquitetura. Se o anonimato preponderava na esfera das obras provinciais, em 

relação às quais sobrevive por vezes farta documentação, o que não dizer das obras 

particulares, sobre as quais não há praticamente documento algum! 

          É verdade que havia casos em que as construções oficiais eram o produto de um 

esforço coletivo: os planos sendo organizados por uma comissão ou então passando, 

sucessivamente, por tantas mãos que o resultado final não podia ser atribuído a nenhum nome 

em particular. 

          Esse é justamente o caso, por exemplo, da penitenciária paulista, construída na 

Luz, cujo plano geral foi encomendado ao marechal Müller (c.1785-1841) em 18322. Por um 

documento posterior depreende-se que naquela ocasião havia sido entregue, como de praxe, 

algo sumário, provavelmente uma simples planta baixa de um edifício em forma de panóptico 

cruciforme, sem detalhes construtivos nem alçados talvez3. Anos depois estava encarregado de 

construí-la o alemão Carlos Abraão Bresser (1804-1856)4; foi então ordenada pelo presidente 

Tobias de Aguiar a inclusão de uma capela, que não estava prevista no traçado original5. O 

engenheiro responsável pela obra decidiu agenciá-la no torreão central, que a rigor deveria 

servir de posto de observação para a vigilância das celas instaladas nas quatro alas radiantes. 

Essa estranha disposição da capela, que parece ter precedentes em antigos planos de hospitais 

estrangeiros e que ao mesmo tempo não se afasta da tradição lusa de planos radiantes 

carcerários6, foi previamente submetida a Müller, que a aceitou com algumas alterações. O 

marechal não deixou ainda de recomendar sua versão para a cobertura da lanterna do torreão, 

a seu ver mais segura e econômica e mais facilmente realizável7 (fig.43). Pouco depois, Bresser 

foi substituído pelo major Francisco Antônio de Oliveira (1796-1871), que no entanto logo se 

afastou8. Com a revolução de 1842, a obra ficou paralisada por longo tempo9, mas naquele 
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mesmo ano uma comissão de oficiais engenheiros a serviço da Província examinou o edifício e 

notou defeitos, prometendo um projeto “mais meditado”, pelo qual, aproveitando-se o que já 

estava feito, ficaria assegurada a “perfeiç~o de toda a obra”10. Na fala presidencial de 7 de 

janeiro de 1845, Lima e Silva (1793-1869), futuro Barão de Suruí, esclareceu que, embora o 

projeto original parecesse querer atender simultaneamente sistemas penitenciários 

incompatíveis então em uso, à falta de melhor plano preferiu seguir exatamente como estava 

previsto, fazendo somente “um corte no sentido horizontal do alçado do edificio'', reduzindo 

assim “a pavimento terreo os quatro raios das prisões e todas as suas peças adjacentes”11. Em 

1848, o capitão de Engenheiros Ourique, examinando a Casa de Correção a mando do 

executivo provincial, apresentou extenso relatório em que relacionou todas as falhas 

encontradas quer no plano dado, “quer em relaç~o |s regras de architectura tanto geraes como 

applicadas ao systema penitenciario”12. Quatro anos mais tarde, somente um raio estava 

concluído. O presidente Nabuco de Araújo Filho (1813-1878) determinou então algumas 

modificações internas, tendo em vista a melhoria das condições de vigilância dos presos e de 

habitabilidade das celas13. Às vésperas da inauguração do  estabelecimento penal (l852), 

conforme o relatório do Conselho de Engenheiros, achava-se por concluir o portão de cantaria 

lavrada, única parte do edifício que chegou a nossos dias14, ficando relegadas para as décadas 

futuras a construção dos três raios faltantes.  

          Após tantos incidentes, não admira que documentos oficiais de 186615 

afirmassem que a Casa de Correção de São Paulo havia sido construída segundo o plano de 

certo Power, diretor da prisão de Sing-Sing! Como descobrir àquela altura os nomes daqueles 

que haviam realmente concorrido para o que fora edificado, sem efetuar laboriosa pesquisa 

nos arquivos do governo?16(figs.44 e 45).   

         Para as obras arquitetônicas provinciais erguidas em anos posteriores continuou 

válida a regra de se omitir, por irrelevante, o nome do fornecedor da planta. Vejamos, à guisa 

de exemplificação, os vários edifícios levantados pelo empreiteiro de obras públicas Antônio 

Bernardo Quartim (1822-1888). Seria ele o projetista das obras que dirigia, ou limitava-se a 

concretizar riscos alheios, que acabavam irremediavelmente deturpados pelo construtor? 



 

Capítulo 3 -   

 

255 

        Sabe-se documentalmente que, quando o governo pretendeu pela primeira vez 

erguer o teatro provincial (1852), a respectiva planta foi traçada por Henrique de Beaurepaire-

Rohan (1812-1894), engenheiro militar niteroiense a serviço da Província17. Por falta de 

recursos a iniciativa não foi adiante. Mais tarde, em 1854, contratou-se Quartim para construir 

o novo teatro no mesmo lugar do antigo, para o que apresentou plano cuja autoria era do 

engenheiro Porfírio de Lima18. Com as transferências sucessivas de local para a construção do 

novo teatro, este profissional acabou, ao que parece, fornecendo ao empreiteiro Quartim mais 

dois planos, ambos em 1854: um para o terreno do Barracão do Carmo e outro para um terreno 

sito no Largo de São Francisco19. Este último projeto foi enviado então pelo presidente da 

Província José Antônio Saraiva (1823-1895) ao Rio de Janeiro para ser submetido à opinião de 

“pessoas entendidas” aí estabelecidas (possivelmente o ilustre arquiteto Araújo Porto 

Alegre,1806-1879, então diretor da Academia das Belas-Artes). Reprovada por especialistas 

daquela cidade, a proposta de Porfírio foi consequentemente recusada pelo governo 

provincial20. E quando finalmente se assinou o contrato definitivo para a ereção do teatro em 

fevereiro de 1858, a ser executado num lote situado no Largo de São Gonçalo, Quartim teve de 

apresentar nova planta, que sabemos haver sido aprovada e rubricada por Porto Alegre, 

profissional já então desligado da academia carioca21. Este último risco foi muito 

provavelmente idealizado pelo engenheiro paulistano Francisco Antônio de Oliveira, 

profissional desta feita escolhido por Quartim para auxiliá-lo na direção das obras. O nome 

desse engenheiro aparece no minucioso auto de fundação do teatro, impresso para 

comemorar o lançamento da pedra fundamental do prédio, mas não na condição de autor da 

planta, e sim na de simples “Engenheiro por parte do Empresario”22. A construção do edifício 

foi arrastada e cheia de incidentes, e o teatro deixado inacabado. Após o afastamento de 

Oliveira, de acordo com o relatório assinado por Quartim e encaminhado à presidência da 

Província em 1862, o empreiteiro criou um salão de pintura [de telões] no desvão do telhado e 

comprometeu-se a erguer platibandas, detalhes decerto não previstos inicialmente23.  

  Em fins de 1862, Quartim assumiu a reconstrução da ala presidencial do palácio do 

governo. Em nenhum documento concernente a essa obra é mencionado o nome do autor da 
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traça dessa parte do palácio que, tal como o teatro provincial, era de estilo neoclássico24. Bem 

poderia Quartim tê-la erguido à maneira dos mestres de obras como aventamos antes, sem ter 

planta alguma para dar-lhe orientação. Porém é de nosso conhecimento que, anteriormente 

aos trabalhos iniciados por Quartim, um obscuro engenheiro civil a serviço da Província, 

certamente oriundo da Corte, andou por incumbência do presidente de então (1860), 

promovendo obras no lanço do palácio que ia da igreja à sala de jantar (ala residencial, situada 

na parte posterior do palácio). Pouco antes, o presidente enviara ao Ministério dos Negócios do 

Império três orçamentos referentes a obras no palácio do governo: um atendendo a consertos 

no telhado, outro {s obras de segurança e asseio “para a parte habitada pelo Presidente” e o 

terceiro abrangendo todo o edifício25. Não é improvável a hipótese de que o citado engenheiro 

haja preparado os tais orçamentos e os respectivos riscos, nos quais se teria baseado para 

efetuar os cálculos. A prevalecer esta versão, o nome do autor da ala neoclássica seria 

Frederico Belmont Brockenhaus26. Ademais, sabemos também que o engenheiro Porfírio de 

Lima em 1861 e ainda o engenheiro Francisco Gonçalves Gomide em novembro de 1862 

realizaram obras no palácio27 e que tudo isso, mesmo assim, não exclui a possibilidade de ter 

Quartim introduzido modificações nos supostos planos existentes e resolvido certos 

pormenores construtivos e arquitetônicos a seu modo, já que os riscos eram de hábito bastante 

sumários (fig.46). 

          No caso do “mercado de verdura” desconfiamos também haver sido relegado 

para a obscuridade a figura do engenheiro que, de fato, imaginou o projeto inicial. A ideia de 

construção de um mercado de hortaliças surgiu no seio da Câmara Municipal de São Paulo28; 

por não dispor de recursos nos cofres municipais procurou-se o auxílio do governo provincial29. 

Este, no final de janeiro de 1874, comunicou estar disposto a construir um edifício que 

abrigasse conjuntamente o mercado municipal e repartições provinciais. A Municipalidade 

aceitou a oferta e, de acordo com a proposta feita, comprometeu-se a conceder gratuitamente 

os terrenos municipais onde se ergueria grande parte do novo edifício. Com a resposta, 

remeteram-se as bases e a planta pelas quais havia assumido a Câmara a almejada construção, 

a fim de que por elas se fizesse o contrato a ser assinado pelas partes interessadas30. 
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          Em nossa opinião pode muito bem ter sido executada essa planta pelo Dr. Carlos 

Rath (c.1801-1876), que era o engenheiro a serviço da Câmara naquele ano de 1873, ano em que 

foram anunciadas pela Edilidade as bases para o contrato da edificação da nova praça de 

mercado31. A nossa suspeita acerca desse assunto sai reforçada ao repararmos que desde o 

início já estava perfeitamente definido o partido da futura construção: teria dois pavimentos e 

arcadas no térreo32. O que caberia à Província era tão-somente a reorganização do primeiro 

andar para adaptá-lo às instalações da Escola Normal e do Tesouro Provincial. É possível que 

dessas adaptações haja sido encarregado o próprio Quartim, pois em um artigo de jornal 

intitulado O capitão Quartim ou o popular A.B.Q., em scena os dois advogados que haviam 

defendido a causa de D. Rita Bourroul contra a Província, dado o fato de a obra do mercado ter-

lhe arruinado a casa, deixavam a compostura e sisudez profissional e ridicularizavam 

abertamente o empreiteiro, nomeando-o “supremo architecto das obras publicas da capital” e 

responsabilizando-o pela concepção do grande edifício provincial em construção, do qual 

segundo eles não havia planta alguma: 

É voz publica que o capitão delineou e executa o edifício em questão [edifício da 

escola normal, praça de verdura, ou o quer que é]. 

Já se sabe  planta mental  mesmo porque isto de planta em risco:  

Não se admitte em jardim 

Que administra Quartim.33 

 

                         Os dois autores desse texto provocativo respondiam ao capitão, que pelos 

jornais se dizia ofendido com as insinuações a respeito da má qualidade de suas obras. Nos 

versinhos aludiam eles também às construções que Quartim empreendia no Jardim Público, do 

qual era administrador, e às quais retornaremos adiante.  

          Apenas iniciada a construção do edifício do mercado de verduras e Escola 

Normal, começaram a chover críticas e ironias na Assembleia. Os deputados da oposição 

revezavam-se nos sarcasmos: 
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não tendo ultimamente vindo pedras de Santos, por embaraços na linha ferrea, ou 

por outros motivos que me não convem indagar, S. exc., que não quer de modo 

algum interromper as obras de seu barracão ou palacio de verduras o que tem 

feito? Tem mandado conduzir as pedras que já se achavão no lugar da nova cadêa, 

na Luz, pagando por segunda vez 4$ por wagão! Fica, portanto, cada wagão de 

pedra, só de conducção em 8$, isto é, 4$ para o lugar da nova cadêa, 4$ para deste 

lugar em torna viagem para a estação, e o que se convencionar ainda para da 

estação ao barracão!!! 34 

 

o edificio conhecido com a designação de Mercado Novo, em via de construcção á 

esquina da antiga rua do Rosario, tem sido muito censurado. Realmente não é 

elegante, sem dúvida, é obra bronca pelo que apparece exteriormente. Tem sido 

apreciado na altura e projectada disposição interna. 

Quanto á altura, o sr. presidente póde dizer como a quadrinha popular: 

“Quem casa na praça fez  

A muito se aventurou; 

Uns dizem que ficou baixa, 

Outros que de alta passou.” (Riso.)35 

 

                                Por um projeto de lei que os deputados oposicionistas apresentaram na sessão 

legislativa de 1875, temos conhecimento de que, na realidade, estavam eles tomados de inveja, 

tencionando apossar-se do grande edifício para transformá-lo na sede da Assembleia 

Provincial. Acabamos descobrindo também o porquê de a construção estar destituída de todo 

o valor arquitetônico aos olhos dos contemporâneos: ela simplesmente não possuía 

platibanda! É interessante ouvir a argumentação do deputado Correia para a defesa de um 

extravagante projeto de lei que pretendia impor a construção do citado elemento arquitetônico 

a um edifício em particular: 

O Sr. CORRÊA: Sr. presidente, eu e seis amigos confeccionámos um projecto, que 

apresento á assembléa, no intuito de estabelecer-se um paço apropriado e 

conveniente para o corpo legislativo. É intuitivo, sr. presidente, que o edificio em que 

atualmente funcciona a assembléa provincial de S. Paulo [palácio do governo] não 

está nas condições, e nem na altura da actualidade da provincia, cuja illustração e 

riqueza são garantia segura de grande futuro: justo é, portanto, que ella tenha para 
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o seu corpo legislativo um edificio nobre que corresponda á magnitude das funções 

que nelle se celebrão (Apoiados) [...] 

O Sr. CORRÊA:  Lembrámo-nos de que o edificio que se acha actualmente em 

construcção não só para mercado, como para a escola normal, é precisamente o 

mais proprio para preencher esta lacuna.  

Não vejo, sr. presidente, necessidade da creação de um mercado de verduras, que é 

a destinação que tem o edificio a que me refiro, inclusive a escola normal, a qual 

nunca poderá comprehender tão avultado numero de alumnos, que demande uma 

obra tão vasta como esta; poder-se-ha accommodar em outro qualquer edificio de 

proporções menores, sem que dahi resulte prejuizo ao serviço publico, entretanto 

que o paço da assembléa carece de maior latitude, não só para commodidade 

dos legisladores da provincia, como também para o publico, que deve ter facil 

accesso ás discussões. Para o novo mercado poder-se-hia desapropriar outro 

qualquer sitio dentro da cidade, por exemplo, ao largo da igreja da 

Misericordia.  Justamente é a situação mais conveniente, porque em frente 

do edificio ha sufficiente espaço para a reunião dos expositores e dos 

consumidores que fôrem ali fazer seus negocios. [...]  

O projecto, sr. presidente, é simples: consigna as seguintes disposições: (Lê.)  

Não convém, sr. presidente, que o paço da assembléa, tenha o tecto tal qual 

enxergamo-lo no edificio em construcção, é um telhado; e sendo monumento nobre, 

segundo a architectura hoje reinante nas cidades mais civilisadas, deve ser feito de 

platibanda. Receiando-se a conservação do actual telhado é que vem a condição 

expressa estabelecendo o systema moderno, sendo certo que pela architectura se 

conhece a civilisação de um povo (Apoiados). 

A obra ainda carece de despezas, e, por conseguinte, estatuímos no art. 3o do 

projecto a faculdade ao governo para despender nella até a quantia de sessenta 

contos, quanto ao que diz respeito á edificação, porque depois se providenciará 

sobre os moveis e outros misteres de que se precise dentro do edificio. 

Vozes - Muito bem ! [...]36 

 

 A seguir vem o teor do projeto n.87: 

A Assembléa legislativa provincial de S. Paulo decreta:  

Art. 1o - O predio em via de construcção sob a denominação de  Novo mercado e 

escola normal, será adoptado para paço da assembléa provincial. 

Art. 2o - O prédio será revestido de platibanda. 

Art. 3o - O governo podera despender a quantia de 60.000$ até o complemento da 

edificação. 
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Art. 4 o - Revogão-se as disposições em contrario. 

Paço da assembléa, 3 de Abril de 1875 - Corrêa - Magalhães  Castro Sobrinho - Padre 

Bicudo - Valladão - Scipião - Luiz Alves - Zeferino Jorge.37 [grifo nosso] 

                                 O projeto de lei acima transcrito não foi aprovado porém. Em seu relatório apresentado 

à Assembleia Provincial no dia 27 de junho de 1875 o novo presidente da Província, Dr. Sebastião José 

Pereira (1834-1881) assim ponderou: 

Ordenei a suspensão das obras do edificio destinado á Escola Normal e Thesouro 

Provincial. 

Não julguei-me autorisado pelo art. 12 da Lei n.52 de 1874 a mandar concluir aquelle 

vasto edificio. 

A continuação das obras exigia despezas, que o Thesouro não supportará emquanto 

durar a crise economica, sob cuja pressão estamos. 

Outra razão determinou tambem meu acto:  foi a necessidade de reflectir sobre a 

conveniencia de alterar o plano do edificio. 

O projecto de abrigar-se sob o mesmo tecto Repartições publicas e Mercado, 

comquanto tenha defensores, sofre opposição, que parece-me ter razoavel 

fundamento. 

O movimento e o rumor inevitaveis nos mercados são pouco conciliaveis com o 

silencio indispensavel á regularidade do serviço das Repartições publicas.38 

 

 Na sessão extraordinária da Assembleia iniciada em junho de 1875 foi 

apresentado outro projeto autorizando o governo a modificar e concluir o edifício em questão. 

Um substitutivo que acabou transformado em lei (Lei n.8 de 6 de julho de 1875) autorizou 

finalmente a mandar fazer os trabalhos mais urgentes, necessários à conclusão das obras 

começadas, podendo-se modificar os planos existentes, rescindir os contratos em vigor, etc.39. 

 No relatório com que foi aberta a sessão legislativa de 1876 da Assembleia 

Provincial assim expôs Sebastião Pereira: 

Depois de organisada a planta, mandei proseguir na construcção do edificio 

destinado ao Thesouro Provincial e Instrucção Publica. 

No pavimento superior deverá funccionar o Thesouro e Collectoria Provincial; no 

inferior a Inspectoria da Instrucção Publica, Escola Normal e duas escolas primarias. 
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As obras são administradas pelo Capitão Antonio Bernardo Quartim, cuja actividade 

e probidade conheceis, sob a inspecção do intelligente e zeloso Engenheiro Dr. Trigo 

de Loureiro. 

Modifiquei o contrato que o mesmo Capitão havia celebrado com o Governo para a 

construcção do edificio. 

Esta modificação consistiu: 

Na reducção de um terço da gratificação mensal; 

Na eliminação da multa a que ficava sujeita a Provincia no caso de rescisão do 

contrato; 

No direito do Governo fazer inspeccionar as obras por um Engenheiro.40 

 

 Por aí se observa que o presidente Pereira embora aparentando acreditar na 

probidade de Quartim houve por bem conseguir da Assembleia autorização para reformar o 

contrato com o empreiteiro, assegurando desse modo os interesses do governo. Além disso, 

indicou o engenheiro Trigo de Loureiro (c.1841-1879) para fiscalizar o andamento das obras 

depois de  e aí está o mais importante  mandar reorganizar a planta do edifício. A nosso ver, 

a intervenção de Trigo de Loureiro não ficou limitada à parte interna da construção. É muito 

prov|vel que tenha sido este profissional o respons|vel por conferir ao “barrac~o” ou "pal|cio 

das verduras”, como era pejorativamente chamado pelos deputados, a dignidade arquitetônica 

de que até então estava desprovido aos olhos dos contemporâneos. 

Examinando cuidadosamente os três únicos documentos iconográficos 

subsistentes do Palácio do Tesouro Provincial que fixaram sua aparência entre 1877 e 1891, 

quando foi de novo totalmente reformado no seu aspecto externo41, observamos que a 

organização das fachadas mostradas neles não poderia ter existido antes da intervenção de 

Trigo de Loureiro42. Se foi ele o introdutor no edifício das desejadas platibandas, anteriormente 

inexistentes, só pode ter sido ele também quem criou o antecorpo central coroado com frontão 

na fachada da Rua das Casinhas, doravante conhecida como Rua de Palácio. As arcadas, por 

inúteis, foram tapadas; as janelas singelas do primeiro andar, substituídas por portas à francesa 

com balcões, e dispostas pilastras, provavelmente jônicas, nas fachadas para dar sustentação 

aparente ao entablamento, conferindo, portanto, uma modenatura clássica ao edifício: esses 

elementos de composição reforçavam visualmente os ângulos da construção e subdividiam 
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ritmicamente os panos lisos das paredes. O resultado, contudo, não era convincente, havendo 

certa desproporção entre a altura do pavimento térreo e as aberturas desse nível, resquício das 

descomunais arcadas de que fora provido o edifício ao ser concebido inicialmente como 

mercado de verduras. Em 1876, o periódico O Polichinelo, ao criticar os “monumentos” 

arquitetônicos da cidade erguidos no tempo de João Teodoro (1872-1875), satirizou-o como 

exemplo de arquitetura indiana (fig.47). A caricatura consistia numa plataforma suportada por 

enormes patas de elefante, simbolizando as gigantescas colunas que sustentavam as arcadas 

do mercado.            

A idéia de compará-lo à arquitetura da Índia não era de todo nova; remontava a 

um texto publicado sob a forma de folhetim satírico na primeira página d’A Província de São 

Paulo do dia 10 de janeiro de 1875. Nesse texto eram ridicularizadas as duas principais 

construções do tempo de João Teodoro: o torre~o do Jardim Público, chamado de “canudo 

astronômico”, e o antigo mercado de verduras ora transformado em “ Escóla de hortaliças”  e 

descrita como uma  “ imitaç~o do templo de Elephanta, com suas bojudas colunnas, cuja 

architectura no dizer de um profissional, só poder| ser conhecida depois de caiadas”. 

                         A respeito do andamento das obras desse edifício tão insistentemente criticado, 

publicou-se em novembro de 1876 uma carta anônima numa das mais importantes folhas 

paulistas, no caso, A Provincia de São Paulo. O autor levantava suspeitas sobre a lentidão dos 

trabalhos de reforma e seu custo exorbitante, recomendando que o governo provincial se 

inteirasse do assunto e desse as necessárias satisfações à sociedade. Em meio às críticas, 

avança o anônimo missivista algumas informações preciosas sobre o estado da edificação:  

 

 Srs. Redatores da <Provincia.> Como vizinhos do Casarão das Verduras, e 

principalmente como jornalistas e naturaes deffensores da causa publica, hão de 

permittir que por meio de sua folha venha fazer numero entre os curiosos que a cada 

passo indagam daquelle nunca acabar de pedreiros, carpinteiros, pintores, caiadores 

etc., que lentamente consomem o dinheiro da provincia no famoso palacio da rua 

das Cazinhas. 

As obras do andar superior estão a findar. Estuques de alto relevo, paredes vestidas 

de finissimo papel, vistosas tintas, grades de ferro, torneados balaústres de verniz, 
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largas vidraças, eis o aprazivel conjuncto, que offerecem á vista as oito ou dez salas 

do pavimento superior do edifício. 

O pavimento inferior ainda está cru! 

Aquellas famosas columnas de tijolo e barro que o sr. dr. João Theodoro mandou 

levantar com o assombro de estatica e maravilha de architectura, aquellas pernas de 

elephante que tantas hosannas e tantos hymnos mereceram do Correio Paulistano, 

foram julgadas ruins e inserviveis e estão sendo escondidas em grossas paredes.  

Aquella obra a construir-se e repintar-se de cima para baixo assemelha-se 

perfeitamente a uma desmiolada casquilha, que depois de dar os ultimos retoques 

ao toillete, ahi  é que lembra-se que ainda está em chinellas e vae então calçar as 

meias e as botinas.  

  

                                O ignoto autor continua com suas observações. Agora sobre o preço da obra e 

o boato de que a reforma havia sido entregue a uma administração especial, independente da 

repartição de obras públicas. Administração que era uma dispendiosa corporação, constituída 

de diretores, engenheiros, mestres, contramestres e subalternos em grande quantidade.  E 

ainda indagava acerca daquele casarão: 

                          

                         E para que são destinados aquelles esplendidos salões? 

                          Ninguem  o sabe ao certo. 

                          É uma obra de capricho e de mera phantasia. 43  

 

 

 As denúncias, mesmo se verdadeiras, certamente não repercutiram, pois os 

trabalhos ainda se arrastariam por mais sete meses. E apesar dos senões estéticos, o futuro 

palácio, depois de remodelado, pode mesmo ter chegado a impressionar favoravelmente 

alguns paulistanos desavisados; a realização no edifício do baile de inauguração da ferrovia de 

São Paulo ao Rio de Janeiro em julho de 1877 parece ser uma prova desse fato44. Com essa 

edificação conclui-se, porém, uma fase desastrosa das construções oficiais em São Paulo, 

havendo sido designado naquele mesmo ano de 1877 o engenheiro francês Eusébio Stevaux 

(1825-1904) para transformar a antiga Casa de Câmara e Cadeia na sede da Assembleia 

Provincial e Câmara Municipal, reforma como sabemos inspirada na Renascença francesa. 

Stevaux, então trabalhando para a Província, acabou dessa forma guindado à condição de um 
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dos introdutores do Ecletismo na arquitetura oficial paulista45 e isso explica o fato de Junius 

(1828-?), entusiasmado, despender várias linhas com esse edifício e simplesmente não se dar 

ao trabalho de tecer o mais breve comentário acerca da aparência do Palácio do Tesouro, cujo 

estilo ainda preso a valores plásticos do Neoclassicismo deve ter sido visto naquela altura como 

ultrapassado e destituído de apuro pelo sofisticado morador da Corte, conquanto apenas 

tivessem passado cerca de cinco anos desde a conclusão da obra (fig.48 e 49).  

                               Sabe-se ainda por documentos oficiais que o engenheiro Trigo de Loureiro, 

autor do plano de remodelação do ex-mercado de verduras, andou projetando chalés e 

quiosques para o Jardim Público e que uma dessas construções foi executada por Quartim46. 

Entretanto preferimos ver no torreão do jardim, constante objeto de remoques por parte dos 

políticos da oposição e da imprensa humorística da época, uma obra de exclusiva 

responsabilidade do empreiteiro, em virtude de seu aspecto exterior neoclássico bastante 

grosseiro  a menos que o seu autor tenha sido o engenheiro Azevedo Marques, que construíra 

a caixa d'água da cidade em 1870, também segundo um tosco Neoclassicismo47. O Polichinelo 

teve então a oportunidade de mais uma vez exercer sua verve satírica ao retratar o capitão 

Antônio Bernardo Quartim agarrado com braços e pernas em torno do seu canudo, querendo 

com isso dizer quanto era cara essa rude construção ao seu medíocre criador48. 

                               As pesquisas desenvolvidas acerca do assunto que aqui nos interessa nos fazem 

deduzir, portanto, que as mais importantes obras públicas erguidas por Quartim – Teatro de 

São José, ala residencial do Palácio da Presidência e Mercado de Verduras –, tinham sempre 

atrás de si engenheiros que podemos apontar como supostos fornecedores de plantas, ou ao 

menos, de meros riscos. Paralelamente a isso constata-se também que Quartim desfigurava de 

modo sistemático as construções sob sua responsabilidade, seja por improbidade, seja por 

incompetência. Como a imprensa da época desconhecia, ou não se interessava em pesquisar a 

fundo, o nome dos profissionais responsáveis pela concepção dos edifícios em foco, atribuía 

por comodismo a autoria das obras diretamente a Quartim, das quais seria apenas o 

construtor. Hábito, aliás, corriqueiro na época, esse de apontar como autor o profissional 

responsável pela concretização da obra. Como no presente caso só conseguimos indícios e não 
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provas definitivas e inquestionáveis, permanece sempre a indefinição acerca da condição do 

capitão Quartim. Mas talvez ele mesmo tenha deixado clara a sua condição profissional ao ter 

preferido adotar no final da vida, modestamente, o título de engenheiro construtor ao de 

arquiteto49. 

          Com a chegada de engenheiros brasileiros vindos de outras partes e profissionais 

estrangeiros para trabalhar na ferrovia inglesa, vai surgindo uma nova mentalidade entre os 

profissionais da construção. A sociedade ainda não está afeita às novas concepções, por isso, 

vez por outra, surge entre o autor, o construtor e o cliente um vago mal-estar, de que o caso do 

mercado municipal é bastante ilustrativo. São de fato atritos provocados entre as antigas 

práticas e a racionalidade que pretende impor novas competências, privilegiando no canteiro 

de obras certos profissionais em detrimento de outros. O engenheiro, na qualidade de autor de 

projetos, pretende agora dirigir os trabalhos de construção e submeter o empreiteiro e o 

mestre de obras ao seu estrito controle, firmado no discurso da eficiência e na sua posição de 

detentor de conhecimentos técnico-científicos.  

          Em 1865, um engenheiro originário da Corte, o inglês naturalizado Newton 

Bennaton (c.1820-?), elaborou a pedido do vereador Vicente de Sousa Queirós (1813-1872), 

futuro Barão da Limeira, uma planta para o novo estabelecimento municipal50, a ser executado 

pelo empresário Dr. José Maria de Andrade. Na sessão camarária de 13 de março de 1866, o 

vereador Ribeiro da Silva (?-1882), indicado pela Edilidade para inspecionar os trabalhos de 

construção pelo prazo de um mês, relatou que durante o período não houve nenhuma 

ocorrência notável, 

apenas alguas [sic] modificações na planta, para melhor e isto com audiencia do Sr. 

Engenheiro Benaton [sic] á pedido do Empresario.51 

            Esse fato provocou a censura do vereador Justo, que declarou n~o “achar 

conveniente que taes alterações se faç~o sem o conhecimento da Camara”; propôs em 

consequência disso que o próximo vereador encarregado da inspeção dos trabalhos desse 

ciência à corporação municipal do que viesse a ocorrer, 
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sendo esta parte acompanhada da parte do Engenheiro da Camara, que deve 

examinar e attender á esses trabalhos  não sendo rasoavel, nem tendo caracter 

Official o convite d’outro Engenheiro pr. parte do Empresario.52 [grifo nosso] 

   

 Desse modo ficava o autor impedido, na prática, de defender o próprio plano das 

modificações introduzidas por terceiros. E, como veremos, havia grande chance de que tal 

viesse realmente a acontecer, diante da imprecisão do risco então executado. 

 Na sessão de 11 de setembro daquele ano de 186653 o vereador Vicente Mamede 

protestou contra as sucessivas modificações no projeto, realizadas sem deliberação dos 

edis. Dias depois, na sessão do dia 25 do mesmo mês, Andrade, em ofício, defendia-se da 

acusação de desmandos na execução da obra da praça do mercado. Pretendera seguir à 

risca a planta que lhe fora entregue, mas descobriu aos poucos, à medida que a executava, 

os defeitos dela, sendo necessário com frequência desmanchar o realizado para refazê-lo: as 

portas dos cubículos, por exemplo, simplesmente não ficavam na frente dos claros das 

arcadas (!); além disso, optou por tesouras francesas, ao invés das descritas nas plantas, e 

reforçou ainda a estrutura do edifício com tirantes de ferro. Comunicou também que “um 

Engenheiro de sua confiança” tinha observado que “ficando lisa a frente do edificio na 

extensão de 600 palmos (132 m) apresentaria um aspecto muito monotono”. Para evitar 

esse inconveniente mandou fazer 34 pilastras (que chamava de cunhais) com seus 

respectivos capitéis e uma moldura embaixo da cimalha54. Posteriormente, procurando 

dissipar o mal entendido, enviou dois atestados de Bennaton sobre as modificações feitas 

na obra55. Ao que parece, o engenheiro de confiança do empreiteiro era o próprio autor da 

planta, e sua recomendação para evitar a monotonia do alçado comprova que só fora 

entregue de início o desenho relativo à projeção horizontal do edifício, não havendo pois 

nem elevações nem cortes. Em documento lido na sessão de 8 de janeiro do ano seguinte, 

Andrade admitiu formalmente continuar mantendo contato com o autor do risco, 

Bennaton, que aprovava todas as decisões tomadas pelo empresário56. 

  Finalizada a construção, uma comissão foi encarregada de vistoriar as 

instalações do novo estabelecimento municipal (fig.50). Dela faziam parte Carlos Rath, 
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engenheiro da Câmara, Newton Bennaton, autor da planta, e o engenheiro prático 

Saturnino F. de Freitas Vilalva (?-1896). Em detalhado parecer elogiaram os engenheiros a 

atuação do empreiteiro, que todas as vezes que se desviou das especificações contratuais foi 

"em beneficio da Camara para maior solidez ou elegancia da obra”. Reconheciam terem sido 

necessárias as modificações introduzidas no plano do mercado e, sem dúvida sob inspiração 

de Bennaton, extraíam da experiência a seguinte lição: 

é por isso que em quasi todas as obras publicas do mundo o engenheiro que 

confecciona a planta é que geralmente dirige directa ou indirectamente a obra, pela 

simples razão que elle melhor do que ninguem sabe o que tem previsto ou deixado de 

considerar, e quando apparece alguma difficuldade imprevista elle applica os meios 

para a aplanar, fasendo qualquer mudança ou propondo ou executando mais 

alguma obra porem sempre de maneira que nem o empresario nem a obra tenha 

prejuiso e nem tão pouco a corporação para quem elle a dirige. Este equilibrio só um 

profissional pode estabelecer.57 

 

 

 Mais adiante prosseguiam, defendendo uma ideia que naquela altura deve ter 

soado exótica aos ouvidos dos vereadores: a necessidade de ter toda e qualquer construção um 

acompanhamento técnico competente realizado por engenheiro. 

Bem poucos empreiteiros no mundo são engenheiros, e n’estas occasiões de 

diffículdades se elle não tem um profissional para o guiar e obrigal-o a proceder 

como deve, não obstante ter elle a melhor boa vontade possivel, muitas veses obra  

demaneira [sic] que reveste não só em seu proprio prejuiso como tambem em 

prejuiso da obra ou construcção que esta realizando.58 

 

 

 E concluíam: 

Eis a rasão porque em toda a parte calcula-se nos orçamentos pelo menos cinco por 

cento de administração ou direcção technica. Nem todos os empreiteiros possuem a 

mesma boa vontade de cumprir o que tratão e nem o caracter nobre do arrematante 

da Praça do Mercado, e é por isso ou por falta da necessaria direcção que muitas 

obras no Brasil ou sahem mal feitas ou não se acabão, julgando o Governo e as 
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repartições e corporacões publicas inutil essa despesa de cinco por cento. Nunca 

houve maior engano, e o tempo mostrará que á muitas das obras no Brasil, o mesmo 

que tantas veses tem acontecido hade [sic] continuar a acontecer até haver aqui 

pessoas habilitadas para esse fim, em quem o Governo e as corporacões possão 

depositar inteira confiança.59 

 

                          Dez anos mais tarde, semelhante conselho não era ainda levado em 

consideração, nem ao menos pelo governo provincial, que, durante a administração João 

Teodoro, deixou importantes obras, como a do Palácio da Escola Normal já referida, sem 

direção e fiscalização exercida por engenheiros provinciais. 

          O episódio acima relatado leva-nos também à constatação de que os 

engenheiros não tinham posição crítica em relação aos desenhos esquemáticos e imprecisos 

que durante muito tempo eles próprios forneceram, sobrevivendo, sem dúvida em decorrência 

disso, o hábito de aprontar peças gráficas rudimentares até o final do Império. 

           Quando o presidente João Alfredo (1835-1915) decidiu mandar construir uma 

fonte decorativa no Largo de Palácio (l886), foi encarregado de sua execução o mestre de obras 

Serafim Corso. Este especialista em grutas e peças ornamentais para jardins60, numa petição 

dirigida ao presidente da Província, ao mesmo tempo em que solicitava a dilatação do prazo de 

entrega da fonte, gabava-se do resultado final dos trabalhos. Segundo ele eram em grande 

parte de sua própria autoria, já que tivera de basear-se num “nebuloso e simples esboço”, 

enviado, certamente, por um dos engenheiros provinciais61. Isto vem demonstrar que a 

costumeira falta de exatidão nos planos a serem executados exigia dos mestres de obras que se 

colocassem com frequência na condição de co-autores, ao terem de interpretar ideias pouco 

precisas de profissionais em teoria mais gabaritados (fig.51). 

           É a partir dos primeiros anos de 1870 que surpreendemos um comportamento 

inusitado na imprensa: notícias veiculam o nome de um autor de projeto arquitetônico. O 

capitão Azevedo Marques idealizara o projeto do Teatro Provisório Paulistano para um grupo 

de empresários e acompanhara sua construção. Por ter-se incumbido dessas atividades 

gratuitamente foi objeto de homenagens no dia da inauguração da casa de espetáculos, indício 

de que a mentalidade da sociedade paulistana começava a se deixar influenciar por valores da 
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sociedade burguesa internacional. E isso se traduzia não só em homenagens ao engenheiro, 

mas também, como já visto anteriormente, no próprio comportamento assumido pelas 

senhoras naquele local público. Por falta de camarotes em número suficiente vieram pela 

primeira vez em São Paulo ocupar assentos na plateia, hábito europeu que se iniciara em fins 

do século XVIII mas que na cidade  paulopolitana só naquele momento ocorria62. 

          É, porém, com o engenheiro Eusébio Stevaux que passamos a encontrar o nome 

do projetista de obras do governo claramente citado em documentos oficiais. O mérito dessa 

atitude parece pertencer a Elias Fausto Pacheco Jordão (1849-1901), então ocupando o cargo 

de inspetor de obras públicas. Formado nos EUA, Jordão devia estar cônscio de que a 

valorização profissional da categoria a que pertencia passava necessariamente pela divulgação 

da autoria dos trabalhos de engenharia, entre eles os projetos de arquitetura63. Mesmo assim, 

nem sempre essa divulgação se dava de forma sistemática, pois algumas realizações de 

Stevaux são de fato atribuições feitas por nós, baseadas em provas circunstanciais. Como 

procuramos demonstrar na biografia que desse engenheiro preparamos como um dos 

trabalhos programados para a obtenção do grau de doutor, Stevaux documentadamente 

projetou a reforma da nova sede da Assembleia Provincial e Câmara Municipal (1877-1879) e a 

Tesouraria de Fazenda (1881-1882), obra deixada inconclusa por falta de recursos provenientes 

do governo central. Circunstancialmente a ele atribuímos a reconstrução do palácio do governo 

(1881-1886), a idealização do gradil e portão monumental do Jardim Público (1881-1883) e a 

reforma da Faculdade de Direito (l884-1885)64. 

          O certo é que mesmo com a divulgação, os projetistas continuaram durante 

algum tempo em segundo plano, obscurecidos pelo prestígio do nome do empresário, do 

construtor ou do superior hierárquico do autor do projeto. Junius, que escrevia pouco depois de 

sucedidos os fatos, atribui a autoria da reforma da antiga Casa de Câmara e Cadeia ao Inspetor 

Geral das Obras Públicas, o engenheiro E.F. (Elias Fausto Pacheco Jordão), e não ao 

subordinado deste último Eusébio Stevaux65, cujo nome vem claramente expresso no relatório 

presidencial de 18 de janeiro de 1878. 
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          Ao próprio Elias Fausto era também atribuída pelos jornais a autoria da escola de 

primeiras letras erguida pelo governo provincial no Campo do Arouche entre 1876 e 1877. 

Dadas as características externas inusitadas do edifício, sobretudo quando comparadas a 

outras obras oficiais erguidas na Capital, devemos reconhecer que neste caso é bem aceitável a 

atribuição. O edifício escolar, embora modesto, apresentava frontispício bastante original (é 

com certeza a primeira obra oficial de estilo eclético na capital paulista), com tijolos aparentes 

e detalhes ornamentais colhidos no Gótico Perpendicular inglês. As sobrevergas em forma de 

colchete deitado com a abertura voltada para baixo (dripstones) atuavam na fachada como 

verdadeiros símbolos de modernidade, por aludir diretamente ao mundo cultural inglês e, por 

extensão, ao norte-americano, em que se formara o autor do projeto66. 

                               Com relação ao Viaduto do Chá, para mais uma exemplificação, durante muito 

tempo se apontou como seu autor o litógrafo Jules Martin (1832-1906), quando este era, ao 

que parece, somente o empresário, o dono da ideia de estabelecer uma interligação entre o 

bairro do Chá e o centro da cidade, por meio de uma obra de engenharia. Quando quis 

desenvolver sua ideia procurou o engenheiro Eusébio Stevaux, que concebeu um boulevard 

sobre arcos de pedra, em 188067 (fig.52). Pouco depois, Martin preferiu abandonar essa solução 

em favor de um viaduto metálico, cujo plano foi encomendado não sabemos a quem. Esse 

novo projeto foi a seguir revisto pelo engenheiro  que preferia ser chamado de arquiteto  

Luís [Augusto] Pinto68. E essa versão, não obstante aprovada pelo governo provincial em 24 de 

dezembro de 188669, parece não ter sido a definitiva. No ano seguinte o concessionário Martin 

transferiu a uma sociedade anônima o encargo da concretização do projeto70; surge então 

como um dos empresários o engenheiro João Pinto Gonçalves (cunhado de Luís Pinto), cujo 

nome aparecia em placa afixada na estrutura metálica do viaduto71 (fig.53). Supomos ter sido 

este último engenheiro o verdadeiro autor da versão realizada, já que em março de 1886 se 

declarava disposto a organizar de graça os orçamentos e os planos da obra para a sociedade 

anônima que então se constituía72. 

                                No tocante à autoria das edificações privadas, pouca coisa infelizmente há para 

ser dita. Tanto o casario modesto, quanto os altivos solares ou os opulentos palacetes teriam 
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resultado, na maioria das vezes, da atividade laboriosa de anônimos artífices. Sob esse 

aspecto, a situação da construção civil paulistana não devia diferir muito da que foi 

testemunhada por Thomas Ewbank (1792-1870) no Rio de Janeiro de algumas décadas antes 

(l846). Esse engenheiro informava taxativo: 

Para a construção de edifícios não se desenham plantas ou projetos. Geralmente 

fala-se ao pedreiro e ao carpinteiro para construírem uma casa semelhante à do dr. 

Fulano de Tal e com janelas iguais às de alguma residência indicada.73 

 

          Esse hábito, muito provavelmente arraigado nos brasileiros desde o período 

colonial e ainda muito vivo na primeira metade da era imperial, explicaria a aparência 

conservadora e quase uniforme de toda a arquitetura doméstica brasileira. Como notado por 

visitantes estrangeiros, nela quase não havia lugar para a expressão da individualidade (quer do 

construtor, quer do proprietário) nem para a introdução de ineditismos técnicos e estilísticos. 

           O mais antigo exemplar privado paulistano a que podemos ligar o nome de um 

suposto projetista é o sobradinho do Largo do Capim, ou de São Francisco  ocupado após a 

morte de seu proprietário pelo hotel do Lion d’Or, a seguir pelo hôtel des Voyageurs e depois 

pelo Hotel Palm , e cujo pedido de alinhamento remonta a 1851. Como se tratava da 

residência urbana do engenheiro alemão Carlos Abraão Bresser, achamos plausível ver na 

figura do dono do imóvel o responsável pela concepção do singelo prédio, notável por estar 

originalmente coroado por uma soteia ou terraço74(figs.54 e 55). Com grande esforço de 

pesquisa, conseguimos fazer a atribuição do plano da residência sita na Rua Florêncio de 

Abreu, n.111, datada de 1884, a seu primeiro proprietário, o empreiteiro português Manuel 

Ferreira Leal75. Existem informações também de que o empreiteiro português Caetano Ferreira 

Baltar era o autor do sobrado neoclássico de três pavimentos da Rua da Imperatriz (há motivos 

para atribuir a ele a autoria do frontão neoclássico da Igreja do Rosário, como veremos 

oportunamente)76 e que Stevaux teria projetado o palacete de Augusto de Sousa Queirós no 

Largo Sete de Abril, antigo dos Curros77. Ainda de nossa parte, fomos levado a apontar Mateus 

Häussler como possível autor do palacete de Rafael Aguiar Pais de Barros78, e, por meio do 
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cruzamento de informações oriundas dos volumes de Obras Particulares  Papéis Avulsos 

(Arquivo Histórico de São Paulo) com as obtidas em outras fontes, principalmente de natureza 

iconográfica, pudemos deduzir que alguns dos edifícios comerciais erguidos no centro da 

cidade durante os anos 1880 foram produto da ideação de experientes mestres de obras, como 

destacaremos no último capítulo deste trabalho denominado Formas e expressões 

arquitetônicas. Mas tudo isso é praticamente nada, quando comparado àquilo de que não 

temos conhecimento. 

           Lamentavelmente, a maioria das obras arquitetônicas de importância realizadas 

na São Paulo do século XIX permanece com sua autoria desconhecida: não temos certeza de 

quem projetou o Seminário Episcopal79 e sua capela, com alguma influência neoclássica; 

desconhecemos quem idealizou os grandes sobrados paulistanos datáveis da primeira metade 

do Oitocentos (o do Barão de Itapetininga, o do Barão da Limeira, o do senador Sousa Queirós, 

entre tantos outros); ignoramos quem concebeu a Estação do Norte, a imponente sede da filial 

do Banco do Brasil, erguida na Rua de São Bento esquina da Rua da Quitanda, cujo pedido de 

alinhamento remonta a 188480; a igreja anglicana, de estilo gótico rural inglês; o palacete do 

segundo Barão de Piracicaba (1830-1898)81, etc. Todas essas lacunas, afinal, nos frustram 

sobremaneira, impedindo-nos que penetremos de modo mais aprofundado no objeto de nosso 

interesse. 

          Contudo, devemos admitir que aqui não acontecia diferentemente de outras 

partes do País: a palavra arquiteto indicava mais uma qualidade do que uma profissão, como 

muito apropriadamente reparou Germain Bazin (1901-1990) ao reportar-se ao período 

colonial82. Em princípio, qualquer pessoa que tivesse interesse em construir, fosse ela pedreiro, 

carpinteiro, mestre de obras, pintor, cenógrafo, engenheiro, curioso ou amador ou 

simplesmente proprietário, poderia fazê-lo sem nenhum constrangimento. Em relação a esse 

último caso, há uma passagem de Ramos de Azevedo (1851-1928)83, que parece confirmar a 

existência entre nós, paulistanos, do hábito contraído pelos proprietários dos sobrados de 

outras partes do Brasil de eles mesmos planejarem as próprias moradias, costume já aludido 

por Ewbank e Gilberto Freire (1900-1987)84. Segundo Ramos de Azevedo, teria sido o 
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comendador Fidélis Nepomuceno Prates (1786-1865) quem riscou o próprio palacete 

neoclássico  e ergueu-o também, poderíamos acrescentar, já que adquiriu uma olaria na 

época da construção de sua residência85. Cantarino, como vimos, parece ter sido mestre de 

obras; Villaronga era pintor, entre outras atividades  tal como o foram o padre Jesuíno do 

Monte Carmelo (1764-1819) e Miguelzinho Dutra (1810-1875), ambos projetistas também86 ; 

Cláudio Rossi (1850-1935), que depois trabalharia com Ramos de Azevedo na construção do 

Teatro Municipal de São Paulo (1903-1911), cenógrafo, empresário teatral e decorador87; 

Eugênio de Rumilly, frade capuchinho e reitor do Seminário Episcopal, condição que não o 

impediu de elaborar como diletante o plano da Santa Casa de Misericórdia de Campinas 

(1873)88, o que nos faz conjeturar tenha ele algo a ver com a capela da Seminário da Luz, ainda 

inconclusa ao ser inaugurado o estabelecimento em 185689. Por certo era igualmente de sua 

lavra a ala esquerda daquele edifício, erguida entre 1858 e 1860 e dominada pelo observatório 

de frei Germano de Annecy, construção que apresentava sóbrias mas inegáveis linhas 

neoclássicas90. Muitos teriam sido enfim os autodidatas, embora nenhum deles com o renome 

e o talento do lusitano Francisco Antônio Pereira de Carvalho, o Chiquinho do Gregório, 

radicado em Pindamonhangaba e autor da matriz dessa cidade, do qual se conhecem os dados 

biográficos básicos e o solene retrato, em que sua condição profissional é claramente 

representada91. Até Antônio da Silva Prado (1840-1929), dinâmico empresário e político não 

menos ativo, arriscou-se a reformar e concluir o Teatro de São José, construção em cuja 

configuração definitiva devemos ver materializada a intervenção pessoal do arrendatário92. 

          Como vimos páginas atrás, no tempo de Eusébio Stevaux, ainda havia certa 

indiferença com relação à autoria das reformas e reconstruções dos edifícios públicos que este 

engenheiro francês empreendeu. Mas com a chegada de Ramos de Azevedo à Capital em 1886, 

as coisas mudam radicalmente de figura, ao menos no campo da arquitetura oficial: a 

documentação concernente não deixará mais dúvidas acerca do nome do autor dos novos 

edifícios governamentais. A sociedade paulista finalmente começava a aprender a estimar e 

encarecer o ato criador do projetista, em geral engenheiro-arquiteto, e a se referir aos mais 

notáveis planos então em andamento (Monumento do Ipiranga, de Bezzi; Hospital da 
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Misericórdia, de Pucci; Tesouraria de Fazenda, de Ramos de Azevedo) com apreço e 

admiração93. 

           No que respeita ao grosso da arquitetura privada, entretanto, quase tudo 

permaneceu como dantes, pois simplesmente não existiam na capital paulista oportunidades 

regulares na imprensa para a divulgação dos nomes dos autores e seus projetos. Essa 

divulgação dava-se sem dúvida de forma oral, entre familiares e amigos dos encomendadores, 

propiciando que determinados projetistas se tornassem praticamente exclusivos de certos 

círculos burgueses, como Häussler entre os Pais de Barros (depois ligado a Elias Chaves), 

Ramos de Azevedo entre os Paula Sousa e os Sousa Queirós e Pucci, Bezzi e Cláudio Rossi 

entre os Prado. 

           Quarenta anos mais tarde, as coisas não haviam ainda mudado essencialmente. 

Segundo as lembranças de Rino Levi (1901-1965), ao iniciar a sua atividade profissional, era 

ainda muito difícil a situação dos arquitetos em São Paulo. Não só em relação à rivalidade 

então existente entre os engenheiros e os arquitetos, mas em relação à falta de proteção aos 

direitos autorais. Foi com muito esforço que, no Brasil, o arquiteto diplomado por escola de 

nível superior conseguiu impor-se como profissional: 

Quando iniciei minha atividade profissional em São Paulo, em 1926, a 

incompreensão em relação à arquitetura era praticamente total. O número de 

arquitetos era insignificante e os poucos que havia passavam por engenheiros. O 

arquiteto acabou, assim, sendo classificado como engenheiro. Aliás, esta situação 

perdura até hoje [1958] no funcionalismo público, onde o arquiteto é incluído no 

quadro de engenheiros, uma vez que não existe em nossa organização burocrática a 

carreira de arquiteto. 

Naquela época a construção era contratada e realizada num regime 

predominantemente comercial. Nestas condições, ao cliente interessava, sobretudo, 

a idoneidade comercial do empreiteiro de obras. O costume era de solicitarem-se 

propostas a vários construtores, que se dispunham a fazer o projeto e o orçamento 

graciosamente. Com relação ao projeto o que mais interessava era a escolha do 

estilo. O projeto era elaborado por desenhistas do empreiteiro, hábeis no preparo de 

perspectivas aquareladas. Os detalhes de execução e os materiais e acabamentos 

eram apenas descritos em texto. 
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Tudo se processava rapidamente. O cliente fazia sua escolha entre as várias 

propostas que lhe eram apresentadas e em seguida se iniciava a construção sem 

maiores estudos. Os problemas que iam surgindo na obra, durante sua execução, 

eram resolvidos “in loco”. Idéias contidas nos projetos apresentados pelos 

proponentes não escolhidos, e, às vêses [sic], projetos inteiros elaborados por êstes, 

eram usados sem mais nem menos para a execução da obra, sem qualquer 

consideração pelos direitos autorais.94 
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                                                                                 NOTAS - Capítulo 3 

 

 1- CEREJEIRA, M. Gonçalves. Clenardo e sociedade portuguesa de seu tempo. Coimbra: [s.e.], 1949. p. 276  

a 292. Apud: AFONSO, A. Martins. História da civilização portuguesa. Porto: Porto Editora, [195?].p.210, 

nota n. 1. 

Em relação ao Brasil, consulte-se, por exemplo, acerca do sistema de trabalho em vigor no período 

colonial e da questão da autoria envolvendo arquitetura e obras de arte nos séculos precedentes ao 

Império: 

BAZIN, Germain. A arquitetura religiosa barroca no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1983. 2v. V.1. cap.III. 

   2 - TAUNAY. História da cidade de São Paulo sob o Império. V.5. p. 426. 

R.G. 1832. p.183 e 184, 260 e 261, 356 e 357. 

             3 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da Capital. 

Ordem 879. Ofício de Daniel Pedro Müller ao presidente da Província sobre a construção da 

penitenciária e da Ponte de Santana. São Paulo, 21 de agosto de 1840. 

       4 - Ibid. 

          5 - FALLA, 7 de janeiro de 1841. In: ANNAES, 1840-1841. p.385. 

6 - PEVSNER, Nikolaus. A history of building types. London: Thames and Hudson, [198-]. p.147. 

             GOMES, Paulo Varela. A cultura arquitectónica e artística em Portugal no séc. XVIII. Lisboa: Caminho, 

1988. p.109. 

 Não devemos desprezar ainda uma possível influência do projeto da prisão parisiense da Petite 

Roquette (1826-1836), que, retendo o modelo radial (seis raios), teve substituída a torre de vigilância por 

uma capela turriforme. Aliás, exemplos franceses posteriores a 1840 conseguiram conciliar com êxito o 

ideal panóptico com o plano radial provido de capela central. Cf.: 

FOUCAUD, Odile. Iconographie de l’architecture: la prison française du XIXe siècle. Dernier avatar du 

couvent. Gazette des Beaux-Arts. Paris, tome 124, 195-214, nov. 1994. passim. 

           7 - Ver nota n.3. 

       8 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras públicas. Ordem 5144. 

Ofício de Bento José de Morais ao presidente da Província, expondo sobre o andamento das obras na 

Casa de Correção. São Paulo, 19 de dezembro de 1844. 

  9 - FALLA, 7 de janeiro de 1843. In: ANNAES, 1842-1843. p.416. 

10 - Ibid. 

11 - FALLA, 7 de janeiro de 1845. In: ANNAES, 1844-1845. p.375 e 376. 

12 - FALLA, 25 de junho de 1848. In: ANNAES, 1848-1849. p.130. 

13 - FALLA, 1o de maio de 1852. In: ANNAES, 1852-1853. p. 162. 

14-RELATORIO geral do estado das obras publicas provinciaes..., 20 de março de 1852. p.32 In:              

DOCUMENTOS que acompanhão o discurso.... 1o de maio de 1852. 

15 -QUADRO estatistico da Provincia de São Paulo, p.22. In: RELATORIO, 9 de novembro de 1866. 

16-Não saberíamos dizer o que fundamentou a afirmação de que a Casa de Correção paulista fora 

construída segundo um plano de um certo Power, diretor da prisão de Sing-Sing. Este era o nome da 
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mais afamada prisão dos Estados Unidos, situada em Ossining (N.Y.), numa estreita ilha do Rio Hudson. 

Construída em 1826, não seguia o plano radial mas o sistema de Auburn (isolamento noturno). As celas 

pegadas umas às outras eram acessíveis por meio de passadiços em balanço, em cinco pavimentos 

sobrepostos, concentrados em um dos lados duma galeria de alto pé-direito e iluminados por janelas 

situadas na parede oposta. No nível térreo havia um passadiço de vigilância. 

O panóptico radiante era usado no sistema penitenciário da Pensilvânia (isolamento absoluto). Em 

1817, foi construída a prisão de Cherry Hill (Filadélfia), cujo plano criado pelo arquiteto John Haviland 

(1792-1852), possuía originalmente sete raios. Cada raio comportava um corredor central, ligado à torre 

de vigilância, e celas, que davam para esse corredor; quando situadas no térreo dispunham de pátios 

individuais para os quais tinham acesso também. O plano da penitenciária de São Paulo era inspirado 

no exemplo da Filadélfia, que aliás foi universalmente aceito como prisão-modelo no século XIX. O 

hibridismo do exemplar paulista decorria do fato de sua configuração ser derivada do sistema de 

trabalho executado em celas individuais (Cherry Hill), enquanto o regulamento adotado nela era o de 

Auburn (“com isolamento no repouso e trabalho em commum sob a regra do silencio”), o que impunha 

a existência de construções anexas onde funcionavam oficinas coletivas. 

A nosso ver, a declaração de 1866 só terá sentido se a interpretarmos não como uma atribuição de 

autoria, mas como tendo o plano radial concebido por Power servido de base para que o marechal 

Müller confeccionasse a planta da Casa de Correção paulista em 1832. 

A respeito dos sistemas penitenciários, ver  por exemplo: 

PEVSNER, op. cit., p.166 a 168. 

ENCICLOPOEDIA Universal Ilustrada Europeo-Americana. Bilbao: Espasa-Calpe S.A. 1922. V.47. p.501 a 

504; V.56. p.637. 

   17 - AMARAL, Antônio Barreto. História dos velhos teatros de São Paulo. p.41 a 77. 

   18 - Id., ibid., p.63. 

  O-Y ao Z, II. Correio Paulistano. São Paulo, 19 de julho de 1854. p.1: 

 

Fomos informado que o plano para a construcção do edificio [do teatro provincial], 

obra de muito gosto, luxo e commodidade, ideado pelo habil engenheiro Sr. Jose 

Porfirio de Lima, já foi entregue á S.Ex. pelo Sr. Quartim [...]. 

 

  19 - AMARAL, op. cit., p.63 a 68. 

ANNAES, 1855. p.15 a 17 e 112. 

 20 - DISCURSO, 15 de fevereiro de 1855. In: ANNAES, 1855. p.375. 

ANNAES, 1855. p. 112, 217 a 226, 250 e 252. 

A resposta oriunda do Rio de Janeiro condenando a proposta de Porfírio parece ter chegado ao 

presidente da Província entre 15 de fevereiro de 1855 e 18 de março desse ano, pois em 19 de março já 

havia na Assembléia emenda ao projeto de lei referente à construção do teatro, para que o edifício 
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fosse erguido conforme a planta que o governo aprovasse, e não conforme a planta de Porfírio, como 

era expresso originalmente naquele projeto de lei. 

21 - AMARAL, op. cit., p.74 a 76. 

         ANNAES, 1858. p.371, 426, 702, 708. 

22 - AMARAL, op. cit., entre p.76 e 77. 

Ver também nota n. l72 do Capítulo 2, seção 2.2, Empreiteiros... 

23 - QUARTIM, Antonio Bernardo. Relatorio sobre o Theatro de S. José, 31 de dezembro de 1863.     p.[47]-

53. In: DOCUMENTOS que acompanham o relatorio... [2 de fevereiro de 1863]. 

Logo em seguida ao lançamento da pedra fundamental do teatro, o plano sofreu acréscimo de uma 

quarta ordem de camarotes, de acordo com a lei orçamentária n. 637, de 1858, artigo 11. Um ano depois 

novo artigo de lei dispôs sobre modificações no teatro em construção (art. 40 da lei n. 27 de 1859). 

Orçaram as obras já feitas e o referido acréscimo o coronel Oliveira e o tenente-coronel Luís José 

Monteiro. O primeiro, sem dúvida, na qualidade de engenheiro do empresário Quartim. É possível que 

esses acréscimos e modificações tenham sido supervisionados por Oliveira, que logo depois 

abandonaria a construção por não estar sendo devidamente ouvido por Quartim. Não se sabe, porém, 

se o salão no desvão do telhado e as platibandas já estavam previstos a essa altura, ou se foram 

cogitados por Quartim mais tarde, quando ficou o único responsável pelos trabalhos. As platibandas, 

aliás, nunca foram construídas; tiveram de esperar a intervenção de 1875-1876. Cf.: 

AMARAL, op. cít., p.79 e 80. 

DISCURSO, 2 de fevereiro de 1860. In: ANNAES, 1860. p.726. 

24- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras públicas. Ordem 5155. 

Contas com importâncias despedidas nas obras do palácio do governo. São Paulo, 31 de dezembro de 

1862. Assinadas por Joaquim G. Pinheiro Prado. 

Ibid. Ordem 5156. Sessenta documentos relativos à obra do palácio do governo. De junho a novembro 

de 1863. 

Ibid. Ofícios diversos da Capital. Ordem 920. Orçamento das obras que serão necessarias no Palacio do 

Governo ... São Paulo, 26 de novembro de 1860. Assinado por Antônio Bernardo Quartim. 

25 - RELATORIO, 22 de outubro de 1860. In: ANNAES, 1860. p.76 e 77. 

26 - Ibid. 

  27- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da Capital. 

Ordem 916. Vários documentos enviados por Porfírio de Lima ao presidente da Província em 1861 

relativos a obras no palácio do governo, concluídas em julho desse ano. 

Ibid. Ordem 919. Francisco Gonçalves Gomide solicita ao presidente da Província pagamento de 

despesas com o retelhamento do palácio do governo e com compra de tijolos para a obra. São Paulo, 15 

de novembro de 1862. 

 28 - ATAS, 1873. p.187 a 190 e 191. 

 29 - ANNAES, 1874. p.45 e 47. 

 30 - ATAS, 1874. p.26 e 27. 

 31 - ATAS, 1873. p.187 e 190. 

  32 - Ibid., p.188 (cláusula 5a). 
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                  33 - VASCONCELLOS, Lins de e GUIMARÃES, Arthur. O Capitão Quartim ou o popular A.B.Q., em scena. A     

Provincia de São Paulo. São Paulo, 25 de março de 1875. p.2. 

        34 - ANNAES, 1875. p.83. 

  35 - Ibid., p.300. 

  36 - Ibid., p.201 e 202. 

  37 - Ibid. 

  38 - RELATORIO, 27 de junho de 1875. p.8 e 9. 

     39 - ANNAES, 1875. p.12 e 26. 

ATAS, 1876. p.8. 

     40 - RELATORIO, 2 de fevereiro de 1876. p.61. 

                  41-Ao contrário do que se propalou, a reforma que modificou os exteriores do Palácio do Tesouro 

introduzindo nele o estilo neorrenascentista não ocorreu em 1899, mas sim em 1891. Em ofício datado 

de l° de setembro de 1890 o governo do Estado declarou que o Palácio do Tesouro seria cortado em 

quatro metros para alargamento da Rua Quinze de Novembro e que as obras correriam pela 

Intendência da Capital. No Arquivo Público do Estado de São Paulo acham-se até hoje depositados os 

desenhos da fachada principal e da fachada lateral do edifício então reformado. Cf.: 

ATAS, 1890. p.l9l e 192. 

 SÃO PAULO (ESTADO). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da 

Capital. Ordem 4129. Ofício da Intendência Municipal de São Paulo, solicitando o início das obras de 

corte do edifício, datado de 17 de junho de 1891 e acompanhado de dois desenhos copiados a nanquim 

sobre papel linho. Esc. 1:100. Embaixo à esquerda, lê-se: “S. Paulo, 6 de Julho de 1891” (nome do 

desenhista, ilegível); { direita: “S. Paulo, 20 de Junho de 1891”. Assinado por “Arthur Silva, engo 

Ajudante [da Intendência]”. 

            42-São esses os três documentos iconográficos: uma foto tirada a partir do Largo do Tesouro, onde 

aparece a fachada do palácio voltada para a Rua da Imperatriz (hoje Quinze de Novembro), durante a 

intervenção de Trigo de Loureiro (1877), o desenho do frontispício do prédio feito por Jules Martin para 

a planta do engenheiro Fernando de Albuquerque, datada de 1877, e uma foto de Militão Augusto de 

Azevedo mostrando a Rua da Imperatriz em 1887, em que se vê à direita a fachada do Palácio do 

Tesouro voltada para essa via. O primeiro registro pertence à Seção Arquivo de Negativos do MUSEU 

DA CIDADE DE SÂO PAULO, negativo n. 128 E; o segundo ao acervo do Museu Paulista e o terceiro 

pode ser visto em: 

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

de São Paulo, 1862-1887. foto n.1 

     43- SECÇÂO administrativa. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 22 de novembro de 1876, p.1.  

            44 - MARTINS. São Paulo antigo. p.142. 

Na verdade, o edifício do Palácio do Tesouro nunca deixou de ser criticado. Ainda em fins de 1875, ao      

receber a cobertura, nos jornais se afirmava: 

Bandeiras e foguetes annunciaram hontem que esse edificio, ate hoje sem destino 
certo, estava coberto. Fica assim o informe palacio das verduras, da escola normal, 
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da thesouraria, ou que melhor nome venha a receber de baptismo official, mais 
resguardado das chuvas e portanto capaz de esperar a cheia dos cofres provinciaes. 
Valha-nos ao menos isso. [grifo nosso] Cf.: 

 

O CASARÃO da rua de Palacio. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 31 de dezembro de 1875. p.3. 

Pelo texto observa-se que a adaptação do antigo mercado para sede de repartição pública ainda não 

havia sido iniciada naquela altura por Trigo de Loureiro, sem dúvida por falta de recursos. As arcadas 

que, como vimos, estavam sendo entaipadas em novembro de 1876,. ainda sobreviviam no início do ano 

seguinte, pois no editorial d’ A Provincia de São Paulo do dia 22 de fevereiro de 1877, intitulado Obras 

Municipaes, comentava-se: 

Se a Camara quer respeitar um habito antigo, deve consentir que os vendedores de 
verduras fiquem nas arcadas do novo thesouro provincial e ás portas das casas 
fronteiras [...][grifo nosso] 
 

     Antes disso, porém, não deixavam de menosprezar o resultado estético da obra: 

 edifício monstruoso que tem sido objecto de tanta discussão, e ha de ser sempre um 
padrão de mau gosto, de falta de tino administrativo. Cf.  

  

   OBRAS municipaes. A Provincia de São Paulo. São Paulo 22 de fevereiro de 1877.p.1.  

 45 - Como veremos, Elias Fausto Pacheco Jordão (1849-1901) com sua Escola do Arouche tem precedência   

sobre Stevaux com relação à introdução do Ecletismo na arquitetura oficial erguida na capital paulista. 

 46- SÃO PAULO (ESTADO). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da 

Capital. Ordem 951. Antônio Bernardo Quartim apresenta orçamento de chalé, organizado pelo 

engenheiro Trigo de Loureiro. São Paulo, 4 de março de 1874. 

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

1658-CR. 

48-Com relação ao torreão que servia de mirante, e depois foi transformado em observatório 

metereológico, a imprensa da época sempre atribuiu sua criação a Quartim. O Polichinelo, por exemplo, 

caricaturou Quartim agarrado à obra e dele disse: 

 

                                             [...] o homem que concebeu e realisou a vertiginosa idéa do canudo!   

 

 Cf.: 

O POLICHINELLO, ed. fac-similar. [p.1 do n.º 18 e p.3 do n.º15]. 
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Ainda em abril de 1877, a poucas semanas da inauguração do Palácio da Instrução Pública, os detratores 

do capitão Quartim o infernavam nas páginas republicanas do jornal A Provincia de São Paulo, 

declarando que as várias obras construídas por Quartim eram de sua própria autoria: 

 

Já é publico e notorio que a nossa princeza regente, logo que a linha seja inaugurada 
até Cachoeira, virá percorrer a provincia. 
Nesta capital consta que sua alteza será alojada no Palacio das Verduras. 
Fresca lembrança! 
E assim achará uma razão de ser e uma serventia aquelle estrondoso disparate de 
tijollos! 
Por analogia o Sr. Quartim devia solicitar da imperial comitiva alguns hospedes para 
a Torre do passeio, e alguns outros para o Chalet da ilha dos Amores. 
E o auctor architectonico de todos esses monumentos, ao mesmo passo fará a jus 
uma qualquer munificencia honorifica: uma comenda, uma boceta de rapé, uma 
bengala com castão de ouro, ou cousa semelhante.[grifo nosso]Cf.:  

 

SECÇÂO avulsa. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 10 de abril de 1877. p.1. 

49 -  ILLM. exc. sr. Senador Florencio Carlos de Abreu e Silva. Correio Paulistano. São Paulo, 3 de maio de   

1881. p.2. 

DINIZ (Junius), op. cit., p.58 

50 - ATAS, 1865. p.236 a 240. 

51 - ATAS, 1866. p.52. 

52 - Ibid. 

53 - Ibid., p.110 e 111. 

54 - Ibid., p.117 e 118. 

55 - Ibid., p.144. 

56 - ATAS, 1867. p.7. 

 No relatório de vistoria da obra depois de concluída, elaborado por engenheiros, entre eles o próprio 

Newton Bennaton, autor da planta, fica claro que este esteve sempre em contato com o empresário, 

apesar da disposição da Câmara de não reconhecer a orientação desse profissional. Cf.: 

Ibid., p.27. 

57 - Ibid., p.25 e 26. 

Newton Bennaton era um engenheiro inglês naturalizado, fato que explicaria a lição de tom 

cosmopolita que tentou dar à Câmara (ver nota n.121 do Capítulo 2, seção2.1, Os Engenheiros). No 

entanto a edilidade continuaria a introduzir modificações nas plantas elaboradas por engenheiros por 

intermédio de suas comissões, como, por exemplo, no caso do hospital dos variolosos e no do 

matadouro municipal. Cf.: 

ATAS, 1880. p.15 e 16, 22 e 42. 

58 - ATAS, 1867. p.26. 
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59 - Ibid. 

60 - ALMANACH administrativo, commercial, industrial da Provincia de S. Paulo para o anno    de 1888. 6º 

anno. São Paulo: J. Seckler, 188- .p.55. (Annuncios). 

61 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras públicas. Ordem 5195. 

De Serafim Corso ao presidente da Província, solicitando dilatação no prazo de entrega das obras da 

fonte do Largo de Palácio. São Paulo, 18 de abril de 1886. 

  62 - THEATRO Provisorio Paulistano. Correio Paulistano. São Paulo, 26 de agosto de 1873. p.1. 

  63 - O nome de Stevaux surge no relatório presidencial datado de janeiro de 1878 e no auto de lançamento 

da pedra fundamental da Tesouraria de Fazenda, de 1881. Cf.: 

RELATORIO, [18 de janeiro de 1878?]. p.57. 

RIBEIRO, J.J. Chronologia Paulista. V.2, P.1, p.447. 

 64- FALLA, 10 de janeiro de 1885. p.116. 

O necrológio de Eusébio Stevaux publicado no Diário Popular, no dia 22 de fevereiro de 1904, atribuiu 

explicitamente ao falecido a autoria da reforma da Faculdade de Direito. 

65 - DINIZ (Junius). Notas de viagem. p.67. 

Neste livrinho, aliás, o personagem denominado Dr. Z lamenta o fato de não existir no prédio da 

Assembléia e paço municipal nenhuma inscrição do tipo que só era adotado então em pontes e 

chafarizes paulistanos, contendo os nomes do presidente da Província, durante a gestão do qual foram 

realizados os trabalhos, e do engenheiro diretor de obras. Aparentemente o nome do engenheiro autor 

do plano não era cogitado para figurar na hipotética inscrição destinada à sede da Assembleia porque se 

pensava fosse o Inspetor Geral de Obras Públicas, então diretor de obras daquela construção, o 

verdadeiro projetista. 

66- Voltaremos a essa escola no Capítulo 5, subseção 5.2.2, Novos conceitos de higiene e conforto; edifícios 

escolares. 

67 - TOLEDO. Anhangabahú. p.40 a 43. 

68 - O Viaducto do Chá. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de fevereiro de 1886. p.2. 

69 - RELATORIO, 17 de janeiro de 1887. p.109. 

 70- Ibid. p.113. 

 71- PINTO, Alfredo Moreira. A cidade de São Paulo em 1900. ed. fac-similar. São Paulo: Governo do Estado 

de São Paulo, 1979. p.187. 

 72- VIADUCTO do Chá. Correio Paulistano. São Paulo, 20 de março de 1886. p.3. 

Na Seção Arquivo de Negativos, pertencente ao MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO (DPH), há uma 

composição fotográfica com os retratos dos diretores da Empresa do Viaduto, que traz a data de 1877-

1892. No centro, vê-se Jules Martin e sob seu nome se lê: “autor do projeto e concession|rio”. Isso aos 

nossos olhos não invalida o que dissemos sobre não ser Martin o autor do projeto do viaduto, pois, ao 

que parece, o litógrafo francês sempre recorria a engenheiros para executar suas idéias. Cf.: 

SÃO PAULO (Cidade). MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção Arquivo de Negativos. Neg.n.1#E. 

Quando o viaduto chegou desmontado da Alemanha em 1890, os cálculos das fundações ficaram a 

cargo do engenheiro italiano Emílio Calcagno, conforme atestam plantas depositadas no 

Departamento do Arquivo Histórico de São Paulo. 
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73 - EWBANK. Vida no Brasil. p.151. 

74 - Voltaremos a essa casa no Capítulo 4, seção 4.2, O uso do tijolo... Ver nota n.54 dessa seção. 

75- CAMPOS, Eudes. Moradas burguesas da São Paulo imperial. p.45 e ss. 

76 - REVISTA do Arquivo Municipal de São Paulo. São Paulo, n.5, p.15 (legenda de ilustração), 1934. 

 Sobre a autoria do frontão neoclássico da Igreja do Rosário, ver nota n.8 do Capítulo 7, seção7.2, O     

Neoclassicismo. 

77-  PRADO, J. F. de Almeida (Yan de Almeida). Arquitetos de São Paulo em 1880. p.50. 

78 - CAMPOS, op. cit., p.59 e ss. 

79-   A respeito do responsável pela construção do Seminário Episcopal ,ver nota n. 135 de Empreiteiros, 

mestres  de obras, artífices e operários, 2.2. 

80-  Ver nota n.129 do Capítulo 7, Formas e expressões arquitetônicas, seção 7.3, O Historicismo e o Ecletismo. 

81-   Assinalado em algumas plantas da cidade, este palacete, o mais importante de sua época (1875-c.1877), 

foi, de acordo com a historiadora Maria Cecília Naclério Homem, concebido e construído pelo próprio 

proprietário, com ajuda de escravos. Já sua neta Heloisa Alves de Lima e Mota adianta, mais 

plausivelmente em nosso entender, a versão de que a residência do coronel Rafael Tobias de Barros, 2º 

Barão de Piracicaba, teve o projeto elaborado por um francês, sendo a construção dirigida pelo 

proprietário, com operários locais; dado o refinamento dessa mansão, a mão de obra deve ter sido total 

ou, ao menos, predominantemente liberta ou livre (sobre a construção dessa luxuosa residência ver 

nota n.121 de Novos conceitos de higiene e conforto). Cf.: 

HOMEM, Maria Cecília Naclério. O palacete paulistano. São Paulo: Tese de doutoramento, FAU.USP., 

1992. p.102. 

MOTTA, Heloisa Alves de Lima e. Uma menina paulista. São Paulo: s.n., 1992. p.22. 

82 - BAZIN, op. cit., V.1, p.43. 

83-  AZEVEDO, F.P. Ramos d’. Os edifícios da Escola e suas dependencias. Annuario da Escola Polytechnica 

de S. Paulo para o anno de 1900. São Paulo, anno 1, 9-14, 1900. p.9. 

84 - FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. 6 ed. Rio de Janeiro: J. Olympio; Recife: Gov.   do Estado de 

Pernambuco, 1981. 2v. V.1. p.209. 

Afinal, a intensa participação do proprietário na concepção da própria moradia, não confiando nem 

mesmo no arquiteto a quem cometera a obra, constituía uma tradição lusitana, herdada de séculos 

passados. Na primeira metade do séc. XVIII já acusavam a nobreza portuguesa de, iniciando os seus 

palácios segundo bons planos, sempre acabá-los mal, voltando aos velhos princípios “de acordo com a 

opinião de qualquer frade ignorante ou de qualquer operário seu compadre”. Cf.: 

FRANÇA, José Augusto. Lisboa pombalina e o Iluminismo. 3ª  ed. Lisboa: Bertrand. 1987. p.37. 

85 - OLARIA. Correio Paulistano. São Paulo, 2 de agosto de 1858. p.4. 

Aí se afirma que a olaria do Dr. Joaquim Floriano de Araújo Cintra pertencia àquela altura ao tenente  

coronel Fidélis Nepomuceno Prates. 

O hábito de os proprietários projetarem e construírem sozinhos suas casas parece ter sido comum até 

fins do Império. Rainville em 1880 dedica assim o seu O Vinhola Brazileiro: 
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 Este livro não foi escripto sómente para aquelles proprietarios, ou outros, que 
buscão um divertimento ou uma distracção nas edificações, ou para aquelles que 
são obrigados a construir em lugares onde não se póde consultar a algum architecto 
ou engenheiro, é destinado aos engenheiros em geral, aos empreiteiros, mestres de 
obras, pedreiros, carpinteiros, e, enfim, a todas pessoas que se dedicão á arte de 
construir. (grifo nosso) 

 

Mais adiante na Introdução, revela a real condição da construção civil, principalmente no interior do 

País: 

 

 Tenho visto tanta edificação e obra mal feita aqui pelas cidades, villas, e roças, sem 
o menor conhecimento das regras mais simples, que me pareceu necessario escrever 
alguma coisa ao alcance de todos que queirão metter-se em obras [...] 
Os senhores de engenho, os fazendeiros, enfim todos os proprietarios que não 
podem, ou não querem encarregar algum architecto das suas edificações, são 
obrigados a adquirir os conhecimentos theoricos e practicos necessarios para a 
execução das suas obras [...]. (grifo nosso). Cf.: 
 

        RAINVILLE, César de. O Vinhola brazileiro. Rio de Janeiro: E. & H. Laemmert. 1880. p.V e 1. 

86 - RIBEIRO, op. cit., V.2, P.1, p.545. 

        ANDRADE, Mário de. Padre Jesuíno de Monte Carmelo. São Paulo: Martins, 1963. p16. 

87 - Ver a respeito de Cláudio Rossi: 

         SALMONI e DEBENNEDETI. Arquitetura italiana em São Paulo. p.86 e ss. 

88 - PUPO, Celso Maria de M. Campinas, seu berço e juventude. Campinas: Academia Campineira de    Letras,     

1969.p.157.  

89 - RIBEIRO, op. cit., V.2, P.2, p.370. 

Segundo Ezequias, a 9 de novembro de 1856 celebrou-se a missa inaugural do seminário na Igreja do 

Recolhimento de N. Sra. da Luz por não estar ainda concluída a respectiva capela. A solene instalação 

daquela instituição foi a seguir realizada numa “vastissima sala”, que serviu de capela por longo tempo. 

Isso parece confirmar a suposição de que o reitor Eugênio de Rumilly tenha tido tempo de interferir 

diretamente nos trabalhos de conclusão do pequeno templo. 

90 - RELATORIO, 22 de janeiro de 1857. In: ANNAES, 1857. p. 544. 

           MARQUES. Apontamentos históricos... V.2. p.259. 

91-  MELLO, F.I.M. Homem de. Francisco Antonio Pereira de Carvalho. In: ALMANACH Litterario Paulista 

para o anno de 1876. 1o anno. ed. fac-similar. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, [1982?]. 

p.104 a 106. 

          O prestígio de Chiquinho (1820-1864) como arquiteto pode ser devidamente constatado por meio de 

seu retrato, até alguns anos exibido na antiga prefeitura da cidade (Palacete Itapeva): postura cheia de 
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dignidade, olhar circunspeto, uma planta nas mãos e, no fundo, o frontispício da matriz de 

Pindamonhangaba, sem dúvida sua obra mais importante. 

 92- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. Ordem 5174. 

Ofício endereçado ao presidente da Província com esclarecimentos sobre a denúncia do engenheiro 

fiscal das obras do Teatro de São José, Azevedo Marques, relativa ao forro do teto da sala do mesmo 

teatro. São Paulo, 20 de dezembro de 1875. Assinado por Antônio Prado. 

         O advogado Antônio Prado também exerceu a atividade de empreiteiro de obras ferroviárias, tendo 

construído um trecho da linha da Companhia Paulista em 1877. Cf.: 

          SOUZA Filho, Clemente Falcão. Relatorio da Directoria da Companhia Paulista para a sessão de 

Assembléa Geral de Accionistas de 28 de fevereiro de 1877. S. Paulo: Typ. do Correio Paulistano, 1877. 

p.85 a 90. 

Lembremo-nos que em sua juventude, já formado em Direito, pensou em frequentar um curso de 

engenharia em Paris, conforme nota n. 192 do Capítulo 2, seção 2.1, Engenheiros... 

      93-Júlio Ribeiro em seu romance A carne (1888) exprimiria todo o entusiasmo que tomou conta da 

sociedade paulistana no tocante à nova arquitetura, então despontando na cidade pelas mãos de 

Ramos de Azevedo, Pucci e Bezzi. Os edifícios erguidos por esses arquitetos eram então vistos como o 

início de um novo capítulo na história da arquitetura paulistana. 

A esse respeito, ver  o Capítulo 7, seção7.3, O Historicismo e o Ecletismo. 

94 - LEVI, Rino. Oração aos formandos da faculdade de arquitetura do R.G.S. (1958). 

In: GFAU. Depoimentos - 1. São Paulo: 1960. p. 99 e 100. 
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43- Desenho aquarelado de autoria do engenheiro militar Müller para a lanterna a ser construída no 

telhado do torreão da Casa de Correção. Acompanha carta enviada por Müller ao Presidente da 

Província Rafael Tobias de Aguiar (1794-1857), datada de 21 de agosto de 1840. 
Aqui, o marechal Müller propõe um outro tipo de lanterna, a seu ver mais adequado, para a capela projetada pelo engenheiro 
Bresser no torreão central do panóptico cruciforme da penitenciária paulista. A construção do edifício, cujo risco inicial era de 
autoria de Müller, estava então sob a responsabilidade de Bresser. Müller, já aposentado, continuava a dar suas opiniões sobre 
as obras públicas da Capital. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (ESTADO). APESP 
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44- Aspecto externo da penitenciária paulistana no princípio do século atual. Ao fundo, vê-se o 

panóptico cruciforme da Casa de Correção. Foto de autor não identificado. 
À extrema direita, observa-se parte da cadeia pública municipal inaugurada em 1877.  
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos.  
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45 a- Planta da caza de correcção da cidade de S. Paulo, planta nº 1, publicada no anexo nº 8 do 

relatório presidencial de 15 de fevereiro de 1886.  
A comissão inspetora da penitenciária, então constituída, depois de aprofundadas buscas em arquivos, chegou à conclusão de 
que a Casa de Correção paulista era cópia da penitenciária da Corte (projetada em 1834 sob forma de panóptico cruciforme, 
mas com partido alterado ao longo de sua construção), pois ambas apresentavam os mesmos defeitos. No entanto, salvo a 
existência de um outro plano de que não se tem notícia, o projeto paulistano remonta a 1832 e é da autoria do marechal Müller, 
conforme talvez um hipotético plano concebido por um certo Power, diretor da prisão de Sing-Sing. No Rio de Janeiro, como 
em São Paulo, os raios apresentavam a particularidade de dispor de três corredores: um central, para vigilância, para onde 
deitavam seteiras e vigias, e dois laterais por meio dos quais se tinha acesso às celas. Essa solução provocava sérios problemas 
de salubridade, porque as celas não recebiam luz direta. A penitenciária paulistana não tinha mais que o andar térreo e para a 
torre de vigilância projetou-se em 1840 uma capela, que não foi realizada. A vigilância a partir do ponto central também nunca 
foi posta em prática, sendo feita por guardas que percorriam os corredores centrais de cada raio. Sua construção foi 
extremamente lenta: iniciado o primeiro raio por volta de 1840, este só foi inaugurado em 1852. O segundo raio foi começado 
em 1854, o terceiro finalizado em 1858 e o quarto achava-se em fase de conclusão em 1870. Os anexos, necessários ao sistema 
de Auburn, foram erguidos nas décadas de 1850 e 1860. 
O corpo erguido na frente do panóptico, por onde se entrava no edifício, foi edificado de início para servir de morada para o 
diretor da penitenciária, mas, adaptado entre 1875 e 1877, passou a abrigar a cadeia pública municipal, já que esta teve de ser 
transferida do Largo de São Gonçalo antes de ser iniciada a reforma do prédio setecentista transformado no Paço da 
Assembleia Provincial e Câmara Municipal. 
A penitenciária paulista era, em suma, um exemplo eloquente dos maus resultados provocados por uma falta de direção geral 
de projeto: cada presidente de Província, cada engenheiro e cada diretor da penitenciária introduzia alterações na obra em 
andamento, a seu bel-prazer, sem ter uma clara visão das conseqüências que suas decisões acarretavam. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (ESTADO). APESP 
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45 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia Cantareira e 

Esgotos. Em destaque, a projeção horizontal da Casa de Correção, à beira da Estrada da luz 
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46- Vista da cidade a partir da Várzea do Carmo (detalhe). Fotografia atribuída a Militão Augusto 

Azevedo, datada provavelmente de 1887. 
Nesta foto, vê-se claramente a ala neoclássica do Palácio da Presidência, erguida entre 1862 e 1864 pelo empreiteiro 
Antônio Bernardo Quartim. Foi-nos impossível descobrir quem era o projetista dessa reconstrução: se algum engenheiro a 

serviço da Província ou se o próprio empreiteiro da obra. 
FONTE: TOLEDO, Benedito L. Três cidades em um século. São Paulo: Duas cidades, 1981. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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47- Reconstituição gráfica aproximada do mercado de verduras, com sua aparência original durante 

o período 1874-1876. Tratava-se de um sobrado, sem platibandas, com janelas singelas no andar 

superior e cujo térreo sobre arcadas estava destinado a mercado. Desenho do Autor, executado 

com técnica digital, 2009. 
A planta inicial da construção pode ser atribuída ao profissional que na época, 1873, estava comissionado na Câmara de 
São Paulo para servir como engenheiro municipal, o Dr. Carlos Rath. 
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48- Vista do Largo do Mercadinho, hoje Praça Padre Manuel da Nóbrega, em foto datada 

provavelmente de 1877. Foto de autor não identificado.  
Ao fundo, à direita, na esquina da Rua da Imperatriz (Quinze de Novembro) com a Rua das Casinhas, depois de Palácio, nota-se 
a fachada lateral do futuro Palácio do Tesouro Provincial, em fase de finalização. A arcada térrea do projetado mercado de 
verduras já aparece entaipada (trabalho iniciado em 1876, mas só concluído no ano seguinte) e as platibandas, erguidas. Os 
vãos singelos do primeiro andar seriam a seguir transformados em janelas de sacada, pois assim aparecem em foto de 1887. 
Quem seria o personagem que se vê em primeiro plano? Seria porventura o engenheiro Felipe Hermes Trigo de Loureiro? De 
uma coisa contudo podemos ter quase plena certeza, foi esse engenheiro quem projetou as alterações internas e externas 
então introduzidas no edifício erguido por Antônio Bernardo Quartim. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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49- Frontispício do Palácio do Tesouro Provincial, tal como aparece na planta da cidade de São 

Paulo datada de 1877. Desenho de Jules Martin. 
Vemos aqui o frontispício concebido por Trigo de Loureiro, à altura da primeira sede de repartição pública erguida pelo 
governo paulista. A solução é convencionalmente neoclássica: antecorpo central rematado por frontão retilíneo, em cujo 
tímpano estão estampadas as armas imperiais; janelas de sacada no segundo pavimento; panos lisos de paredes 
ritmicamente divididos por pilastras. Composição idêntica à da fachada da sede da antiga Academia Militar, da Corte, 
realizada pelo arquiteto francês Pézérat em 1826. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Museu Paulista (USP). 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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50- Mercado municipal, erguido entre 1865 e 1867, em charge de Ângelo Agostini para o Cabrião 

(ano 1, nº 24, março de 1867). Construção demolida em 1907. 
Nesta charge Agostini ridiculariza as proporções nada clássicas do edifício recém-terminado, cuja planta fora fornecida por um 
engenheiro inglês, de origem judaica, chamado Newton Bennaton. Verifica-se, contudo, em certos detalhes, a preocupação 
estética que se teve com a obra no momento de sua conclusão: vãos de arco pleno; pilastras ritmando as fachadas; platibandas 
ocultando o telhado e grades de ferro cercando o pátio do mercado. Anos depois, a Câmara, ao  pretender diminuir os custos 
de manutenção, mandou remover platibandas e gradis, elidindo assim o cuidado tido originalmente com a aparência desse 
equipamento utilitário, cujo resultado final era, entretanto, pouco mais que insignificante. 
FONTE: CABRIÃO. ed. fac-similar.  
REPRODUÇÃO DIGITAL  
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51- Vista do palácio do governo e cascata. Pormenor. Foto de Gaensly (1843-1928) e Lindemann, 

por volta de 1898. 
A fontezinha vista na foto, unindo a linguagem clássica da arquitetura a elementos pitorescos, foi realizada em 1886 por 
Serafim Corso, mestre de obras italiano, especializado na execução de elementos decorativos para jardins. O risco inicial, 
no entanto, que teve de ser interpretado pelo executante, foi certamente fornecido por algum dos engenheiros a serviço da 
Província. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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52- Projecto da ligação da Rua Direita ao Morro do Chá apresentado por Jules Martin, dezembro de 

1880. 
Para desenvolvimento de sua ideia o litógrafo e empresário francês Jules Martin procurou o auxílio de um engenheiro seu 
conterr}neo, Eusébio Stevaux, que executou “os primeiros estudos de planta de nivellamento de modo a basear com 
certeza os seus calculos”. 
É possível que Stevaux tenha também interferido no aspecto arquitetônico do projeto. 
FONTE: TOLEDO, Benedito L. de. Anhangabahú. Sã o Paulo: Fiesp, 1989 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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53- Viaduto do Chá. Foto de autor não identificado, datada por volta de 1892. 
A versão finalmente realizada do Viaduto do Chá, construída entre 1888 e 1892, pode, no entanto, ser de autoria do 
engenheiro João Pinto Gonçalves, cujo nome aparecia em placa afixada na estrutura metálica do viaduto. Em março de 
1886, oferecia-se o profissional para elaborar, de graça, os orçamentos e planos da obra para a sociedade anônima que 
então se organizava, com o objetivo de levar adiante a iniciativa de Martin. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias... 1892. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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54- Hotel Palm. Foto de Militão Augusto Azevedo, datada por volta de 1862. 

Este prédio modesto, cujo pedido de alinhamento data de 1851, pertencia originalmente ao alemão Carlos Abraão Bresser, 
seu provável projetista. De início, estava coberto com uma soteia ou terraço, provavelmente realizada sobre abóbadas de 
tijolos. Além desse elemento arquitetônico, apresentava detalhes construtivos bastante raros, o que demonstra o cuidado 
que o proprietário, um agrimensor alemão, teve com a execução de sua modesta residência: vidraças fixas na parte 
superior das janelas de guilhotina, ocupando um terço da altura do vão; chaves decorando as vergas ligeiramente recurvas 
das aberturas e bacia de forma arredondada, de aparência incomum, na sacada existente no canto cortado da edificação. O 
professor Lemos, depois de defendida a nossa tese, chamaria atenção para o fato de que os caixilhos das envasaduras não 
faceavam a superfície externa das paredes da fachada, ao contrário do que  acontecia com as construções de taipa. 
Pormenor técnico que poderia ser visto como mais um indício de que as paredes externas do sobrado de Bresser teriam 
sido executadas também com alvenaria de tijolos. As divisões internas que não suportavam carga, porém, podem ter sido 
executadass com pau-a-pique ou outra técnica construtiva tradicional. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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55- Vista da Chácara Bresser. Foto de Militão Augusto Azevedo, datada por volta de 1862. 

Também a sede da Chácara Bresser, ao que parece já existente em 1854, e cuja concepção podemos atribuir sem grande erro 
ao proprietário de origem alemã, exibia alguns elementos arquitetônicos pouco comuns para o tempo: cunhais canelados, 
empena lateral imitando frontão, decorado com belo óculo elíptico, e pequenos respiradouros circulares no porão, 
posicionados entre os vãos das janelas.  
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP). Biblioteca. São Paulo em 1860. (álbum de fotografias). 
REPRODUÇÃO: Paulo César Garcez Marins.. 


