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São Paulo em reconstrução – a formação de uma cenografia urbana 

para o centro paulistano, entre 1899 e 1926. Seis estudos de caso. 

 
O presente estudo foi elaborado a partir de pesquisa por nós desenvolvida no Arquivo Histórico de São Paulo, no 

período 2000-2003, tendo como objetivo subsidiar a montagem de uma exposição de rua não realizada. 

 

                                                                                                                               Arq. Eudes Campos 

 

Introdução  

 

(À guisa de Introdução reproduzimos aqui, com ligeiras modificações, um artigo, de nossa autoria com a 
colaboração de outro autor, publicado no Informativo AHSP n. 11, 2007, denominado As transformações urbanas da 
cidade de São Paulo nos primeiros anos do século XX) 

 
 

 

 período compreendido entre os anos de 1899 e 1926 

corresponde a uma fase de intensas mudanças físicas 

introduzidas na cidade de São Paulo. Em razão de estar 

submetida a um processo de vertiginosa e descontrolada expansão nos últimos 30 

anos, a cidade carecia de enérgicas medidas de ordenação urbana. A exemplo do que 

ocorria em outras capitais brasileiras daquele tempo, foi durante a administração dos 

dois primeiros prefeitos paulistanos – Antônio da Silva Prado (1840-1929)  e Raimundo 

Duprat (1863-1923) – que se envidaram grandes esforços na execução de importantes 

obras modernizadoras da capital paulista. Realizações que refletiam, acima de tudo, o 

sistema de valores da burguesia cafeeira, classe social à qual pertencia a maioria dos 

dirigentes de então. 

                         Ao usar o Estado como instrumento de dominação social, a burguesia 

brasileira buscou traçar uma meta muito bem definida para as principais cidades do 

País: reformulá-las segundo os padrões técnicos, estéticos e sociais vigentes nas 

modernas congêneres europeias. Fez questão de imprimir sua marca nas cidades, 

apagando os vestígios materiais mais evidentes que denunciavam aspectos tidos 

como indesejáveis do passado colonial e imperial. 

                          A questão estética das cidades passou a ser então altamente valorizada. 

Em decorrência disso, reuniram-se esforços na criação de uma cenografia urbana que 

O 
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dignificasse a área central das cidades mais importantes do país. No caso de São 

Paulo, lançou-se mão de várias medidas de caráter urbanístico: retificaram-se e 

alargaram-se ruas; abriram-se praças e parques; arborizaram-se vias, edificaram-se 

suntuosos edifícios públicos; impôs-se um número mínimo de pavimentos para 

construções que viessem a ser erguidas em determinadas vias do Centro; aprovaram-

se leis impondo padrão edilício de natureza estética, sob certas condições; 

introduziram-se elementos decorativos e de mobiliário urbano destinados ao 

embelezamento do espaço urbano e entrou-se em acordo com particulares para que, 

ao longo das ruas alargadas ou regularizadas, reerguessem seus imóveis de acordo 

com fachadas especialmente aprovadas pela Prefeitura.  

                          Por meio de extensivas demolições, afastou-se a população carente que 

habitava em zonas deterioradas próximas ao Centro e tentou-se até mesmo conter, 

ou reformar, certos costumes tradicionais da população urbana, por serem vistos 

como incompatíveis com os educados padrões de comportamento cosmopolita que 

deveriam ser introduzidos na vida cotidiana da cidade. 

 

Regularização do sistema viário paulistano e o novo tipo de centro da 

cidade 

 

                         Foi a partir dos projetos de regularização do sistema viário, adotados para 

facilitar a circulação de um novo meio de transporte, o bonde elétrico, inaugurado em 

1900, que o poder público desencadeou uma ação voltada para a criação de uma nova 

realidade urbana na área central da cidade de São Paulo. 

                         Das ruas do chamado Triângulo, praticamente todas passaram por algum 

tipo de intervenção, constituindo grande exceção à regra a Rua São Bento, que 

permaneceu intocada. Embora estreita (seis metros de largura), era perfeitamente 

retilínea, formando com a Rua Direita os únicos quatro ângulos retos de toda a trama 

viária mais central, conhecidos por Quatro Cantos. Essa característica da Rua São 

Bento deve ser atribuída ao fato de ter sido criada, aparentemente, na primeira 

metade do século XVII, ao ser escolhido o local onde deveria ser erguido o convento 

de São Francisco (c. 1642). Em seu alinhamento, pode ter atuado um arruador de 
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nome Pero Rodrigues Guerreiro, contratado em 1636 pela Câmara piratiningana com 

a função de alinhar todas as terras da vila, ”visto ser homem do mar e entender do rumo de 

agulha” (ATAS, v. 4, p.306). Além de perfeitamente retilínea, a Rua São Bento apresentava, 

por volta de 1900, edifícios recentes, de dispendiosa construção, o que fazia com que o custo 

da desapropriação nessa via fosse considerado proibitivo.  

                        À proporção que os trabalhos de retificação e alargamento viário iam 

sendo implementados nas ruas mais centrais – de acordo com projetos inicialmente 

elaborados pela Comissão de Melhoramentos Urbanos, em atividade entre 1896 e 

1898 –, ia tomando forma uma paisagem urbana renovada, por cuja realização era 

responsável, em grande parte, a iniciativa particular. As autoridades, porém, logo se 

aperceberam de que não podiam deixar de se preocupar com a estética urbana, pois a 

maioria dos construtores e projetistas de então não passavam de meros mestres de 

obras, com bastante tirocínio é verdade, mas com pouca intimidade com os cânones 

estéticos da arquitetura erudita internacional. E o resultado disso era que os 

engenheiros municipais se recusavam, por vezes, a aprovar projetos considerados 

esteticamente inadequados. Para superar o problema, foram sancionadas leis que 

incentivavam a construção de fachadas aprovadas pela Prefeitura (Lei Municipal nº 

1011, de 6 de julho   de 1907) ou que regulavam o aspecto externo dos edifícios em 

determinados logradouros (Lei Municipal nº 1585, de 3 de dezembro de 1912). 

                        Já antes disso, porém, ao ser edificado o Teatro Municipal (entre 1903 e 

1911) em local pouco adequado, fora aprovada a Lei Municipal nº 761, de 20 de julho 

de 1904, com o objetivo de propiciar o surgimento de uma ambientação de qualidade 

em torno do edifício monumental, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto de 

usos. 

                     Os efeitos da intensa renovação arquitetônica do Centro, porém, não se 

limitaram a meras questões estéticas, como o aperfeiçoamento composicional das 

fachadas reconstruídas ou a adoção de estilos arquitetônicos tidos como mais 

atualizados. A reconstrução edilícia impulsionou também a gradativa verticalização 

das construções – o que a longo prazo iria ter consequências dramáticas na 

constituição da paisagem urbana da área central –, e incentivou, sobretudo, a 

introdução e disseminação de modernas técnicas construtivas, mais adequadas ao 

porte ambicioso das novas edificações.   
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                         Desde 1907 os usos comercial, burocrático, de serviços e institucional, de 

alto padrão, eram encorajados a se estabelecer no Triângulo e regiões circunvizinhas, 

mediante incentivos fiscais que tinham como propósito criar um núcleo central 

diferenciado, em que se concentrassem as atividades urbanas mais elitizadas. O novo 

modelo adotado contava não só com o paulatino declínio do uso residencial, que 

ainda era forte na área central durante os anos de 1890, mas também com a 

atenuação da presença religiosa nos espaços públicos da região, em decorrência do 

arrasamento de algumas igrejas antigas. O desejável era que o Centro adquirisse uma 

função especializada, sendo tomado por edifícios  particulares – de boa aparência e de 

uso misto, com bom comércio no térreo e salas de escritórios nos andares superiores , 

sólidas instituições bancárias e imponentes construções institucionais, tal como 

acontecia em áreas correspondentes situadas em grandes cidades do Exterior. 

                        Os instrumentos de controle urbanístico postos em prática na 

reorganização viária e na padronização das construções particulares pelo primeiro 

prefeito da Capital, Antônio da Silva Prado (1840-1929) (fig.1), durante sucessivas 

gestões à testa da municipalidade paulistana (1899-1911), tiveram de dividir a atenção 

da administração municipal com ao menos quatro obras de larga envergadura: a 

criação de um paisagismo de gosto romântico na Praça da República (1902-1905), a 

primeira praça da cidade desprovida de gradis de ferro a toda a volta (fig.2), como 

então vinha sendo usado no Exterior; a remodelação do Jardim da Luz (fig. 3), com o 

fito de torná-lo um espaço público adequado à frequentação das camadas mais altas 

da sociedade; a construção do Teatro Municipal (fig.4), de arrastada e dispendiosa 

execução, e o Viaduto de Santa Ifigênia (fig.5), ligação viária cuja falta já era sentida 

desde os últimos anos do Império –, sendo as duas últimas obras citadas só 

inauguradas na administração do prefeito seguinte, Raimundo da Silva Duprat (1863-

1926) (fig.14), conhecido pelo título de Barão de Duprat. 

 

            Os primeiros planos urbanísticos concebidos para a cidade de São 

Paulo 
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                        Em 1910, o experiente engenheiro Vítor da Silva Freire (1869-1951) (fig.6), 

então chefiando a Diretoria de Obras Municipais desde 1900, desenvolveu com a 

colaboração de seu vice-diretor Eugênio Guilhem, engenheiro formado na Escola 

Central de Paris, um plano especialmente voltado para o centro paulistano. Sem abrir 

mão dos vários projetos de alinhamento que estavam em execução, nem da ideia de 

criação do Parque do Anhangabaú, de futuro ainda incerto (idealizado para compor 

com o edifício do Teatro Municipal), os referidos técnicos pretenderam com esse 

estudo ultrapassar o limitado alcance que caracterizava os projetos parciais de 

regularização viária desenvolvidos até aquele momento (fig.7). Para tanto, 

propuseram medidas que tinham como meta solucionar os principais problemas de 

tráfego do Centro, então situado no alto da colina histórica, área agora entendida 

como um todo: pretendiam construir um anel perimetral a envolver o pequeno 

Triângulo (formado pela Ruas São Bento, Direita e 15 de Novembro) e melhorar a 

comunicabilidade da apertada área central com as outras partes da cidade. 

Outro plano também desenvolvido em 1910, mas de divulgação anterior 

ao da Prefeitura, pois apresentado ao Congresso Estadual em fins desse ano – 

enquanto o plano da Prefeitura só foi encaminhado à Câmara Municipal no princípio 

do ano seguinte –, foi o elaborado pelo engenheiro Alexandre Albuquerque (1880-

1940) (fig.8), em atendimento a uma encomenda feita por um grupo de empresários 

paulistanos, entre os quais se achava o Conde de Prates (1863-1926). O projeto 

chamado Grandes Avenidas, de visível inspiração haussmaniana, tinha por objetivo 

abrir três extensas vias na cidade, largas e retas, com o propósito básico de permitir 

que a transferência física do centro paulistano, encastelado em local exíguo e de 

difícil acesso, se desse em várias direções, sobretudo em direção às estações 

ferroviárias então existentes, nas proximidades das quais estava situado o bairro de 

Santa Ifigênia. Na intercessão das três novas avenidas seria formada uma ampla 

praça circular semelhante à Etoile de Paris, hoje denominada Praça Charles de 

Gaulle. 

                        Havendo a Câmara Municipal, naquela mesma época, solicitado ao 

Congresso Estadual, a autorização de um auxílio pecuniário direto para a realização de 

novos melhoramentos no Centro, decidiu o congresso, ao invés disso, permitir ao 

governo estadual mandar proceder a outros estudos para aquela parte da Capital – 
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projeto desta feita encomendado ao escritório do engenheiro Samuel das Neves 

(1863-1937), sob a direção da Diretoria de Obras Públicas, ligada à Secretaria da 

Agricultura (fig.9). 

                         Esse plano caracterizava-se principalmente por abrir uma ampla avenida 

de fundo de vale, atravessando em sentido longitudinal o projetado Parque do 

Anhangabaú, via que mais tarde poderia ser prolongada nos dois sentidos, tanto em 

direção ao Pari (norte), quanto em direção à Avenida Paulista (sul). Continha a 

proposta, no entanto, outra flagrante discordância com o plano Freire-Guilhem, da 

Prefeitura, num ponto considerado naquela altura politicamente muito delicado: a 

forma de ocupação a ser dada ao lado ímpar (voltado para a encosta do vale do 

Anhangabaú) da Rua de São José, futura Líbero Badaró. A Prefeitura propunha 

derrubar todas as casas velhas desse lado da via para incorporar a área livre de 

construções ao projetado parque. Enquanto a solução sugerida por Neves era alargar 

moderadamente a via pública permitindo que os proprietários das edificações aí 

existentes as reerguessem em melhores condições. A proposta de Neves, na verdade, 

revelava as pressões políticas, ou os entendimentos políticos mantidos com o Conde 

de Prates, o maior proprietário da região, e por isso causou viva inquietação entre os 

vereadores paulistanos, que viram na proposta divergente encampada pelo governo 

do Estado uma indevida ingerência nos negócios municipais. Na tentativa de 

neutralizá-la, resolveu a Câmara Municipal paulistana autorizar a contratação de um 

eminente profissional estrangeiro para que, na qualidade de árbitro, se pronunciasse a 

respeito dos três trabalhos em discussão. 

                        Urbanista de renome internacional, o francês Joseph-Antoine Bouvard   

(1840-1920) (figs.12 e 13), uma vez contratado, de fato pouco mais fez do que apoiar 

o projeto da Prefeitura, compatibilizando-o com algumas ideias pinçadas nas demais 

propostas. Muitas de suas recomendações, de caráter geral, no entanto, nem sequer 

foram levadas em consideração. Mesmo assim, durante certo tempo, continuou 

aprovando, diretamente de Paris, os detalhamentos e as alterações que iam sendo 

feitas pela Diretoria de Obras Municipais (fig. 11) – desde 1913 denominada Diretoria 

de Obras e Viação– em certos aspectos daquilo que ele mesmo via não como um 

projeto acabado, mas como uma mera “base de um programa de ação”. 
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                       Dividido em três seções, o projeto Bouvard (fig.10), como ficou conhecido, 

começou a se tornar realidade a partir de 1911. Isso fez com que o ciclo de demolições 

em andamento, em razão da reorganização viária do Centro, recobrasse forças e se 

alastrasse por diferentes pontos da Capital, atingindo tal intensidade que, conforme 

testemunhos, sufocantes nuvens de poeira se tornaram motivo de vários transtornos 

infligidos à população.  

                        Essa frenética e imprevidente onda de desapropriações e demolições 

atingiria seu auge em 1913, último ano da gestão Duprat, tendo esse fato coincidido 

com a deflagração de uma séria crise financeira. De súbito,  todas  as  obras   perderam 

impulso, e, com o agravamento da crise da conjuntura mundial, representada pela 

eclosão da Primeira Grande Guerra (1914-1918), algumas delas terão de aguardar 

muitos anos para serem retomadas. Diante desse quadro, não restou ao terceiro 

prefeito da Capital, Washington Luís Pereira de Sousa (1869-1957) (fig.15), sucessor 

de Duprat, senão desempenhar, durante suas duas administrações (1914-1919), o 

incômodo papel de gerenciador da difícil situação. 

 

O novo centro paulistano 

 

                         No final da década de 1920, porém, já era possível apreciar a nova e 

orgulhosa área central da cidade de São Paulo, com seus jardins públicos e novas 

praças, arborizados e ornados de estátuas, largas avenidas além de atraentes e 

suntuosos edifícios, públicos ou privados. Finalmente, a Capital conseguia ganhar um 

Centro à altura de sua condição de terceira cidade da América Latina, apenas 

precedida por Buenos Aires e Rio de Janeiro, pronto para ser devidamente admirado 

pelos visitantes estrangeiros, a cuja opinião era tão sensível a classe dominante da 

época. 

                       A nova fisionomia do Centro, porém, não perduraria. Por mais equilibrados 

e coesos do ponto de vista estético que se mostrassem certos setores da cidade, a 

nova área central paulistana logo tomaria outros rumos. A São Paulo dos anos 1920 

era produto do plano Bouvard, por sua vez fruto da política desenvolvida por uma 

oligarquia que em breve seria apeada do poder. No decurso dos anos seguintes, 

rápidas transformações de natureza política, econômica, social, tecnológica e cultural, 
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fariam desaparecer com rapidez todo esse cenário cuidadosamente montado, 

sobretudo a partir da gestão do prefeito Francisco Prestes Maia (1896-1965), cuja 

primeira administração municipal se deu entre 1938 e 1945. 

 

O reverso da medalha 

 

                        Em geral, os estudos sobre a metamorfose urbana aqui examinada só 

fazem menção ao lado positivo das obras então empreendidas. São enaltecidos os 

aspectos técnicos e estéticos exibidos pela São Paulo transformada, responsáveis por 

sua ascensão em tão pouco tempo à categoria de jovem metrópole “civilizada”, e 

omitida a face negra de todo esse processo de modernização, em que o preconceito, a 

segregação e  o autoritarismo não deixaram de se fazer presentes.  

                          Com efeito, durante a fase de implantação dos trabalhos de 

transformação urbana, a área central absorvia quase todo o investimento do Poder 

Público, ao passo que as áreas periféricas, o Brás, por exemplo, bairro operário por 

excelência, correspondente a um terço da área urbanizada da cidade daquele tempo, 

expandia-se de forma irregular, fora do controle das autoridades, praticamente não 

recebendo melhoramento algum. 

                          Os habitantes das regiões periféricas, ao solicitarem autorização para 

construir em ruas que não observavam os padrões municipais, eram obrigados a 

reconhecer por escrito que o Poder Público não se sentia obrigado a fornecer 

infraestrutura a áreas irregulares. E isso constituía uma grande vantagem para as 

autoridades, pois não se sentindo obrigadas a gastar com os pobres, podiam investir 

naquilo que consideravam realmente importante, a área central da Capital. 

                         Respondendo às provocações de Francisco Rangel Pestana (1839-1903), 

então vereador, defensor dos interesses da zona leste,  o prefeito Antônio Prado ia ao 

extremo de alegar infundadas razões técnicas para se negar a introduzir melhorias 

nessa parte tão carente da cidade, enquanto construções de luxo, como o Teatro 

Municipal, eram tidas como imprescindíveis, pois, na visão dos dirigentes, era por 

meio delas que a elite cafeeira paulista patenteava e alardeava sua íntima comunhão 

com a cultura burguesa internacional. 
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                      Embora as rendas municipais estivessem em constante crescimento, 

graças ao florescimento da economia cafeeira e ao tímido início da industrialização do 

estado, é evidente que uma década de gastos descontrolados teria necessariamente 

de conduzir a administração municipal e o governo do estado a uma situação 

financeira deveras preocupante. Afinal, as expropriações e as obras públicas 

suntuosas eram sustentadas por sucessivos empréstimos obtidos no Exterior. 

                       Também o favoritismo e a corrupção se manifestavam de modo ostensivo, 

sobretudo durante a gestão de Raimundo Duprat, quando instalada uma verdadeira 

indústria de acordos – a Prefeitura não contando com uma lei de desapropriação que 

lhe fosse favorável evitava recorrer a ela –, fato timidamente denunciado na época 

pela imprensa e por alguns poucos vereadores. O prefeito, que tinha o apoio da 

maioria na Câmara, e o próprio governo do estado, na parte que lhe tocou das 

expropriações, haviam instaurado uma generosa política de “negociações” com os 

proprietários influentes. Ao ceder à ganância desses personagens, o Poder Público só 

contribuía para elevar os preços dos imóveis a valores até então inimagináveis. 

                       Ao mesmo tempo, ia a população marginalizada ou de poucos recursos 

sendo varrida sem o menor constrangimento do Centro, principalmente dos arredores 

do Largo da Sé. Aí o higienismo, cuidadoso erradicador de cortiços, aliou-se à 

determinação de valorização fundiária. Vez por outra na Câmara, debatia-se sobre a 

urgência da construção de casas populares, mas o liberalismo, ou antes, o 

indiferentismo vigente na época para com as camadas inferiores, impedia que algo de 

consistente fosse feito nesse sentido. Em 1914, pontificava com cinismo um vereador: 

“o pobre ou trabalha nas fábricas e, nesse caso, deve ter vila junto das fábricas [ou 

seja, morar na periferia da cidade], ou então é lavrador, e deve estar na zona rural”. 

Definitivamente, não havia espaço para os desfavorecidos na metrópole burguesa que 

despontava. 

 

 Os documentos em análise 

 

                         Para este trabalho, selecionamos seis pontos significativos da área central 

paulistana, completamente remodelados durante o período em exame. Ao investigar 

os papéis remanescentes dessa época, hoje depositados no Departamento do Arquivo 
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Histórico de São Paulo, é possível surpreender aspectos curiosos relativos às obras de 

reconstrução urbana então encetadas, e assim conhecer um pouco mais a respeito da 

história paulistana. Em que pese a opinião corrente de que tudo já foi dito sobre o 

processo de modernização por que passou a capital paulista no princípio do século 

passado, a documentação ora enfocada demonstra justamente o contrário. Há, com 

certeza, muitos caminhos de estudo ainda à espera de serem convenientemente 

trilhados pelos pesquisadores.  

 

 

A estrutura do trabalho 

 

                       O presente texto consta de uma Introdução (que acabamos de apresentar) 

e seis módulos, cada um deles dedicado a um dos pontos da área central 

considerados significativos em termos de transformação urbana. Cem anos depois de 

toda essa intensa campanha de modernização ter ocorrido, é oportuno que sirva ela 

de pretexto para uma reflexão mais madura acerca da grave situação do centro da 

cidade de São Paulo de nossos dias – que cada vez mais se afunda no declínio físico, 

econômico e social, exposto a constantes atos de vandalismo e criminalidade. Urge 

estabelecer políticas públicas urbanas implementadoras de soluções estruturais, que 

orientem um amplo esforço de recuperação e valorização dessa parte da cidade, sob a 

responsabilidade do Poder Público e com a participação ativa dos diferentes 

segmentos da sociedade. 

 

 

 

 

 

                                                                     *   *   *   * 
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Fig. 1- Conselheiro Dr. Antônio da Silva Prado (1840-1929), primeiro prefeito da 

Capital. Foto de autoria não identificada, década de 1920.                           

Fonte:<http://www.usp.br/pioneiros/zp/index.php?album=volume1%2F01prado&image=015+Antonio+da+Silva+Prado.jpg> 
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Oriundo da mais alta camada da sociedade paulista, o Conselheiro Antônio Prado encarnou 

como poucos a austera figura do oligarca formado na segunda metade do século XIX. 

Bacharel em Direito, era tão preocupado com o progresso material de seu país que, quando 

em viagem à Europa logo depois de diplomado, cogitou cursar engenharia na França, pois 

eram então os engenheiros os profissionais responsáveis pela modernização técnica da 

civilização ocidental. 

 Politicamente recluso desde a queda da Monarquia, foi anos depois instado a voltar à vida 

pública. Eleito vereador de São Paulo sucessivas vezes, foi por longos anos escolhido por seus 

pares para ocupar o cargo de prefeito da Capital (1899-1911). Foi sob seu comando que a 

cidade começou a se transformar segundo os padrões culturais e os interesses fundiários da 

classe social a que pertencia, a burguesia paulista. Em 1911, seu governo autoritário era 

ironicamente definido por um vereador como tendo sido “a era saudosa do despotismo 

esclarecido e da ditadura benéfica”. 

Às vezes, durante sua gestão, os interesses pessoais ou de classe transpareciam nos 

melhoramentos urbanos implementados: a reforma do Jardim da Luz, por exemplo, se deu de 

modo urgente porque a classe dominante não tinha local de lazer que lhe fosse exclusivo. 

Depois da reforma, o próprio Antônio Prado passou a frequentar o jardim junto com a família.  

A primeira linha de bonde elétrico introduzida em 1900 ia do Centro até o Bom Retiro, com o 

ponto final localizado nas proximidades da chácara em que morava o prefeito, que para ir 

trabalhar na Prefeitura passou a usar habitualmente esse meio de transporte. 

 Uma das características da “ditadura” oligárquica era o sentimento de desprezo que a classe 

dominante nutria pelos extratos inferiores. Estes últimos não eram bem-vindos na nova 

cidade. Tinham de se recolher a sua insignificância, vivendo em bairros fabris à parte, do outro 

lado do Rio Tamanduateí. Para a classe dominante, o movimento operário, por exemplo, era, 

segundo frase atribuída a Washington Luís, nosso terceiro prefeito, mais atinente à ordem 

pública (i. e., caso de polícia e repressão) do que à ordem social. O que demonstra o alto grau 

de insensibilidade da elite paulista  da época para com o destino da massa trabalhadora. 

Uma das intenções da burguesia de então era espairecer em espaços públicos privilegiados, 

diferentemente das camadas superiores do período colonial e imperial, que pouco eram vistas  
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em espaços públicos. Nos primeiros tempos, a classe dominante, à maneira da nobreza 

portuguesa, vivia à parte, recolhida em suas propriedades urbanas ou rurais, enquanto os 

espaços públicos das vilas e das poucas cidades então existentes eram deixados para o 

trabalho e a convivência das camadas inferiores. No caso do Brasil, aos artesãos e aos 

escravos de ganho. 

Em São Paulo, até meados do século XIX, os artesãos tinham permissão para trabalhar 

livremente nas ruas, à luz do dia, já que o interior das antigas construções domésticas era em 

geral muito pouco iluminado. Foi ao longo da segunda metade do Oitocentos que aos poucos 

as camadas superiores passaram a frequentar os espaços públicos fora da época das 

procissões e festas religiosas, imitando assim hábitos havia muito adquiridos pela 

burguesia europeia.  

A presença dos pobres, no entanto, incomodava. E na época de que estamos 

tratando, a repulsa às camadas inferiores torna-se alarmante, ao ponto de ter sido 

aprovada uma lei municipal que determinava que pessoas mal trajadas e portando 

pacotes estavam impedidas de permanecer nos jardins públicos. 
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Fig.2- Cartão postal com vista da Praça da República, mostrando o ajardinamento 

de cunho romântico criado, entre 1902 e 1905, pelo arquiteto italiano Tommaso 

Bezzi (1844-1915), durante a gestão do prefeito Antônio Prado. Foto de Guilherme 

Gaensly (1843-1928). Artefato do início do século XX.   

Fonte:<https://sampahistorica.files.wordpress.com/2013/07/1911-jardim-da-prac3a7a-da-repc3bablica-guilherme- 

gaensly-apesp.jpg> 
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Fig.3- Vista do Jardim da Luz, depois da reforma mandada executar pelo prefeito Antônio 

Prado. Foto de autoria não identificada, 1914. Acervo Tesouros da Cidade, Biblioteca 

Mário de Andrade. 
Fonte:<http://docvirt.com/DocReader.Net/DocReader.aspx?bib=FOTOS&pesq=> 

 

Criado originalmente em 1799 como horto florestal, e aberto em 1825 como jardim público, o 

Jardim da Luz só passou a ser frequentado com assiduidade pelas camadas mais altas da 

sociedade depois das remodelações promovidas pelo prefeito Antônio Prado a partir de 1899.  

A construção da casa do administrador, do quiosque (botequim), do coreto, onde 

habitualmente tocava a banda da Força Pública, a implantação de extensos gramados, a 

criação de um zoológico, o traçado de uma alameda cercada de jaqueiras e a nova arborização 

foram algumas das iniciativas do período. Segundo depoimentos de 1914, o jardim era então 

intensamente procurado, sobretudo aos domingos, por “famílias de distinção”.  
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Fig.4-Cartão postal com vista da fachada principal do Teatro Municipal. Imagem 

tomada quando as imediações do edifício ainda se encontravam em obras. Edição 

Malusarde. Foto de autoria não identificada, c.1910.  Acervo Tesouros da Cidade, 

Biblioteca Mário de Andrade. 
Fonte:<http://docvirt.com/DocReader.Net/DocReader.aspx?bib=FOTOS&pesq=> 

 

Notável exemplar de arquitetura de aparato, realizada sob a responsabilidade do arquiteto 

Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928), 0 Teatro Municipal (1903-1911) consumiu, 

durante sua construção, grande parte dos recursos municipais. Fazia parte de um reduzido 

grupo de destacadas edificações paulistanas, tais como, o Museu do Ipiranga, a Estação da 

Luz e a sede do Liceu de Artes e Ofícios, então uma obra inacabada. 

Para a adequada ambientação, já que o teatro fora erguido numa parte da cidade ocupada por 

casario inexpressivo e junto ao matagal do vale do Anhangabaú, fez-se necessário um amplo 

remanejamento urbanístico da região circundante, com a criação da Esplanada do Teatro 

(1908-1911) e do Parque do Anhangabaú (1915-c.1918). De acordo com críticas da época, foi 

erguido às expensas  de todos para servir somente alguns – os afortunados membros do 

“high-life paulista”. 
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Fig.5-Cartão postal com vista do Viaduto Santa Ifigênia. Foto de autoria não 

identificada, década de 1910. Acervo Tesouros da Cidade, Biblioteca Mário de 

Andrade. 
                     Fonte:<http://docvirt.com/DocReader.Net/DocReader.aspx?bib=FOTOS&pesq=> 

 

Edificado entre 1910 e 1913, segundo projeto datado de 1909, de autoria do engenheiro 

italiano Júlio (Giulio) Michele, e executado com estrutura de aço importada da Bélgica, o 

Viaduto de Santa Ifigênia estabeleceu a ligação direta entre os dois lados da cidade separados 

pelo vale do Anhangabaú,de um lado, o Largo São Bento e, do outro, o de Santa Ifigênia.  

Representou uma alternativa aos que a partir do Centro demandavam a parte a oeste da 

cidade situada além-Anhangabaú, sem ter que passar nem pela íngreme Ladeira de São João, 

nem pelo distante Viaduto do Chá (1889-1892), contribuindo assim para aliviar, ainda que com 

atraso, o congestionado cruzamento da Rua São Bento com a Rua Direita, tradicionalmente 

chamado Quatro Cantos. 
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Fig.6- Retrato do engenheiro Vítor da Silva Freire (1869-1951). Foto de autoria não 

identificada, década de 1940. 
             Fonte:<http://www.poli.usp.br/pt/a-poli/historia/galeria-de-diretores/201-prof-dr-victor-da-silva-freire-.html> 
 

 

Engenheiro com estudos completados em Paris (1891), Vítor da Silva Freire chefiou a Seção 

de Obras, depois transformada em Diretoria de Obras Municipais (a partir de 1913, Diretoria 

de Obras e Viação) da Prefeitura de São Paulo, entre 1900 e 1926.  

Responsável pelos planos de realinhamento viário aplicados ao Centro durante as sucessivas 

gestões de Antônio Prado, concebeu, em 1910, juntamente com seu vice-diretor, um plano 

urbanístico para a cidade de São Paulo, conhecido sob o nome de projeto Freire-Guilhem, 

trabalho que serviria de base para o plano de Bouvard adotado na Capital a partir de 1911. 

Profissional altamente qualificado, foi indicado pelo urbanista francês para levar adiante a 

implantação do projeto de sua autoria, apto não só a supervisionar o detalhamento do citado 

plano, como também a nele introduzir eventuais alterações.  
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Fig.7- Projeto de melhoramentos para São Paulo proposto por Vítor da Silva Freire 

e Eugênio Guilhem, desenvolvido na Diretoria de Obras Municipais da Prefeitura 

de São Paulo, 1910.  
                     Fonte: Revista de Engenharia. São Paulo, (v.1) n.2, jul., 1911. 
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Nesse plano cumpre ressaltar os seguintes itens: a previsão do futuro Parque do Anhangabaú, 

criado pela Lei Municipal n°1331, de 28 de maio de 1910, cujo projeto fora desenvolvido dentro 

da Prefeitura, a partir da proposta de um vereador datada de 1906; o alargamento da Rua 

Líbero Badaró, com a demolição de todos os imóveis do lado ímpar dessa via e incorporação 

dos terrenos ao parque; o alargamento da Ladeira de São João e da rua de mesmo nome 

desde a Praça Antônio Prado até o Largo do Paiçandu; a abertura da futura Praça do 

Patriarca, em frente à Igreja de Santo Antônio na Rua Direita, e, na região entre o Largo da Sé 

e a Praça João Mendes, a disposição de três futuras  grandes construções encarreiradas uma 

atrás da outra: a nova catedral, um edifício a cargo do governo do estado,  com destinação 

ainda por definir, e o Paço Municipal, cuja fachada principal estaria voltada para a Praça João 

Mendes. 
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Fig.8-Anteprojeto Grandes Avenidas proposto por Alexandre Albuquerque, 1910. 
                   Fonte: Revista de Engenharia. São Paulo, (v.1) n.2, jul.,1911. 

. 
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O anteprojeto que se vê acima chama a atenção principalmente por propor a transferência do 

centro de São Paulo da colina histórica para a parte situada além-Anhangabaú, onde a 

atividade comercial e de serviços poderia desenvolver-se com mais regularidade, em terreno 

plano. O novo ponto central seria representado pela confluência de três grandes avenidas a 

serem abertas, que partiriam de diferentes direções e se encontrariam em uma vasta praça 

circular, cercada de edifícios públicos. 

Tal como o projeto da Prefeitura, a proposta previa a abertura de uma praça em frente à Igreja 

de Santo Antônio,mas ignorava a ideia de criar um vasto parque no fundo do vale do 

Anhangabaú,parque esse que seria de toda maneira implantado, pois sua instituição já era 

matéria de lei municipal. Outro ponto não adotado pela proposta aqui analisada era o 

alargamento e extensão da Rua de São João, item defendido pelo influente Barão de Duprat, 

futuro prefeito da Capital. 

Quanto à região entre o Largo da Sé e a Praça João Mendes, está ela devidamente 

identificada pela cor branca, o que indica que estava destinada a receber um projeto especial. 

Chamamos a atenção ainda para o alinhamento em curva que deveria fazer a concordância 

entre o Largo da Sé e o prolongamento da Rua Boa Vista. Esse pequeno e elegante detalhe 

seria respeitado pelo urbanista Bouvard. 
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Fig.9- Planta do Centro da cidade de São Paulo, de autoria de Samuel das Neves, 

1911. Projeto desenvolvido sob a direção da Diretoria de Obras Públicas, ligada à 

Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. 
                      Fonte: Biblioteca da FAUUSP 

 

O projeto de Samuel das Neves pretendia basicamente alargar ou encompridar certas ruas do 

Centro e abrir outras inexistentes, visando melhorar a circulação de veículos na área central. 

Entre as ruas a serem alargadas achava-se a Rua Líbero Badaró, caso que desencadearia séria 

polêmica entre os vereadores paulistanos e o governo do estado devido ao fato de o autor do 

plano consentir na reconstrução dos imóveis do lado ímpar da rua, protegendo assim os 

interesses do Conde de Prates. Ainda com o propósito de otimizar a circulação do Centro, foi 

sugerida a abertura da futura Praça do Patriarca, então um consenso entre os três projetos 

urbanísticos apresentados. 

Contudo, diferenciava-se este plano dos demais por seu autor compreender lucidamente que 

a região do Anhangabaú tinha uma vocação natural para abrigar uma larga avenida de fundo 

de vale que pusesse em comunicação a zona norte e a zona sul da cidade. Na época essa 

concepção previdente não foi vista como oportuna, tendo sido preterida pelo agenciamento 

do grande parque no local. O rápido crescimento do número de automóveis em São Paulo, 

entretanto, faria com que o parque acabasse desfeito trinta e tantos anos depois, para o 

prolongamento da Avenida Anhangabaú.   
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Fig.10- Proposta de Bouvard para o centro paulistano (cópia), 1911. 
                        Fonte: SEGAWA, Hugo M. Prelúdio da metrópole. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000. 
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A intenção principal do urbanista francês, ao elaborar este plano, foi harmonizar diferentes 

sugestões apresentadas pelos três projetos em avaliação. Sua abordagem, contudo, não era 

meramente técnica, pois procurava sempre encontrar soluções atraentes, de grande efeito 

estético. Por isso a sua versão do Parque do Anhangabaú revela mais gosto do que aquela 

executada por um engenheiro da Prefeitura, versão essa que aparece no projeto de Silva 

Freire. 

Por reconhecer que a cidade necessitava de uma área com função altamente simbólica, 

idealizou o Centro Cívico, talvez a sua única proposta de cunho essencialmente pessoal. Ao 

redor de uma grande praça, ficariam distribuídos os três grandes edifícios que as autoridades 

locais pretendiam construir. A ideia que tencionavam realizar era simplesmente enfileirá-los 

um atrás do outro, no meio de ruas estreitas que não permitiriam a boa apreciação das 

custosas construções. Solução canhestra validada pelo projeto de Silva Freire. 

Assim, na planta que temos acima, podemos observar, à esquerda, o Centro Cívico segundo 

Bouvard: uma ampla praça retangular posicionada nos fundos da futura catedral, com um 

vasto edifício público de destinação ainda não especificada e o Paço Municipal implantados à 

sua volta. Com 0 objetivo de intensificar o efeito perspéctico do conjunto, remodelou seis 

quadras com ruas radiantes a partir da praça, uma ousada disposição monumental que se 

desenvolveria em direção ao Largo São Francisco. 

Das propostas presentes no plano de Alexandre Albuquerque, Bouvard não só copiou o 

alinhamento em curva previsto para uma das quadras lindeiras ao Largo da Sé, como também 

providenciou uma grande praça circular no Largo de Santa Ifigênia, que conjuntamente com o 

prolongamento da Rua D. José de Barros (atual Antônio de Godói) e a Rua Conceição (atual 

Avenida Cásper Líbero) constituíam o trajeto que levava às estações ferroviárias. 

Acatando a proposta de Samuel das Neves, reviu a obrigatoriedade da demolição total das 

construções sitas no lado ímpar da Rua Líbero Badaró – intenção que constava do plano da 

Prefeitura –, passando a admitir a reconstrução dos edifícios a partir de certo ponto da rua. Na 

parte fronteira ao Teatro Municipal, porém, propôs duas estruturas arquitetônicas a serem 

erguidas pelo Conde de Prates, chamadas ”blocos do vale do Anhangabaú”, que, isoladas, 

praticamente idênticas e de aparência excepcionalmente decorativa, conforme desenho de 

Samuel das Neves, exerceriam a função paisagística de graúdos pavilhões de jardim.  

Por outro lado, fez questão de ignorar a intenção de estender e alargar a Rua São João, 

embora fosse esse o desejo do prefeito Raimundo Duprat, que trataria de realizá-lo em 1912. 
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Fig.11- Diagrama- Rede Geral de Viação, 1911 ou 12. 
                              Fonte: CAMPOS, Eudes .Arquivo Histórico de São Paulo - história pública da cidade. São Paulo: PMSP/MESP, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

(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.)  

 

  O diagrama Rede Geral de Viação, provavelmente executado por Vítor da Silva Freire após a 

entrega do plano Bouvard ao prefeito Raimundo Duprat em setembro de 1911, assimila 

algumas contribuições dos primeiros planos urbanísticos concebidos para São Paulo, nem 

todas, porém, incorporadas ao projeto do urbanista francês. 

 O anel perimetral a envolver o Centro, ou Triângulo, por exemplo, fora parcialmente proposto 

pelo próprio Silva Freire em seu plano de 1910, que exigia o nivelamento e prolongamento da 

Rua Líbero Badaró e a ligação da Rua Boa Vista com o Largo do Palácio (atual Pátio do 

Colégio), por meio da construção de um viaduto, o futuro Boa Vista, só executado em 1930 

(interligação viária, aliás, que comparecia nos três planos estudados por Bouvard), sendo 

neste diagrama o terceiro lado do anel representado pelas Ruas Benjamin Constant e São 

Francisco. 

O alargamento da Rua Conceição (atual Avenida Cásper Líbero) estabelecendo a ligação das 

estações ferroviárias da Luz e Sorocabana com o Centro, era a interpretação de Bouvard da 

solução presente no projeto do engenheiro Alexandre de Albuquerque, que criava uma 

avenida nova para interligar as estações de trem e a nova área comercial da cidade por ele 

proposta. Outra sugestão, presente neste último projeto, era a construção de uma grande 

praça circular na intercessão de três novas avenidas a serem abertas (substituídas no 

diagrama por três ruas já existentes que deveriam ser alargadas e encompridadas: São João, 

Duque de Caxias e Palmeiras), sendo o novo logradouro (chamado no diagrama de Praça de 

Reunião das Três Avenidas), muito provavelmente, tal como no projeto de Alexandre de 

Albuquerque, modelado a partir do exemplo da Place de l’ Etoile parisiense. 

Quanto ao alargamento e prolongamento da Rua São João, a ideia vinha sendo defendida por 

Raimundo Duprat na Câmara dos Vereadores desde 1908, quando ocupou o cargo de prefeito 

interino da Capital, numa das várias licenças concedidas ao prefeito Antônio Prado. O 

urbanista Bouvard, em seu plano, preferira omitir a proposta do ex-vereador, mas este 

conseguiu vê-la aprovada pelos edis em 1911 e 1912, sendo os trabalhos de alargamento 

iniciados a partir desse último ano pelo então prefeito Raimundo Duprat. 
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O diagrama aqui exposto prenuncia com clareza o Esquema teórico de São Paulo (1924), 

elaborado pelo engenheiro João Florence de Ulhoa Cintra (1887-1944) que, para 

desenvolvimento de sua versão, teve de levar em consideração a extraordinária expansão 

urbana da cidade e o sensível aumento do fluxo de veículos motorizados nas vias paulistanas, 

sucedidos no transcorrer de apenas catorze anos. 
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Fig.12- Joseph-Antoine Bouvard (1840-1920). Foto de autoria não identificada, 

1900. 
    Fonte:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exposition_universelle_de_1900_-

_portraits_des_commissaires_g%C3%A9n%C3%A9raux-Joseph-Antoine_Bouvard.jpg> 
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Diretor honorário dos serviços de arquitetura, passeios, viação e plano da cidade 

de Paris, entre 1897 e 1911, Joseph-Antoine Bouvard detinha reputação internacional firmada 

em mais de 40 anos de atividade como arquiteto e urbanista. Entre 1907 e 1909, trabalhou 

para a municipalidade de Buenos Aires (Argentina) num projeto de remodelação muito 

admirado no Brasil. De passagem pelo País em 1911, foi chamado pelo Barão de Duprat para 

se pronunciar a respeito dos planos então desenvolvidos para a cidade de São Paulo.  

                        Como resultado de seus trabalhos – pelos quais recebeu a importância de 5000 

libras esterlinas  – , enviou em 15 de maio de 1911 um relatório sucinto, em que enumerava os 

pontos mais importantes de seu projeto.  Apresentado sob a forma de sete peças aquareladas, 

este último foi entregue em setembro daquele ano, sendo em parte reproduzido no Relatório 

de 1911 encaminhado à Câmara Municipal de São Paulo pelo prefeito Raimundo Duprat. 
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Fig.13- Primeira página da carta enviada por Bouvard ao prefeito Conde de Prates, 

encaminhando-lhe o projeto de sua autoria para a cidade de São Paulo. Paris, 11 de 

maio de 1911. 
                         Fonte: CAMPOS, Eudes. Arquivo Histórico de São Paulo – história pública da cidade. São Paulo: PMSP/IMESP, 2011. 
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TRADUÇÃODO TEXTO EM FRANCÊS: 

 

 

Rua de Verneuil, 55 

 

  Ao  Sr. Prefeito Municipal de São Paulo 

 

Sr. Prefeito 

 

Havendo o sr. gentilmente decidido, de acordo com a Câmara Municipal, confiar-me a missão 

de tomar parte nos estudos de melhoramentos e extensão da capital do estado, tenho a honra 

de lhe transmitir, juntos,os resultados de meu trabalho. 

                                                                     A saber: 

1°- Planta geral da cidade, com indicações propostas no presente e para o futuro. 

2°- Planta de conjunto das modificações previstas no centro da capital. 

3°- Plano de alinhamento e alargamento da Rua da Conceição, para formar um bulevar 

constituindo uma via de grande circulação e uma entrada monumental no eixo da estação das 

[...] 
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       Fig.14- Barão de Duprat (1863-1926). Foto de autoria não identificada, início   

do século  XX 
                                  Fonte:<http://bernardoschmidt.blogspot.com.br/2014_01_01_archive.html> 
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Foi durante a gestão do Barão de Duprat, segundo prefeito de São Paulo, gestão transcorrida 

entre 1911 e 1914, que o projeto Bouvard começou a ser implantado. Conforme denúncias na 

Câmara Municipal, atingiu-se no período o que todos achavam “impossível”: a “prodigiosa” 

reconciliação da propriedade com a desapropriação. Como observavam com ironia certos 

vereadores, a desapropriação perdera aquele caráter odioso, tornando-se benquista e 

simpática... 

Não havia dia em que os vereadores não fossem procurados por interessados em prolongar a 

Rua X, em alargar a Rua Y e em abrir a Rua Z. Havia proprietários que se deleitavam em 

suportar espoliações, que se compraziam em sofrer esbulhos. Um, por exemplo, havia 

comprado numa rua um prédio de cinco contos, mandou passar escritura por dez, conseguiu 

vendê-lo à municipalidade por 50. E corria comprar mais adiante um terreno compreendido 

no traçado de uma rua projetada. Outro tinha seus capitais perseguidos pela desapropriação: 

já havia padecido dois ou três acordos, sempre no mesmo ponto da cidade, e ia naturalmente 

sofrer mais três ou quatro... 

Em março de 1913, o Município comprou por 45 contos um prédio que havia sido vendido em 

janeiro por 15. Comprou em abril desse mesmo ano por 232 contos, quatro prédios velhos que 

haviam sido adquiridos em abril de 1912, com mais 11 casas em outros pontos da cidade por 

90 contos, e assim adquiriu quatro imóveis por quase três vezes mais do que haviam custado 

um ano antes! Pelas datas de aquisição, percebe-se que os imóveis adquiridos pela Prefeitura 

deveriam estar situados, muito provavelmente, nas proximidades da Rua  São João. 

A persistência do prefeito na defesa do alargamento e prolongamento dessa via, 

transformando-a numa ampla avenida que se estenderia mais tarde por vários quilômetros 

até a Água Branca, parece confirmar a existência de interesses pessoais que teria tido nesse 

projeto. Indo o prefeito ao ponto de deixar em segundo plano as obras do projeto Bouvard, 

para dedicar-se à obtenção na Câmara Municipal da aprovação de leis que permitissem a 

realização de seus propósitos.  
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Fig.15-Washington Luís Pereira de Sousa (1869-1957).Foto de autoria não 

identificada, 1914-1919.  
                     Fonte:<http://library.kiwix.org/wikipedia_pt_all_12_2012/A/Washington%20Lu%C3%ADs.html> 

 

Genro do 2º Barão de Piracicaba (1830-1898), Washington Luís Pereira de Sousa, foi o terceiro 

prefeito da cidade, apontado pelo Partido Republicano Paulista como político com 

competência à altura do desafio de ocupar um cargo administrativo durante uma grave crise 

financeira.  

Em suas duas gestões, de 1914 a 1917 e de 1917 a 1919 (para o segundo período foi eleito em 

1916 por voto popular direto, sem precisar de mandato na Câmara dos Vereadores como era 

até então exigido), Washington Luís teve de retardar vários itens do projeto de remodelação 

urbana que então estavam em andamento.  

Com a situação financeira sob controle a partir de 1916, Washington Luís, após solicitar novos 

empréstimos no Exterior, deu prosseguimento às obras do Parque Anhangabaú e iniciou  as 

do Parque do Carmo, futuro Parque D. Pedro II. 

 

                                                                *   *   *   * 


