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MÓDULO 5- Avenida São João 

 

                         Em 1908, Raimundo Duprat, ocupando o cargo de prefeito interino da 

cidade de São Paulo, determinou à Diretoria de Obras Municipais que estudasse a 

ampliação da Rua São João, de modo a transformá-la em uma bela avenida, 

estendendo-se desde a Praça Antônio Prado até o Parque Antártica, na Água Branca. 

Sua curta permanência no cargo fez com que não fosse adiante essa proposta, que, no 

entanto, seria retomada, mais ou menos, por dois dos planos de melhoramentos 

elaborados em 1910. 

                        O plano denominado Grandes Avenidas, desenvolvido por Alexandre de 

Albuquerque para um grupo de empresários, tinha como objetivo fundamental 

estimular a expansão da atividade comercial da cidade, então restrita ao topo da 

colina histórica, para a região compreendida entre as Estações da Luz e Sorocabana e 

o Centro (bairro de Santa Ifigênia). Pensando no crescimento futuro da Capital e no 

adensamento apresentado pelas grandes cidades estrangeiras nas vizinhanças das 

estações ferroviárias terminais, tinham esses capitalistas – à frente dos quais se 

encontrava o Conde de Prates – a intenção de fazer cortar a parte nova da cidade por 

três extensas avenidas, que pudessem rivalizar com as mais notáveis vias públicas 

existentes em importantes cidades europeias e norte-americanas.  

                         Entre essas avenidas, que se cruzariam numa vasta praça monumental, 

semelhante à Etoile de Paris, contava-se uma via a se desenvolver na direção oeste, a 

ser aberta entre a Rua São João e a Rua Rio Branco, vista então como a principal 

artéria do sistema proposto. 

                         Convenientemente alargada, a avenida partiria da Praça Antônio Prado e 

atravessaria ao mesmo nível dessa praça o vale do Anhangabaú, sobre arcadas, com 

edifícios de vários pavimentos de lado a lado. A partir do outro lado do vale, projetar-

se-ia em linha reta até a Barra Funda e, futuramente, poderia ultrapassar o Rio Tietê, 

seguindo em direção à Freguesia do Ó. 

                            Bem mais modesta era a intenção do projeto Freire-Guilhem, idealizado 

pela Prefeitura. No plano de obras futuras, que deveriam ser executadas para 

prosseguimento dos melhoramentos introduzidos na cidade nos últimos dez anos, 

estava previsto o alargamento da Rua São João apenas até a Conselheiro Crispiniano. 

A transposição do vale, neste caso, seria realizada por meio de um viaduto, que 

estabeleceria a ligação da Praça Antônio Prado com o Largo do Paiçandu, e desse 

ponto com o Viaduto Santa Ifigênia, então em construção, por meio do 

prolongamento da Rua D. José de Barros (atual Rua Antônio de Godoi). 

                              Quando Bouvard foi chamado para se manifestar a respeito do futuro 

de São Paulo, em 1911, sob a gestão do agora prefeito Barão de Duprat, o urbanista 

francês ignorou solenemente a proposta de nova Avenida São João, preferindo a 

abertura de uma pequena via em diagonal que, partindo da Praça Antônio Prado, 

fosse dar nas imediações da esquina da Rua Líbero Badaró com a Travessa do Grande 

Hotel (atual Rua Miguel Couto). 
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                        A Câmara, no entanto, sentindo a pressão do prefeito Duprat e dos 

empresários interessados no plano Grandes Avenidas, decidiu pelo alargamento e 

prolongamento da Rua São João: as Leis Municipais n°s 1476, de 18 de novembro de 

1911, e 1543, de 28 de maio de 1912, declararam de utilidade pública todos os imóveis 

da Rua São João, lado par, entre as Ruas São Bento e Ipiranga, e a Lei Municipal n° 

1596, de 27 de setembro de 1912, aceitou a planta de alargamento dessa via (que 

passaria a ter 30 m de largura) desde a Praça Antônio Prado até a Rua Lopes de 

Oliveira, onde se entroncaria com a Rua das Palmeiras. Ademais, este último 

dispositivo legal, procurando manter elevado o nível estético da nova avenida, não 

permitiu que aí se edificassem construções com menos de quatro pavimentos e sem 

fachada aprovada pela Prefeitura. 

                         Iniciadas com empenho as primeiras demolições entre 1912 e 1913, 

durante a administração Duprat, os trabalhos foram aos poucos perdendo ímpeto, em 

consequência das dificuldades financeiras atravessadas pela Municipalidade, sendo 

finalizados somente na década de 1930. 

                         Em sua versão definitiva, a avenida não galgaria o vale do Anhangabaú 

nem sobre arcadas, nem sobre viaduto. Após o aterro e nivelamento do fundo do vale, 

seria feito um cruzamento em nível, com o velho mercadinho de São João sendo 

substituído por uma praça em 1915, a Praça Giuseppe Verdi, atual Praça do Correio, 

prevista no plano Bouvard.  
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Fig.1- Transcrição aproximada, feita pelo Autor, de pormenor de documento 

original depositado no Arquivo Histórico de São Paulo: Cadastro dos prédios a 

expropriar para o alargamento do trecho inicial da Avenida São João. Planta 

levantada pelo escritório do engenheiro Júlio Micheli. Executada provavelmente 

em 1912. Anexa ao processo referente à Lei n° 1596, de 27 de setembro de 1912. 

CMSP – Conselho de Vereadores – Legislação. CAIXA 073.     
                      Fonte: Supervisão do Acervo Permanente. AHSP. 

 

 

 

A solução definitiva adotada pela Prefeitura para o alargamento da Avenida São João incluiu 

um cruzamento em nível com o Vale do Anhangabaú. Solução mais em conta do que a 

construção de um elevado, então sugerido.  Para a realização desse cruzamento, o trecho da 

São João entre a Rua Líbero Badaró e o edifício do Conservatório Dramático e Musical, do 

outro lado do vale, teve de sofrer um renivelamento, ficando transformadas em rampas 

suaves as íngremes ladeiras antes existentes no local. 
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Fig.2- Rua São João, esquina da Rua Formosa, tendo ao fundo o Largo do Rosário. 

Foto de autoria desconhecida, datada por volta de 1900. 
                   Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_329.jpg> 

 

 
Pela imagem constata-se que, antes da intervenção iniciada em 1912, a paisagem urbana da 

região se apresentava com padrões sociais e estéticos muito aquém daqueles admitidos pela 

camada mais alta da sociedade de então. 
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Fig.3-Ladeira de São João, em direção à Praça Antônio Prado. Foto de Aurélio 

Becherini, 1911. 
                    Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_147.jpg> 

 

 

Outro aspecto da Ladeira de São João, a poucos metros da Praça Antônio Prado. A 

remodelação da estreita via era defendida por aqueles que pretendiam lucrar com a 

renovação imobiliária local, mas, é necessário reconhecer que as velhas construções, 

ladeando a íngreme ladeira, e a presença constante de populares circulando pelo local 

prejudicavam muito  o efeito cenográfico da praça recém-reconstruída. 
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Fig.4- Ladeira de São João, no cruzamento da Rua Líbero Badaró, em direção ao 

vale do Anhangabaú. Foto de Aurélio Becherini, 1911. 
                   Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_159.jpg> 

 

À extrema direita, vê-se o velho prédio de propriedade da Loja Capitular Piratininga. No 

térreo podemos observar avisos colados nas portas fechadas de um dos estabelecimentos 

comerciais, anunciando certamente a transferência do negócio em virtude da futura 

demolição parcial do imóvel, para o alargamento da Rua Líbero. 
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Fig.5- Rua de São João, do outro lado do vale do Anhangabaú. Foto de Aurélio 

Becherini, 1912. 
Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_149.jpg> 

 

A Rua São João seguia-se à ladeira de mesmo nome, prolongando-se então até a Rua Glette. 

O trecho desta via, situado entre a Rua Anhangabaú e o Largo do Paiçandu, constituía uma 

notória zona de meretrício, com os lupanares disfarçados em pensões de artistas, como se 

pode observar na imagem acima. Ao fundo, à extrema direita, distingue-se o antigo solar do 

Comendador Sousa Barros (1809-1887), onde viveu Maria Pais de Barros (1851-1952 )até seu 

casamento, notável construção de taipa erguida na primeira metade do século XIX, cuja 

fachada havia sido reformada em meados desse século. Todos os prédios vistos na foto 

seriam demolidos a partir de 1912, para a criação da Avenida São João. 
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Fig.6- Obras de infraestrutura urbana, suscitadas pelo alargamento da Rua Líbero 

Badaró e pela criação da Avenida São João. Foto de Aurélio Becherini,1914. 
                     Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_419.jpg> 

 

A área em questão situava-se entre a Rua Líbero Badaró, ao fundo, e o trecho inicial da Rua do 

Seminário, representado pelo estabelecimento comercial no alto do qual se vê um anúncio 

dos cofres V. Garibaldi, à extrema esquerda da foto. O nível do piso desse recanto da cidade 

estava situado alguns metros abaixo do da Ladeira de São João, sendo então acessadas as 

construções aí existentes por meio de uma escada, já que devido à canalização do Ribeiro 

Anhangabaú em 1906 este trecho inicial da Rua do Seminário acabou desconectado do resto 

da malha viária circundante. Com a implantação do projeto da Avenida São João, o espaço 

público em questão seria aterrado até atingir o nível do tampão de ferro fundido que fecha a 

boca de um poço de visita, construção de tijolos vista em primeiro plano, à direita da imagem. 

Em relatório referente a 1914, afirmava o prefeito Washington Luís ter mandado 

proceder nesse ano aos trabalhos de aterramento na Avenida São João.  Na foto 

acima nota-se também, ao fundo, que o edifício localizado na esquina da Rua Líbero 

com São João, n° 22, e os de n°s 24 a 26 dessa última rua, adquiridos em agosto de 

1912 e outubro de 1913 respectivamente, já estavam naquela altura completamente 

demolidos. 
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Fig.7- Pormenor da planta da cidade de São Paulo levantada pela Companhia  

Cantareira e Esgotos, publicada em 1881. 
                   Fonte:<http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/1881.jpg> 

 

Dentro do círculo vermelho podemos identificar a área vista na foto anterior. O trecho inicial 

da Rua do Seminário ficava ao nível do Ribeirão Anhangabaú, ainda não canalizado em 1881, e 

sua origem remontava ao antigo Caminho de Piratininga, na altura da primeira Ponte do Acu, 

caminho referido em documentos camarários paulistanos datados dos séculos XVI e XVII e 

mais tarde conhecido como caminho de Nossa Senhora do Ó. A antiga ponte do Acu seria 

preterida pela população a partir da construção da Ponte do Marechal, erguida em fins do 

século XVIII e substituída, nos começos do século seguinte, pela ponte de cantaria de autoria 

de Daniel Pedro Müller(1775/79-1841), por sua vez desaparecida na inundação de 1850. Foi 

então erguida pela Câmara uma ponte de tijolos que ao que tudo indica sobreviveu até a 

canalização do ribeirão em 1906. 
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Fig.8-Vista da Avenida São João na altura do cruzamento da Rua Líbero Badaró. 

Ao fundo, a velha ladeira ainda está intocada: estreita e arborizada. Foto de 

Aurélio Becherini,1916. 
                   Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_148.jpg> 

 

A imagem registra a interseção da nova Avenida São João com a Rua Líbero Badaró. À 

extrema esquerda, vemos pequeno trecho do terreno mostrado na fig.5 já devidamente 

soterrado, nivelado e pavimentado. 
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Fig.9-Transcrição aproximada, feita pelo Autor, de fachada e corte de prédio de 

uso misto, que seria erguido na Ladeira de São João, n°s 14 e 16, 1913. PMSP- 

Diretoria de Obras e Viação – Edificações Particulares. Caixa 03 (São Caetano e 

São Vicente de Paula). 
                    Fonte: Supervisão do Acervo Permanente. AHSP. 

 

A leitura do processo de aprovação do referido projeto permite flagrar as dificuldades que, por 

vezes, envolviam a criação de uma cenografia urbana para a cidade de São Paulo: muitos dos 

projetistas então em atividade não passavam de mestres de obras, nem sempre com 

suficientes luzes para seguir as especificações dos técnicos da Prefeitura, sobretudo em 

matéria de composição arquitetônica, enquanto estes últimos frequentemente se enredavam 

na interpretação das leis em vigor.  

No local onde se pretendia edificar –  na quadra correspondente ao lado par da São João entre 

as Ruas São Bento e Líbero Badaró – havia duas leis de recente vigência: a Lei Municipal n° 

1585, de 3 de setembro de 1912, que no seu art. 5° prescrevia a maneira pela qual seriam 

reguladas as alturas das fachadas dos prédios situados em quadras cujas faces apresentassem 
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forte declive, e a Lei Municipal n° 1596, que impunha a censura de fachadas para as 

construções a serem erguidas na futura Avenida São João. 

O engenheiro municipal José de Sá Rocha (1867-1940), logo no início, verificou que a fachada 

em análise não parecia digna de merecer aprovação. Apresentava térreo, sobreloja e dois 

andares, mas as alturas desses pisos não seguiam as proporções estéticas convencionais da 

arquitetura eclética erudita. Havia ainda o agravante de que, sendo o edifício destinado ao uso 

residencial, não poderia ser admitida a presença de sobreloja, cujo pé-direito era sempre 

menor que o exigido para habitação conforme o Padrão Municipal, em vigor desde fevereiro 

de 1889. 

Por outro lado, o engenheiro confessava não poder determinar com exatidão a altura máxima 

que deveria ser tolerada para o prédio em aprovação, sem saber que construção seria elevada 

na esquina da futura avenida com a Rua São Bento, já que o art.5° da Lei n° 1585 exigia que as 

linhas mestras arquitetônicas do edifício a ser erguido numa face de quadra em declive 

deveriam guiar-se pelas do prédio situado no ponto mais alto, edificação essa, no caso, ainda 

inexistente. 

Criado o impasse, o processo permaneceu sem andamento durante meses, pois a Prefeitura 

não encontrava solução adequada para o caso. Após várias protelações, decidiu-se solicitar ao 

interessado que introduzisse as modificações necessárias na fachada para que o projeto se 

conformasse aos cânones da arquitetura eclética em voga, ficando ao mesmo tempo 

desconsideradas as exigências da lei n° 1585. 

Reapresentadas as plantas, de novo foram elas rejeitadas: o pé-direito do andar principal 

(piano nobile, ou seja, o primeiro andar) continuava menor que o do segundo, de importância 

arquitetônica secundária. Para evitar novos equívocos, o engenheiro Sá Rocha chamou a si a 

iniciativa de discriminar os pés-direitos que deveriam ser adotados pelos diferentes 

pavimentos. Mais uma vez refeitos os planos, foi a fachada finalmente aprovada. O 

alinhamento dado em 7 de janeiro de 1914 encerrou uma questão que se havia prolongado por 

um ano inteiro.  

A convenção de ir diminuindo os pés-direitos dos pavimentos, à medida que o edifício ganha 

altura, provém da Renascença, tendo sido defendida pelo arquiteto italiano Leon Battista 

Alberti (1404-1472). 

Na imagem acima, podemos apreciar a fachada definitiva aprovada pela Prefeitura e o corte 

cujas alturas haviam sido propostas pelo próprio engenheiro que analisou o projeto. 
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Fig.10- Vista da Avenida São João recentemente aberta. Foto de autoria 

desconhecida, datada por volta de 1917. 
                          Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_150.jpg> 

 

Aqui surpreendemos construções particulares sendo erguidas ao longo da nova avenida. À 

extrema esquerda, deparamo-nos com os andaimes de uma obra de propriedade da 

Previdência, caixa paulista de pensões e pecúlios. Ao fundo à direita, podemos observar as 

paredes ainda não revestidas do futuro Hotel Central, cujo projeto foi elaborado no escritório 

técnico de Ramos de Azevedo. 
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Fig.11- PREVIDÊNCIA. Prédio da Avenida S. João esquina do Largo do Paiçandu.  

1915. Documento original depositado no Arquivo  Histórico  de   SãoPaulo.           

PMSP-Diretoria de Obras e Viação – Edificações Particulares. CAIXA 054- 

1915 (São João) 
                            Fonte: CAMPOS, Eudes. Arquivo Histórico de São Paulo - história pública da cidade. São Paulo: PMSP/MESP, 2011. 
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                 (O texto abaixo reproduz, com algumas alterações, trecho de outro, publicado no livro de nossa autoria 

Arquivo Histórico de São Paulo – história pública da cidade. São Paulo: PMSP/IMESP, 2011.)  

 

A elevação aqui exibida refere-se a um prédio localizado na esquina da Avenida São João com 

o Largo do Paiçandu, construção ainda existente, ora tombada em nível municipal. 

De autoria do engenheiro italiano Júlio Micheli, a fachada da construção, inicialmente 

aprovada em 1915 de acordo com a Lei Municipal n° 1596, sofreu no ano seguinte acréscimo 

de uma mansarda em substituição ao telhado original, rematado por platibanda. 

Erguido com estrutura de concreto e quatro pavimentos, o imóvel abrigava comércio no 

térreo e amplos apartamentos residenciais, destinados a renda, nos pavimentos superiores 

(dois por andar). A mansarda, dividida em grandes salas, servia de depósito de mobílias, 

malas, etc. para uso dos apartamentos, sendo o seu revestimento externo, na parte da 

cobertura, feito com imitações de telhas de ardósia, confeccionadas em fibrocimento, marca 

“Eternit”. 

De grande relevância tanto do ponto de vista técnico-construtivo quanto programático, o 

edifício veio, sem dúvida, contribuir para a elevação da condição socioeconômica dos 

moradores da Avenida São João, via até então quase inteiramente tomada por pardieiros e 

prostíbulos. 
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Fig.12- Avenida São João, em direção ao Largo do Paiçandu. Foto de autoria não 

identificada, 1918. 
                         Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_435.jpg> 

 

 

 

A foto fixa a aparência do local após as grandes intervenções introduzidas entre 1913 e 1915. À 

direita, atrás das árvores recém-plantadas, percebe-se o vulto do Hotel Central, inaugurado 

em 1918, projeto do escritório de Ramos de Azevedo, e atrás dele, o prédio de apartamentos 

de propriedade da Previdência, de autoria de Júlio Micheli, ambas as construções até hoje 

existentes, ora tombadas em nível municipal. 

Com os trabalhos de remodelação urbana, a estreita e íngreme Rua São João 

transformou-se numa ampla via de aparência moderna, com espaçosos refúgios 

centrais arborizados separando as largas pistas de rolamento.  
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Fig. 13- Vista da Avenida São João, a partir do Largo do Paiçandu. Foto de autoria 

não identificada, 1916. 
                           Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_361.jpg> 

 

À extrema esquerda, vemos parte do prédio de apartamentos erguido pela 

Previdência, construção que substituiu um térreo antigo e singelo, onde funcionava 

uma confeitaria. Como podemos observar, todas as construções vistas na foto eram 

relativamente recentes, pautadas pelas convenções estéticas da arquitetura eclética 

daquele tempo. A exceção era o edifício de esquina, que se vê à extrema direita. 

Notamos também que as obras de remodelação haviam rebaixado o nível da via 

pública, com o objetivo de suavizar a inclinação do leito viário. Isso deu origem aos 

degraus necessários para acessar as construções postadas ao longo desse trecho da 

avenida. Degraus que desapareceriam à medida que fossem sendo executadas as 

reconstruções dos edifícios existentes.  
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Fig. 14-Aspecto da Avenida São João e da Praça Giuseppe Verdi, criada entre as 

Ruas Anhangabaú e do Seminário. Foto de autoria não identificada, 1918. 
                        Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_276.jpg> 

Prevista pelo plano Bouvard, foi aberta no lugar do antigo Mercadinho São João e inaugurada 

em 1915. Receberia em 1921 um monumento em honra a esse compositor italiano, de autoria 

do escultor peninsular Amadeu Zani (1869-1944). Monumento mais tarde transferido para as 

proximidades do atual Viaduto do Chá. 

O casario vulgar que se vê ao fundo da foto daria lugar anos depois ao suntuoso edifício dos 

Correios, mais uma obra do escritório técnico de Ramos de Azevedo a compor o atual 

patrimônio arquitetônico da cidade de São Paulo. 
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Fig. 15- Avenida São João, no cruzamento com a Rua Formosa, em direção à Praça 

Antônio Prado. Foto de autoria não identificada, 1919. 
                          Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_328.jpg> 

 

Ao fundo da foto, percebemos que a recente avenida, em sua parte inicial junto ao Centro, 

conhecida por Ladeira de São João, continuava ainda praticamente inalterada, tendo as obras 

de alargamento tardado a se realizar nesse ponto.  

À esquerda, no canto da Rua Líbero Badaró, vemos um prédio de vários pavimentos, com 

mansarda e torreão. De autoria de Júlio Micheli, a construção fora iniciada em 1916. E, no 

primeiro plano, à extrema direita, deparamo-nos com uma vistosa edificação de propriedade 

da Companhia Antártica Paulista, onde funcionou durante certo tempo o Cine Central. 
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Fig. 16- Edifício do Cinema Central. Foto de autoria não identificada, 1917. 
                          Fonte:<http://www.saopauloantiga.com.br/cinema-central-delegacia-fiscal/> 

 

De cor amarela ou ocre, conforme testemunhos, e de aparência fortemente marcada pela 

influência da arquitetura germânica do período, a imponente edificação, cujo projeto é 

atribuído ao engenheiro civil Sorgen Lakjer, foi erguida entre 1914 e 1916.  Abrigou 

inicialmente o Cinema Bijou, depois denominado Central, inaugurado em 28 de dezembro de 

1916, com duas salas de espetáculo. Mais tarde, em 1921, tornou-se sede da Coletoria Federal, 

depois conhecida por Delegacia Fiscal. Para permitir a abertura da Avenida Anhangabaú, teve 

de ser demolida em 1947. 

O edifício tornou-se notável pela extrema solidez da estrutura de concreto armado 

empregada na obra, solidez que muito dificultaria os trabalhos dos demolidores, tendo sido 

necessário cerca de cinco anos para o completo desmantelamento da construção. 

 

 

                                                                             *   *  *   * 


