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A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente os 

instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, 

todas as relações sociais [...] 

Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o 

globo. Necessita estabelecer-se em tôda parte, explorar em tôda parte, criar vínculos 

em tôda parte. 

Para exploração do mercado mundial a burguesia imprime um caráter cosmopolita à 

produção e ao consumo em todos os países [...] Em lugar do antigo isolamento de 

regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolvem-se um intercâmbio 

universal, uma universal interdependência das nações [...] 

Devido ao rápido apefeiçoamento [sic] dos instrumentos de produção e ao constante 

progresso dos meios de comunicação, a burguesia arrasta para a torrente da 

civilização mesmo as nações mais bárbaras. Os baixos preços de seus produtos são a 

artilharia pesada que destrói tôdas as muralhas da China e obriga a capitularem os 

bárbaros mais tenazmente hostis aos estrangeiros. Sob pena de morte, ela obriga 

tôdas as nações a adotarem o modo burguês de produção, constrange-as a abraçar o 

que ela chama civilização, isto é, a se tornarem burguesas. Em uma palavra, cria um 

mundo à sua imagem e semelhança. 
(MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. In: Id. Textos III. São Paulo: Edições 

Sociais, [197-]. p.24 e 25.) 

 

 vivo interesse despertado nos meios acadêmicos a partir das 

últimas décadas do século XX pela arquitetura brasileira da Primeira 

República não foi suficiente para suscitar uma investigação mais 

aprofundada sobre a arquitetura da época imediatamente anterior, correspondente ao 

Império. 

 Durante certo tempo o período republicano monopolizou a atenção de muitos 

pesquisadores, não obstante as primeiras grandes transformações do Brasil terem-se 

manifestado, de fato, em etapa precedente, durante a era imperial. 

 Foi sob a Monarquia que se deu o início da marcha do País em direção à 

“modernização”, fenômeno que, do ponto de vista cultural, pode ser interpretado como o 

desencadeamento   do  processo    de    “aburguesamento”   da    sociedade    brasileira.   Com   a  

desagregação do sistema econômico baseado no comércio e no escravismo, ao cabo de 

algumas décadas viu-se a estrutura social brasileira elevada à condição de uma sociedade em 

que a elite se deixava influenciar intensamente pelos valores burgueses internacionais, 
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sobretudo por meio de novas práticas de consumo, enquanto a economia do País, de natureza 

agrário-exportadora, embora já sem a presença do braço escravo, se mantinha periférica e 

dependente dos países industrializados. 

 Afinal, o que se chamou vulgarmente de processo de “europeização” do Brasil 

nada mais foi que o paulatino processo de integração do País no mercado capitalista global, 

que então vivia os primeiros dias da sociedade de consumo. Já em 1848, Karl Marx (1818-1883) 

e Friederich Engels (1820-1895) haviam descrito num texto clássico (Manifesto do Partido 

Comunista), do qual extraímos um pequeno trecho para figurar como epígrafe desta 

introdução, a maneira pela qual a burguesia dos países ricos ocidentais que então viviam a 

Revolução Industrial ia, ao longo do século XIX, abalando, corroendo, profanando com seu 

contato os sistemas sociais tradicionais, criando entre ela e as mais distantes regiões do globo 

fortes vínculos de dependência e exploração. Ao mesmo tempo que submetia o campo à 

cidade e os países “bárbaros ou semibárbaros” aos países industrializados (a exemplo das duas 

Guerras do Ópio movidas pela Inglaterra contra a China, entre os anos de 1839-1842 e 1856-

1860, e da abertura dos portos do Japão, levada a efeito em 1853 pela marinha norte-

americana por meio de ameaçadores tiros de canhão), as forças capitalistas obrigavam os 

países não industrializados tanto do Oriente, quanto do Ocidente a se submeter à sua 

economia e civilização. Todo esse processo de globalização da economia capitalista seria 

depois confirmado por vários historiadores do século XX, entre eles o destacado Eric 

Hobsbawm (1917-2012), autor de obras verdadeiramente referenciais. 

 Não obstante Marx e Engels terem narrado o processo de expansão da influência 

burguesa em escala mundial com termos indicativos de violência, necessário é convir que nem 

sempre se fez emprego explícito da força bruta. Pois a cultura burguesa, por meio da produção 

de seus bens de consumo, soube também exercer muito bem seu forte poder de sedução. O 

processo de integração do Brasil no mercado capitalista mundial aproximou-o gradativamente 

do sistema de valores da sociedade burguesa internacional, sobretudo por intermédio do 

consumo de bens exportados da Europa e do EUA. Aproximação que passou a certa altura ser 

intensamente defendida por frações das camadas dominantes locais e nacionais, seduzidas 

pela nova configuração que tomaram as relações internacionais sobretudo a partir dos 
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primeiros instantes da etapa imperialista do capitalismo monopolista, na segunda metade do 

século XIX. 

 Investigar a arquitetura paulistana relativa ao período monárquico é, portanto, 

através de um enfoque específico, ampliar, em última análise, o conhecimento acerca do 

intenso processo de mutação por que passaram vários setores da sociedade brasileira 

oitocentista. 

 

OS OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO E AS HIPÓTESES DE TRABALHO 

 

          Este trabalho visa contribuir para que venha a ser escrito um capítulo da História 

da Arquitetura no Brasil até hoje negligenciado, aquele reservado à arquitetura paulistana da 

época imperial. Os historiadores são unânimes em afirmar que o advento da República 

provocou modificações tais na estrutura do País, que seus desdobramentos vieram logo 

repercutir na arquitetura e na estrutura urbana das cidades brasileiras, especialmente da 

capital paulista. No entanto, todos sabemos que a fase de gestação política da República 

transcorreu ainda no Império e o mesmo necessariamente ocorreu com as condições que 

possibilitaram o surgimento de uma nova cultura material, florescente sob o período 

republicano, e na qual se incluía um novo tipo de arquitetura.    

                       Para efeito deste trabalho, estaremos aplicando o nome de capitalismo ao 

sistema econômico fundamentado no capital produtivo, em contraste com o sistema 

econômico mercantil, que lhe precedeu, dominado pelo capital comercial. Quanto ao termo 

burguesia, será usado na acepção de classe dirigente da sociedade capitalista, classe de 

proprietários que detêm os principais meios e instrumentos de produção, e cuja meta 

fundamental é manter sua supremacia sobre todas as outras classes e particularmente sobre o 

proletariado. Vemos desse modo que, em consonância com conhecidas teses das Ciências 

Sociais (Economia, Política, Sociologia e História Social), tanto o capitalismo quanto a 
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burguesia só surgem no Brasil com a formação da ordem social competitiva, propiciada pela 

economia cafeeira de exportação desenvolvida no Oeste da Província de São Paulo a partir de 

1870 e pela abolição da escravatura. No entanto, ao longo de nosso estudo observaremos que, 

muito antes desses acontecimentos estruturais terem ocorrido, a cultura burguesa 

internacional já se vinha infiltrando em determinados setores da camada senhorial brasileira, 

ficando disseminados entre eles os traços mais aparentes daquele grupo social. 

 A nosso ver, a cultura burguesa europeia oitocentista está competentemente 

retratada em sua complexidade em obra de Peter Gay (1923-.)1, A experiência burguesa da 

rainha Vitória a Freud. Nessa obra o autor repara que essa cultura “continua a desafiar o 

historiador a sondá-la mais a fundo, a extrair novas interpretações de seu solo 

inesgotavelmente rico”. Naturalmente, não seremos nós a levar essa empresa adiante, além 

que está de nossa capacidade e nossos objetivos imediatos. Interessa-nos tão somente 

enunciar aqui as características básicas da cultura burguesa do século XIX, à qual se fará 

constante referência neste trabalho. 

                                De natureza urbana, racionalista, secular e capitalista, marcas dessa cultura já 

podiam ser notadas no ideário iluminista que norteou todos os movimentos separatistas 

brasileiros a partir do final do século XVIII. A própria Constituição de 1824, não obstante ter 

sido outorgada de modo autoritário e em circunstâncias pouco propícias, trazia em seu bojo 

relevantes conceitos da filosofia liberal individualista. No decorrer do Império foram-se 

insinuando com maior nitidez algumas das principais características dessa cultura, o 

individualismo, o racionalismo científico, o progressismo tecnológico-empresarial e , entre os  

setores mais ricos da sociedade, o início do mais desenfreado consumismo, já notado por 

romancistas brasileiros, como Aloísio de Azevedo (1857-1913) e Júlio Ribeiro (1845-1890). . Ao 

mesmo tempo, foi-se constituindo o poder disciplinar de que tanto nos fala o filósofo e 

historiador francês Michel Foucault (1922-1984) em Vigiar e punir2, eficaz instrumento de 

dominação tipicamente burguês, responsável pela gradativa reorganização de todos os 

aspectos da sociedade brasileira, de acordo com uma tendência que não só persistiria, como  se 

intensificaria no transcorrer da Primeira República. 
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                               Já eram evidentes no Segundo Reinado os efeitos que o “quadriculamento” 

disciplinar – para usarmos uma expressão de Foucault – vinha produzindo, em vários níveis, 

sobre o corpo social brasileiro, entre eles, a criação das primeiras instituições e equipamentos 

de controle social (casas de correção, cemitérios municipais, hospitais, escolas, quartéis, etc.). 

Quanto à expansão do aparelho burocrático e seu disciplinamento incipiente (criação de órgãos 

com atribuições técnicas, providos de pessoal hierarquizado formado de especialistas 

diplomados), foi esse tema exemplarmente abordado, no ambiente europeu, por um sociólogo 

alemão de filiação intelectual diametralmente oposta ao marxismo (linhagem intelectual de 

alguns autores que acabamos de citar): Max Weber (1864-1920). Como veremos, tal fenômeno 

também ocorreu entre nós, sobretudo durante a segunda metade do século XIX.  Estaremos 

ainda examinando neste trabalho, a crescente ordenação do espaço urbano e a reestruturação 

do espaço doméstico, aspectos que também, não há dúvida, resultaram do processo de 

formação da cultura burguesa nacional, processo que se tornaria notável a partir da 

instauração da República. 

                               Portanto, ao permear pouco a pouco os estratos superiores da sociedade de 

nosso país, a cultura burguesa, de origem exógena, foi-se aos poucos penetrando na 

mentalidade, no comportamento e, sobretudo, no gosto consumista dessas camadas, até 

então compartilhando o etos luso-brasileiro. Se é fato que essa penetração nunca se mostrou 

bastante profunda, a ponto de erradicar de nossa sociedade significativos traços do 

patrimonialismo herdado de nossa pátria-mãe, devemos reconhecer que sua influência agiu de 

modo mais enérgico e eficaz nas transformações introduzidas nos mais diferentes aspectos da 

cultura material das mais importantes cidades brasileiras. 

              Em São Paulo, a camada senhorial nos anos de 1870 e 1880, composta 

basicamente de cafeicultores do velho Oeste paulista, que começavam a atuar 

concomitantemente como ágeis empreendedores capitalistas, tinha atrás de si uma ou duas 

gerações de antepassados enriquecidos na fase da economia mercantil. Grandes fortunas 

paulistas da primeira metade do Oitocentos haviam sido constituídas com capital inicialmente 

acumulado em pontos afastados do território brasileiro: nas minas de ouro de Cuiabá, na 

criação e na comercialização de gado muar ou vacum, provindos do sul do País, na 
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arrematação de impostos e nos negócios desenvolvidos no Interior. Muitos aventureiros, após 

enfrentar privações de toda a sorte em paragens distantes, retornavam às suas localidades 

paulistas de origem, ou se fixavam na Capital, para com o grosso pecúlio amealhado se 

estabelecer, definitivamente, como abastados lavradores de cana-de-açúcar ou poderosos 

proprietários de engenho. Alguns deles, porém, jamais se esqueceram de seus dias passados na 

mercancia e no final de suas vidas tornaram-se respeitáveis presidentes ou diretores de casas 

bancárias, mantendo a atividade agrícola num plano de interesse secundário. Esses homens, 

amantes do lucro, não desdenhavam decerto impregnar-se por novos sonhos de consumo, 

passando a ostentar certos índices de riqueza. Antônio da Silva Prado (1778-1875), que se 

tornaria líder da destacada família Silva Prado, por exemplo, futuro Barão de Iguape e pai de D. 

Veridiana (1825-1910), a primeira grande dama “burguesa” da sociedade paulistana, ao 

retornar em 1816 de suas lucrativas atividades comerciais desenvolvidas no interior da Bahia, 

trouxe com ele alfaias para sua casa lá adquiridas: pratos e xícaras de louça da Índia, baixelas e 

talheres de prata, cadeiras de palhinha, garrafas lapidadas, enfim tudo o que seguramente não 

iria encontrar naquela altura na cidade de São Paulo. 

            A respeito das origens das dinastias paulistas açucareiras e cafeeiras, assim se 

pronunciou Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982):  

De fato, à origem das maiores dinastias canavieiras e cafeeiras do século XIX, 

o que se encontra em São Paulo é com poucas exceções, um negociante ou 

um soldado, não raro uma coisa e outra do [sic] mesmo tempo, às vêzes 

algum advogado ou magistrado, europeus de preferência ou então brasileiros 

de primeira geração, que firmaram sua posição casando com a filha da terra e 

aplicando a renda em bens fundiários. 3 

 

 À guisa de ilustração, nomeia o insigne historiador alguns nomes notáveis que se 

encontravam nessa situação: Francisco Antônio de Sousa, reinol com direito a brasão de 

armas, depois casado na família Pais de Barros, que fez fortuna comerciando com o Mato 

Grosso; seu irmão, o brigadeiro Luís Antônio (1746-1819),  igualmente casado na mesma 

família, que se tendo dedicado também a especulações mercantes naquela região tornou-se 
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dono de inúmeros engenhos, constituindo a maior fortuna da época, e o brigadeiro Manuel 

Rodrigues Jordão (c.1778-1827), tio do futuro Barão de Iguape e um dos maiores “capitalistas”  

de seu tempo (ou seja, um daqueles que viviam de rendas e de empréstimo de dinheiro) em 

São Paulo, que enriquecera com seu pai homônimo, português, e também militar, no comércio 

de tecidos e ainda na compra de ouro em Mato Grosso, fazendo-se depois grande latifundiário. 

 Em contrapartida, alguns paulistas de antiga cepa e sem mescla recente com 

sangue lusitano, domiciliados fora da Capital, tinham começado a trilhar caminhos idênticos, 

como é o caso do patriarca Antônio de Barros Penteado (1740-1820), enriquecido na mineração 

e depois proprietário de fazendas de cultura em Itu (de quem descenderia a prestigiosa família 

Pais de Barros, que tanta influência exerceria sobre a vida política, econômica e social da 

Capital, durante o último terço do século retrasado, quando se rivalizava intensamente com a 

família Silva Prado)4. De nossa parte, baseando-nos em fontes biográficas e genealógicas 

comumente consultadas5, podemos acrescentar a essa lista o marechal José Joaquim da Costa 

Gavião Peixoto (1748-1821), português de Beja, filho de morgado, descendente de família 

aristocrática com direito a brasão de armas. Em São Paulo casou-se com a filha do eminente 

brigadeiro Joaquim José Pinto do Rego de Morais Leme (c.1775-1831), cujo avô, capitão-mor 

José de Góis e Morais (c.1670-1763), estivera nas minas onde adquirira grandes cabedais em 

lavras minerais, tornando-se depois disso proprietário de três grandes fazendas de criar nos 

Campos de Curitiba. O brigadeiro era ainda bisneto do prestigiado capitão-mor Pedro Taques 

de Almeida (?-1724), sendo, portanto, além de riquíssimo, descendente da autoproclamada 

fidalguia paulista.  

                        Poderíamos lembrar ainda de um dos bisavós do Barão de Iguape, da família 

Silva Prado, que legou a seus descendentes uma modesta fortuna inicial trazida das minas de 

ouro de Goiás6, ou ainda de uma figura exponencial da sociedade paulistana de fins do Império, 

o Marquês de Três Rios (1821-1893), cujo pai, natural de Curitiba, juntamente com o tio, o 

padre Aranha, fora um dos iniciadores do plantio de café na Província de São Paulo, na antiga 

vila de São Carlos, atual Campinas. É lícito pensar, neste caso, que o capital inicial do 

empreendimento fora acumulado na criação e na comercialização de gado, vacum ou muar, 

pois era justamente a criação de gado vacum a origem da fortuna de um outro personagem 
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estabelecido na Capital, proveniente do Rio Grande do Sul: o Barão de Antonina (1782-1875). 

Este, modesto tocador de gado, tornara-se ainda no tempo em que o botânico Auguste de 

Saint-Hilaire (1779-1853) estivera no Brasil o maior proprietário da região dos Campos Gerais 

(Paraná), e teve, mais tarde, na figura de um de seus genros Prates, também originários do Rio 

Grande do Sul, o comendador Fidélis Nepomuceno Prates (1786-1865),  o construtor de um dos 

primeiros sobrados puramente neoclássicos da cidade de São Paulo. 

                        Talvez possamos atribuir a proveniência de parte, pelo menos, da enorme 

fortuna do Barão de Itapetininga (1799-1876), a um de seus bisavós, que foi capitão-mor das 

minas de Mato Grosso; por outro lado, podemos garantir que a riqueza do Barão do Tietê 

(1793-1877) era recente e originária do comércio, tal como a de seu irmão, ambos originários da 

modesta vila de Santo Amaro,  o major Benedito Antônio da Silva (?-c.1899), dinâmico 

empresário, muito conhecido na capital paulista nos últimos dias do Império. 

                               O historiador Carlos de Almeida Prado Bacellar7, em sua dissertação de 

mestrado, Família, herança e poder em São Paulo: 1765-1855, discorda da tese que vê uma 

nítida associação entre o comércio e a grande lavoura paulista da primeira metade do século 

XIX. Segundo ele, os dados disponíveis indicam, ao contrário, que o processo de expansão da 

lavoura canavieira se deu muito mais por meio de autofinanciamento, como o prova o 

predomínio de senhores de engenho que jamais exerceram atividades relacionadas ao 

comércio, à mineração e ao tropeirismo. No entanto, a relação de algumas das mais 

expressivas fortunas paulistas, que acabamos de ver, parece revelar de modo cabal que ao 

menos essas últimas se formaram a partir não do açúcar propriamente, mas de atividades 

outras, anteriores – ou mesmo contemporâneas –, que possibilitaram uma grande e rápida 

acumulação de capital. 

            Como salienta Buarque de Holanda, pertencem os grandes proprietários de 

canaviais 

a uma raça ambiciosa, prática, adestrada na mercância, na milícia até na 

ronha forense, e que isenta de compromissos com o passado, disposta a 

enfrentar todos os riscos apta a socorrer-se, onde possível, dos mil recursos 
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que lhe ditou a familiaridade com a vida das cidades e mesmo de metrópoles, 

marcha para triunfar e ganhar o futuro.8 

 

 E é justamente dessa “raça” audaz, gananciosa, comprometida com o futuro e 

de cultura essencialmente urbana que emergirá a futura burguesia paulista, principal agente 

transformador da sociedade de então, como bem o demonstrou Florestan Fernandes (1920-

1995) em seu percuciente estudo A revolução burguesa no Brasil9. Obra, aliás, de que extraímos 

alguns conceitos sociológicos que, implícita ou explicitamente, permeiam esta tese. 

            Ao longo de nossas pesquisas foi possível perceber que em São Paulo, à medida 

que se deixavam imbuir no espírito burguês, frações das camadas hegemônicas passaram a 

adotar novos padrões de consumo, novos ritos de sociabilidade, novo ideal de domesticidade, 

novos padrões de higiene, novas formas de ostentação de riqueza e poder, novos valores 

ideológicos enfim, e que tudo isso ficou estampado de imediato nas construções recentes da 

cidade, erguidas com a concorrência da hábil mão de obra imigrante  portuguesa, alemã e 

mais tarde italiana, e até francesa  e dos engenheiros então recém-chegados da Corte ou do 

Exterior. 

                              De fato, como veremos oportunamente, representantes da camada hegemônica 

logo se envolveram pessoalmente na modernização técnica, programática e estética das 

construções paulistanas, seja montando olaria a vapor ou fábrica de pedra artificial, ou ainda de 

telhas planas e de cal de pedra, seja abrindo casa importadora de ferragens ou serraria a vapor, 

seja atuando como empreiteiros de obras públicas, seja abraçando a profissão de engenheiro, 

seja encomendando edificações de nova tipologia funcional e programática e de novo estilo 

arquitetônico. 

                                Em suma, podemos afirmar que o que nos interessa estudar aqui é a arquitetura 

realizada na cidade de São Paulo sob o Império, enfocada pelo prisma das transformações 

provocadas por um processo de rápida mudança cultural, sob a liderança de uma dinâmica 

classe social em gestação, a futura burguesia paulista. 

                              Não queremos dizer com este trabalho que as transformações sociais e culturais 

ocorridas em São Paulo, tal como em outras partes do país, se deram sem conflitos. Vozes 
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discordantes se fizeram ouvir, mesmo entre os setores hegemônicos, mas foram arrastadas 

pela força centrípeta do torvelinho que atingiu a sociedade brasileira a partir da segunda 

metade do século XIX. Naquele momento histórico, às camadas inferiores não restou senão 

expressar sua inadequação à nova ordem que se instaurava, talvez por meio de atos de 

vandalismo e de outras infrações, talvez por meio do incremento da criminalidade. 

 

A ABORDAGEM 

 

                               Uma vez eleito o nosso objeto de pesquisa, pretendemos abordá-lo de 

diferentes ângulos, contornando nosso objeto para assim melhor apreendê-lo. Para tanto 

estaremos estudando os fatores determinantes da arquitetura que mais atuaram durante o 

período de formação da cultura burguesa local: investigaremos a ampliação da divisão social 

do trabalho e as consequentes relações estabelecidas entre os profissionais da construção civil, 

dentro e fora do canteiro de obras; esmiuçaremos a rápida evolução por que passou a noção de 

autoria de projeto sob o influxo dos novos valores individualistas burgueses; acompanharemos 

as transformações técnico-construtivas a que foi submetida a arquitetura paulistana; 

identificaremos os conceitos de higiene e conforto então introduzidos; analisaremos o papel 

inovador dos preceitos edilícios criados ao longo da época imperial, em resposta às novas 

necessidades e às novas expectativas sociais. Por último, ensaiaremos a reconstituição da 

evolução formal da arquitetura paulistana referente ao período considerado, inventariando os 

edifícios e as manifestações artísticas mais significativas (mediante a identificação iconográfica 

das obras, a compilação de informações relativas a sua identificação e a análise e crítica 

arquitetônica), determinando os sucessivos estilos, as correspondentes influências culturais e 

ainda fazendo atribuições de autoria e datação. 

 Fica desse modo patente que o nosso interesse é privilegiar as contribuições 

trazidas pela nascente cultura burguesa, em detrimento das inevitáveis permanências culturais 

que se opuseram às transformações da arquitetura paulistana. Interessa-nos, particularmente, 
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rastrear a origem de questões que normalmente só são abordadas pela historiografia ao ser 

estudada a arquitetura do período subsequente, relativo à República. Nessa tarefa fomos 

auxiliados, aliás, pelas fontes por nós utilizadas, cuja natureza documental, por si só, facilitou 

que a nossa pesquisa se desenvolvesse no sentido desejado. 

 Como os diferentes fatores condicionantes da arquitetura acham-se 

intimamente inter-relacionados, é inevitável que os temas de cada um dos capítulos 

transbordem de um no outro. Diante disso, veremos que os engenheiros funcionarão como um 

verdadeiro fio condutor, percorrendo e dando unidade às diversas divisões do presente 

trabalho. A eles estará sendo concedido o merecido destaque, na qualidade de técnicos do 

saber prático e agentes do “progresso material” a serviço da cultura burguesa local em 

formação, muito embora tenhamos o cuidado de não restringir o nosso estudo à atividade 

desses profissionais, procurando não perder de vista o fato de que a modernização da 

arquitetura então em curso foi o produto de uma transformação de grande alcance e larga 

abrangência social, como aludimos anteriormente. 

 

FONTES DE PESQUISA 

 

 O desenvolvimento da pesquisa necessária à realização deste estudo e dos 

trabalhos programados que o subsidiaram exigiu a consulta a farta documentação primária, 

pois raramente as fontes secundárias disponíveis se detêm nos diversos assuntos por nós 

focalizados. 

 Por uma questão de acessibilidade, servimo-nos de modo básico de 

documentação oficial, manuscrita e impressa, e de informações extraídas de jornais, artigos e, 

principalmente, anúncios. É óbvio que isso acabou por produzir uma lacuna intransponível, 

aliás plenamente assumida: frente à natureza restrita de grande parte da documentação 

compulsada, essencialmente caracterizada por encerrar a visão de mundo das categorias 

dirigentes, tivemos de nos conformar em não deparar nunca com as vozes das camadas 
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subalternas, tragadas na voragem da modernização, vozes que, de resto, só com muita 

dificuldade se fizeram ouvir no decorrer do século XIX. 

 Foram consideradas fontes primárias de pesquisa: a documentação oficial 

relativa ao Império (legislação e anais do Senado e do Parlamento Brasileiro), à Província 

(legislação, Atas do Conselho da Presidência, Anais da Assembleia, relatórios presidenciais e 

demais papéis da administração pública provincial) e ao Município (Atas da Câmara e demais 

papéis da administração municipal, pedidos de alinhamentos de obras particulares, etc.); a 

documentação depositada em arquivos notariais; as obras impressas de época (jornais, 

revistas, romances, obras técnicas dedicadas à construção civil, obras de jurisprudência, etc.); a 

documentação privada encontrada em arquivos públicos, particulares e de instituições 

privadas; a documentação privada impressa (relatos de viajantes, biografias, memórias, 

crônicas, etc.); a documentação iconográfica e cartográfica da cidade de São Paulo, as 

raríssimas peças gráficas planimétricas relativas a construções do período e os próprios 

edifícios subsistentes, em número igualmente reduzido. 

              Na qualidade de fontes secundárias foram consultados: ensaios histórico-

econômicos e histórico-sociológicos relativos à Europa do século XIX, ao Brasil imperial e 

republicano, à região paulista e à cidade de São Paulo e obras historiográficas dedicadas à 

arquitetura internacional oitocentista e à arquitetura brasileira, paulista e paulistana referente 

ao mesmo período. Algumas dessas fontes foram de capital importância para a formulação de 

muitos conceitos de natureza mais geral emitidos neste trabalho, porém, via de regra, só serão 

mencionadas no texto quando houver transcrição de algum excerto. A esse respeito, deve-se 

consultar a relação de obras inclusa na bibliografia no final deste trabalho. 

 

A ESTRUTURA DO TRABALHO 

   

           Este estudo acha-se organizado em sete capítulos: 
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                               Inicialmente, no Capítulo 1, será apresentado um esboço de divisão cronológica 

da época monárquica em três fases, em que ficará estabelecida se não a causalidade imediata, 

ao menos o sincronismo entre a evolução das condições políticas, econômicas, sociais e 

culturais da cidade de São Paulo e o processo de transformação da arquitetura paulistana, com 

o duplo propósito de evidenciar as diferentes intensidades dinâmicas que presidiram esse 

processo e contextualizar historicamente os vários temas versados neste trabalho. 

                              A seguir, reconstituir-se-á em linhas gerais, num capítulo dividido em duas 

seções (Capítulo2), a evolução dos vários tipos de profissionais da construção civil que 

estiveram trabalhando na cidade de São Paulo ao longo da era imperial. O objetivo será 

caracterizar a atividade de cada uma das categorias profissionais, revelar o tipo de 

relacionamento que mantiveram entre si e delimitar sua contribuição ao processo de 

modernização da arquitetura paulistana. A segunda metade desse capítulo contém uma 

subdivisão dedicada à análise da carreira de um empreiteiro muito conhecido na época, que 

ilustra exemplarmente, a nosso ver, os conflitos de mentalidades ocorridos no seio das 

camadas dirigentes a partir do momento que começaram a aflorar os valores burgueses na 

sociedade paulista. 

                              No Capítulo 3 descreveremos a trajetória da condição de autor de projetos 

arquitetônicos numa sociedade em mutação, quando de uma atividade intelectual destituída 

de importância, passou com o tempo a ser objeto de disputa entre os profissionais da 

construção civil e de admiração por parte dos segmentos mais avançados dos estratos sociais 

superiores. 

              No Capítulo 4 examinaremos a gradual substituição dos sistemas construtivos 

tradicionais em uso na cidade de São Paulo durante o período monárquico, por outros, 

dependentes da importação, da mecanização e da industrialização. Faz parte desse capítulo 

uma subdivisão destinada ao estudo detalhado do emprego do tijolo paulistano sob o Império, 

já que, como veremos, a generalização da utilização desse elemento construtivo de forma 

estrutural constituiu o mais relevante fenômeno técnico ocorrido na arquitetura da cidade 

referente à época estudada. 
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 Em seguida, no Capítulo 5, acompanharemos a introdução e a divulgação dos 

novos conceitos de higiene e conforto na arquitetura paulistana, consequência direta da 

revolução científica e de usos e costumes sucedida no âmbito da vida burguesa internacional. 

Muito embora tenha ocorrido em fins do Império uma notável expansão de novos programas 

arquitetônicos, em razão da crescente complexidade da vida capitalista, limitar-nos-emos aqui 

a examinar três tipos de edificações a que esses conceitos mais sistematicamente se aplicaram: 

os edifícios residenciais, os edifícios hospitalares e os edifícios escolares. 

  O estudo da legislação em vigor na era imperial, no que afeta à questão urbana e 

edilícia, revelará no Capítulo 6 o descompasso que se foi estabelecendo entre as arcaicas leis 

civis, de um lado, e de outro, as novas concepções e representações de cidade partilhadas pelas 

categorias dominantes e expressas com fidelidade nas posturas municipais. 

              No último capítulo do trabalho, Capítulo7, abordaremos a evolução das formas e 

expressões arquitetônicas das construções paulistanas ao longo do período enfocado. Para 

tanto, desenvolveremos três seções em que examinaremos sucessivamente a linguagem 

arquitetônica conservadora da primeira metade do século XIX, a lenta introdução do 

Neoclassicismo cortesão e a subsequente irrupção do Historicismo e do Ecletismo, duas 

correntes que dificilmente se distinguem no Brasil e aqui assumiram formas variadas, 

sobretudo, em função das novas técnicas construtivas, dos novos programas de necessidades e 

dos novos valores simbólicos adotados por uma sociedade sujeita a profunda transformação. 

 Encerrando o trabalho será feita a exposição das principais conclusões, 

fundamentadas no estudo realizado. 

               A seleção de imagens, bastante extensa, sem no entanto ser exaustiva, buscará 

corroborar as conclusões do texto, sendo acrescentadas sempre que possível informações 

complementares por meio de legendas. 

            Queremos esclarecer, por fim, que na última parte, antecedendo as Fontes 

Bibliográficas e a Bibliografia, acham-se arroladas as abreviaturas utilizadas nesta obra. E que 

para complementar as informações desta pesquisa preparamos uma relação onomástica bastante 

extensa. 
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