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         YAN DE ALMEIDA PRADO E A ANTIGA ARQUITETURA DE                        

SÃO PAULO    

 

                                                                                                            Arq. Eudes Campos 

 

Procuramos recuperar aqui alguns aspectos do trabalho historiográfico pioneiro realizado por Yan de Almeida 

Prado acerca de antigas construções erguidas em São Paulo durante o período 1860-1900. Sua obra no campo 

da historiografia da arquitetura paulistana consta basicamente de dois artigos publicados em revistas, datados 

de 1929 e 1951, e de um ensaio especialmente redigido, em 1957, por solicitação do Grêmio da FAUUSP. Além 

disso, temos em nosso poder reproduções muito esmaecidas, já quase ilegíveis, relativas ao texto 

datilografado de 1929, em versão anterior à publicada, a um excerto não identificado, talvez trecho de uma 

solicitação de tombamento referente a imóveis situados no bairro dos Campos Elísios, e a anotações 

manuscritas assentadas em caderno, aparentemente destinadas a um estudo não levado avante. Material que 

também nos suscita algumas considerações. 

Todas as transcrições dos textos de Yan apresentadas neste trabalho foram objeto de atualização ortográfica. 

e, em alguns casos, de pontuação. Nessas transcrições, correções, acréscimos e comentários feitos por nós 

acham-se inseridos entre colchetes. 

 

NOTA BIOGRÁFICA  

 

endo hoje em dia a vida e obra de Yan de Almeida Prado ou, antes, de João 

Fernando de Almeida Prado (1898-1987) (fig.1), relativamente pouco 

conhecida, achamos conveniente iniciarmos nosso estudo apresentando 

alguns dados biográficos básicos referentes a sua pessoa.  

                         Oriundo de um meio socioeconômico e cultural privilegiado, foi o próprio Yan  

quem forneceu algumas informações sobre si mesmo à professora Aracy Amaral no final da 

década de 1960 1. Nasceu em Rio Claro (SP), na Fazenda Paraguaçú, em 8 de dezembro de 

1898. Fez curso secundário em São Paulo, no Ginásio Lusitano. De 1912 a 1914, estudou em 

Viena no Schreibers Institut, e em Paris no Liceu Jeanson-Sally, onde foi  contemporâneo  de 

um jornalista  carioca  muito  conhecido  no  início  do  século   XX   chamado    Benjamin    

Costallat   (1897-1961).  De   volta   ao  Brasil,  terminou    seus   estudos  no  Ginásio  Osvaldo 
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Fig. 1- Retrato a óleo de João Fernando de Almeida Prado (1898-1987), mais conhecido como 

Yan de Almeida Prado. Autoria de Dimitri Ismailovitch Satanof(1892-1976), 1953. Acervo da 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
Aqui o retratado está com cerca de 54 anos de idade. Como de hábito, fez-se retratar em robe de chambre, no caso, cor 
de cinza. Ao fundo, a paisagem da mítica São Paulo oitocentista, inspirada na vista executada por Arnaud Julien  Pallière 
(1784-1862) em 1821. 
Fonte: <http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=D&cd=3071> 

http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=D&cd=3071
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Cruz. A seguir, entrou para a Faculdade de Direito de São Paulo, curso que deixou 

inconcluso2.  

                          Como tinha certo talento para o desenho, frequentou as aulas do pintor 

Georg Elpons (1865-1939), num curso fundado em 1914 com José Wasth Rodrigues (1891-

1957) e com o escultor William Zadig (1884-1952) 3. Participou da Semana de Arte 

Moderna de 1922 “a quatro mãos”, com o artista paulistano Antônio Paim Vieira (1898-

1988), chegando a colaborar na revista modernista Klaxon (1922-23) com uma ilustração 

fora do texto4 (fig.2). Publicou crônicas e ilustrações na revista paulistana A vida moderna 

(1906-29) e colaborou na Revista de Antropofagia (1928-29) com um romance publicado 

em capítulos (Os três sargentos). Executou ainda ilustrações para o livro Raça (1925) de 

Guilherme de Almeida (1890-1969) (fig.3) e para Vida e morte do bandeirante (1929), de 

Antônio de Alcântara Machado (1901-1935). 

                           A partir da década de 1930, paralelamente a uma intermitente carreira de 

jornalista, inicia a de historiador, publicando inúmeros trabalhos, hoje pelo visto pouco 

lidos. Além de dois romances (o já citado Os três sargentos e outro chamado A testemunha, 

um  roman à clef), lançou, em 1976, um livro bastante polêmico sobre a Semana de Arte 

Moderna de 1922, avaliado por Gilberto Freire (1900-1987) como “desigual, cheio de altos 

e baixos”. Com essa obra, ao que parece, pretendeu ajustar contas com certos 

personagens naquela altura já falecidos. Mas o fez sem medir as conseqüências de seus 

atos. A publicação provocou a ruptura de uma longa amizade mantida com Paulo Duarte 

(1899-1984), que reagiu de modo violento ao conteúdo do livro, ameaçando açoitar o 

autor em plena face5. 

                          Bibliófilo, formou uma coleção brasiliana de grande importância, vendida, em 

1962, à Universidade de São Paulo, núcleo da atual biblioteca do Instituto de Estudos 

Brasileiros da USP – IEB6. É possível que questões financeiras o tenham levado a tomar 

essa atitude, pois desde o início da década de 1950, tentava doar, sem êxito, a referida 

coleção à Prefeitura de São Paulo, conjuntamente com um terreno de sua propriedade nos 

Campos Elísios.  A principal condição para que a doação se efetuasse era que a 

municipalidade se comprometesse a colaborar na construção de uma sede para a coleção, 

sede na qual, ele próprio residiria, ao mesmo tempo que continuaria a zelar pela 

conservação e ampliação  do acervo doado7.     
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Fig. 2-Desenho hors texte, publicado na Revista Klaxon, número 6, de outubro de 1922. 
Autoria de Yan de Almeida Prado. 
Fonte: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01005560#page/10/mode/1up> 
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Fig. 3- Imagem da primeira guarda do livro Raça, de autoria de Guilherme de Almeida (1890-
1969), 1925. Desenho de Yan de Almeida Prado. 
Fonte: <http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/gal/content/_8055447786_large.html> 
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                            Enólogo renomado, Yan é hoje mais lembrado por ter sido um generoso 

anfitrião, de gosto apurado, que durante muitas décadas manteve o hábito de receber 

amigos, conhecidos e personalidades para o almoço em casa, três vezes por semana: às 

terças-feiras, quintas e sábados8. Aos sábados, só eram recebidos nove dos mais íntimos 

amigos. Recepcionava na maioria das vezes de modo bastante informal, em pijama e robe 

de chambre, só colocando terno em raras ocasiões, quando havia senhoras presentes, via 

de regra esposas que acompanhavam visitantes9.  

                          Irradiava grande simpatia e demonstrava possuir vasta cultura. Enquanto foi 

rico (sempre viveu de rendas), soube aproveitar muito bem a vida. A França era a sua 

segunda pátria. Falava quatro línguas estrangeiras: francês, alemão, inglês e italiano. 

Incansável causer, sabia ser irônico, ferino, até sarcástico. Em casa, pontificava cercado de 

valiosas pinturas, belas peças de antigo mobiliário brasileiro e incontáveis livros, 

conservando, porém, o arranjo interno de seu lar em permanente estado de aconchegante 

desordem.  Na sala de jantar, à mesa, guarnecida de porcelanas Limoges ou Saxe, cristais 

Baccarat e velha prataria, eram servidas iguarias preparadas por cozinheira da casa, 

sempre regadas de preciosos vinhos oriundos de sua mítica adega10. 

                         O lar em que habitava chegou a ser apelidado, em razão da hospitalidade com 

que eram recebidos os convidados, de Pensão Humaitá por um dos habitués, o jornalista e 

cronista Marcelino de Carvalho (1905-1978). Humaitá era o nome de uma das ruas que 

formavam a esquina onde se situava o imóvel, que, na verdade, tinha como endereço 

principal a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, n. 966. 

                          Solteirão convicto, mantinha sua privacidade sob total sigilo, o que dava 

motivos a discretas especulações entre os comensais mais curiosos, que não se sentiam 

encorajados a abordar o assunto abertamente com o anfitrião 11. 

                   Depois de muitos anos, decidiu mudar-se da velha e arruinada casa da Rua 

Humaitá para um casarão que mandou construir num terreno de sua propriedade na Rua 

Guaianases, n. 1035, de acordo com o projeto do engenheiro Adolfo Lindenberg (c.1924- ).  

Projeto de sóbrias linhas neocoloniais, executado conforme a orientação precisa do 

proprietário (fig.4 ), e construído no já então decadente bairro dos Campos Elísios.  Aí,   no  
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Fig.  4 -Antiga casa de Yan de Almeida Prado na Rua Guaianases, n. 1035, no bairro dos 
Campos Elísios, São Paulo. Foto Google Maps, 2011.                                                                                                                                                             
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final da vida, vivia com uma empregada e uma dúzia de gatos, cuidando das rosas do 

jardim  e recebendo pouco12. Faleceu em São Paulo com quase 89 anos de idade em 22 de 

outubro de 1987.  

 

YAN E O INTERESSE PELA ANTIGA ARQUITETURA  

 

                           Conforme vimos, Yan sentia-se atraído por diferentes manifestações do 

espírito humano: história, literatura, demais artes em geral e... enologia. Neste estudo, 

pretendemos, contudo, abordar uma faceta que, salvo engano, se mantém até hoje 

inexplorada, seu interesse por Arquitetura, mais especificamente, pela antiga arquitetura 

da cidade de São Paulo. 

                         É sabido que o escritor tinha fumos de aristocrata. Descendia de uma família 

ituana de grande distinção e seu próprio pai, José de Almeida Prado (1858-1900), fora 

colaborador de Luís Gonzaga da Silva Leme ((1852-1919) em seus estudos genealógicos, 

tendo o autor de Genealogia paulistana (1903-1905) lastimado o fato de José haver falecido 

antes de a grande obra ter vindo à luz.  

                        Vários dos hábitos cultivados por Yan denotavam sua natureza elitista e 

conservadora: monarquista, tinha não só vivo interesse pela nobreza do Almanaque de 

Gotha, como pendor para receber regularmente para almoços em dias marcados, numa 

versão masculina do sistema de salon vigente na França de séculos passados13. Sua 

refinada atividade intelectual materializava-se, sobretudo, na redação de trabalhos 

historiográficos de certa expressão e na reunião de uma grande coleção brasiliana muito 

admirada, formada à custa de muito dinheiro e frequentes viagens à Europa. 

                          Num de seus retratos a óleo, naquele que se acha hoje depositado no acervo 

do IEB, fez-se retratar à moda de um grand seigneur do século XVII ou XVIIII, em robe de 

chambre com um livro na mão, chegando a ser definido por Gilberto Freire como um dos 

“mais fidalgos quatrocentões “ de São Paulo (figs.5 a 8). No canto direito da tela, no alto, 

ao lado de sua figura esbelta e sobranceira, veem-se estampadas as armas   familiares dos  
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Fig. 5- Retrato a óleo de Yan de Almeida Prado, na casa dos trinta ou quarenta anos. Autoria e 

data desconhecidas. Acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. 
Vaidoso, Yan fez-se retratar aqui seguindo uma tradição que remonta às eras barroca e clássica, durante as quais os 

homens das camadas sociais mais altas se deixavam pintar em trajes caseiros, na intimidade do lar, geralmente rodeados 

de objetos que simbolizassem seus gostos pessoais ou atividades profissionais. Quando pertencentes à nobreza, muitas 

vezes não deixavam de incluir na tela as respectivas armas nobiliárquicas, tal como se vê na imagem aqui reproduzida. 

Fonte: <http://www.teses.uspbr/disponiveis/16/.../dissertação_bianca.pdf> 
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Fig. 6- Retrato de aristocrata desconhecido. Obra do pintor francês Carle van Loo (1705-1765). 
O gosto barroco ainda preponderante na época manifesta-se na composição agitada do personagem retratado, 
sobretudo em seu desalinho, com a camisa aberta ao peito, sem gravata, e envolto por um magnífico robe de seda, 
exuberantemente florido. 
Fonte:< http://pinterest.com/pin/246994360785734276/> 
 

  

      

  

http://pinterest.com/pin/246994360785734276/
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Fig. 7- Retrato do comerciante norte-americano, rico e refinado,  Ward Nicholas Boylston 
(1747-1828). Obra do pintor John Singleton Copley (1738-1815), 1767.     
 O empreendedor bem sucedido, mais tarde grande benfeitor da Universidade de Havard (Cambridge, 
Massachussetts,USA), é representado aqui como um jovem aristocrata, na intimidade de seu lar: em robe de chambre de 
cor sóbria, sem peruca e coberto por um barrete de seda vermelha. Como era comum no século XVIII, fez-se acompanhar 
de grossos livros sobre a mesa, demonstrando ser apaixonado pelos estudos e constante leitura. O navio visto ao fundo  
parece aludir ao gênero de negócio que fez a fortuna do retratado. 
Fonte:< http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Nicholas_Boylston_by_John_Singleton_Copley_1767.jpeg> 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Nicholas_Boylston_by_John_Singleton_Copley_1767.jpeg
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Fig. 8- Reprodução do ex-líbris de Yan de Almeida Prado, executado pelo hábil xilógrafo 
Adolf Köhler (1882-1950). 
Fonte:<http://www.bazardaspalavras.com.br/ex_imagens.php> 
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Almeida Prado, de Itu. Tema que se repete no ex-líbris de Yan, belamente gravado pelo 

competente xilógrafo   alemão Adolf Kohler   (1882-1950). Até o próprio  pseudônimo  não 

deixa de revelar um tipo de esnobismo, já que é a forma  búlgara do nome João. Cognome 

que, asseguram, lhe foi conferido pela mãe. 

                        De fato, a Pensão Humaitá não deixava de causar certo estranhamento e 

admiração naqueles que a visitavam pela primeira vez. Evocam-nos essas reuniões a 

lembrança do célebre salão parisiense mantido pelo Barão d’Holbach (1723-1789), 

frequentado exclusivamente por visitantes masculinos, em geral enciclopedistas. Com 

conversações de alto nível, excelente comida, vinhos caros e ampla biblioteca à disposição 

dos convivas, é possível que esse salon tenha servido de fonte de inspiração para que Yan 

organizasse o seu. Talvez mais modesto ou um pouco menos intelectualizado, mas nem 

por isso menos concorrido.       

                         O interesse por história e artes, pela vida dos paulistas muitos ricos, levou-o 

provavelmente a voltar a atenção para os velhos casarões paulistanos. Em sua intensa vida 

social, Yan decerto não devia perder a oportunidade de travar relações com outras pessoas 

de mesmo nível, ao mesmo tempo que se mantinha próximo da própria parentela, 

objetivando obter informações acerca das velhas moradias ricas de São Paulo.  Foi 

certamente a partir de então que começou a coletar dados sobre a cidade de outrora. É 

evidente que seus trabalhos sobre o assunto não eram fruto de pesquisas documentais 

sistemáticas – ele, aliás, praticamente nunca citava suas fontes –, mas o resultado de anos 

de informações cuidadosamente recolhidas, aqui e ali, por meio de contatos mantidos 

com amigos, parentes e  conhecidos dos donos de antigos palacetes. Fato que fica 

patente, sobretudo, com a leitura do Documento C, anexo ao final deste trabalho. É 

perceptível que para Yan vida social e arquitetura não constituíam assuntos que 

mutuamente se excluíssem, muito pelo contrário. Por vezes, falava mais sobre as relações 

familiares mantidas entre os proprietários de determinados imóveis do que sobre os 

edifícios propriamente, traindo assim um interesse talvez herdado do pai. 

                          O primeiro artigo de autoria de Yan sobre a antiga arquitetura paulistana foi 

publicado num número da revista Ilustração Brasileira, do Rio de Janeiro, durante a 

segunda etapa de atividades dessa publicação, desenvolvida entre 1920 e 1930. Tratava-se 

de periódico bem cuidado, fartamente ilustrado, voltado para um público formado pelas 
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camadas mais altas da sociedade e dedicado a assuntos amenos, tais como, artes 

plásticas, literatura, história, cotidiano, vida social, moda, decoração de interiores etc. 

Mário de Andrade (1893-1945), antes de ser modernista, publicara trabalhos nessa revista, 

entre eles, uma crônica no número de fevereiro de 1921 que falava das construções 

paulistanas contemporâneas, na época dominadas pelo Ecletismo. No dizer de Mário, a 

capital paulista havia-se transformado numa exposição internacional, com edificações 

influenciadas por diferentes estilos e culturas. Para ele, a saída para o impasse que a 

arquitetura paulista de então apresentava era o estilo neocolonial, considerado o 

verdadeiro estilo brasileiro. 

                         Quando, oito anos mais tarde, Yan publicou seu artigo num número especial 

da revista carioca (n. 109, setembro de 1929), com o tema “A arquitetura e as artes afins 

em São Paulo”, os destinos da arquitetura brasileira estavam, mais do que nunca, em 

pauta. Para Mário de Andrade o estilo neocolonial já não mais servia, a solução agora era a 

arquitetura moderna, que estava naquela altura sendo gestada na Europa e que aqui teria 

de se adaptar à cultura brasileira. Pouco depois, eclodiria a Revolução de 1930 e o 

arquiteto Lúcio Costa (1902-1998), ao assumir a direção da Escola Nacional de Belas-Artes, 

introduziria na instituição profundas (embora efêmeras) modificações modernizantes.  

                       A Yan essa polêmica toda parecia não lhe dizer respeito. É possível mesmo que 

nem visse com muita simpatia os exemplares de arquitetura moderna que então iam 

surgindo, pois quando mandou erguer sua residência nos Campos Elísios nos anos de 

1960, optou por um projeto – é preciso reconhecer –, de sensaborona feição neocolonial. 

Seu artigo de 1929 propunha recuperar os primórdios da arquitetura eclética em São 

Paulo, sucedidos numa época em que as construções oitocentistas da cidade haviam 

começado a se afastar da tradição construtiva local, tomando como fonte de inspiração os 

modelos que, no entender das elites de então, eram os únicos merecedores de serem 

imitados em seus mínimos detalhes, os produzidos no âmbito da arquitetura europeia de 

fins do século XIX.  

                      O interesse que Yan manifestava ter pela antiga arquitetura paulistana, não era, 

no entanto, acompanhado de um profundo conhecimento sobre o assunto. Alguns 

exemplares remanescentes na década de 1920 foram examinados no texto, sobretudo os 

exemplares de arquitetura doméstica, mas a respeito deles Yan não adiantava nenhum 
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dado objetivo quanto a datação ou autoria. Como se tratava de uma crônica, a abordagem 

da matéria mostrava-se na  verdade  bastante  superficial,  denunciando  o  diletantismo  

do    autor .                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Estaria ele consciente de seu pioneirismo ao versar sobre um tema que naquela 

altura não atraia a atenção de mais ninguém?  A leitura do Documento B, no final deste 

trabalho, demonstra perfeitamente que sim.  Em 1929, Yan falava dos primeiros tempos de 

um estilo de arquitetura que a partir da década seguinte logo entraria em fase de extinção. 

Naquela altura, porém, muito provavelmente eram raros os leitores que estavam dispostos 

a prestar a atenção nesse tipo de temática. Os arquitetos ecléticos que se mantinham em 

plena atividade não se interessavam pelas primeiras manifestações desse estilo em São 

Paulo, porque estas eram tidas como grosseiras e superadas, quer do ponto de vista 

construtivo ou estilístico, quer do ponto de vista programático ou funcional. Os arquitetos 

neocoloniais, por seu turno, desprezavam as construções ecléticas em geral, porque 

repudiavam o academismo internacionalizado em que elas se fundamentavam, totalmente 

alheias às raízes da cultura nacional. Enquanto os arquitetos e críticos que lutavam por 

introduzir uma arquitetura de vanguarda no Brasil, queriam na verdade fazer tabula rasa de 

todo o resto, cuidando apenas para que no futuro não houvesse passadistas de nenhuma 

espécie. 

                       Yan teria de esperar muitos e muitos anos para que começassem a despontar os 

primeiros estudos sérios sobre a arquitetura eclética no Brasil, isto é, estudos realizados não 

a partir de uma ótica funcionalista, e portanto de caráter  essencialmente condenatório, 

mas baseados nas ideologias vigentes  durante o século XIX e o primeiro quartel do século 

seguinte. Estudos novos que, quando dedicados à arquitetura paulistana, haveriam 

necessariamente de se firmar, ao menos em parte, em suas próprias pesquisas. 

 

                               SÃO PAULO ANTIGO E A SUA ARQUITETURA (1929)  

Neste texto, com certo sabor de crônica, Yan traça de modo ligeiro a evolução da arquitetura da cidade, 

desde o final do século XVIII até o início do século XX, identificando alguns exemplares então 

remanescentes, sobretudo de arquitetura doméstica. Embora apresentando lacunas e imprecisões, 

constitui texto pioneiro, que servirá de guia de pesquisa para as próximas gerações de historiadores da 

arquitetura paulistana. 
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                        Como podemos confirmar pelos Documentos A e D (ver Anexos), o artigo 

originalmente se iniciava com uma longa parte introdutória, em que o autor buscava 

contextualizar do ponto de vista socioeconômico e cultural as construções paulistanas do 

início do século XIX. A primeira referência a um exemplar de arquitetura doméstica paulistana 

remete à casa da Marquesa de Santos (1797-1867), considerada uma das habitações mais 

antigas da cidade. Fora erguida (por ordem do ricaço português Alves de Castro) no fim do 

século XVIII, senão em meados do mesmo século, afirma Yan, sem revelar a fonte em que se 

baseou para fazer tal asserção. Informação, aliás, que pesquisas documentais posteriores não 

confirmariam.  

Seu aspecto não mudou da marquesa de Santos para cá, de sorte que ainda 
podemos ver como era um dos mais vistosos palacetes de S. Paulo estudantino. 
 
 

                        Yan considerava a fachada com inflexões neoclássicas do edifício, que então se 

via, proveniente do tempo da marquesa (fig. 9), revelando assim desconhecer as imagens 

que o fotógrafo carioca Militão Augusto de Azevedo (1837-1905) tomou da cidade por volta 

de 1862. Imagens das quais várias já bem conhecidas dos historiadores e pintores ligados ao 

círculo do Museu Paulista, quando seu diretor, Afonso de Taunay (1876-1958), encomendou 

quadros pintados a óleo executados a partir de algumas dessas fotos para dispô-los ao longo 

dos corredores da sede da instituição.  

                        Não devemos, porém, censurá-lo por esse equívoco. Afinal, só há poucas décadas 

descobriu-se que a fachada neoclássica da referida construção era produto de uma reforma 

modernizante e uniformizadora dos dois sobrados interligados em que a marquesa viveu até 

a morte (fig.10). Provinha essa intervenção da época em que a Mitra Diocesana adaptou o 

edifício para transformá-lo em palácio episcopal, na década de 1880. 

 

Também o palacete de D. Domitildes [sic] não era dos maiores, porque neste 

ponto se lhe avantajava a residência do segundo marido da marquesa, o brigadeiro 

Rafael Tobias de Aguiar [1795-1857], sita na rua do mesmo nome. O sobrado – 

recentemente demolido [c. 1927] – era muito simples, porém quem passava pelo 

viaduto de S. Ifigênia podia devassar o interessantíssimo pátio dos fundos.   Era     
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Fig. 9- Vista da antiga Rua do Carmo (atual Roberto Simonsen). À direita, em primeiro plano, 
antigo palácio episcopal, então ocupado pelos escritórios da Companhia de Gás. Aqui, no 
século XIX morou a Marquesa de Santos. Em seu tempo, a casa era constituída de dois 
sobrados interligados, que mantinham fachadas diferentes. 
Fonte: sem referências. 
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                Fig.10- Reconstituição gráfica aproximada das fachadas  dos dois sobrados interligados onde 

morou a Marquesa de Santos, na Rua do Carmo, em São Paulo durante o século XIX. Desenho 

do Autor, executado com técnica digital, 2008. 
                Foi provavelmente a marquesa  quem mandou introduzir alterações na parte externa das construções geminadas com o 

propósito de integrar parcialmente as respectivas fachadas. As coberturas dos imóveis que tinham cumeeiras com 

alturas diferentes, passaram a exibir uma estranha solução, que fazia a transição entre os dois telhados. No sobrado, três 

portas-balcões intercaladas entre vãos de espaçamentos diferentes  receberam uma bacia contínua, na tentativa de se 

criar uma axialidade central que disfarçasse a assimetria do conjunto. 

                      Fonte:< http://www.arquiamigos.org.br/info/info16/i-estudos.htm >                                                                                                                                                                                                                                      
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todo    rodeado      de  varandas,   com  escadas  a   dar  comunicação aos diversos 

andares, e que lhe trazia certo aspecto de habitação espanhola. [...]  

 

                  Surpreendemos aqui uma característica de Yan que se acentuará com a idade, 

que é a de confundir certos nomes de pessoas. No caso da marquesa chamou-a Domitildes 

em vez de Domitila. Chegamos a supor que talvez ainda não conhecesse na ocasião o livro 

de Alberto Rangel (1871-1945) sobre os amores entre D. Pedro I (1798-1834) e a marquesa,  

editado  em  1916.  Mas,  ao  consultar  a parte inicial desta crônica sobre a velha 

arquitetura paulistana (Documentos A e D), constatamos que aí é feita clara menção à 

obra do autor pernambucano.    Deve-se então atribuir esse tipo de falha a alguma razão 

mais profunda e complexa, quiçá de origem fisiológica, que se agravará à medida que o 

tempo for passando14. Por outro lado, Yan nos concede informações sobre o fundo da casa 

do brigadeiro, que consideramos preciosas. Essa moradia, cuja datação aproximada foi 

feita há alguns anos, mediante a consulta a documentação camarária (c. 1798), possuía 

dimensões extraordinárias para a época (fig.11). A fachada lateral voltada para o caminho 

da Luz (atual Rua Brigadeiro Tobias) dispunha de nada menos do que 16 janelas em cada 

piso, havendo sido construída originalmente para o secretário do governo da capitania, o 

coronel Luís Antônio Neves de Carvalho. Quanto ao agenciamento curioso citado por Yan, 

supomos que ele remonte à reforma que o imóvel sofreu em 1867, conforme anúncios de 

jornal, quando a antiga moradia abrigava o Colégio União. Escadas e passadiços teriam 

sido construídos no fundo do prédio para facilitar o acesso e deslocamento físico de alunos 

e funcionários do colégio. 

                         A seguir, passa Yan a tratar dos Pais de Barros, importante família de Itu cujos 

principais membros aos poucos se transferiram para São Paulo, onde logo se expandiram 

social e economicamente, apoiados por parentes que já, havia muito tempo,  viviam na 

cidade, entre eles os Sousa Queirós e os Sousa Barros.  O patriarca dessa família 

interiorana era o 1º Barão de Piracicaba (1781-1876), chegado a São Paulo por volta de 

1870. Para alcançar de modo rápido a Estação da Luz, caso tivesse de ir visitar suas 

fazendas de café estabelecidas no interior, foi morar na antiga casa de Miguel Carlos 

(fig.12), que  tempos  antes   servira  de  palácio  episcopal,  situada  no ponto   em   que    a   
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Fig.11- Casa do coronel Neves de Carvalho, construída por volta de 1798, e mais tarde adquirida 

pelo brigadeiro Tobias de Aguiar. Tal como se apresentava em fins da década de 1920: com 

jardim fronteiro e fachada lateral já em demolição. Desenho a carvão de Augusto Esteves, 1952. 

Acervo do Museu da Faculdade de Medicina da USP.  

Reprodução: José Rosael 
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Fig.12- Vista da Rua da Constituição, atual Florêncio de Abreu, em direção à cidade. À 

esquerda, fundo da velha casa de Miguel Carlos, depois palácio episcopal e a partir de 1870, 

residência do 1º Barão de Piracicaba. Foto de Militão Augusto de Azevedo, c. 1862. 
Fonte: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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atual   Rua    Paula  Sousa  desemboca  na  Rua     Florêncio  de  Abreu.  Ampla  casa  

construída      em  fins  do  século  XVIII  (c.1784)  e derrubada entre  os anos de1890 e 1891.  

                      Como Yan provavelmente desconhecia os detalhes acima revelados, afirmou:   

 

 A primeira vivenda que construíram foi a grande casa de Da. Cândida de Campos 

Barros, antigamente toda recoberta de azulejos [sic], situada à frente do Hotel 

Terminus. [...] 

 

                         Nesta passagem o cronista se engana duplamente. A casa em questão, uma das 

primeiras neoclássicas erguidas na cidade, não havia sido construída por Cândida de 

Campos Barros (1823-1915),  embora pertencesse  essa  senhora  à família Pais de Barros. A  

casa fora mandada construir por um membro de outra família – os orgulhosos Gavião 

Peixoto, de recente origem portuguesa –, família que,    embora  politicamente   aliada   dos 

Barros, então filiados ao Partido Liberal, não tinha vínculo de parentesco direto com eles.  

Os Gaviões Peixotos, descendentes pelo lado paterno de família fidalga portuguesa com 

direito a brasão de armas e herdeiros pelo lado materno do riquíssimo e irascível brigadeiro 

Joaquim José Pinto do Rego de Morais Leme (c.1775-1831), mantinham laços familiares com os 

Vergueiros, também de origem lusa, e estes, por sua vez, tinham uma de suas integrantes 

casada na família Pais de Barros. Situada na esquina da Rua Alegre (atual Brigadeiro Tobias) 

com Episcopal (Washington Luís), a construção foi alinhada pela Câmara em 1858, por 

solicitação de seu primeiro proprietário, o chefe de polícia José Maria Gavião Peixoto, 

conforme lemos nas Atas da Câmara de São Paulo desse ano. 

                     A residência também nunca fora recoberta externamente de azulejos, como 

provam fotos de Militão, tomadas por volta de 1862 (fig.13). Mais tarde, porém, em 1957, 

Yan adiantaria uma informação muito relevante acerca dessa casa: dentro de uma cartela, 

na fachada, estava inscrita a data de 1860. Dessa informação chegou a duvidar o professor 

Carlos Lemos (1925-  ), porque a construção já parecia muito deteriorada em foto de Militão 

tomada por volta de dois anos depois de concluída. Mas a valiosa informação de Yan seria 

confirmada por pesquisa nossa, já que o terreno onde a casa fora erguida havia sido 

alinhado em 1858, como vimos (fig.14).  
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Fig.13- Pormenor de foto de autoria de Militão Augusto de Azevedo, datada c. 1862, 
mostrando a fachada principal da casa de José Maria Gavião Peixoto. Acervo da Biblioteca da 
FAUUSP. 
Pela imagem constata-se que a construção não era forrada de azulejos, ao contrário do que dizia Yan. No tímpano do 
frontão, são visíveis as armas dos Gaviões Peixotos, tendo um cormorão dos Gomes Peixotos como timbre sobre o elmo, 
segundo o Armorial Português  (1919),de C. L. dos Santos Ferreira.  
Reprodução : Paulo César Garcez  
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  Fig. 14- Foto da antiga casa neoclássica de José Maria Gavião Peixoto (1820 ou 1821-1882), 

quando, degradada, era ocupada por hotéis de ínfima categoria. Foto datada de c. 1957, de 

autoria atribuível a Yan de Almeida Prado. Pertencente ao acervo do historiador e hoje em 

poder do Autor. 
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Depois surgiu o palacete do barão de Piracicaba, notável pela magnífica grade que  

tem  à     frente  do    jardim,   do  lado  da  rua  Brigadeiro   Tobias.     Nos   fundos, 

havia uma chácara cheia de enormes jabuticabeiras, que podiam ser vistas da rua 

apesar da altura dos muros. Era a casa um verdadeiro palácio pelas dimensões e 

severidade das linhas. [...]        

                            

                        Yan refere-se aqui ao notável palacete do 2.º Barão de Piracicaba (1830-1898), 

sobrinho do 1º barão de mesmo título nobiliárquico. Edifício construído a partir de 1875, 

segundo a solicitação de alinhamento feita pelo proprietário, hoje conservada no Arquivo 

Histórico de São Paulo. Como não chegou a ter notícias a respeito do antiquado  solar do 

barão mais velho, não fez menção a essa residência em seu texto, moradia que na segunda 

metade do XIX já era vista como uma rústica e desconfortável construção. Mas em relação à 

imponente moradia do 2º barão, publicou uma bela imagem que seria, mais tarde, muitas e 

muitas vezes reempregada por historiadores da arquitetura paulistana (fig.15).                       

              Na sequência, Yan cita outra casa notável: 

 

 Mais adiante, vê-se o palacete de Rafael Aguiar de Barros, onde está atualmente 

o Tribunal de Justiça. Seu maior ornamento são enormes colunas, a suportar 

graciosa platibanda com estátuas em estilo Império de bom quilate. [...] 

 

                   Rafael Aguiar Pais de Barros (1835-1889) era outro sobrinho do 1º Barão de 

Piracicaba. Rico, culto e refinado, recorria habitualmente aos préstimos do engenheiro 

alemão Mateus Häussler, que desde 1882 vinha construindo para o primo Diogo de Barros 

(1844-1888) e agora para ele, de acordo com o que descobrimos em nossa tese de 

doutorado. Confrontando os Documentos A e D verificamos que a revisão definitiva do 

artigo de 1929 suprimiu trecho de grande interesse na caracterização do prédio acima 

referido. O Documento A trazia a informação de que as altas colunas da fachada eram de 

“mármore branco inteiriço”, passagem eliminada na versão publicada, sem que o autor se 

desse conta da relevância do teor informativo  que se perdia para os futuros pesquisadores 

da    história    da   arquitetura       paulistana        (   a   menos  que     esse      teor      se      tenha  
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Fig.15- Imagem da casa do 2º Barão de Piracicaba (1830-1898), erguida na Rua Brigadeiro 
Tobias em 1875 e demolida em 1942. Foto datada de c. 1929, de autoria  provável de Yan de 
Almeida Prado. Publicada em seu artigo da Revista Ilustração Brasileira. Acervo da Biblioteca 
da FAUUSP. 

                   Fonte: PRADO, Yan de Almeida. São Paulo antigo e a sua arquitetura. Illustração brasileira. Rio de Janeiro, anno X, n. 109, s.p., set. 
1929 

            Reprodução: José Rosael  
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mostrado errôneo, no que pouco acreditamos  porque  o  prédio  era  de  fácil  acesso,  por 

ser de    uso   público    na   época,   havendo sido fotografado  provavelmente pelo próprio 

Yan para ilustrar o artigo).   

                          Sobre esse palacete (fig.16), assim nos expressamos num dos Informativos 

AHSP, do Departamento do Arquivo Histórico de São Paulo15: 

 

A Häussler deve também ser creditada a bela residência neorrenascentista, 

erguida, entre 1885 e 1887, na Rua do Brigadeiro Rafael Tobias para [...] Rafael 

Aguiar Pais de Barros, fazendeiro e advogado. Mundano, sofisticado, viajado e 

adepto do turfe, para ele Haüssler teria projetado uma ampla moradia de 

aparência neopalladiana, que se destacava graças ao pórtico suportado por quatro 

grandes colunas inteiriças de mármore branco existente na fachada [...] Rafael, na 

verdade, fazia questão de acompanhar de perto as novas tendências políticas e 

culturais disseminadas entre os jovens de sua geração e com a mesma posição 

social, havendo-se tornado abolicionista e republicano. [...] 

 

             E continua Yan em sua crônica:  

                                                                                                                                                                

Na vizinha rua Florêncio de Abreu, estavam as residências também apalaçadas, 

do barão de Tatuí, do marquês de Itu (todos titulares da mesma família) e de 

Fernando Pais de Barros, à esquina da rua Paula Sousa. Ao lado destacava-se 

das demais a de Antônio Pais de Barros, hoje pertencente ao Sr. Cunha Bueno 

[1851-1929]. [...]            

       

                        Neste trecho, Yan enumera várias moradias dignas de nota pertencentes à 

família Pais de Barros. A casa do Barão de Tatuí (1831-1914), por exemplo, sabemos que 

ficava na esquina da Florêncio de Abreu com Episcopal (hoje Washington Luís), lado par 

desta última via, mas Infelizmente nunca encontramos iconografia relativa a esse imóvel 

(fig. 17). A do Marquês de Itu (1823-1889), de fato encomendada pela marquesa viúva 

(1838-1917), fora construída por Ramos de Azevedo com financiamento do Banco União de 

São Paulo, no tempo do Encilhamento (1889-1895). Projeto provável de autoria do 

engenheiro alemão Maximilian Hehl (1861-1916). Hehl desde 1890 trabalhava com Ramos 

de Azevedo no Banco União. Ramos ocupava o cargo de diretor da carteira imobiliária  e  

Hehl, de chefe  do  escritório   técnico   do   banco.   Planejava       luxuosas    residências   para   
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Fig.16- Imagem da casa do Dr. Rafael Aguiar Pais de Barros (1835-1889), já então ocupada 

pelo Tribunal de Justiça. Construída entre c. 1885 e 1887, provavelmente de autoria do 

engenheiro alemão Mateus Häussler. Foto datada de c. 1929, supostamente tomada por Yan 

de Almeida Prado. Publicada em seu artigo da Revista Ilustração Brasileira. Acervo da 

Biblioteca da FAUUSP. 
Fonte: PRADO, Yan de Almeida. São Paulo antigo e a sua arquitetura. Illustração brasileira. Rio de Janeiro, anno X, n.   109, s.p., set. 
1929 
Reprodução: Pedro Campos . 
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    Fig.17-Pormenor da planta da cidade de São Paulo datada de 1881, executada pela Companhia 
Cantareira e Esgotos.  Dentro do círculo vermelho,  vê-se a projeção horizontal da casa do Barão 
de Tatuí. 

   Fonte: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
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membros   das  camadas  superiores     da       sociedade        paulistana,    aproveitando      

para     introduzir     um  estilo  mais  atualizado  em  relação   ao praticado pelo mestre. Hehl 

era representante do Ecletismo europeu finissecular, que se caracterizava pela concepção 

de ricas habitações burguesas providas de plantas mais complexas e alçados muito 

enfeitados. A casa da marquesa, por exemplo, destacava-se das demais por exibir grande 

cúpula metálica sobre o pórtico da entrada (fig.18). No tempo do Encilhamento, sendo 

abundante a oferta de dinheiro, a demanda por projetos residenciais de luxo cresceu tanto 

que Hehl devia muitas vezes inspirar-se em plantas publicadas em revistas especializadas 

estrangeiras, ou simplesmente copiá-las, como também vimos em nossa tese de doutorado.                      

                        Yan menciona a seguir a casa de Fernando Pais de Barros, mas neste ponto 

comete um engano. A casa de esquina da Rua Paula Sousa, pegada a de Antônio Pais de 

Barros (1840-1909) não pertencia a Fernando, mas a um neto do  1º Barão  de  Piracicaba, o 

engenheiro Antônio Francisco de Paula Sousa (1843-1817), que acabou cedendo o nome à 

rua para qual sua residência voltava uma das fachadas. O palacete do engenheiro Fernando 

Pais de Barros, cunhado e primo do engenheiro Paula Sousa, na verdade ficava do outro 

lado  da  esquina,  originalmente moradia  da  finada  sogra  de  Fernando,   D. Maria Rafaela   

Paula Sousa (1827-1895). Tanto a casa de Paula Sousa (fig.19), quanto a de sua mãe, Maria 

Rafaela, resistem até hoje às picaretas (fig.20), embora já se mostrem infelizmente muito  

degradadas. Com relação ao palacete de Antônio Pais de Barros, ocorre dizer que se tratava 

de um projeto datado ainda dos dias do Império (c.1888-c.1890), tendo sido provavelmente 

projetado pelo próprio Ramos de Azevedo, dada a sobriedade neorrenascentista que essa 

construção, há muito desaparecida, apresentava (fig.21).                        

                        Entre as imagens de edifícios que ilustram a crônica de Yan, acha-se uma 

referente a sobrado não mencionado no texto, mas que constitui importante exemplar na 

cadeia evolutiva da arquitetura paulistana. Trata-se de sobrado sito na Rua Florêncio de 

Abreu, identificado pelo autor como sendo a residência de D. Rafaela Cantinho (fig.22). Foi 

através dessa identificação que pudemos recuperar um pouco da importância histórica 

dessa moradia apalacetada.  Cantinho era o sobrenome da esposa de  José  Maria  Gavião  

Peixoto ,   Maria Cantinho.  A   partir     disso,    deduzimos    que     após     0 falecimento     do    
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Fig.18- Palacete da Marquesa de Itú, construído na Rua Florêncio de Abreu no início dos anos de 
1890, financiado pelo Banco União. Provável autoria de Maximilian Hehl (1861-1916), então 
chefe do escritório técnico do banco. Foto de Otto Rudolf Quaas, tomada para o álbum de 
realizações  de Ramos de Azevedo, c.1904. Acervo da Biblioteca Central da Escola Politécnica da 
USP. 
Projeto encomendado pela marquesa viúva, após a morte do marido ocorrida em janeiro de 1889. Obra financiada pelo 
Banco União de São Paulo, instituição financeira fundada em 1890 e falida em 1917.  Um dos dois portões de ferro 
fronteiros do imóvel sobrevive hoje, adaptado, na frente do Museu Vicente de Azevedo, no Ipiranga, segundo fonte do 
próprio museu. Notam-se nele as inicias M e I, indicando o título da proprietária. 
Fonte:< https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/4b/04/be/4b04beead82c06971a1bbe8474f19549.jpg> 
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Fig.19- Reconstituição gráfica aproximada da casa do engenheiro Antônio Francisco de Paula 

Sousa (1843-1917). Imóvel construido após a abertura da atual Rua Paula Sousa em 1891 com 

finaciamento do Banco União.  Projeto de autoria do engenheiro e arquiteto Ramos de 

Azevedo e colaboradores.  Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2008. 
                      Fonte:< http://www.arquiamigos.org.br/info/info16/i-estudos.htm > 
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Fig.20- Imagem da casa de D. Rafaela Paula Sousa (?-1895). Erguida provavelmente 
entre 1891 e 1893. Depois herdada por seu genro Fernando Pais de Barros. Foto de Otto 
Rudolf Quaas, tomada para o álbum de realizações  de Ramos de Azevedo, c.1904. Acervo da 
Biblioteca Central da Escola Politécnica da USP. 
Fonte: AZEVEDO, F.P. Ramos d’. Album de construcções. São Paulo: Escriptorio technico do engenheiro ..., [1904?]. 
Reprodução: José Rosael 
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      Fig.21- Imagem da antiga casa de Antônio Pais de Barros (1840-1909), na época da 

foto propriedade do Sr. Cunha Bueno (1851-1929). Provavelmente construída entre 

1889 e 1891. Projeto do engenheiro Ramos de Azevedo.  Foto datada de c. 1929, de 

suposta autoria de Yan de Almeida Prado. Publicada em seu artigo da Revista Ilustração 

Brasileira. Acervo da Biblioteca da FAUUSP. 
          Fonte: PRADO, Yan de Almeida. São Paulo antigo e a sua arquitetura. Illustração brasileira. Rio de Janeiro, anno X, n.   109, s.p., set. 

1929 
     Reprodução: Pedro Campos.  
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 Fig.22- Imagem da segunda residência de José Maria Gavião Peixoto, construída na Rua 

Alegre, depois Florêncio de Abreu, entre 1876 e 1878. Mais tarde, herdada por D. 

Rafaela Cantinho. Foto datada de c. 1929, de provável autoria de Yan de Almeida Prado. 

Publicada em seu artigo da Revista Ilustração Brasileira. Acervo da Biblioteca da FAUUSP. 
                  Fonte: PRADO, Yan de Almeida. São Paulo antigo e a sua arquitetura. Illustração brasileira. Rio de Janeiro, anno X, n.   109, s.p., set. 1929 

Reprodução Reiche Bujardão.  
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marido,    José Maria Gavião   Peixoto,    a   casa   tenha   passado    às    mãos    da    viúva.  

Depois     da      morte desta, o imóvel   teria   sido  herdado  por  uma  parenta  da  falecida, 

sobrinha talvez,  de  nome    Rafaela  Cantinho. Como vimos antes neste estudo e 

comprovamos em nossa tese, José Maria Gavião Peixoto inicialmente construíra uma 

residência neoclássica, entre 1858  e  1860, na   esquina   da Rua Alegre  (Brigadeiro   Tobias)    

com     Episcopal           (Washington    Luís),    mas  cerca de  quinze  anos   mais  tarde  deve  

tê-la   considerado ultrapassada. Por isso decidiu levantar outra moradia na parte posterior 

do terreno, voltada para a atual Rua Florêncio de Abreu. A nova habitação apresentava 

feição estilística diferente da primeira, pois já a meio caminho do estilo neorrenascentista.                                                                                                                                                  

                            Erguida  por  volta   de   1876,  a  nova    moradia    beneficiou-se    da 

inauguração da fábrica de pedra artificial (peças feitas com cimento moldado para serem 

aplicadas em decoração de fachadas), em atividade desde o ano anterior. O proprietário 

dessa indústria era o Dr. João Ribeiro da Silva (c.1835-1882) (fig.23), advogado formado pela 

Academia de Direito de São Paulo em 1858, descendente de portugueses e cunhado de dois 

outros   irmãos   Gavião   Peixoto,   Camilo   e   Bernardo  Avelino.   Confrontando ambas   as 

construções, podemos verificar a evolução estilística da arquitetura paulistana de elite no 

decorrer do último terço do século XIX. Enquanto o sobrado neoclássico da Rua Brigadeiro 

Tobias reproduzia fielmente  o  estilo  em voga  na  Corte  em  torno  de  1850,  a   segunda 

residência testemunhava certo avanço estilístico, materializado por meio de aberturas com 

arcos de sarapanel (no lugar dos superados arcos plenos), bossagens mais salientes, 

balaustrada no lugar de platibandas corridas e grandes mísulas de cimento a suportar o 

balcão do primeiro andar.  

                        A respeito da alta concentração de Pais de Barros na região da Luz, Yan assim se 

pronunciou: 

Aquela velha família Barros, gente sertanista das mais antigas do país, agrupou-se 

ali, formando o bairro Vieille Roche [*] Paulista. Algum tempo depois juntaram-

se no mesmo lugar mais famílias, como a do conde do Pinhal e outros, nas 

construções dos primeiros empreiteiros italianos que vieram nas grandes 

imigrações  compreendidas  entre 1880 e 1890. Porém, antes de tocar nesse 

período, que marca profunda transformação na arquitetura de S. Paulo, vamos ver 

ainda outro bairro antigo. [...] 

* A expressão francesa de vielle roche pode ser traduzida por de velha cepa. 
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 23- Retrato do Dr. João Ribeiro da Silva (c.1835-1882). Advogado, banqueiro e 

empresário. Desde 1869, dono da Olaria do Bom Retiro e da Fábrica de Pedra Artificial, 

fundada em 1875. Imagem fotográfica datada provavelmente de fins da década de 1870, 

com a inscrição M. Lemmi, S. Paulo, referente a Miguel Lemmi (Michele Domenico 

Angelo Lemmi, 1872-1913), gráfico e tipolitográfico a vapor, estabelecido na Rua de São 

João, n. 38, em São Paulo (c.1905). 
Como dissemos em nossa tese de doutorado, tal como o seu contemporâneo coronel Proost Rodovalho (1838-1913), João 
Ribeiro da Silva foi um daqueles membros da elite paulistana que, apostando no futuro desenvolvimento econômico e 
físico da cidade, se mostrou altamente interessado na fabricação de materiais de construção modernos e de boa 
qualidade. 
Fonte: RIBEIRO, José Jacintho. Chronologia paulista. São Paulo: Officinas do Diario Official, 1899. Partes I e II em 3v.  
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A casa do Conde do Pinhal (1827-1901) foi localizada por nós com o auxílio do 

professor Paulo César Garcez Marins (1968- ), do Museu Paulista. Tratava-se do antigo chalé 

que o então Conde de Três Rios (1821-1893) havia mandado construir em 1880 na Rua 

Brigadeiro Tobias, edifício que já tínhamos identificado em nossa tese, numa foto de 1887 

da autoria de Militão (fig. 24). Mais tarde, o Conde do Pinhal comprou o imóvel e mandou 

reformá-lo, removendo todos os elementos arquitetônicos característicos de chalé, 

provavelmente para conferir maior dignidade urbana à construção (fig.25).   

Conforme anunciado acima, Yan muda então de bairro e traça breve quadro, 

bastante idílico, da Rua São Luís, via que atravessava antiga propriedade do Barão de Sousa 

Queirós (1806-1891) – também conhecido como Senador Queirós. Quadro cuja descrição 

nos aflige bastante, diante do encanto irremediavelmente perdido daquele trecho da 

cidade: 

 

Vista à tarde é uma maravilha. A arborização de cajazeiras forma túnel verde, que 

se junta às outras árvores – algumas  seculares – dos jardins próximos. A rua não é 

longa, mas em compensação está ladeada de palacetes, outrora pertencentes à 

família Sousa Queirós. [...] 

 

            E prossegue              

                                                                                                                                                                           

 Temos, logo no começo, ainda na praça da República a velha casa de Augusto de 

Sousa Queirós, onde no governo do Sr. Campos Sales [1841-1913] conspirou-se 

contra o regime. Um dos conspiradores era [o monarquista] Eduardo Prado 

[1860-1901]. Ao lado, na esquina da r. S. Luís, o palacete de Luis Antônio de 

Sousa Queirós, depois vendido a um comerciante português. O palacete fronteiro 

também pertencia à mesma família e hoje está de posse do Círculo Italiano. De 

todos era o mais grandioso e interessante. O casarão, situado no fundo de largo 

jardim, tinha a mesma linha do palácio Piracicaba, de que era contemporâneo. [...] 

 

Com relação à casa de Augusto de Sousa Queirós (1844-1900) – outro 

exemplar que detém uma posição de certa relevância na evolução do palacete paulistano,  

cujas        plantas         puderam         ser         parcialmente         reconstituídas      por      nós      a       
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Fig.24-Chalé de propriedade do então Conde de Três Rios (1821-1893), sito na Rua Alegre (hoje 

Brigadeiro Tobias). Pormenor de foto de autoria de Militão Augusto de Azevedo, datada de 

1887. Acervo do Museu Paulista. 
À  extrema esquerda, chalé de propriedade do Conde de Três Rios, em construção entre os anos de 1880 e 1881, conforme 
documentação do AHSP. A autoria dessa construção talvez deva ser atribuída ao empreiteiro Giacomo Gandino, que, 
alguns anos depois, trabalhava para o conde em construções dessa mesma rua, conforme prova aquela mesma 
documentação. O imóvel em questão foi depois adquirido pelo Conde do Pinhal (1827-1901), que o reformou removendo 
todas as características de chalé. 
Fonte: <http://www.scielo.br/img/revistas/anaismp/v16n1/03f16.jpg. > 
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Fig.25- Vista da Rua Brigadeiro Tobias em 1914. À esquerda, na esquina, antigo chalé do 

Marquês de Três Rios (1821-1893), depois de reformado pelo Conde do Pinhal (1827-1901). À 

direita, conjunto de sobrados originalmente pertencentes ao Marquês de Três Rios, construídos 

nos anos de 1880 pelo empreiteiro italiano Giacomo Gandino. 
Fonte: Biblioteca Municipal Mário de Andrade 
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partir  de f0tos pertencentes ao acervo  da  Casa  da  Imagem,  tomadas  do  interior  da  casa  

por  volta  de  1910  ou   1920 –,    Yan adiantaria uma informação preciosa, em texto de 

1951, da qual, como de hábito, não    citaria a fonte: seu projetista era Eusébio Stevaux 

(1826-1904) (fig.26). Revelação de grande valia, que torna a casa o mais antigo palacete 

paulistano cuja autoria pode ser atribuída com certa segurança a um profissional 

preciso, além de se tratar da única obra de caráter privado e de uso residencial que pode 

figurar na lista dos trabalhos realizados pelo citado engenheiro francês (fig.27 a 29).                                                                                                         

Quando iniciávamos a pesquisa para a nossa tese de doutorado, entramos em 

contato com descendentes desse engenheiro e solicitamos a gentileza de nos enviar, se 

possível, todo o material que dispunham sobre sua carreira profissional. O farto material 

recebido, de diversificada origem, continha obras de variados tipos de engenharia, 

ferroviária, hidráulica, civil, etc., mas nada havia sobre trabalhos de arquitetura. Aliás, com 

exceção de Yan, nenhum especialista na historia paulistana jamais vinculou o nome desse 

engenheiro a alguma obra de arquitetura na cidade, fosse ela pública ou privada. Fomos nós 

que, por meio de laboriosa pesquisa em relatórios de presidentes da Província, aos poucos 

conseguimos montar o quebra-cabeças, pois nem sempre se fazia menção explícita ao 

nome de Stevaux. Tivemos de analisar a arquitetura dos vários edifícios governamentais da 

Capital, para chegar à conclusão de que ele, entre 1877 e 1885, fora guindado à condição de 

arquiteto “oficial” do governo, projetando e construindo as mais importantes obras públicas 

do período: a reforma da sede da Assembleia Provincial e Câmara Municipal (1877-1879) 

(fig.30), a reconstrução do Palácio da Presidência (1881-1885) (fig.31), a construção da 

Tesouraria de Fazenda (1881, a seguir interrompida e refeita mais tarde por Ramos de 

Azevedo) e a reforma da fachada da Faculdade de Direito (1884-1885) (fig.32).  Nesta 

empresa, fomos muito auxiliados pelo romance A carne de Júlio Ribeiro (1845-1890), pois 

esse autor, desprezando profundamente as construções executadas por Stevaux, fez 

questão de deixar cair no romance algumas observações cheias de ironia crítica, sem no 

entanto nunca se referir diretamente ao nome do engenheiro francês.  Contudo, se não 

fosse a informação proporcionada por Yan, nada saberíamos a respeito da arquitetura 

doméstica projetada por esse profissional que, embora destituído  de especial talento, bem 

merecia sair da obscuridade em que se encontrava injustamente mergulhado. 
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Fig.26- - Retrato  do  engenheiro  francês  Eusébio  Stevaux  (1826-1904), pintado  por  Almeida 

Junior (1850-1899) em 1894. Pormenor. 

Fonte: SÃO PAULO (Estado). Pinacoteca do Estado. Catálogo geral das obras. São Paulo: IMESP, 1988. 
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Fig.27- Imagem da casa de Augusto de Sousa Queirós (1844-1900). Construção anterior 

a 1881 e atribuída por Yan a Eusébio Stevaux. Foto datada de c. 1929, de provável autoria 

de Yan de Almeida Prado. Publicada em seu artigo da Revista Ilustração Brasileira. 
Fonte: PRADO, Yan de Almeida. São Paulo antigo e a sua arquitetura. Illustração brasileira. Rio de Janeiro, anno X, n. 109,   s.p., set. 1929 
Reprodução : Pedro Campos.  
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Fig.28- Reconstituição gráfica aproximada da planta do pavimento inferior da casa de Augusto 

de Sousa Queirós, deduzida a partir de fotos internas datadas da década de 1910/1920. Desenho 

do Autor, executado com técnica digital, 2010. 
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Fig.29- Reconstituição gráfica aproximada da planta do segundo pavimento da casa de Augusto 

de Sousa Queirós, deduzida a partir de fotos internas datadas da década de 1910/1920. Desenho 

do Autor, executado com técnica digital, 2010. 
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Fig.30- Paço da Assembleia Provincial e Câmara Municipal de São Paulo (1877-1879), projeto de 

Eusébio Stevaux, construção de Pietro Riccardini e Giacomo Gandini. Foto de autor não 

identificado, datada por volta de 1890. 
           Fonte: KOSSOY, Boris. Album de photographias do Estado de São Paulo, 1892. São Paulo: Kosmos, 1984. 
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 Fig.31- Imagem do Palácio da Presidência e seu jardim. Construção projetada por Eusébio 

Stevaux. Foto de Militão Augusto de Azevedo, 1887.  
Fonte: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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Fig.32-Imagem da Faculdade de Direito. Reforma empreendida por Eusébio Stevaux. Foto de 

Militão Augusto de Azevedo, 1887.  
Fonte: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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                         Quanto ao palacete então pertencente ao Círculo Italiano, mas antes 

propriedade de Antônio de Sousa Queirós (como vimos acima, em determinado ponto do 

Documento A, Yan evoca erroneamente o nome de Antônio no lugar de seu irmão 

Augusto], jamais teríamos reparado nessa edificação não fosse o  futuro historiador  chamar 

a atenção sobre este edifício doméstico de estilo neoclássico, já naquela altura bastante 

descaracterizado. Ampla residência que tinha a particularidade, única da cidade, de dispor 

de plantas em forma de T, como ocorria com alguns exemplares cariocas de mesmo estilo. 

A partir das plantas da reforma ocorrida na década de 1920, conseguimos propor 

reconstituição gráfica aproximada de sua disposição interna original (fig.33 a 35). 

                        Segundo Yan, na continuação da rua, persistia uma sequência de casas dos 

Sousa Queirós, só que estas eram mais recentes, pertencendo a fase ulterior da arquitetura 

paulistana. Havia dois palacetes localizados na extremidade da São Luís, fazendo esquina 

com a Rua da Consolação, e também o do Dr. Carlos de Sousa Queirós, naquela altura 

transformado em residência do arcebispo. 

 

                                       Todos eles apalaçados no meio de grandes parques e velho arvoredo. [...] 

 

                       Torna então Yan de novo ao outro lado da cidade, ocupando-se agora das 

construções existentes no tradicional bairro dos Campos Elísios. 

 

Elevavam-se diretamente junto da rua. No geral, não eram resguardadas por 

jardins. Nessa lista estão as casas do conde do Pinhal, de D. Olívia Guedes 

Penteado, Caio Prado (onde hoje está o Hotel Albion), Artur Furtado e muitas 

outras, assim como inúmeros sobrados comerciais da rua Florêncio de Abreu e do 

centro. Assemelham-se ao palácio Pallavicini de Gênova [fig.36]. Inspiram-se no 

classicismo do primeiro Barroco que reinou na Itália no séc. XVII, estilo acertado 

em S.Paulo, em virtude de se harmonizar com o clima e índole dos habitantes. A 

linha é severa, um tanto álgida. Os tetos, portas e janelas, altos e largos, próprios 

para uma região,[sic] onde apesar da altitude há longas estações quentes. O seu 

aspecto monumental lisonjeia aos fazendeiros, desejosos de estadear apulência 

[sic]. Não se distanciavam de muito as casas dos Campos Elísios, dos edifícios da 

Itália que lhes servia de modelo. Das inovações que apresentavam, as maiores 

eram alpendres laterais a servir de ingresso, feito de esguias colunas de ferro. Nos 

prédios comerciais o estilo era mais puro pela ausência dessas alterações. Um dos  
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Figs.33 a 35- Reconstituição gráfica esquemática aproximada da fachada (página anterior), 

planta baixa e  planta do andar superior da residência de Antônio de Sousa Queirós (meados da 

década de 1870), a partir das plantas de reforma executadas em 1923 para o Circolo Italiano. 

Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2008. 
Fonte: <http://www.arquiamigos.org.br/info/info16/i-estudos.htm>  
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   Fig.36- Fachada do corpo principal do Palácio Pallavicini  ou Interiano  Pallavicino em Gênova, 

Itália. Construído por Francesco Casella,  entre 1565 e 1567. 
Note-se que grande parte da decoração da fachada era originalmente pintada, decoração hoje já bastante esmaecida. 

        Fonte:< http://www.danielea.altervista.org/alla_scoperta_di_Genova/files_genovaXV-XVI/img/P1010167.JPG> 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

  

http://www.danielea.altervista.org/alla_scoperta_di_Genova/files_genovaXV-XVI/img/P1010167.JPG


53 

 

maiores daquela quadra era o antigo Correio. Porém o mais importante e 

grandioso, que ficou sendo a principal recordação da época,  é  o  antigo  Grande  

Hotel, cuja fachada vista da Travessa do mesmo nome [hoje Rua Miguel Couto], 

parece um Vitrúvio. [...] 

 

                         Dentre as construções citadas nesse passo, importa destacar o prédio do 

Correio, que o engenheiro alemão Mateus Häussler erguera para Eduardo Prates (1860-

1928), no antigo Largo do Mercadinho (atual Largo do Tesouro), a partir de 1887, no local 

onde hoje se levanta o edifício de muitos pavimentos ora ocupado pelo Tribunal de Alçada 

Civil. O prédio do antigo Correio Geral foi especialmente construído, parece, para ser 

alugado ao governo provincial e servir de repartição pública. Era um edifício de aparência 

excepcional para época, tendo no alto, no friso do entablamento, uma decoração em 

esgrafito, decorada com grutescos à moda da Renascença florentina (fig.37). Quanto ao 

edifício do Grande Hotel (1876-1878) (fig.38), considerado na época da inauguração o 

melhor hotel do Brasil era obra do engenheiro alemão Hermann von Puttkammer (1842-

1917) e seu sócio Carlo Arno Gierth, encomendada para um comerciante teuto-suiço, 

radicado na Corte, de nome Frederico Glette (?-1886). Cumpre ainda chamar a atenção para 

o fato de que Yan fez uma pequena confusão nessa passagem, ao afirmar que Caio da Silva 

Prado (1872-1947), morou num edifício então ocupado pelo Hotel Albion, quando na 

legenda de uma das imagens que ilustram o texto em análise afirma que o prédio servira de 

residência a Antônio Álvares Penteado (1852-1912). Pelo que pudemos averiguar, a segunda 

hipótese é que seria a verdadeira. 

               Segue Yan: 

Em seguida vieram os arquitetos e empreiteiros italianos, ou obedecendo ao estilo 

italiano, como acontecia a Ramos de Azevedo, que tiveram de adaptar o seu estilo 

às necessidades e hábitos do país. A principal tarefa consistiu em reduzir o 

pomposo Barroco dos séculos XVI e XVII, à casa de um pavimento sobre porão 

baixo. Daí partiram bairros inteiros, tais como Liberdade, Vila Buarque, Santa 

Ifigênia e outros, todos com aspecto bem definido, que ficou sendo peculiar a S. 

Paulo, completamente diverso das outras cidades brasileiras. [...] 

                                 

         E conclui: 
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Fig.37- Imagem do Correio Geral, cuja sede foi iniciada em 1887, segundo projeto do alemão 

Mateus Häussler. Foto de Kowalsky e   Hensler, datada por volta de 1892. 
           Fonte: KOSSOY, Boris. Album de photographias do Estado de São Paulo, 1892. São Paulo: Kosmos, 1984. 
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Fig.38- Representação do Grande Hotel (1876-1878), projeto de autoria de Hermann  von 

Puttkammer  (1842-1917) e Carlos Arno-Gierth. Construção de Francisco Pires. Ilustração de 

anúncio publicado em almanaque paulista de 1896 
Fonte: COMPLETO almanak...do Estado de São Paulo para 1896. São Paulo: Ed. Industrial de S.Paulo, 1896. 
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Depois do período do fazendeiro veio o do industrial, em que desapareceu a 

unidade de estilo. Sucedeu-lhe o ecletismo da atual Babel paulistas {sic]. Por toda 

a    parte    surgiram    os    Modern  Style,   Manuelino    (chamado    Manecas   ou  

Manezinho em Portugal), Normando, Sueco, Gótico, Hindu, Chinês, Alemão, 

Pseudocolonial, Luis XIII, XIV, XV, XVI, Império, etc., etc., que vemos nas ruas 

novas. 

Estava chegando o S. Paulo, de hoje. 

 

                           Com esse texto Yan se mostra pioneiro em termos de historiografia da 

arquitetura paulistana. Enquanto outros intelectuais se debatiam entre a condenação da 

arquitetura eclética então praticada, a defesa do estilo neocolonial ou da arquitetura 

moderna, Yan voltava os olhos para as origens de um estilo arquitetônico que só começaria 

a atrair a atenção dos historiadores nada menos do que de vinte e tantos anos mais tarde.  

                          Embora seu texto fosse superficial e não isento de equívocos, a linha evolutiva 

traçada por Yan mostrava-se em geral clara e correta, a ponto de servir de verdadeiro mapa 

do tesouro para os pesquisadores do futuro. Até as imagens que acompanhavam o texto, 

passaram a se constituir, em alguns casos, documentos únicos e insubstituíveis. No início 

das pesquisas para nosso doutorado, nós mesmos, por exemplo, nos colocamos na 

condição de meticuloso seguidor de Yan. 

 

 

 

                                    ARQUITETOS DE SÃO PAULO EM 1880 (1951) 

 

 

Neste artigo, escrito muitos anos depois da crônica de 1929, são fornecidos alguns dados objetivos sobre 

certas residências apalacetadas, localizadas principalmente no bairro dos Campos Elísios. Numa atitude 

incomum para a época, Yan chega a defender a preservação de um imóvel oitocentista que naquele 

momento se achava em vias de demolição. 

 

                         Cerca de vinte e dois anos depois de ter publicado o primeiro texto sobre 

antigas construções paulistanas, Yan volta ao tema num breve artigo que saiu no n.3 (1951) 
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da Habitat (1950-1965), revista especializada em artes e arquitetura. Dividido em três 

colunas, o texto concentrava-se numa página única.  

                       Tomando agora como pretexto algumas passagens do livrinho publicado em 

1882 intitulado Notas de viagem, assinado por Június, pseudônimo de Antônio de Paula 

Ramos Júnior, segundo Yan, mas hoje atribuído a Firmo de Albuquerque Diniz (1828-?), o 

historiador retorna à velha arquitetura paulistana, a partir dos anos de 1880, quando o 

Ecletismo se firmava entre nós por meio do estilo neorrenascentista. 

                         A primeira construção citada no novo texto é o Grande Hotel, já referido 

anteriormente.  Agora Yan menciona o nome de seu projetista: “o arquiteto alemão von 

Puttkamer” . 

 

Em clássico vignolesco de imponente aspecto quando visto da ladeira em que 

ostenta a maior fachada. A sua inauguração fora verdadeiro acontecimento. 

Antecipava, no dizer de muitos, as necessidades provincianas, deslumbrada a 

população pelo conforto e luxo da nova hospedaria. [...] 

 

                        O visitante Június havia-se hospedado nesse hotel nos primeiros anos da década 

de 1880, tendo permanecido alojado nele durante alguns dias. Perambulando pelos bairros 

da cidade, notou coisa nova, os jardins particulares. 

 

houve alguns quintais floridos em São Paulo, mas, no momento, verifica-se 

emulação entre jardineiros amadores e profissionais para maior  benefício da 

cidade, justificando o adágio de que a natureza corrige o mau gosto dos 

homens.[...]  

O sucesso dos horticultores e construtores, crescia de acordo com a atividade geral 

proporcionada pela cultura cafeeira [...] 

 

                                              

                                             Június enumera, de fato, no livrinho, as flores de tradição portuguesa que se 

usavam em sua juventude em São Paulo (década de 1850): cravos, rosas, saudades, dálias, 

perpétuas e jasmins. Flores que os profissionais estrangeiros recém-chegados substituiriam 

por outras, tidas como de mais bom gosto: azaléias, gloxínias, fúcsias, epoméias, miosótis, 

violetas odoratas e tricolores etc., além de inúmeras qualidades de begônias, que faziam a 
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beleza de salas e jardins. Reparou também que até as flores nativas, orquídeas e parasitas, 

antes desprezadas, eram agora procuradas e apreciadas. O autor carioca poderia até ter-se 

lembrado das famosas palmeiras imperiais, símbolos do regime monárquico brasileiro, que 

a Câmara Municipal paulistana tentara poucos anos antes, entre 1873 e 1874, trazê-las da 

Corte e introduzi-las na incipiente arborização pública da Capital. 

                                             Dentre os jardineiros estrangeiros, destacava-se o francês Júlio Joly. Chegado 

em 1828, Joly foi de início dono de livraria, para apoio do Curso Jurídico que se iniciava na 

cidade. Depois, abriu loja de produtos importados, louças e cristais, passando a se dedicar, 

ao mesmo tempo, ao cultivo de flores em sua chácara no Brás. Abriu então uma floricultura 

na Rua da Imperatriz (Quinze de Novembro), dando a oportunidade aos paulistanos de 

decorarem suas casas com flores naturais, belas e desconhecidas. Conforme dizia o próprio 

Joly, foi ele quem introduziu o gosto da jardinagem amadora em terras paulistanas, 

estimulando a multiplicação de jardins em torno dos edifícios residenciais, jardins que 

alegravam os novos bairros da cidade. Coisa que no tempo de Június estudante 

praticamente não existia.  

                                 Na época da visita do carioca,    

 

                                                       Afluiam arquitetos estrangeiros, em pouco seguidos de nacionais formados na  

Europa ou nos Estados Unidos, e pelos mestres de obras italianos das levas 

emigratórias a partir de 1880. [...] 

 

    Os chalés proliferavam então pelos arrabaldes, segundo Június, mas em São 

Paulo, preferia-se, na visão de Yan, o neoclássico vignolesco. Notemos que no tempo em 

que escrevia Yan (1951), ainda não se fazia rigorosa distinção na historiografia da 

arquitetura entre o estilo Neoclássico, próprio da arquitetura europeia da segunda metade 

do século XVIII e do início do XIX, e a retomada de modelos renascentistas, que se 

popularizaram na Europa romântica a partir de meados do Dezenove, hoje chamado estilo 

neorrenascentista ou, melhor, Classicismo eclético: 

 

Marca, assim, a época da visita de Június, dois nítidos períodos na história da 

nossa arquitetura. Antes, apresentavam as casas da cidade, aspecto desgracioso e 

graves defeitos de construção. Depois, pareceram edifícios dignos de encômios, 
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pelo seu bom gosto e racionalismo funcional. Da primeira fase, critica o visitante o 

teatro São José, centro máximo das diversões paulistanas, apontando como 

arquiteto responsável um velho capitão da Guarda Nacional, o Q., arvorado 

empresário de obras públicas. A despeito de seus esforços, não correspondia ao 

que dele se esperava, atribuíndo-se-lhe na farmácia do L., jocosas anedotas. Certa 

vez, fora o imperador visitar construções ordenadas pelo governo provincial, e 

sentindo sede pediu um pouco de água, que lhe trouxeram num copo amarelado. 

Suspeitando a pureza do líquido, perguntou o monarca se era potável, 

respondendo algo vacilante o bom Quartim: “Sim...Sim... vem em potes...” De 

outra feita, diziam que se esquecera da escada, ao planejar vasto edifício de vários 

pavimentos, e só dera pela falta no dia da inauguração. Mais feliz em projetos 

seria o sucessor, no pensar de Június, o qual reformara com muito acerto a antiga 

cadeia para lhe conceder novo destino. [...] 

 

                         Neste trecho de Yan, devemos fazer pequeno reparo.  O texto dá a entender 

que as divertidas anedotas contadas sobre a obtusidade de Antônio Bernardo Quartim 

(1822-1887), ironicamente qualificado “empreiteiro chronico das obras publicas” no tempo 

em que se responsabilizava pelas construções provinciais paulistas, haviam sido colhidas em 

Június, mas o fato é que provinham de outras fontes, talvez orais e diretamente 

transmitidas a Yan, que como sempre as omitia. Este também não revela a quem Június 

atribuía a reforma da antiga cadeia, então transformada em paço da Assembleia Provincial 

e Câmara Municipal. O visitante carioca citava em seu livrinho as iniciais E. F., 

correspondentes às do engenheiro rio-clarense formado na Universidade de Cornell (Ithaca, 

NY, EUA), Elias Fausto Pacheco Jordão (1849-1901), então diretor de Obras Públicas da 

Província de São Paulo, superior hierárquico do verdadeiro projetista, que era, como vimos 

antes, Eusébio Stevaux, engenheiro provincial. 

               Continua Yan, 

 

A pouco e pouco melhoravam, todavia, a qualidade e quantidade das construções, 

tendo-se   transferido na altura da visita do fluminense, Da. Veridiana Prado, 

designada pelas iniciais V. P., do seu chalé da Luz para o alto de Santa Cecília, 

onde mandou edificar o projeto de residência que trouxera da Europa. Do bairro 

que abandonara, também procuravam os vizinhos sítio mais ameno que as 

proximidades da estação, dirigindo-se para o fim de Santa Ifigênia ou Campos 

Elísios. [...]                                                             
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                         Ocorre-nos também chamar a atenção aqui para o nome do construtor da Vila 

Maria (c.1882-c.1885), faustosa residência de D. Veridiana Prado, situada no futuro bairro de 

Higienópolis  (fig.39).  Na  ocasião  em  que  a  historiadora  Maria   Cecília  Naclério  Homem 

redigia um livro dedicado ao citado bairro (1980), Yan declarou à autora que o engenheiro 

responsável pela construção respondia pelo nome de Luís Liberal Pinto. A divulgação desse 

nome fez com que muitos pesquisadores o repetissem,     firmados     na     confiabilidade     

do   informante.    Nós,     porém,    logo desconfiamos da informação, pelo simples  fato  de  

não    ter existido engenheiro com tal nome em São Paulo durante a  fase  do  Império.  Em  

texto   de   1957,  como   veremos adiante,    Yan     chamara    de    Luís     Pinto      o     

construtor  da Vila Maria, aproximando-se assim da verdade. Sobre esse assunto, 

escrevemos em certa nota de nossa tese de doutorado (versão revista e atualizada):   

 

 No seu exemplar de A cidade e o Planalto, de autoria de Gilberto Leite de Barros 

[edição de 1967], hoje em nosso poder, Yan escreveu à mão sob a foto da Vila 

Maria que seu autor era “Adolfo A. Pinto, mais tarde diretor da Cia. Paulista de 

E.F.”. Foi a partir dessa traiç~o de memória que conseguimos deslindar toda a 

confusão. Adolfo era casado com Generosa Liberal Pinto, e teve vários filhos, com 

o sobrenome Liberal Pinto. Teria sido o sobrenome dos sobrinhos que se misturou 

na lembrança de Yan ao nome de Luís Augusto Pinto, criando desde então esse 

Luís Liberal Pinto, que não aparece em nenhuma das mais diferentes fontes 

consultadas e datadas dos anos de 1880. Parece-nos óbvio que D. Veridiana não 

chamaria um engenheiro obscuro para erguer sua mansão; por outro lado, o nome 

de Luís Augusto Pinto é frequente nas Atas, nos jornais e nos almanaques da 

época, geralmente chamado de “architecto”, ou seja, preferia Luís ser conhecido 

por suas atividades desenvolvidas na área da construção civil e da arquitetura.   

 

                        Com o avanço da idade, como dito antes, Yan voltaria a cometer tais confusões. 

No texto que estamos analisando, porém, refere-se a seguir ao mais importante arquiteto 

da época, o engenheiro Ramos de Azevedo: 

 

De Gand viera laureado em arquitetura, o jovem Ramos de Azevedo, cuja primeira 

realização de vulto foi à Rua Brigadeiro Tobias, na vasta chácara de José 

Vasconcelos de Almeida Prado, que principiava em frente ao palacete do seu tio 

Almeida Lima.  E  alcançava  o  atual viaduto de Santa Ifigênia.  Reconhecidos  os  
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Fig.39-Vila Maria, de D. Veridiana Prado (1825-1910), construída entre c. 1882 e 1885. Projeto 

de arquiteto estrangeiro, de nome ignorado. Construção do engenheiro Luís Augusto Pinto. 

Foto de autor desconhecido, c. 1885. 
Fonte: MIS 
Reprodução: Reiche BuJardão  
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méritos do nóvel [sic, por novel] arquiteto, ele não cessaria mais de trabalhar para 

a aristocracia rural de mudança do interior para a capital da província.  [...]      

 

   

                          Como vemos, o primeiro projeto significativo de Ramos de Azevedo na cidade 

de São Paulo foi, na ótica de Yan, a casa projetada para seu tio-avô José Vasconcelos de 

Almeida Prado, fazendeiro muito rico, cuja bela casa é até hoje existente. Nela funcionou 

durante muito tempo o Colégio Pucca e é hoje propriedade das Faculdades Metropolitanas 

Unidas – FMU, instituição que não tem cuidado da joia arquitetônica que tem nas mãos 

como deveria. Construção, localizada na Rua Brigadeiro Tobias, esquina da Beneficência 

Portuguesa, que constitui, conforme descobrimos em nossa tese de doutorado, a mais 

antiga residência projetada por Ramos de Azevedo ainda existente na cidade de São 

Paulo, tendo sido erguida entre 1889 e 1890, provavelmente (fig.40). E não só isso, trata-

se de um projeto de qualidade, que encerra internamente um pequeno e encantador hall de 

distribuição central, com pé-direito de dois pavimentos, todo aberto em arcadas, provido de 

iluminação zenital. Como há muito não visitamos o edifício, não saberíamos dizer se esse 

agenciamento interno ainda perdura intacto. Na fachada principal, constata-se, porém, que 

a recente reconstrução do balcão do primeiro andar se deu de forma desastrada, sem levar 

em consideração as linhas arquitetônicas pré-existentes vistas em antiga foto. É 

incompreensível a atitude de omissão dos órgãos de proteção ao patrimônio 

arquitetônico, tanto no nível estadual quanto no municipal, com relação a esse 

relevante exemplar, legitimamente merecedor de ser preservado por meio do 

instrumento legal do tombamento.  

                     Quanto à casa de Almeida Lima – Dr. Augusto Cincinato de Almeida Lima 

(c.1835-1907), advogado e rico fazendeiro, morador em Araras em 1873, depois transferido 

para São Paulo –, casa aludida por Yan, constava de um sobrado construído em meados do 

século XIX no caminho da Luz, também conhecido por Rua Alegre (Brigadeiro Tobias). 

Imóvel, mais tarde reformado (depois de 1887, pois em foto de Militão datada desse ano 

ainda aparece com seu aspecto externo inalterado), de acordo com a moda 

neorrenascentista, que então preponderava, havendo recebido uma balaustrada no lugar da 

platibanda. Aí, a partir de 1914, funcionou a sede provisória da Faculdade de Medicina de 

São Paulo, sendo o imóvel alugado então pela viúva D.Vitória Pinto Almeida Lima (fig.41). 
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Fig.40-Residência de José Vasconcelos de Almeida Prado, sita na esquina das Ruas Tobias de 
Aguiar e da Beneficência Portuguesa.  Projetada pelo engenheiro e arquiteto Ramos de 
Azevedo e construída entre 1888-c. 1890. Foto de Otto Rudolf Quaas, tomada para o  álbum de 
realizações  de Ramos de Azevedo, c.1904. Acervo da Biblioteca Central da Escola Politécnica da 
USP. 
Fonte: AZEVEDO, F.P. Ramos d’. Album de construcções. São Paulo: Escriptorio technico do engenheiro ..., [1904?]. 
Reprodução: José Rosael 
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Fig.41-Casa do fazendeiro Augusto Cincinato de Almeida Lima (1835?-1907). Construída na Rua 

Brigadeiro Tobias e já existente em 1862, pois aparece em foto de autoria de Militão Augusto de 

Azevedo datada por volta desse ano. O desenho representa o estado em que se encontrava no 

início do século XX, quando se tornou sede provisória da Faculdade de Medicina. Desenho a 

carvão de Augusto Esteves (1891-1966), década de 1950. Acervo do Museu da Faculdade de 

Medicina da USP.  
     Fonte:<http://dc406.4shared.com/doc/DW-NBm6e/preview.html> 
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                        Ainda sobre Ramos de Azevedo, declara Yan: 

 

 Sucessivamente levantou as residências de Melo Oliveira na rua Florêncio de 

Abreu; Marquesa de Itu; Baronesa de Itapetininga, na esquina do viaduto do Chá; 

dos irmãos Paulo  e Genebra  Queirós, na   Avenida Luís Antônio;  Da. Flora    

Lacerda    Soares,  pegado à chácara do Buarque, e inúmeras outras, assim como 

construía monumentos oficiais,  impondo-se  pelos  seus dotes  de  organizador  e  

consciência  profissional .          

                                                                                                                                                   

                        Das casas acima arroladas por Yan, cumpre chamar a atenção para a casa da 

Marquesa de Itu, com seu corpo central coroado com grandiosa cúpula (fig.18), e para a da 

Baronesa de Itapetininga, na verdade, casa dos Barões de Tatuí (fig.42), ambas construídas 

por Ramos de Azevedo, num estilo rebuscado, sobrecarregado de enfeites (sem dúvida, 

obras de algum colaborador de origem estrangeira, talvez Maximilian Hehl). A casa do 

Barão de Tatuí foi erguida, entre 1892 e 1894, no terreno remanescente do solar do falecido 

Barão de Itapetininga (1799-1876), primeiro marido da baronesa, terreno desapropriado 

anos antes para a construção do Viaduto do Chá. A respeito da casa de Paulo de Sousa 

Queirós, temos a indicação verbal de que se localizava na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 

esquina da Rua Jaceguai, enquanto a casa da viúva D. Flora – casada em primeiras núpcias 

com Fernão de Sousa Queirós, filho do Barão da Limeira (1813-1872), e depois com José de 

Lacerda Soares (Flora era filha da famosa D. Angélica de Sousa Queirós Aguiar de Barros, 

1845-1929) –, situava-se na esquina da atual Praça da República com a Rua do Arouche (fig. 

43). O palacete foi concebido num elegante estilo neogótico, e tudo leva a crer que seu 

projetista fosse o talentoso arquiteto francês Victor Dubugras (1868-1933), que durante 

anos, de 1891 a 1894, colaborou com Ramos de Azevedo, antes de montar escritório 

próprio, por volta de 1897 ou 1898. Dubugras, que ao que dizem não tinha diploma de nível 

superior, iniciou a carreira projetando em estilo neogótico; depois, no começo do século XX, 

passou para o Art Nouveau e, em meados da década de 1910, adotou o estilo neocolonial, 

cheio de reminiscências de sua fase anterior.  

                    E segue Yan a falar dos arquitetos em atividade nas décadas de 1880 e 1890: 

                                  Dos Estados Unidos chegara simultaneamente [a Ramos de Azevedo] Otaviano 
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Fig.42- Palacete do Barão de Tatuí, ao lado Viaduto do Chá. Edifício atribuído a Ramos de 
Azevedo, construído entre c. 1892 e 1894.  Desenho do Autor,  executado com  técnica  digital, 
2008. 
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Fig. 43- Fachada principal do palacete neogótico de D. Flora Lacerda Soares. Projeto de 1892. 

Autoria atribuída por nós ao arquiteto Victor Dubugras (1868-1933 ), então  atuando como 
colaborador do engenheiro Ramos de Azevedo. Aquarela pertencente ao acervo da Biblioteca 
da FAUUSP. 
Fonte: CARVALHO, Maria Cristina Wolff de. Ramos de Azevedo. São Paulo, Edusp, 2000. 
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Pereira Mendes, da primeira leva de estudantes ituanos remetidos para a 

Universidade de Cornell. Desse paulista são as três construções: a da família do 

Professor João Marinho de Azevedo, de João Conceição e de Bento de Almeida 

Prado (mais tarde vendida à família Machado Portela); em volta da residência que 

outro ituano, Elias Chaves, encomendara ao alemão Heussler [sic]. 

 

                          Com relação às três atribuições feitas a Otaviano Pereira Mendes, Yan 

conservará a mesma opinião em texto posterior, elaborado em 1957. Mas consultando   o  

Documento C, produzido aproximadamente no final da década de 1960, anexo a este 

trabalho (p.138), observaremos que, mais tarde, um informante, Joaquim Bento Alves de 

Lima, retificará ao menos uma dessas supostas autorias, afirmando que a casa do tio Bento 

era, com efeito, projeto de outro engenheiro paulista, formado nos EUA, Pedro de Melo e 

Sousa, nosso tio-trisavô. Quando no princípio da década de 1980, técnicos do Condephaat 

responsáveis pelo inventário do bairro dos Campos Elísios (Campos Elísios; um estudo de 

área de interesse. São Paulo: Condephaat, 1982), foram procurá-lo na qualidade de 

especialista na história do bairro, Yan apontaria dois dos três imóveis como sendo da 

concepção de Melo e Sousa, a casa do tio Bento (fig.44a) e a da família Marinho (fig.45). O 

terceiro imóvel, pertencente a João Conceição, também seria da lavra de Melo e Sousa, mas 

este exemplar havia sido derrubado ainda nos anos 1960. 

                         Buscas realizadas por nós no Arquivo Histórico de São Paulo, confirmariam ao 

menos uma dessas novas atribuições. A casa de Bento de Almeida Prado, erguida a partir de 

1893, era realmente de autoria de Pedro de Melo e Sousa, mas sobre os outros dois imóveis 

nada conseguimos apurar. Analisando o palacete localizado na Rua Guaianases, esquina da 

Rua Nothmann, é fácil perceber que a ampla varanda de forma arredondada, existente na 

fachada principal do imóvel, realmente trai a influência dos grandes cottages norte-

americanos de veraneio, datados do último terço do século XIX, construídos em Shingle 

Style na região costeira da Nova Inglaterra (EUA), típicos, por exemplo, da cidade de 

Newport (Rhode Island) (fig.44b). No Documento C, chega Yan a supor que seu tio, 

engenheiro agrícola diplomado por Cornell, teria solicitado a Melo e Sousa uma casa de tipo 

norte-americano por se lembrar das que admirava durante o período em que residiu nos 

EUA. 
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       Fig.44a- Antiga casa de Bento de Almeida Prado. Projeto do engenheiro Pedro de Melo e 
Sousa, datado de 1893. Situada na esquina das Ruas Guaianases e Nothmann, no bairro dos 
Campos Elísios, São Paulo. Foto Google Maps, 2011.                                      
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Fig.44b- Casa de Isaac Bell Jr. (1846-1889), Newport, RI, EUA, construída entre 1881 e 1883, 
segundo o projeto inovador dos arquitetos norte-americanos  McKim, Mead & White, hoje um 
museu da Sociedade  Preservacionista do Condado de Newport. Foto de John Foreman, 2014. 
Considerada o mais importante exemplar do Shingle Style, em que foram ostensivamente usadas as antigas telhas feitas 
de madeira, chamadas shingles. Observar o notável volume arredondado da varanda, à direita, de despojada aparência, 
ecos do qual sobrevivem na casa vista na imagem anterior. 
Fonte:<http://bigoldhouses.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-12-03T20:41:00-08:00&max-results=30&start=11&by-

date=false> 
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 Fig.45-Antiga casa da família do Professor João Marinho de Azevedo. Projeto do engenheiro 
Pedro de Melo e Sousa, datado certamente dos anos 1890. Situada na esquina da Avenida Rio 
Branco com Rua Glette, no bairro dos Campos Elísios, São Paulo. Foto Google Maps, 2011.                                      
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                       Quanto ao alemão Häussler, grafado Heussler por Yan (talvez porque só tenha  

tomado     conhecimento    de   sua  existência  por  meio  de   depoimentos   verbais  e  nunca 

tenha visto  esse  sobrenome  registrado  por escrito,  profissional  que  considerava  saído 

do meio oficinal, embora em nossa tese tenhamos preferido tratá-lo como engenheiro), o 

escritor faz a seguinte revelação: 

 

O mesmo mestre de obras construira com vinco germânico, porém temperado por 

influência latina, a casa de Da. Chuchuta Pinto, e pouco mais longe, a sua própria, 

comprada pelo Dr. Moreira de Barros que a mandou reformar internamente em 

estilo Adams pela firma Severo e Vilares, tornando-a uma das mais harmoniosas 

residências paulistas. 

                                                                                                                                                      

                         No texto que estamos examinando, Yan não deixa claro o endereço das casas 

mencionadas, nem das duas acima, nem das anteriores. Só mais tarde fornecerá a 

localização delas, mesmo assim de forma aproximada, o que dificultará às vezes a sua 

identificação. A casa de Chuchuta, por exemplo, só conseguimos reconhecê-la depois de 

superar certa dificuldade. 

                         Chuchuta Pinto (1844-1936), filha de D. Veridiana Silva Prado, née Ana Brandina 

Vicência da Silva Prado, casada com Antônio Pereira Pinto Neto, obteve depois de viúva o 

título papalino de Baronesa Pereira Pinto, tendo passado grande parte da vida em Paris. Sua 

residência em São Paulo, segundo Yan (ver Documento C), pertencera anteriormente ao 

engenheiro rio-clarense Elias Fausto Pacheco Jordão, já referido neste estudo. A 

identificação desse imóvel, localizado na Rua Glette, esquina da Guaianases, só pôde ser 

feita mediante uma ficha executada para o inventário dos Campos Elísios, elaborado por 

técnicos do Condephaat. Nessa ficha se diz que Yan atribuía naquela altura (1982) a 

concepção do imóvel em questão ao engenheiro Elias Fausto, informação da qual sempre 

desconfiamos, pois, como vimos e veremos ainda, Yan às vezes fornecia informações 

embaralhadas, devido a falhas de memória). Juntando as informações colhidas nas três 

fontes – o texto ora analisado, a ficha do inventário de 1882 e o Documento C –, deduzimos 

que a residência de início pertencera ao engenheiro Elias Fausto, depois fora vendida a 

Chuchuta Pinto e, o mais importante, seu projeto era provavelmente de autoria de Mateus 

Häussler, conforme garantia Yan no trecho transcrito à p. 68 do presente estudo. Atribuição 
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muito relevante, se verdadeira, dado o fato de que só sobrevivem na cidade   duas        

importantes        construções       projetadas     por      esse      engenheiro    alemão,    a   

Hospedaria dos Imigrantes (1886-1888) (fig.46) e o Palácio dos Campos Elísios (1892-1900) 

(fig.47), antiga residência de Elias Antônio Pacheco Chaves  (1842-1903). A edificação que  

aqui nos ocupa consiste num pequeno palacete, delineado de acordo com uma modalidade 

bastante fria de Classicismo francês. À direita da fachada da construção, há um corpo 

saliente, coberto com telhado alto e agudo, ao qual se junta do lado oposto uma varanda. 

Características estilísticas e compositivas que conferem sentido ao que disse Yan a respeito 

dessa moradia, erguida “com vinco germânico [classicismo frio, supostamente de gosto 

alemão], porém temperado com influência latina [presença de varanda]” (fig. 48). 

                 Dando prosseguimento a seu relato, conta-nos Yan: 

Na época de sua construção [residência de Mateus Häussler, acima citada, 

localizada na Rua Guaianases esquina com Helvetia], uns trinta anos antes das 

modificações [introduzidas por Moreira de Barros] encomendava o Conselheiro 

Antônio Prado a vivenda da Chácara do Carvalho [1892-1893] ao arquiteto Pucci, 

chegado a São Paulo com o seu êmulo e conterrâneo o Bezzi, autor do Museu do 

Ipiranga. Com pouca diferença de data, um pouco antes, ou depois, o dito Heussler 

e outro alemão, Júlio Ploy, construíam palacetes para a família Sousa Queirós na 

Rua da Consolação e São Luís, e o engenheiro francês Eusèbe Stevaux, a de 

Augusto Queirós na Praça da República. 

                        Nesse segmento, importa destacar a presença de Luís Pucci (1853-?), sobre o 

qual     falamos numa nota de nossa tese de doutorado (versão revista e atualizada):      

Ao lado de Häussler e Ramos de Azevedo, merece destaque o engenheiro-arquiteto 

de origem italiana Luís Pucci. Este já estava estabelecido na província desde 1876 e 

se transferiu de Campinas para São Paulo por volta de 1881. Aparece nas Atas 

[paulistanas] desse ano fazendo a planta do arruamento que deveria integrar a 

Luz ao Brás. Foi o construtor do Monumento do Ipiranga (1885-1895) e autor do 

Hospital da Santa Casa de Misericórdia (1881-?). A ele atribuímos, sem muito 

fundamento, na verdade, a construção da bela sede da Livraria Garraux [c.1888], 

na Rua da Imperatriz [fig. 49], até hoje existente [...] 

                   Em outra nota, complementamos: 

Tem sido habitual pôr em dúvida o fato de Luís Pucci ter sido engenheiro 

diplomado. Salmoni e Debenedetti em seu Arquitetura italiana em São Paulo 

(p.47) afirmaram taxativamente que Pucci não era diplomado, mas como esse  
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Fig.46- Hospedaria dos Imigrantes (1886-1888), projeto de Mateus Häussler. Foto de Gaensly e 

Lindemann, por volta de 1897. 
           Fonte: KOSSOY, Boris. Album de photographias do Estado de São Paulo, 1892. São Paulo: Kosmos, 1984. 
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Fig. 47- Palácio dos Campos Elísios. Projeto de Mateus Häussler, construído entre 1893 e 1899. 

Situado na Avenida Rio Branco, no bairro dos Campos Elísios, São Paulo.  
Fonte:<http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7ac1210Vg
nVCM1000002e03c80aRCRD&Id=becda077515bc010VgnVCM200000 > 
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Fig. 48- Casa do engenheiro Elias Fausto Pacheco Jordão (1849-1901), depois de D. Chuchuta 

Pinto (1844-1936). Projeto num primeiro momento atribuído por Yan a Mateus Häussler. 
Situada na Rua Glette, no bairro dos Campos Elísios, São Paulo. Foto Google Maps, 2011.    
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Fig.49- Reconstituição gráfica aproximada da fachada original da Casa Garraux, sita na Rua da 

Imperatriz (hoje Quinze de Novembro). Construção provavelmente datada da segunda 

metade dos anos 1880. Autoria por nós atribuída a Luís Pucci (1853-?). Desenho do Autor, 

executado com técnica digital, 2012. 
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profissional participou do concurso exclusivo para engenheiros organizado pela  

Santa  Casa  de  São Paulo,  para  a  escolha  do  projeto  do  hospital da  entidade, 

deduzimos que ele deveria, de fato, possuir diploma dessa profissão. Documentos 

d e época  sempre  se referem  a  Pucci  como  engenheiro . E  até  a  Revista   de  

Engenharia da Corte o trata desse modo, sendo que essa publicação sempre se 

mantinha grandemente motivada na defesa dos interesses corporativos da classe 

engenheril. 

 

 

               Sobre Tommaso Gaudenzio Bezzi (1844-1915), na mesma tese assim nos 

expressamos:      

                                    

E no almanaque [paulistano] de 1890 (p.177) topamos com o nome de Tomás G. 

Bezzi, Cavaliere, engenheiro civil, encarregado, em 1882, de projetar o 

Monumento do Ipiranga para a Comissão para o Monumento à Independência do 

Brasil. Bezzi, como é sabido, estava desde 1875 estabelecido na Corte, onde 

participava do círculo íntimo do Imperador, o que explicaria a escolha do seu nome 

para tão relevante missão. Após muitos transtornos, o edifício teve sua construção 

iniciada em 1885 e a admiração geral pelo palácio-monumento de linhas 

classicistas ecléticas, conforme a linguagem arquitetônica mais arrojada 

introduzida no Brasil, incentivou o engenheiro a procurar formar clientela na 

cidade de São Paulo. Nos anos 1890 construía edifícios quase utilitários para a 

família Prado. Graças à amizade que manteve com essa família, foi convidado no 

início do século XX pelo prefeito Antônio Prado para projetar a Praça da República, 

concepção paisagística que alcançou grande destaque. 

 

                A propósito de Mateus Häussler,  ainda dissemos mais: 

 

Mateus Häussler está documentado em São Paulo desde 1882, conforme atestam 

os pedidos de alinhamento arquivados no [...] Arquivo Histórico de São Paulo. 

Trabalhou para os Pais de Barros e para Elias Chaves (na sua Serraria Bela Vista), 

para quem construiu um prédio comercial alugado para os Correios e a mansão nos 

Campos Elísios [...], depois palácio do governo no período republicano. Fora da 

cidade de São Paulo, conhece-se o Colégio Piracicabano, construído por Häussler 

entre 1883 e 1884. Esta última construção, de tijolos aparentes, acha-se hoje 

ampliada e reformada por Jorge Krug (1860-1919).Tradicionalmente era atribuída 

a Häussler a origem alsaciana, porém, nos arquivos do Instituto Martius-Staden, 

localizamos a informação de que nascera em Heidenheim, na Alemanha. Há nesse 

país duas aglomerações urbanas com esse nome: Heidenheim an der Brenz, no 

Jura Suábio (Baden-Württemberg) e uma localidade na Francônia Média 

(Heidenheim, Weissenburg-Gunzenhausen, Baviera). Häussler aparece como sócio 
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do Clube Germania do Rio de Janeiro em 1921, o que significa que ainda estava 

vivo nesse ano. Supomos se achava radicado na Capital Federal desde os últimos 

anos do século XIX ou os primeiros do século seguinte.  

Há quem não esteja convencido de que Häussler fosse engenheiro diplomado,       

entre eles Yan de Almeida Prado, que dizia que Heussler [sic] era mestre de obras, 

em artigo de 1951. De fato, a variedade de qualificativos que tomou, arquiteto, 

engenheiro-arquiteto, marceneiro e empreiteiro de obras pode ser uma séria 

indicação de que talvez não fosse profissional habilitado. Outra atitude suspeita 

foi não ter participado do concurso aberto para o projeto da Hospedaria dos 

Imigrantes, projeto mais tarde desenvolvido por ele. Mas, em contrapartida, 

participou do concurso do Liceu Ipiranga, exclusivo para engenheiros.[...] 

 

 

                       Além de Pucci, Bezzi e Häussler, Yan cita também o alemão Jùlio Ploy, a respeito 

de quem Alfredo Moreira Pinto (São Paulo em 1900) dizia ser engenheiro de origem 

húngara. A partir das informações de Yan, deduzimos que Häussler tenha projetado a 

segunda casa de Antônio de Sousa Queirós, na esquina da Rua São Luís com Rua da 

Consolação, e Júlio Ploy, tenha feito o mesmo com relação à casa de Nicolau de Sousa 

Queirós, sita na outra esquina da São Luís com Consolação. A historiadora Maria Cecília 

Naclério Homem, em seu Palacete paulistano, com efeito, acata essa última atribuição, 

datando o projeto de 1898, mas, por razões desconhecidas, não faz o mesmo em relação ao 

projeto atribuído a Häussler. 

O artigo de Yan continua, abordando agora as construções dos mestres de obras 

italianos:  

 

 Não devemos omitir, tampouco, a ação de italianos anônimos, a que já nos 

referimos, construtores de  centenas  de casas em toda parte,  de um e outro lado da 

várzea do Carmo, obedecendo com fidelidade ao estilo reinante na península  no 

momento em que a tinham deixado. O processo espontâneo, de quem transporta 

consigo cultura de regiões antigas para outras menos evoluídas, oferecia a grande 

vantagem de nos trazer um estilo adequado ao clima paulista. Alto pé direito, largas 

portas e janelas, espaçosas acomodações, eram delineadas pelos que conservavam 

na retina as nobres proporções das vilas italianas, hoje nostálgica lembrança para os 

moradores dos apartamentos de 1950. Avaliamos, pois, o interesse de um roteiro 

como o de Június, cheio de informações sobre bairros ameaçados pela picareta dos 

demolidores, não tardando muito para as construções do período mediando entre 

1880 e o advento em 1905 de Modern Style, se tornem tão raras em São Paulo como 

o Rio de Janeiro as do tempo de Debret e D. João VI.[...] 
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                         Uma vez concluído o texto, seguem-se páginas com fotos referentes a dois 

velhos imóveis paulistanos. Várias das imagens são dedicadas ao primeiro deles, a antiga 

sede da chácara do Dr. Clemente de Sousa Falcão Filho (1834-1887), que datamos de cerca 

de 1878-1879, conforme consulta a jornais da época e à documentação do Arquivo Histórico 

de São Paulo. Tratava-se de uma edificação residencial, de características suburbanas, 

concebida de acordo com o estilo neoclássico e construída junto ao alinhamento da Rua da 

Glória. A casa gozava de muito destaque, graças ao alto embasamento revestido de 

cantaria fingida que soerguia a construção, e essa situação acabou ainda mais realçada, em 

virtude de obras de rebaixamento do nível da citada via pública, serviço talvez ocorrido nos 

começos do século XX (fig.50). 

                        Tentando interpretar os intrigantes detalhes decorativos que encontrou, Yan 

adivinhou uma hipotética influência mourisca na edificação, influência sem dúvida mais 

imaginada que real. Na verdade, a residência fora erguida no tempo em que a fábrica de 

pedra artificial, de propriedade de João Ribeiro da Silva, já estava funcionando em São 

Paulo. Aliás, num anúncio publicado em 27 de fevereiro de 1878 no jornal A Provincia de São 

Paulo, p.3, é citada explicitamente a residência do Dr. Falcão como obra em que estavam 

sendo empregados elementos arquitetônicos feitos com esse novo material (a outra casa 

citada era a segunda residência de José Maria Gavião Peixoto já citada). E os produtos  

comercializados pela fábrica eram vazados certamente em moldes vindos da Europa, 

conforme o gosto mais recente, de sabor eclético. 

                       Em lugar de platibandas corridas neoclássicas, a casa exibia balaustrada 

formada com elementos de estilo clássico, ao mesmo tempo que as balaustradas laterais, 

que coroavam os muros de arrimo, reproduziam o  modelo criado na Primeira Renascença 

italiana (formado com os chamados balaustres duplos ou simétricos, compostos de duas 

seções bulbosas sobrepostas e contrapostas uma a outra, separadas por um pequeno corpo 

arredondado). No alto da casa, pedestais interrompiam a balaustrada, dando suporte a 

estátuas decorativas. Enquanto na parte inferior, grandes blocos de cimento, perfurados 

por respiradouros em forma de quadrifólio, quebravam a continuidade dos rejuntes das 

pedras fingidas que formavam o paramento externo do porão. Ladeando as entradas da 

propriedade,   havia  elementos  vazados  de  complicado  desenho,  evocativos  das  antigas  
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Fig.50-- Reconstrução gráfica aproximada da sede da chácara pertencente a Clemente Falcão de 

Sousa Filho (1834-1887), localizada na Rua da Glória. Desenho do Autor, executado com técnica 

digital, 2013. 
Aparentemente a  casa  estava   em   construção   entre   1878  e   1879,  segundo   anúncio   publicado   em    jornal   e   certo 
assentamento camarário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Localizada numa elevação a cavaleiro da rua,  tinha  um  único pavimento,  mas  o  alto  embasamento  de  cantaria   fingida 
sobre o qual se erguia, conferia-lhe grande destaque. Embora seguisse a linguagem neoclássica, trazia alguns detalhes que 
indicavam mudanças estilísticas.  Apresentava balaustrada em lugar de platibanda corrida, certamente com balaústres de 
cimento moldado (pedra artificial), e outros detalhes de origem eclética feitos provavelmente com mesmo material, como 
os respiradouros em forma de quadrifólios e  um tipo de  transena  que   flanqueava  ambos os lados das  duas  entradas da 
propriedade, permitindo que as pessoas se vissem e falassem sem a necessidade de abrir os portões de ferro (detalhes não 
mostrados no desenho).   
Depois da morte do Dr. Falcão, a chácara passou para outro proprietário, Dr. Maurício de Sampaio Viana; em 1905, o 
governo estadual aí instalou o  Grupo Escolar da Liberdade. Em 1928, foram transferidas para a chácara as irmãs 
sacramentinas, que se conservaram no imóvel até 1968. A casa neoclássica, porém, foi derrubada em 1951, sob os 
protestos solitários de Yan de Almeida Prado, que julgava a construção digna de ser conservada. Infelizmente sua voz 
perdeu-se no deserto, pois o então DPHAN (atual IPHAN) e os raros especialistas em patrimônio histórico arquitetônico da 
época não davam valor a esse tipo de arquitetura.  
Com o renivelamento da Rua da Glória, surgiu uma grande diferença de altura entre a casa e o novo leito da via pública, 
tornando a construção ainda mais alta em relação à rua. Ver fotos publicadas em artigo de Yan de Almeida Prado na 
Revista Habita, n.3. 
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transenne tardo-romanas. Elementos que possibilitavam aos moradores da casa se 

comunicassem com os passantes sem a necessidade de serem abertos os portões de ferro.  

Muito impressionado com as singularidades encontradas nesse exemplar arquitetônico, Yan 

chegou a defender a preservação do imóvel, que já se achava, porém, em vias de demolição. 

                        A última imagem a ilustrar o artigo referia-se à reconstituição gráfica de um 

sobrado de uso misto, comércio no térreo e residência na parte superior, localizado na Rua  

da Liberdade, datado de 1879, pertencente ao Cavaliere Francesco Antonio Barra. Ilustração 

que   também     seria    publicada    no    livro   Archittetura   italiana    a   San   Paolo,    editado  

em 1953. A reconstituição proposta mostrava-se equivocada, na medida em que se viam as 

aberturas do térreo, às quais eram atribuídas vergas retas, protegidas por portas de ferro de 

enrolar, algo que só apareceria em edifícios comerciais paulistanos no princípio do século 

XX. Por isso, apresentamos num artigo publicado no Informativo AHSP outra solução, em 

que as portas de ferro foram substituídas por outras de madeira, protegendo vãos de arco 

pleno16 (fig.51) O velho edifício estava preservado por lei de zoneamento desde 1975, e 

também se encontrava em processo de tombamento municipal, mas, muito mal 

conservado, parte dele veio abaixo em 2007, acabando por ser totalmente demolido, de 

modo irregular. 

                           Vemos que neste artigo Yan se preocupou em transmitir nomes de alguns 

projetistas, embora ainda não buscasse datar com precisão os exemplares arquitetônicos 

selecionados. Algumas das afirmações presentes no texto se revelaram de alto valor 

historiográfico, entre elas, a indicação do nome de Eusébio Stevaux, como autor do 

palacete (c. 1879-c.1881) de Augusto de Sousa Queirós. Dados que, embora dificilmente 

possam ser hoje corroborados por meio de outras fontes de pesquisa, são bastante 

plausíveis, sendo por isso, até provas em contrário, aceitos por nós como totalmente 

fidedignos. 
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Fig.51-Reconstituições gráficas aproximadas da casa do Cavaliere Francesco Antonio Barra: 

acima, elevação original hipotética do sobrado (1878), antes da obtenção por parte do 

proprietário, do título de Cavaliere; abaixo, elevação após a obtenção da honraria, com a 

introdução do frontão executado com peças moldadas de cimento, data desconhecida. 

Desenhos do Autor,  executados com técnica digital, 2007 (abaixo) e 2011 (acima). 
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APONTAMENTOS PARA UMA HISTÓRIA DA ARQUITETURA EM SÃO PAULO      (1957) 

 

Por solicitação do GFAU, Grêmio da FAUUSP, Yan elabora desta vez um texto historiográfico de maior 

alcance, em que aborda o desenvolvimento da arquitetura paulistana integrado no processo de 

urbanização da cidade. Virá à luz três anos mais tarde, por meio de uma publicação caseira produzida pelo 

citado grêmio.  

 

O presente texto é o mais longo dos escritos por Yan tendo por tema a antiga arquitetura 

paulistana.  Como o autor procurou inter-relacionar o desenvolvimento da arquitetura com  

condicionantes  de   ordem   econômica,   social   e  política,  procuraremos restringir nossos 

comentários aos aspectos mais ligados à arquitetura, a fim de não estendermos a nossa 

análise além do necessário. 

               Sobre a arquitetura paulistana do período colonial, expõe o autor: 

 

Dominava a uniformidade na técnica construtora, gênero e estilo tanto em casas 

térreas, como nos sobrados. A norma era invariavelmente funcional,                                                                                                                                                

repetido [sic] nas habitações campestres. Citamos a autoridade dos pintores acima 

[Ender e Pallière], de que existem [sic] documentação e lamentamos a falta das 

vistas de São Paulo de Hércules Florense e de Debret [até aquele momento Yan 

desconhecia o fato de o pintor francês ter estado em São Paulo em 1827. 

Sobre as aquarelas   produzidas por Debret nessa viagem a São Paulo, 

Paraná e Santa Catarina seria publicado um livro em 1970, para o qual  o 

historiador redigiria uma apresentação. Em 1973 publicou um livro sobre 

esse mesmo assunto]. Do primeiro só conhecemos flagrantes tomados durante a 

missa de sétimo dia em sufrágio da alma de Líbero Badaró, no interior da Sé de 

São Paulo [...]. igualmente do mesmo, a reprodução de uma casa de Santos, com 

telhado extremo-oriental como a desenhada por Ender na passagem por 

Guaratinguetá. Dos tipos de ruas vistos por Florense na Pauliceia, em que há 

mulheres vestidas de capote vermelho, não se aproveita indicação alguma quanto 

ao fundo, pois, só aparece a figura, sem mais pormenores, provavelmente, por 

representar reminiscência noturna [...]. Nessas condições não sabemos da 

presença de “estilo litor}neo” em S~o Paulo, com vestígios de contacto mais 
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seguido com a metrópole e demais colônias do Império. A contribuição vinda de 

Macau, e outras feitorias do Oriente, manifestava-se no Rio de Janeiro, pelo 

telhado de pontas arrebitadas, com terminação em espécie de espátula de 

terracota imitado pelas vilas em contacto comercial com a sede da Colônia. 

Também aparece no muro de crivo, como Ender reproduz no muro da Quinta da 

Boa Vista, junto { monumental cópia do “screen” de Sion House, desenhado pelos 

irmãos Adams. 

 

                E acrescenta: 

Existe ainda em São Paulo, na rua da Glória, um muro desse gênero, tardiamente 

construído, provavelmente pouco antes da Guerra do Paraguai, no mesmo estilo e 

origem, que bem merecia ser classificado pelo D.P.H.A.N. [Departamento do 

Patrimônio Histórico e  Artístico Nacional, atual IPHAN], por constituir entre 

nós extrema raridade. 

 

                         Yan refere-se aqui ao muro do qual já se falou ao comentarmos o artigo de 

1951, provido de elementos vazados semelhantes a transenne. Iludiu-se, porém, quanto à 

data dessa construção, pois foi erguida, como vimos atrás, em fins da década de 1870, já 

com emprego de elementos pré-fabricados de cimento moldado. Condição que hoje não 

impediria o tombamento da construção, mas que naquela época constituía algo quase 

impensável: preservar exemplares arquitetônicos do início do período da industrialização, 

construídos sob a influência estilística do Ecletismo. 

 

Em São Paulo, constata Yan, quase mais nada resta do passado, contingência a 

pedir resguardo para os derradeiros vestígios de épocas idas. Dos dias 

contemporâneos à campanha contra Lopez e predomínio na vida urbana do 

estudante de Direito, vemos pelo pouco que ainda subsiste, as janelas de 

guilhotina e a sacada com grade de ferro de origem inglesa, mais práticos e 

cômodos que os antigos caixilhos e pesadas grades de madeira de lei.[...] Da 

inovação resta, salvos por milagre, um ou dois exemplares como o característico 

vitoriano da sacada do antigo solar de D. Cândida de Campos Barros à Rua 

Brigadeiro Tobias, datado de 1860, que se poderia proteger transformando-o em 

biblioteca, segundo aventamos quando se pretendia homenagear Monteiro 

Lobato.[...] 
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                        Infelizmente, o “milagre” a que se reportava Yan não teve longa duração. Nem 

as autoridades governamentais, nem a sociedade como um todo se mostravam naquela 

altura (1957) interessadas nas reivindicações do escritor e, assim, um dos sobrados 

neoclássicos mais antigos da cidade, o de José Maria Gavião Peixoto, já bastante 

desgastado, viria a abaixo logo no ano seguinte, praticamente sem nenhum protesto. 

                E retoma Yan o seu relato: 

Talvez ainda exista construção digna pela idade, vulto e estilo, de ser classificada 

como exemplar de casa representativa da técnica e estágio cultural do passado 

sucessora das residências com janela de rótulas ainda vistas no centro da cidade, 

em meados do século XIX. Ostentavam as fachadas austera simplicidade de linha, 

paredes lisas como as do tempo da fundação da cidade, sob beiral saliente, em que 

o único ornato era a sacada. O enorme telhado de telha côncava, logo escurecida, 

ocupava tanto espaço, quanto as paredes que o suportavam. A proporção era igual 

para as duas partes fosse casa térrea ou assobradada. 

 Em todo o interior repetiu-se esse resultado de nossas relações com os ingleses. 

Mais do que qualquer outro elemento, o gradil colocado em sacadas personifica a 

penetração do progresso a lombo de burro antes da estrada de ferro Santos – 

Jundiaí, ou Rio – São Paulo. Encontram-se ainda, em velhas cidades do estado, 

velhos casarões de meados do século XIX, providos de balaústres metálicos nas 

sacadas (menos nas escadas internas, onde continuava o emprego de madeira 

geralmente peroba ou cabreúva) e nas escadinhas externas, dos ingressos dos 

jardins ou quintal para o interior da casa, com desenhos semelhantes aos das vilas 

campestres de Brighton ou Bath.[...] 

 

                         Contavam-se, por exemplo, nessa condição os velhos sobrados de São Luís de 

Paraitinga, localizados ao redor da Praça Osvaldo Cruz e na Rua Barão de Piratininga. 

Prédios cujas fachadas traziam grades de ferro nos balcões e cujas escadas internas ainda 

estavam guarnecidas com balaústres feitos de tábua serrada, além de possuírem nos 

cômodos principais tetos de saia e camisa com elementos de madeira, ingenuamente 

decorativos, sobrepostos nos cantos e no centro. Sobrados que infelizmente 

desapareceram, ou foram muito danificados, durante a trágica enchente ocorrida no verão 

de 2010.   

 O seu emprego [refere-se ao gradil de ferro] destinado a cortar a monotonia das 

fachadas coloniais, parece, também, coincidir com o estágio imediato de mudança 

de material de construção. A melhoria de transporte trazida pelas estradas de 

ferro e aparecimento de primeiros imigrantes, e artífices estrangeiros, produzia 
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alargamento de recursos assim como transformação de estilos, métodos, técnica, 

e mais sistemas construtivos. Data daí, o aparecimento do chalezinho, mais ou 

menos durante a inflação registrada em consequência da Guerra do Paraguai, de 

que ainda restam alguns espalhados pela Av. Rangel Pestana, onde dizem, teve 

consultório o médico Carlos Botelho, depois de formado em Montpellier [na 

verdade, Carlos Botelho era formado na Faculdade de Medicina de Paris]. 

Também na Rua Piratininga, rua do Gasômetro, etc.[...] 

 

                         Sobre a origem dos chalés em São Paulo, Yan contou certa vez a Ernani Silva 

Bruno (1912-1986), quando este escrevia o seu História e tradições da cidade de São Paulo 

(1954), que esse tipo de romântica edificação havia sido introduzido pelos ingleses nos anos 

de 1860, quando construíam a estrada de ferro de Santos a Jundiaí, versão que já aparecia 

nos Documentos A e C. É bem possível que Yan estivesse certo nesse caso, pois como 

indicamos num de nossos textos publicados nos Anais do Museu Paulista17, a estação de 

passageiros de São Bernardo, fotografada por Militão por volta de 1865, já trazia elementos 

decorativos e estruturais próprios dos chalés (fig.52). Nesse mesmo artigo, identificamos 

também, entre outros exemplares, o chalé do Dr. Carlos José de Arruda Botelho (1855-

1947), mencionado por Yan, onde funcionou o instituto cirúrgico, hidroterápico e 

ortopédico de propriedade do médico, considerado o primeiro hospital particular da 

América Latina, localizado não na Avenida Rangel Pestana como supôs Yan, mas na Rua do 

Gasômetro, n.1, (fig. 53) datado provavelmente de 1883.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Num desses chalés, morava dona Veridiana Prado, perto da atual estação da 

Sorocabana, antes de se mudar para a chácara de Higienópolis, cuja residência 

fora construída pelo engenheiro Luis Pinto, com planta encomendada na 

Europa.[...] 

 

                        Já tivemos a oportunidade de chamar a atenção para esse engenheiro, muitos 

anos depois erroneamente identificado por Yan com o inexistente Luís Liberal Pinto.  

               E a seguir observa o historiador rio-clarense: 

 

No período acima, começou-se a usar, em larga escala, tijolos nas paredes, 

telhas marselhesas, e, até, ardósia  importada  para telhado.  O   cambismo  
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Fig.52- Estação de passageiros de São Bernardo. Foto de Militão Augusto de Azevedo, 1865. 

Acervo do Museu Paulista da USP. 
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Fig. 53- Anúncio do Instituto Cirúrgico do Dr. Carlos Botelho (1855-1947), sito no Brás à 

Rua do Gasômetro, n.1, publicado n’ A Provincia de São Paul0, edição do dia 27 de 

novembro de 1886, p.3. 
Fonte:< http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18861127-3503-nac-0003-999-3-not> 
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então existente, ajudava a completa revolução, do que por tanto tempo 

fora a maneira de construir no planalto piratiningano.[...] 

 
                           A partir dos anos de 1890, em decorrência da construção de um viaduto de 

ferro e aço (1888-1892) estabelecendo a interligação entre o Centro e o Morro do Chá, dá-se 

o advento da chamada cidade tentacular. Com o rápido crescimento populacional, 

alimentado pela Intensa onda imigratória, o adensamento das construções passa a se 

orientar pelas linhas de cumeada e regiões mais planas da cidade, sendo evitados vales, 

várzeas e encostas de montes, de acordo com um tipo de ocupação que daria origem a 

grandes vazios urbanos.  

 

Também, servido pelo Viaduto, constavam os novos bairros de Vila Buarque 

e Campos Elísios, adjacentes aos da Luz e Santa Ifigênia, este último 

preferido pela casta de fazendeiros, que a partir da guerra do Paraguai, 

afluíam em São Paulo, forçados pelos negócios e maiores facilidades em 

educar os filhos. Do outro lado, as continuas inundações do Tamanduateí, 

estabeleceram faixa divisória, com o novo bairro do Brás, substituto do 

antigo composto de chácaras, onde, pela natureza do terreno alagadiço, se 

fixaram as indústrias necessitadas de grande espaço, para fábricas e 

aglomerações operárias.[...]   

 

 

                         Ao se referir ao casario visto da Várzea do Carmo, representado pelo pintor 

Arnaud Pallière (1784-1862) em 1821, Yan descreve-o encarapitado sobre o alto do 

barranco, branqueado pela cal ou tabatinga (fig.54). 

 

Os muros dos quintais desciam até o Tamanduateí sem revestimento, 

pardacentos, furados pelos cavodás, tal como tinham sido deixados depois de 

retirados os moldes em que secara o barro. Nas ruas centrais, continuava o 

sistema de fachada diretamente sobre a sarjeta, sem pátio anterior como os 

franceses ou internos como os espanhóis. Alguns teriam, no máximo, uma área 

pequena de serviço, mas a maioria situava-se entre a rua e quintais dos fundos. 

Podia a conformação especial do terreno, criar a formação de uma dessas áreas 

entre o corpo central do edifício e as dependências também sitas sobre ruas, como 

era o caso do casarão do Marquês de Três Rios, no Carmo, ou da marquesa de 

Santos na antiga Rua Alegre, hoje Brigadeiro Tobias, que muito nos arrependemos 

não ter fotografado antes da demolição, com os seus renques de galerias internas, 

e escadas de serviço, tudo feito de madeira.[...] 
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Fig.54- Vista da cidade de São Paulo a partir da Várzea do Carmo. Autoria de Arnaud Pallière 

(1784-1862), 1821. 
Fonte:< http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:V%C3%A1rzea_do_Carmo_por_Arnaud_Palli%C3%A8re.jpg> 
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                        O nomeado casarão do Conde, depois Marquês de Três Rios, fora inicialmente 

propriedade de Amador Rodrigues de Lacerda Jordão (?-1873),  Barão de São João do Rio 

Claro, sito na Rua do Carmo (atual Roberto Simonsen), esquina da antiga Travessa, hoje Rua 

de Santa Teresa. Tratava-se de um típico sobrado urbano, datado talvez do princípio do 

Oitocentos, com tradicional aparência luso-brasileira, reformado em meados desse século 

segundo o estilo neoclássico, com altas platibandas,  o que o fazia contrastar com o velho 

palácio do bispo, seu vizinho da direita (fig.55). Quanto ao casarão da Marquesa de Santos, 

era o mesmo identificado páginas atrás como sendo o pertencente ao segundo marido da 

marquesa, o brigadeiro Tobias.  

                        Com o surto do café no Estado de São Paulo, o “progresso em todas as suas 

formas” eclode finalmente na Capital. 

 

Multiplicavam-se as construções de todo gênero, particulares e oficiais, com 

marcado predomínio de pequenas habitações térreas com um quintal nos fundos. 

As pertencentes a burgueses de maiores recursos, mostravam-se providas de porão 

habitável e mais um jardim à frente para isolamento da rua. O crescimento estava 

agora, estimulado pelo surto industrial que viera se juntar ao agrícola.[...] 

No período acima, acentuou-se o hábito de reservar-se para o Brás, Pari, Mooca e 

Barra Funda, e, mais tarde, Penha e Lapa, a concentração industrial por causa da 

vizinhança das estradas de ferro. As antigas chácaras e pastagens que ali 

existiam, foram substituídas pelas f|bricas do “maior parque “ etc.... da América 

do Sul, como anunciavam os bondes “camarões”, outra catastrófica invenç~o da 

mesma época.[...] 

De 1901 em diante, estimulados pelo surto cafezista, hipertrofiou-se o industrial à 

sombra de tarifas protecionistas [...] 

A situação perdurou até pouco depois de terminada a guerra começada em 1914. A 

calamidade representou para nós imenso benefício. Pertencia à serie iniciada nas 

campanhas napoleônicas, causa da vinda da corte lusa para o Rio de Janeiro, 

seguidas das conflagrações de 1914 e de 1939. O progresso ocorrido depois de 

cada um dos três acontecimentos foi para o Brasil prodigioso. Com o aumento da 

população e da sua produtividade per capita, hipertrofiou-se o mercado 

consumidor, por sua vez estímulo de produção. Em todos os campos da atividade 

humana verificou-se enorme melhoria, razão da alta do custo de vida e valor de 

terrenos. Para atender o rojo precipitado e algo caótico, profissionais da 

construção civil, nacionais e estrangeiros afluíram para atender às necessidades da 

população. Não se cogitava, ainda, de casas de apartamento como na Europa. O 

brasileiro em geral e o paulista em particular, era, até 1930 infensos ao gênero. Em  
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Fig.55- Vista da Rua do Carmo no início do século XX. À esquerda, antiga casa do bispo, imóvel 
de fins do século XVIII, com seus balcões de rótulas. À direita, solar do Marquês de Três Rios, 
antes propriedade do Barão de São João do Rio Claro (?-1873), reformado durante o período 
neoclássico (certamente depois de 1876, quando o futuro marquês desposou a baronesa viúva).  
Na fachada do imóvel voltada para a Rua de Santa Teresa estava instalado um portão de ferro muito vistoso, executado 
pelo artesão Carlos Plaster, portão certamente datado entre 1887 e 1893, já que trazia as iniciais do título do citado 
marquês, segundo depoimento de antigos cronistas. 
Fonte: Acervo da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 
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matéria de habitação coletiva só existia o cortiço mas em disposição horizontal e 

não vertical, empregado pelas mais miseráveis  camadas da população.[...] 

Nem tudo, porém, evoluiu de modo catastrófico como se poderia esperar. Houve 
contribuições úteis de iniciativa particular, que em várias épocas beneficiaram a  
cidade, seja no aspecto arquitetônico, seja no urbanístico, seja no social ou 

puramente estético. Uma dessas surgiu durante o surto cafeeiro no último quartel 

do século XIX. Nessa altura, foram bem recebidos, por fazendeiros prósperos, os 

rapazes que tinham estudado arquitetura na Universidade de Cornell, em Ithaca, 

tais como Otaviano Pereira Mendes, o qual, logo ao retorno, encontrou numerosas 

encomendas de palacetes. Demonstrou o auspicioso acontecimento não se 

mostrarem os grandes proprietários rurais impermeáveis a estilos e métodos 

diferentes aos que estavam desde a infância familiarizados. Acontece, que, ao 

mesmo tempo, eles também tinham viajado, progredido e melhorado, dentro de 

sua casta e feitio de elite. Ainda existem alguns trabalhos de Pereira Mendes no 

bairro aberto por ocasião de sua chegada. Contamos pelo menos três residências 

bem parecidas à volta do paládio dos Campos Elísios, a saber: o da viúva Marinho, 

esquina da alameda Glette  e Visconde de Rio Branco; de Bento de Almeida Prado, 

esquina da Rua Guaianases e alameda Nothmann;  de João Conceição, esquina de 

alameda Glette e r. Guaianases. Todos são reconhecíveis pelo estilo anglo-saxão, 

correspondente aos desejos e repentes suntuários dos donos. 

 

 

                        Yan volta assim ao assunto pelo qual, constatamos, tinha preferência, as ricas 

habitações dos Campos Elísios. Continua a atribuir a Pereira Mendes as três casas 

identificadas no artigo anterior, localizando-as, porém, de maneira mais precisa. Das três, 

uma desapareceria ainda na década de 1960, e, ao que parece, sem deixar nenhum registro 

iconográfico que documentasse sua aparência original, imóvel primitivamente pertencente 

a João Conceição. Como vimos antes, a partir de fins dos anos 1960, o autor, alertado por 

uma testemunha, passaria a atribuir a outro profissional a autoria das citadas construções. 

Embora Yan ressaltasse as numerosas encomendas recebidas por Otaviano Pereira Mendes 

em São Paulo, quando de seu retorno do Exterior, nunca chegamos a nos deparar com 

nenhuma obra da autoria desse engenheiro na documentação conservada no Arquivo 

Histórico de São Paulo. Fica assim estabelecido o “enigma” Otaviano Pereira Mendes, a ser 

esclarecido por quem se interesse pelo assunto. Sobre ele e Pedro de Melo e Sousa, seu 

contemporâneo, assim nos expressamos na versão atualizada de nossa tese: 
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Entre os ituanos que, seguindo o exemplo de Elias Fausto, estudaram engenharia 

nos EUA, temos ainda conhecimento dos nomes de Otaviano Abdon Pereira 

Mendes (1856-1917) e Pedro de Melo Sousa Júnior (?-?). Otaviano formou-se em 

Cornell e chegou a publicar anúncio profissional na imprensa diária paulistana em 

1879, mas nada sabemos de sua atividade como engenheiro (ou arquiteto), que 

não nos tenha vindo dos depoimentos de Yan de Almeida Prado. Ao que parece, 

Otaviano voltou para sua cidade, Itu, onde mantinha fazenda; tornou-se 

empresário e envolveu-se abjetamente na tumultuada política local. Foi acusado 

de ser mandante de assassinatos políticos (ocorridos em 1898 e 1900) e conseguiu 

escapar com vida de um atentado contra ele cometido em 1909.   Quanto a Pedro 

de Melo e Sousa Júnior, tio-trisavô do autor deste estudo, irmão mais moço de um 

fazendeiro de café participante da Convenção Republicana de Itu (1873) chamado 

José Vaz Pinto de Melo [c.1836-1919], seguiu para os EUA em 1873 para estudar 

em Cornell. Após ter atravessado muitas dificuldades financeiras, obteve 

finalmente o diploma pela Universidade de Siracusa (NY, EUA). Na volta, em 1879, 

veio casado com uma norte-americana que cursara engenharia na Universidade de 

Cornell a partir de 1872, de nome Ella Lucy Crandall de Melo (1853-?). Sem duvida 

uma das primeiras, senão a primeira mulher diplomada em engenharia a morar no 

Brasil. Pedro fixou-se primeiramente em Capivari, onde morava. Depois transferiu-

se para Belém do Descalvado, onde, em 1882, criou um colégio para moças, que 

dirigia com a mulher. Mais tarde, veio para São Paulo, onde manteve escritório na 

Rua São Bento e foi proprietário da Serraria Aurora, localizada na rua desse nome. 

Yan de Almeida Prado, no final da vida, passou a atribuir a Pedro de Melo Sousa 

Júnior a autoria de importantes palacetes erguidos nos Campos Elísios, de nítida 

influência norte-americana, que anteriormente atribuía a Otaviano Pereira 

Mendes. Ao menos em um caso conseguimos comprovar essa atribuição. Trata-se 

da casa construída em 1892 na esquina da Rua dos Guaianases com a Alameda 

Nothmann, hoje tombada. A ampla varanda arredondada existente na parte 

frontal da casa trai realmente a influência das residências suburbanas norte-

americanas da segunda metade do século XIX.     

 

                         Em seguida, sobre a excepcional figura de Ramos de Azevedo, faz Yan a 

seguinte observação: 

 

Pouco depois, chegava de Gand, onde estudara na escola de arquitetura, o moço 

Francisco Ramos de Azevedo [sic], probo,[...] laborioso e cuidadoso fundador da 

empresa que levava o seu nome, sucessor do antigo engenheiro militar Quartim 

Barbosa, outrora monopolizador na Pauliceia das encomendas de prédios 

oficiais.[...] 
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                         Neste trecho surpreendemos mais alguns equívocos cometidos por Yan em 

razão de sua memória enfraquecida, à qual já aludimos várias vezes. A supressão de parte 

do nome de Ramos de Azevedo não passa, provavelmente, de mero erro de datilografia ou 

de composição tipográfica, mas os outros lapsos são de fato preocupantes. Yan chama 

Antônio Bernardo Quartim pelo sobrenome de alguns de seus descendentes, Quartim 

Barbosa, coisa semelhante ao que fará depois com Luís Augusto Pinto, e qualifica-o de 

engenheiro militar, quando no artigo anterior, de 1951, declarara, com acerto, que ele nada 

mais era do que capitão da Guarda Nacional, ou seja, Quartim não era, na verdade, nem 

engenheiro, nem militar. 

 

Uma de suas primeiras construções [de Ramos de Azevedo] foi a residência de 

José Vasconcelos de Almeida Prado na rua brig. Tobias, em frente ao casarão de 

seu tio Almeida Lima. Na primeira funciona hoje o colégio Pucca e no segundo 

esteve, durante algum tempo, a Faculdade de Medicina de S. Paulo.  Na senda do 

predecessor que elevara o Teatro São José, Ramos de Azevedo foi o construtor do 

Teatro Municipal. Nas suas realizações encontrara dificuldades em se abastecer 

em oficinas proficientes. Faltavam bons serralheiros, fundidores, douradores, 

estucadores, decoradores e até tapeceiros e nem sempre era possível suprir a sua 

carência com técnicos e materiais importados. Fundou, por esse motivo, Ramos de 

Azevedo o utilíssimo Liceu de Artes e Ofícios, cuja benemerência nunca será 

bastante louvada graças aos préstimos de colaboradores como o desvelado 

Scatolin e outros, plenamente à altura da esmagadora tarefa que lhes coube de 

difundir e da melhor maneira, o ensino profissional. [...] 

 

                         Na passagem acima, temos, porém, exemplo de grande lucidez quanto ao 

reconhecimento da importância da criação do Liceu de Artes e Ofícios por Ramos de 

Azevedo no quadro da arquitetura paulista do final do século XIX. Contudo, não deixa Yan 

de cometer mais uma impropriedade, pela qual não pode ser responsabilizado, por 

desconhecer o papel desempenhado por Eusébio Stevaux no quadro da arquitetura oficial 

paulista durante os anos de 1877 a 1885, como já demonstramos em páginas anteriores. 

Ramos de Azevedo transferiu-se de Campinas para São Paulo em 1886, muito tempo depois 

de o velho e incompetente capitão Quartim ter sido afastado das obras públicas, conforme 

se pode ver em nossa tese de doutorado ou num estudo que lhe dedicamos num dos 

números do Informativo AHSP. Após o afastamento de Quartim, o profissional chamado 

para projetar e assumir as construções e reformas de edifícios governamentais será Eusébio 
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Stevaux, que atuava como engenheiro comissionado na Diretoria de Obras Públicas. Como 

visto, reformou e reconstruiu alguns dos mais importantes edifícios públicos da época, 

antes de pedir exoneração em 1885. Só então chega Ramos de Azevedo, que na condição 

de profissional liberal será seguidamente contratado pelo governo provincial e depois pelo 

governo estadual, para se encarregar das mais importantes obras públicas, tanto do período 

final do Império quanto do período da Primeira Republica, até sua morte em 1928. Vemos 

assim que se Ramos de Azevedo sucedeu a alguém, foi a Stevaux, embora, por sua alta 

qualificação profissional, Ramos não possa nunca ter sua exitosa carreira comparada com a 

do engenheiro francês, seu antecessor. 

               E continua Yan, focalizando agora outros profissionais da época: 

 

Dos construtores estrangeiros contemporâneos a Pereira Mendes temos em 

primeiro lugar os italianos Bezzi e Pucci, ambos providos de excepcionais 

qualidades que os ajudavam a suprir quaisquer falhas por desventura existentes 

em seu cabedal técnico. [...] 

 

                         A ressalva feita aqui ao cabedal técnico de Bezzi e Pucci, tinha sentido na época 

em que Yan redigiu esse texto, na medida em que era generalizada a crença de que ambos 

os profissionais não eram engenheiros diplomados e, sim, saídos do meio oficinal. O que 

hoje, a nosso ver, já não se sustenta, conforme os comentários feitos por nós ao analisar o 

artigo de 1951. 

 

Inteligentes, vivos e talentosos, tornaram-se embaixadores em S. Paulo das 

tendências arquitetônicas então reinantes na Itália. Predominava o neoclássico 

[18] entre os peninsulares, herdado das mais nobres tradições a remontar à 

Renascença, adaptadas à era moderna pelo genial Piranisi [sic, por Giovanni 

Battista Piranesi, 1720-1778] com os seus trabalhos decorrentes dos vestígios da 

antiguidade clássica, que eram procurados nas ruínas romanas e escavações de 

Pompéia. 

 

 

           Em seguimento, afirma Yan: 
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Da sua atividade [refere-se a Bezzi], veio o monumental edifício na colina do 

Ipiranga, destinado a comemorar o brado, ali proferido, de independência. 

Majestoso, imponente, nobre e elegante, tanto no exterior como no interior, até 

hoje domina a paisagem e não a prejudica por infelicidade de linha [fig.56]. O 

arquiteto Pucci ainda construiu para o Cons. Antonio Prado a sua vivenda 

conhecida por chácara do Carvalho [fig.57] e as vizinhas de suas filhas. O estilo 

que empregava era o mesmo de Ramos de Azevedo, igualmente nutrido do estudo 

dos clássicos, assim como os alemães que nessa altura apareceram em S. Paulo. A 

rua S. Luis recebeu várias de suas construções a começar pela de Francisco de 

Sousa Queirós na esquina da Rua da Consolação [como vimos, em nossos 

comentários sobre o artigo de 1951, as duas casas da Rua São Luís erguidas 

nas esquinas da Consolação, conforme estudo da historiadora Naclério 

Homem, eram pertencentes uma a Antônio de Sousa Queirós e a outra a 

Nicolau de Sousa Queirós. A primeira tinha como autor Häussler e a 

segunda, Ploy, por indicação do próprio Yan nesse último artigo]. O atual 

Palácio do Governo nos Campos Elísios foi encomendado por Elias Chaves a um 

empreiteiro da mesma origem [como visto, Yan achava que Mateus Häussler 

era mestre de obras, algo de que não estamos convencido]. O molde 

empregado por latinos e germânicos na cidade em pleno crescimento, manteve-se 

para maior benefício nosso, até o aparecimento do “modern Style” ou “art 

nouveau’, de pouca duraç~o mas de grande divulgaç~o em princípios do século XX.  

A vantagem, porém, oferecida pela singela e racional disposição do neoclássico 

[como alertamos, hoje diríamos Classicismo eclético], com seus amplos 

cômodos e alto pé direito [sic], com largas portas e amplas janelas, fachada sóbria 

e bem proporcionada, correspondia às imposições do clima tropical, como se 

prestara às dos meridionais europeus, inclinados, por índole, ao grande e 

majestoso. Oferecia S. Paulo similitudes com muitas das cidades italianas, onde 

depois da Unitá, se registrava grande impulso de construções. Também 

apresentava vantagens práticas no ponto de vista econômico e funcional. 

Copiavam igualmente o sistema de revestimento de reboco ou “stucco”, em 

imitação que abrangia a cor da pintura à têmpera, geralmente amarelo ocrado, 

outras mais pálidas, quase palha, outras mais pronunciado quase alaranjado, e 

mostravam as venezianas pintadas de verde, tal qual na Itália. 

O lapso em que neoclássico [i. e. Classicismo eclético] por longo tempo e 

“modern style” em curta duraç~o dominaram em S. Paulo, data de Bezzi e Pucci, 

chegados pouco depois de Pereira Mendes, ao fim da conflagração de 1914, 

período em que trabalharam simultaneamente, italianos, brasileiros, alemães, 

franceses e portugueses representados por Ricardo Severo [1869-1940], homem 

de gosto e larga cultura, sócio de Ramos de Azevedo. Juntamente com eles 

despontaram inúmeros mestres de obras, também de diversa nacionalidade, em 

maioria, todavia, italianos. Deles foram, não só casas modestas levantadas em 

bairros operários, como outras aburguesadas, em sítios mais próximos do centro 

comercial, do “tri}ngulo”   como então  se dizia,  onde  se  nota  o  mesmo influxo 
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Fig.56- Monumento do Ipiranga, hoje Museu Paulista. Projeto de Tommaso Bezzi (1844-1915), 
construído entre 1885 e 1892. 
Fonte:< http://www.nossosaopaulo.com.br/Reg_SP/Barra_Escolha/A_MuseuPaulista.htm> 
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Fig. 57- Colégio Boni Consilii, antiga vila do Conselheiro Antônio da Silva Prado (1842-1929), sita 

na Chácara do Carvalho, no bairro da Barra Funda, São Paulo. Projeto de Luís Pucci (1853-?), 

construído entre 1892 e 1893. 
Fonte:< http://www.hotfrog.com.br/Empresas/Instituto-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-Boni-Consilii> 

  

http://www.hotfrog.com.br/Empresas/Instituto-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-Boni-Consilii
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 neoclássico [classicista eclético] nas linhas e na escola dos ornatos. Repete-se a 

platibanda, que dissimula o telhado, as pilastras coríntias, o indefectível triângulo 

sobre as janelas, o “stucco”, a cor da caiaç~o e a das venezianas. 

No rol dos que trabalharam em São Paulo naquela época, fim do século XIX a 

meados do XX, houve alemães de notável capacidade, ainda sob influxo do 

classicismo de que acima falamos, formados antes das abomináveis tentativas de 

estilos neogermânicos incitados por Kaiser Guilherme II [1859-1941], o 

nacionalista-mor por excelência da Alemanha nacionalista, imperialista e 

colonialista. O mais importante a aparecer deve ter sido o prussiano von 

Puttkamer [ao que parece, o engenheiro usava a grafia Von Puttkammer], 

suposto primo da Princesa de Bismark [sic, por Bismarck]. Este possível parente 

por afinidade do Chanceler de Ferro, construiu o Grande Hotel [1876-1878], cujo 

aparecimento constitui sensacional evento na pequena cidade de trinta mil 

habitantes, nas vésperas da queda do regime imperial. Até hoje, milagrosamente 

escapo da picareta demolidora, ergue-se o edifício esquina da r. S. Bento e 

travessa Miguel Couto [...], de boa linha e nobres proporções, com ares de palácio 

antigo visto da travessa [o edifício em questão seria demolido em 1964]. 

Constitui mais a residência da Chácara do Carvalho [1892-1893], algo posterior, 

os dois melhores vestígios da época, ainda existentes em S. Paulo.    

 

                                                                                                                                                                    

                          Ao engenheiro Hermann von Puttkammer, dedicamos algumas palavras numa 

nota de nossa tese de doutorado (versão revista e atualizada): 

 

Em entrevista telefônica concedida ao autor deste estudo em abril de 1993, D. 

Helena Von Puttkammer Xavier da Silveira, neta do engenheiro Hermann von 

Puttkammer, revelou o pouco que lembra ter ouvido sobre o engenheiro, de sua 

avó, Agnes von Puttkammer. Foi estudante de escola militar e veio para o Brasil 

fugido de seu país por razões mal esclarecidas. Sua avó relatava, entretanto, que 

Puttkammer apresentava marcas pelo corpo, motivadas talvez “por algum castigo 

recebido por ter tomado parte num levante de estudantes”. Pelo que afirmou 

Sérgio Coelho num artigo escrito para O Estado de São Paulo, e publicado em 

1970, chegou aqui em 1865 acompanhando um amigo seu, Luís Mateus Maylasky, 

húngaro, que por sua vez imigrou quase banido “após bater-se em duelo fatal com 

um nobre da côrte”, o que nos faz supor que ambos tenham deixado a Europa por 

uma razão comum, envolvendo política e violência. Por terem sido recomendados 

ao superior da Ordem de São Bento, dirigiram-se à Sorocaba, onde esse monge 

estava residindo. Originário de uma antiga família aristocrática pomerana, em que 

há um ramo detentor do título de conde e outro do de barão, Puttkammer tinha 

parente casada com Príncipe de Bismarck (1815-1898). Uma prima sua, Johanna 

(1824-1894), irmã do homem de estado Robert Viktor von Puttkammer (1828-

1900), ministro da Instrução Pública da Prússia (1879). Segundo a neta, Hermann 
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falava sete línguas, entre elas russo, inglês e francês. Trouxe com ele para o Brasil 

quatro filhos do seu primeiro casamento: Carlos, Luís (?-1953) , Jorge e Carlota (?-

1950). Aqui se casou novamente com Agnes, de Berlim, que lhe deu mais dois 

filhos, um dos quais Wolfgang, pai de D. Helena. Os filhos do primeiro casamento 

não se davam com os meios-irm~os, pois “tinham o nariz empinado”. De sua vida 

profissional pouco se sabe: com Maylasky, construiu a estrada de ferro 

Sorocabana, entre 1870 e 1875, e seu prolongamento, em 1899; projetou para um 

negociante suíço-alemão estabelecido na Corte, Frederico Glette, o Grande Hotel, 

de São Paulo (1876-1878); para esse mesmo cliente arruou os Campos Elísios 

(1879); pertenceu ao corpo técnico da ferrovia Rio-Clarense, em 1892 era vereador 

em São Carlos do Pinhal e finalizou a construção do palacete de Elias Chaves 

(1893-1899), nos Campos Elísios. Faleceu em Ribeirão Preto em 1917.  

 

 

         Prossegue Yan em seu texto: 

 

 

Dos profissionais de vária nacionalidade então em atividade, Maximiliano Hell  

[sic] foi dos últimos continuadores da série alemã, autor de residências em o novo 

bairro de Higienópolis aberto por Martin Buchard entre os da Consolação e 

Perdizes e a [sic, por da] catedral gótica com zimbório, que substituiu a velha Sé 

do centro da cidade.  

 

                         Sobre o engenheiro alemão Maximilian Emil Hehl (1861-1916), obtivemos há 

certo tempo algumas informações na web, transcritas em nota de nossa tese (versão revista 

e atualizada): 

 

 Recentemente encontramos na web alguns dados biográficos relativos a 

Maximilian Emil Hehl, fornecidos por um de seus descendentes, o bisneto chamado 

Cláudio Ricardo Hehl Forjaz, morador em Cascavel, no Estado do Paraná. Segundo 

Forjaz, Hehl nasceu na Alemanha em 17 de setembro de 1861, filho de Johannes 

Hehl e Carolin Wolff. Seu pai era diretor da Faculdade Politécnica de Kassel e sua 

mãe vivia em Wiesbaden, quando solteira. Maximilian Hehl graduou-se na 

Faculdade Politécnica de Hannover, seguindo os passos de seu pai e dos irmãos 

Rudolph e Cristoph. Trabalhou com Hartel, um dos maiores engenheiros da 

Alemanha nesse tempo, com Neckelmann, Rinklagen e Becker, todos engenheiros 

importantes na Europa. Arquiteto, trabalhou em muitos escritórios, adquirindo a 

necessária experiência. Em 1888, seu irmão Rudolph convidou-o para juntar-se a 

ele numa companhia de engenharia que iria construir uma estrada de ferro da 

Bahia a Minas Gerais. Maximilian aceitou o convite e aí trabalhou por dois anos, 
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liderando o caminho de Mucuri. Depois desse emprego, transferiu-se para São 

Paulo, dedicando-se integralmente à engenharia civil e à arquitetura. Em 1898, 

tornou-se professor na Escola Politécnica, de São Paulo. Projetou a sede do Corpo 

de Bombeiros em Santos (1907-1909) e a catedral dessa cidade (1909-1967). Em 

São Paulo foi o autor do prédio original do Sanatório Santa Catarina (1906), da 

igreja de Nossa Senhora da Consolação (1907), da Catedral de São Paulo (1913), 

do Hospital e Maternidade D. Anna Alvarenga, da reforma da igreja da Ordem 

Primeira do Carmo com colégio anexo e de sua própria residência na Avenida 

Higienópolis, além de ter projetado inúmeros prédios residenciais e comerciais, 

entre eles a Galeria Webendorfer (1900), sita entre a Rua Quinze de Novembro e 

Rua Boa Vista. Escreveu artigos na Revista da Politécnica. 

Ao dar crédito a uma atribuição tardia (1914), Lemos afirmou que Hehl auxiliou 

Ramos de Azevedo no projeto da Tesouraria de Fazenda (1886-1891). Tal fato 

parece pouco provável à luz dos dados biográficos do engenheiro alemão. Como 

vimos, Hehl veio para o Brasil em 1888 e passou dois anos trabalhando na estrada 

de ferro Bahia-Minas. Transferiu-se para Capital em 1890, quando então as obras 

da tesouraria já estavam bem adiantadas (fotografia atribuída a Militão de 

Azevedo tirada a partir da várzea do Tamanduateí por volta de 1887 já mostra os 

andaimes da obra assomando por cima dos telhados das casas). Assim, fica difícil 

acreditar que tenha desempenhado algum papel no desenvolvimento do projeto 

desse edifício. Por outro lado, é bem provável que tenha tido atuação decisiva no 

escritório arquitetônico do Banco União, como o caso da residência Cândido de 

Morais parece demonstrar. As sofisticadas casas burguesas paulistanas 

construídas de acordo com estilos exóticos por intermédio do Banco União, 

revelariam seu gosto pessoal, o mesmo acontecendo, talvez, com o projeto da 

Secretaria da Agricultura (c.1894-1896), de estilo Renascença alemã. 

 

                         A respeito do partido incomum empregado na Catedral Metropolitana de São 

Paulo (“catedral gótica com zimbório”), mencionado por Yan, tivemos a oportunidade de 

esclarecer sua origem num trabalho acadêmico elaborado no curso de pós-graduação da 

FAUUSP19. Trata-se de uma tipologia de cunho romântico criada pelo arquiteto alemão Karl 

Friedrich Schinkel (1781-1841), nos primeiros anos do século XIX, na qual se conjugava a 

tradição das catedrais góticas do norte da Europa, que não possuíam cúpula e, sim, torre-

lanterna ou agulha no transepto, com a aparência da catedral de Florença, cuja grande 

cúpula, criada pelo arquiteto renascentista Filippo Brunelleschi (1377-1446), é popularmente 

chamada il cupolone. Essa tipologia de tendência eclética aparece em alguns esboços de 

Schinkel (figs. 58 e 59),   havendo  sido  materializada  mais  tarde,  por  exemplo,  na   igreja  
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Fig. 58-Esboço da autoria do arquiteto alemão Karl Friederich Schinkel (1781-1841) para 

uma catedral gótica com cúpula, 1814. 
Fonte: BENEVOLO< Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Gili, [1974]. 
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Fig. 59- Projeto de uma catedral na Porta de Postdam, em Berlim. Autoria de K. F. 

Schinkel, 1819. 
Fonte: ARGAN,Giulio Carlo ET alt. El passa em El presente.Barcelona:Gili, 1977. 
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paroquial de Maria da Vitória – Maria vom  Siege (1868-1875) –  de  Viena , obra do  arquiteto  

alemão   Friedrich  von Schmidt (1825-1891) (fig. 60). Segundo o depoimento do próprio 

Hehl, o estilo gótico foi por ele escolhido para a nova catedral paulopolitana por ser o que 

melhor convinha a catedrais. Os planos originais, porém, não se prendiam a purismos, 

seguindo a tradição eclética criada por Schinkel (fig.61).  

                O texto de Yan segue seu curso, abordando agora os construtores peninsulares: 

Sobre italianos existe excelente trabalho das sras. Anita Salmoni e De 

Benedetti [sic, por Debenedetti], repleto de dados  acerca do assunto. O 

último vol. da obra de Ernani da S. Bruno [sic, por Ernani Silva Bruno] a 

respeito de S. Paulo, contém, igualmente, útil resenha das construções e 

construtores do século XIX.[...]                                                                                      

 

            Devemos aqui abrir longo parênteses, para abordarmos a importante obra 

dessas duas pesquisadoras italianas, que foram as primeiras a se debruçar, com  seriedade e 

afinco, sobre documentos arquivísticos municipais na procura de reconstruir um quadro 

histórico bastante preciso sobre a atuação dos primeiros profissionais da construção civil de 

procedência italiana na cidade de São Paulo de fins do século XIX. Participaram de um 

concurso promovido pelo Instituto Cultural Italo-Brasileiro de São Paulo e obtiveram o 

primeiro prêmio com seu estudo. O livro, editado em 1953, só foi traduzido para o 

português quase trinta anos depois de publicado em italiano, quando então foi amplamente 

divulgado, atingindo desde então uma posição de clássico dentro da historiografia da 

arquitetura paulistana.  

                         Hoje, porém, se sabe que quando os mestres de obras italianos começaram a 

chegar em massa à capital paulista, na segunda metade dos anos de 1870, o ciclo de 

introdução e enraizamento da nova técnica construtiva, substituta da taipa tradicional, a 

alvenaria autoportante de tijolos, já estava concluído, correspondendo ao período estilístico 

neoclássico entre nós (1850-1870). Os mestres italianos também encontraram nova fase 

estilística em curso. Lembremo-nos de que a igreja anglicana, projetada em estilo 

neogótico vitoriano,  foi  concebida  por profissionais  ligados à  ferrovia inglesa (1873)   e  a 

Escola do Arouche (1876-1877), com alguma influência anglo-saxônica, foi projetada pelo 

engenheiro Elias Fausto Pacheco  Jordão, ituano  formado  em  Cornell, EUA.  A  criação  do  
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Fig.60- Igreja de Maria vom Siegel, Maria da Vitória, Viena , Áustria. Projeto de Friedrich von 

Schmidt (1825-1891). Construída entre 1868 e 1878.   
Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maria_vom_Siege_Wien.JPG>  
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Fig.61- Maquete da catedral arcepiscopal de São Paulo. Projeto de Maximilian Hehl, 

1913. 
Fonte:ARROYO, Lenardo. Igrejas de São Paulo. São Paulo: J. Olympio, 1954. 
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Paço da Assembleia Provincial e Câmara Municipal (1877-1879) foi nesse sentido 

emblemática, pois   sintetizava   várias das forças culturais então atuantes em São Paulo. 

Projetado por engenheiro francês, Stevaux, construído por dois mestres de obras italianos, 

Pietro Riccardini e Giacomo Gandini, e em cuja obra foram empregados elementos 

decorativos feitos de pedra artificial, idealizados conforme o gosto eclético e produzidos em 

fábrica local, inaugurada em 1875, de propriedade de um descendente de portugueses, o 

banqueiro e empresário João Ribeiro da Silva, também, naquele momento, dono da melhor 

olaria de tijolos da cidade, a do Bom Retiro. 

                      A nosso ver, Salmoni e Debenedetti extrapolaram ao fazer nítida distinção entre 

a linguagem arquitetônica adotada pelos imigrantes italianos, e a empregada por 

imigrantes de outras origens, sobretudo alemã. Como não tiveram tempo suficiente para 

desenvolver estudo mais aprofundado sobre o assunto, adotaram uma linha interpretativa 

simplificadora, não isenta de enganos. Assim, por exemplo, identificaram, by feeling, uma 

série de antigos edifícios paulistanos, ainda existentes no início dos anos 1950, como obras 

características de mestres italianos, enquanto pesquisas mais aprimoradas revelariam mais 

tarde que alguns deles não eram senão construções concebidas e construídas por 

profissionais  de outras origens étnicas e culturais. Podemos citar aqui, à guisa de exemplo, 

a casa de Manuel Ferreira Leal, antigo empreiteiro português da ferrovia de Santos a 

Jundiai, que chegou a imprimir suas iniciais numa cartela no alto da fachada do prédio sito 

na Rua Florêncio de Abreu (casa dita de D. Marieta), visto pelas autoras como obra 

tipicamente italiana. Outro bom exemplo é o antigo Joachin’s Hotel, dos anos 1890, depois 

sede do Conservatório Dramático e Musical, de fato construído por um profissional alemão 

chamado Guilherme Von Eÿe. Isso demonstra que, na segunda metade do Dezenove, a 

linguagem do Classicismo eclético revelava-se de tal modo cosmopolita, que é 

praticamente impossível, observando o resultado, adivinhar a proveniência do autor da 

obra. Comparemos, ainda como exemplo, o sobrado construído pelo alemão Häussler em 

1883, na esquina da Rua São Bento com antiga Ladeira de São João, ocupado, na passagem 

do século XIX para o XX, pela chapelaria Alberto (fig. 62), com a sede da loja maçônica 

Piratininga, erguida pelo mestre de obras italiano Pietro Gullo em 1888 na antiga Ladeira de 

São João, esquina da antiga Rua São José (atual Rua Líbero Badaró) (fig.63 ). Em ambas as  
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Fig. 62- Reconstituição gráfica aproximada da fachada principal do edifício de uso misto 

construído em 1883 por Mateus Häussler na Rua São Bento, esquina Ladeira de São João. 

Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2011. 
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Fig.63- Aspecto externo da loja maçônica Piratininga. Projeto de Pietro Gullo, de 1888, 

construído na esquina da Ladeira de São João com a Rua de São José, atual Líbero Badaró. 

Fotógrafo não identificado, talvez Aurélio Becherini; imagem do início do século XX 

(certamente por volta de 1911, quando se iniciou o alargamento da Rua Libero Badaró). 
Fonte: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos           
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edificações, a mesma linguagem universal do Classicismo, com praticamente o mesmo 

resultado estético.               

                        Retomando, porém, a análise que vínhamos fazendo no texto de Yan, notamos 

que ele repara então em um arquiteto muito talentoso de origem francesa, Vitor Dubugras: 

Um dos  arquitetos  que  inauguraram  nova fase, se bem que  pertença  ao   

mesmo período foi o francês Vitor Dubugras, pertencente ao estilo Art 

Nouveau, porém capaz de se aventurar em qualquer outro graças à 

competência profissional. A chegada deve ter coincidido com a do arquiteto 

paisagista Houvard [sic, por Joseph-Antoine Bouvard, 1840-1920], que 

urbanizou o Anhangabaú ao lado do Teatro Municipal, empreendimento em 

parte destruído pela avenida sobre o talvegue, alargada por Prestes Maia 

[1896-1965]  

                               Acerca de Dubugras já falamos umas poucas linhas, páginas atrás. Sua chegada 

em São Paulo ocorreu por volta de 1891, cerca de vinte anos antes, portanto, da elaboração 

do Plano Bouvard, datado de 1911. 

                              Em continuidade, Yan volta sua atenção para Carl Ekman (1866-194o), 

importante arquiteto sueco atuante na São Paulo do início do século XX, e segue tratando 

da arquitetura paulistana de fins do século XIX. 

                                

Outro corifeu do novo estilo anterior à grande guerra de 1914 [Art Nouveau, 

segundo Yan, mas na verdade Wiener Secession], que teve enorme influência 

na transformação de todas as coisas da cidade, arquitetura inclusive, foi Carlos 

Ekmann [sic], construtor de prédios no centro comercial e da Vila Penteado [1902-

c.1906], pouco mais ou menos ao mesmo tempo que Dubugras, o qual  se situa 

entre ele e o italiano Bianchi [Giovanni Battista Bianchi, morto em 1942], 

antigo colaborador dos maiores arquitetos no Modern Style preconizado por Dante 

Gabriel Rossetti [1828-1884], modernizadores, nem sempre felizes, de Milão e 

outras cidades industriais da Itália. Como vemos foi intenso o influxo peninsular do 

último quartel do século XIX à eclosão da primeira grande guerra. Traziam tanto os 

arquitetos como os “capomastri” o classicismo vinholesco na retina, que em S. 

Paulo, ao invés de aplicado a “Palazzos” [sic, por Palazzi] de habitação coletiva, 

exercia-se em pequenas edificações para a moradia de uma família, ou prédio no 

perímetro central para hotel ou escritórios, como sucedeu no “Tri}ngulo”, 

principalmente nos terrenos aforados pelo mosteiro de S. Bento. Nessa altura 

houve pedreiros italianos que se tornaram famosos pela perícia, a ponto do seu 

trabalho ser reconhecido por construtores ao passarem pelas ruas onde existiam 
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construções de sua lavra. Graças à proficiência, esses capomastri não tardaram a 

se tornar prósperos empreiteiros de obras, em grande proporção responsáveis pela 

completa diferença, para melhor, do aspecto de S. Paulo em confronto com outras 

capitais brasileiras a começar pelo Rio de Janeiro.  

A superioridade paulistana também se manifestou não só pela qualidade do estilo, 

como do arquiteto, mestre de obras, material, artífice e operário empenhados na 

construção. No Rio de Janeiro, predominava o ignaro mestre de obras português, 

de muito, inferior ao capomastro italiano. Muitos desses imigrantes se 

apresentavam providos de instrução profissional adquirida na terra de origem, 

familiarizados com estilos e teoria prática. Fundaram-se na Itália do norte, depois 

da unificação da península, cursos noturnos, no gênero dos existentes por 

correspondência nas universidades anglo-saxônicas, que subministravam 

preciosos conhecimentos a rapazes pobres obrigados a trabalhar de dia para a sua 

subsistência. Dizia-se, até, não sabemos com que fundamento, teria sido este o 

cabedal técnico de Tomazo [sic, por Tommaso] Gaudenzio Bezzi, realizador do 

monumento do Ipiranga. A ser verdadeira essa versão, teríamos um caso de 

extraordinário aproveitamento pedagógico, por parte do jovem originário de 

privilegiada região, onde nas ruas e praças respirava-se [sic, por respiravam-se] 

noções de nobre arquitetura clássica urbana. [Já alertamos anteriormente 

contra essas fantasias sobre Bezzi, que afinal era diplomado por curso 

superior em Turim.] 

 

 

                              Nesta altura, embrenha-se Yan na comparação entre a arquitetura eclética de 

caráter privado executada em São Paulo e a equivalente praticada no Rio de Janeiro, 

encontrando mais talento nos construtores paulistanos do que nos do Rio, onde perdurava o 

“estilo compoteira”. Nome tirado de uma crônica de 1903, de autoria de Olavo Bilac (1865-

1918), em que o poeta apodava de “compoteiras” “os medonhos vasos de cimento” 

colocados sobre as platibandas, de acordo com a moda de arquitetura vigente na passagem 

do século XIX para o XX, caracterizada pelo desagradável acúmulo de ornatos que 

recobriam de modo confuso as fachadas de prédios tanto residenciais como comerciais. 

Estilo que, segundo Yan, persistiria até mesmo em exemplares cariocas mais recentes de 

arquitetura oficial e de luxo, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro (1905-1909), a sede 

do Conselho Municipal (1919-1923), hoje Palácio Pedro Ernesto, e a sede do Jockey Club 

(1924-1926). Todos estes últimos edifícios, segundo ele, inspirados no que se fazia na 

França durante o Segundo Império (1853-1870), quando dominava o estilo Ugénie, nome 

irônico dado ao estilo Napoleão III, a partir da forma  singular de como o imperador francês 
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(1808-1873) pronunciava o nome da esposa, a Imperatriz Eugénie (1826-1920), adepta do 

neoluís XVI (ou Luis XV, conforme Yan). Manifestações de extremo mau gosto, conforme o 

autor, só superadas no Rio de Janeiro, com o advento da Arquitetura Moderna. 

                            O texto de Yan aqui examinado ainda se prolonga por mais umas poucas 

páginas, tocando em questões urbanas relevantes para a época em que foi escrito. Mas 

como se afasta do assunto que aqui nos retém a atenção, damo-nos por satisfeito, 

concluindo a análise que vimos procedendo. 

 

   CONCLUSÃO  

 

               É fácil constatar que, embora tivesse índole de historiador, Yan, na verdade, 

nunca procurou ir a fundo no estudo do tipo da arquitetura que parecia atrair-lhe a atenção. 

Interessava-lhe a história de algumas famílias paulistas de prestígio, tais como, os Pais de 

Barros, estabelecidos na Luz, os Sousa Queirós, na região cortada pela antiga Rua São Luís, 

além de alguns abastados que haviam preferido morar nos Campos Elísios.  Mas nunca 

buscou esmiuçar de modo sistemático a vida de outras grandes famílias, tão importantes 

quanto aquelas, para saber como viviam e moravam. Nem se preocupou com os residentes 

ricos do bairro de Higienópolis, ou com os abonados habitantes dos arredores da Avenida 

Paulista. Nem ao menos chegou a mencionar a existência do palacete de D. Angélica de 

Barros, um dos mais importantes da cidade durante os anos de 1890. Deixou a impressão de 

ter sido levado nesse assunto por suas inclinações peculiares, um tanto erráticas. Apreciava, 

sobretudo, os exemplares de arquitetura doméstica, mas tampouco desenvolveu estudo a 

respeito: não se preocupou com a evolução das tipologias das construções domésticas ou 

dos programas de necessidades da casa rica paulista, por exemplo, nem com qualquer outro 

assunto correlato. Satisfez-se em identificar o provável proprietário de certas casas ricas e 

conhecer, eventualmente, o nome de seus projetistas. A datação dos imóveis escolhidos era 

sempre aproximada, quando não deixada simplesmente em aberto. Traçou corretamente, 

em largas pinceladas, a evolução da arquitetura paulistana, sobretudo, relativa ao período 

1860-1900, mas quase não foi além disso. Certamente, nunca adentrou num arquivo de 
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qualquer natureza para tentar confirmar ou desmentir por meio de documentos 

comprobatórios as informações que lhe eram transmitidas oralmente por testemunhas, 

eventualmente prejudicadas por lapsos de memória.  Aliás, como aconteceu muitas vezes 

com as suas próprias lembranças. 

              Perguntamo-nos o que teria levado Yan a se interessar por exemplares da antiga 

arquitetura paulistana que em seu tempo a mais ninguém empolgava. Ousamos encontrar 

uma explicação de caráter psicológico nas palavras de um amigo seu, o falecido médico 

Sérgio de Paula Santos: 

 

Vivendo por assim dizer fora de sua época, com fraquezas e virtudes da 

condição humana, fez e cercou seu mundo de beleza e arte. 

 

 

             A antiga arquitetura de São Paulo, sobretudo, os velhos casarões dos Campos 

Elísios, bairro de elite onde haviam morado alguns de seus parentes, devia fazer parte do 

mundo imaginário de Yan, um mundo desaparecido do qual tinha dificuldade de se 

desapegar. Seu próprio amigo João de Scantiburgo admitia em seu pequeno livro sobre a 

Pensão Humaitá que o bairro constituía um dos mitos cultivados pelo escritor. Yan era 

sobrevivente da Belle Epoque, e não conseguiu assimilar as posteriores mudanças sociais e 

culturais do mundo, apesar de conseguir reconhecê-las. Mais do que exemplares de 

arquitetura doméstica de determinado período da história paulistana, os palacetes dos 

Campos Elísios teriam assumido para ele a condição de símbolos de uma antiga sociedade 

idealizada, em processo de rápido esvanecimento, sociedade à qual também ele pertencia. 

Não lhe interessava estudar esses exemplares de arquitetura sob uma ótica inteiramente 

racional e objetiva, porque mais compensador era alimentar ilusões acerca desses casarões, 

fantasias que pudessem mitigar necessidades emocionais profundas, que jamais poderiam 

ser de outra forma supridas. 

               Tudo isso é afinal digno de lástima. Porque, se se tivesse dedicado seriamente à 

ao estudo da arquitetura paulistana da segunda metade do século XIX, documentando 

fotograficamente cada um dos exemplares que julgava relevantes, e que ainda se 

mantinham de pé nos anos de 1920, teria Yan conseguido constituir um valioso corpus a 
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respeito de um gênero de arquitetura hoje completamente desaparecido. O pioneirismo de 

que deu mostras ficou, portanto, cerceado tanto por seu diletantismo, quanto por suas 

carências emocionais secretas, já que não se deu ao trabalho de explorar em profundidade 

um universo que só muito tempo depois iria atrair a atenção daqueles que já não teriam, a 

mor das vezes, condições de reunir a necessária documentação para reconstituir amplo e 

detalhado quadro sobre o assunto. 

                Por outro lado, não devemos nos deter somente no aspecto negativo da 

questão. Se Yan não nos houvesse legado os poucos textos sobre arquitetura que escreveu, 

mesmo com todas as limitações que apresentam, as coisas teriam ficado ainda mais árduas 

para os pesquisadores dos dias atuais. Embora superficiais, seus trabalhos apontam-nos 

algumas das construções mais importantes da São Paulo da segunda metade do século XIX 

e contribuíram com indicações de fato preciosas, às vezes verdadeiramente insubstituíveis, 

o que nos faz deplorar ainda mais os supostos fatores psicológicos que impediram Yan de 

seguir adiante com os seus estudos incompletos. 

 

Notas 

  

1- AMARAL, Aracy. Artes plásticas na Semana de 1922. São Paulo: Perspectiva, 1970. p. 
255. 

2-  Consultando a Genealogia Paulistana ( v. III), de Luís Gonzaga da Silva Leme (1852-1919), vemos 
que Francisco de Almeida Prado, um de seus bisavós, casou-se duas vezes. A primeira com Maria 
Dias Pacheco, com quem teve vários filhos, entre eles, o capitão João Batista de Almeida Prado 
(?-1866),  avô de Yan, casado com Antônia Eufrosina Pais de Barros e proprietário de um sítio 
chamado Paraguaçu no Morro Azul, região pertencente ao município de Limeira. João Batista 
teve, entre outros filhos, Bento de Almeida Prado (1854-?), engenheiro agrícola pela 
Universidade de Cornell e tio de Yan. Proprietário de uma casa notável nos Campos Elísios, que 
depois seria várias vezes citada pelo sobrinho. Outro filho de João Batista era José de Almeida 
Prado (1858-1900), pai de Yan. Segundo Silva Leme, grande fazendeiro em Rio Claro. Uma de 
suas propriedades chamava-se Fazenda Paraguaçu (nome certamente inspirado no da 
propriedade paterna). José de Almeida Prado morou nos EUA, depois se transferiu para a 
Bélgica, onde se bacharelou em Ciências na Universidade de Bruxelas.Casou-se nessa cidade com 
Antonieta Labineau (?-1923) e residiu por dez anos em Nice, França. Segundo Silva Leme, voltou 
da Europa em 1899, mas o genealogista enganou-se com relação a essa data, pois, como visto, 
Yan nasceu na Fazenda Paraguaçu, de propriedade paterna, em dezembro do ano anterior.  

      Quanto ao bisavô Francisco, casou-se em segundas núpcias com Ana Joaquina Vasconcelos 
[Noronha] (?-1866). Desse casamento nasceu, entre outros, José Vasconcelos de Almeida Prado 
(1840-?), fazendeiro muito rico e tio-avô de Yan (meio-irmão de seu avô), citado com fre quência 
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pelo sobrinho-neto em razão de sua importante residência construída na Rua Brigadeiro Tobias. 
José Vasconcelos de Almeida Prado e seu irmão Carlos Vasconcelos de Almeida Prado foram 
proprietários em Itu da casa onde se deu a Convenção Republicana de 1873, hoje transformada 
em museu. 

      De acordo com a obra de Silva Leme, José de Almeida Prado teve três filhos: Berta Antônia 
Eufrosina, a primogênita, Fernando Henrique, o filho do meio, e o filho caçula, do qual Silva Leme 
não sabia nem nome nem o sexo, que era o próprio João Fernando, ou seja, Yan. Como vimos 
acima, Yan perdeu o pai com cerca de dois anos de idade. Cf.: 

      LEME, Luiz Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana. São Paulo: Duprat e Cia, 1903-1905. 9 v.  
V.5.p.34 e 35. 

       ZEQUINI, Anicleide. O sobrado da Convenção em Itu, na antiga Rua do Carmo (atual Barão de 
Itaim). Anais do Museu Paulista. São Paulo, v.10-11,n.1,.197-211, 2002/2003. 
Disponível em:<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27315298011> 
Acesso em 27 de fevereiro de 2013. 

 
       O médico e connoisser Sérgio de Paula Santos (1930?-2010), em um de seus livros sobre enologia, 

traça uma rápida biografia de seu amigo Yan, contribuindo com importantes dados adicionais, 
embora algumas de suas informações não confiram nem com  0 que Silva Leme disse sobre o pai 
de Yan , nem com o que o próprio Yan contou à professora Aracy Amaral. 

      De acordo com esse autor, os irmãos Bento e José, ainda muitos jovens  ao tempo da morte do 
pai João Batista, com cerca de doze e oito anos respectivamente, foram educados por um tio, o 
capitão Bento Dias de Almeida Prado (1821-1908),mais tarde agraciado com o título de Barão de 
Itaim . 

      Quando José, pai de Yan, voltou da Europa, já estava adoentado, vindo a morrer dois anos 
depois. Antonieta, sua mulher de origem belga, teve de cuidar dos negócios da família, e 
sabemos por outras fontes, que acabou vendendo a Fazenda Paraguaçu, pois, conforme 
descobrimos, esta já pertencia a outrem em 1913. Sérgio afirmou que Yan foi para a Europa 
estudar música, mas não conseguimos obter confirmação desse fato, que nos parece fantasioso. 

      SANTOS, Sérgio de Paula. Vinho e suas circunstancias. São Paulo: Senac, 2009. p.221 a 224.. 
  
       Em seu livro Memórias da Pensão Humaitá, o escritor João de Scatinburgo (1915-2013) também 

relata fatos da vida de Yan que não se coadunam perfeitamente com a realidade. Afirma, por 
exemplo, que João Fernando durante a infância foi morar com os pais em Nice, sul da França. 
Ora, como vimos, o pai de Yan morreu quando este tinha apenas dois anos de idade e a 
permanência paterna em Nice se deu antes de o filho mais novo nascer em Rio Claro, em 1898. 
Cf.: 

      SCATIMBURGO, João de. Memórias da Pensão Humaitá: crônica nostálgica da legendária casa 
de Yan de Almeida Prado. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1992. p. 17.  

       Apesar disso, muitas das características da personalidade de Yan e alguns fatos de sua vida 
foram retirados desse precioso livrinho. 

 
3-  HORSH, Rosemarie E. Coleção J.F. de Almeida Prado. São Paulo: Universidade de São Paulo/ 

IEB,1966.  
BATISTA, Marta Rossetti (coord.). ABC do IEB: guia geral do acervo. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 1997.  

 
4- AMARAL, loc. cit. 
 
5- SCATIMBURGO, op.cit., p.77. 
 
6- YAN DE ALMEIDA PRADO.Instituto de Estudos Brasileiros. 
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      Disponível em:< http://www.ieb.usp.br/guia-ieb/detalhe/176> 
      Acesso em 30 de março de 2013. 
 

  7-Ver: Processo n.4. 211 de 1952. 
       Disponível em: <http://www2.camara.sp.gov.br/projetos/1952/00/00/0A/F9/00000AF9C.PDF> 
       Acesso em 30 de julho de 2013. 

       Antes de sua mãe falecer em 1923, já havia iniciado a coleção brasiliana, que reuniria grande 
quantidade de livros, entre edições princeps de viajantes, códices de manuscritos e raridades, 
constituindo na época a mais vasta brasiliana do Estado de São Paulo. 

 
 8- A partir da década de 1930, começa a promover almoços regulares para amigos e conhecidos em 

sua residência na Rua Maranhão, hábito que continuaria depois de se mudar para a Rua Humaitá 
e para a posterior casa da Rua Guaianases. De acordo com Sérgio de Paula Santos, na Rua 
Maranhão reuniam-se personalidades ligadas ao movimento constitucionalista, que 
necessitavam de um local insuspeito para conspirar contra o governo de Getúlio Vargas. Mais 
tarde, os almoços semanais congregavam personalidades do mundo intelectual, empresarial e 
político, entre eles, personagens europeus portadores de títulos de nobreza, o que não deixava 
de confirmar o acentuado esnobismo do anfitrião. 

 
 9- Ver SCATIMBURGO, op.cit.,p.21.  
      Nos anos 20, 30, 40 e talvez 50, era considerado elegante ficarem os cavalheiros em casa de 

pijama e robe de chambre. Mário de Andrade era um dos adeptos desse tipo de traje informal, 
deixando-se fotografar muitas vezes desse modo em sua casa da Rua Lopes Chaves, conforme se 
vê em: 

      DETTINO, Bianca Maria Abbade. Mario de Andrade colecionador, olhar para além de seu 
tempo. São Paulo: FAUUSP,1912.Dissertação de mestrado. 

      Disponível em:<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde.../dissertacao_bianca.pdf> 
      Acesso em 17 de março de 2013. 

 
10-SCATIMBURGO, op.cit., p.16, 17, 22, 33, 39 e 59. 
      Yan mudaria de casa em 1963, segundo João de Scatimburgo, e por notícias de      jornal ficamos 

sabendo que levou consigo a porta de sua famosa adega, peça que, após a morte do proprietário, 
seria leiloada como verdadeiro troféu. Cf.: 

      MILLARCH, Aramis. Até a porta de adega no leilão de vinho Tablóide digital. 
      Disponível em :< http://www.millarch.org/artigo/ate-porta-de-adega-no-leilao-do-vinho> 
      Acesso em 17 de março de 2013. 
 
11- -SCATIMBURGO, op.cit.,  p.23.  
 
12- A respeito dos últimos anos de Yan, ver também: 
       YAN de Almeida Prado. Semana de Arte Moderna. Pitoresco. 
       Disponível em:< http://www.pitoresco.com.br/art_data/semana/yan.htm> 
       Acesso em 15 de março de 2013. 

 Neste site são cometidos alguns equívocos, como, por exemplo, a data de morte de Yan, que se  
garante ter ocorrido em 1991. 

 
13- Em São Paulo ao que parece não houve muitos salões culturais. O de D. Veridiana Valéria da 

Silva Prado (1826-1910) foi sem dúvida pioneiro. Da França, onde viveu durante alguns anos, 
Veridiana trouxe essa refinada forma de prática social, instituída entre nós nos anos de 1880. 
Entre os homens, podemos citar o salão mantido pelo senador paulista José de Freitas Vale 
(1870-1958) e o de René Thiollier (1882-1968). Nos anos de 1920, destacavam-se o salão de Paulo 

http://www2.camara.sp.gov.br/projetos/1952/00/00/0A/F9/00000AF9C.PDF
http://www.pitoresco.com.br/art_data/semana/yan.htm
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Prado (1869-1943), frequentado pelo próprio Yan, e o salão de D. Olivia Guedes Penteado (1872-
1934).  Até Mário de Andrade (1893-1945) teve um salão literário, do qual participou Yan de 
Almeida Prado no tempo que desenhava e tomava aulas de canto em segredo, segundo 
memórias de Rubens Borba de Morais. Seria interessante tentar descobrir qual o lugar preciso 
ocupado pelo salão de Yan de Almeida Prado dentro dessa conjuntura sociocultural. Cf.: 

      NACLÉRIO Forte, Graziela. Entre os Salões e a Institucionalização da Arte. Revista de 
História [On-line] 2010,271-294. 

       Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=285023499011> ISSN0034-8309  
Acesso em 17 de março de 2013. 

 

14-João de Scatimburgo em seu livro sobre as memórias da Pensão Humaitá (p.31) reconhece essa 
fraqueza, observando que as últimas obras historiográficas produzidas por Yan tiveram sua  
credibilidade prejudicada, em razão das confusões que fazia. E se seus escritos eram alvo de 
críticas bem-intencionadas, acabavam os comentários por exacerbar a teimosia do autor, que 
insistia que estava correto em suas afirmações. 

15-CAMPOS, Eudes. Os Pais de Barros e a Imperial Cidade de São Paulo. Informativo Arquivo 
Histórico Municipal. São Paulo, PMSP/SMC/DPH/ AHMWL ano 3, n.16, jan./fev. 2008.  
Disponível em: < http://www.fotoplus.com/dph/info16/i-estudos.htm> 

      Acesso em 17 de março de 2013. 

16-Id. São Paulo perde mais um casarão. Informativo Arquivo Histórico Municipal. São Paulo, 
PMSP/SMC/DPH/ AHMWL, ano 2, n.15, nov./dez. 2007. 
Disponível em: <http://www.arquivohistorico.sp.gov.br> 

       Acesso em 17 de março de 2013. 

 

17- Id. Chalés paulistanos. Anais do Museu Paulista: história e cultura material. São Paulo,  v. 16,  n. 
1, 47-108, jun.  2008.  

18- Mais uma vez alertamos  aqui contra o uso do termo neoclássico para definir hoje a 
linguagem clássica da arquitetura empregada pelos italianos durante o final do século 
XIX. Mais adequado seria caracterizar esse tipo de linguagem de Classicismo eclético. 

 
19- CAMPOS, Eudes (MELLO, Eudes de) e FRÉ, Sylvia. São Paulo, aspectos da arquitetura do café. 

São Paulo: trabalho do CPG, FAUUSP, 1985. 2v. s.p.(exemplar depositado na biblioteca do curso 
de pós-graduação da FAUUSP) 
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                                                                    DOCUMENTO A 

 

Transcrição, feita a partir de antiga cópia obtida por meios mecânicos, de texto datilografado e corrigido à 

mão, referente a uma versão anterior à publicada na revista Ilustração Brasileira, de 1929. Ortografia e 

pontuação atualizadas.  

 

 

                     S. PAULO ANTIGO E A SUA ARQUITETURA  

 

                                                                                                                                [Yan de Almeida Prado] 

 

                        A arquitetura antiga de S. Paulo pouco representa o que foi a sociedade paulista 

do passado. Os vestígios que nos restam de outrora não alcançam além do século XIX. Hoje 

em dia, desse período, resta muito pouca coisa, quase nada. Apenas duas ou três igrejas, 

todas modestíssimas. Desapareceram sucessivamente a Sé, [a] Igreja do Carmo, [a] do 

Rosário, mais o casario circunvizinho. A construção era péssima. Tanto as residências 

particulares como os templos. Tinham as paredes feitas de terra, pacientemente socada 

pelo braço escravo. Esta indigência deve desvanecer o paulista. Dá medida do esforço que 

ele realizou para trazer a cidade ao seu atual desenvolvimento. 

                       A antiga pauliceia foi primeiramente um núcleo de jesuítas e índios. Depois 

tornou-se pouso de tropeiros. No princípio havia pelas redondezas vastas mansões, 

espalhadas pela serra da Cantareira ou planície de Pinheiros, Penha, Aricanduva, Ipiranga, e 

outros sítios, que a um tempo eram residência, celeiro, e caravançarai. Dalí partiam os 

descendentes dos primeiros povoadores para o interior da Capitania, em busca de ouro, 

escravos, pedras preciosas, e finalmente (o que veio a ser mais certo e rendoso), de terras 

para cultura. Tudo que produziam, tinha que passar por S. Paulo, transportado por longas 

tropas formadas em Franca e Sorocaba. Encontramos em síntese o que era a povoação da 

cidade naquele tempo, na famosa estampa de Rugendas [Johan-Moritz Rugendas,1802-

1858] intitulada “Costumes Paulistas” [fig.64].  Acontece,   entretanto,   que  o  litógrafo,  ao   
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Fig.64- Costumes de San [sic]Paulo. Litografia baseada em desenho de Johan-

Moritz Rugendas (1802-1858). 
Fonte:Biblioteca Municipal Mário de Andrade 
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adaptar o desenho primitivo, procedeu como traduttore traditore. Acrescentou, amaneirou,                                                                                                                    

e transformou. Do grupo parado à porta de alguma venda, ou rancho de Itapecerica ou 

Goiaúna, fez uma reunião de dandys fantasiados à Fra Diavolo [Michelle Pezza, 1771-1806, 

guerrilheiro, cuja alcunha lhe foi conferida pelo povo; opôs-se tenazmente à invasão 

napoleônica do reino de Nápoles] [fig.65] reunidos em atitudes de clientes do Tortoni 

[mítico café de artistas, intelectuais e demi-mondaines da Paris oitocentista]. Era 

inevitável. A litografia saída da oficina de Engelmann [Godefroy Engelmann, litógrafo 

francês, 1788-1839], não podia deixar de rescender a Dubufe [Edouard-Louis Dubufe, 

pintor francês, retratista de figuras femininas da corte de Napoleão III, 1819-1883] e 

Vernet [Horace Vernet, pintor francês, especialista em pintura militar e em 

orientalismo, 1789-1863]. Os personagens tinham por força que se parecer com o conde 

de Bonneval [militar aventureiro francês, que depois de cair em desgraça na Áustria, 

serviu aos turcos e se converteu ao islamismo,1675-1747]  ou Mlle. Mars [atriz francesa, 

hábil em papéis de ingênua ou de coquete, 1779-1847] [fig.66]. Muito diverso é o 

desenho que serviu para modelo da litografia. Na composição de Rugendas – até pouco 

tempo oculto no museu de Munique – a cena em nada se parece com tão romântica 

descrição. Embora estivesse o artista influenciado pela moda do tempo e se inspirasse em 

Ingres [Jean-Auguste Dominique Ingres, pintor neoclássico francês, 1780-1867], sempre 

lhe sobrava um resto de naturalismo espontâneo, precioso para a documentação da época. 

Dá-nos um mulato, com a fardeta de caçadores, chapelão de palha e alpercatas, cantando e 

tocando violão, sentado sobre tronco de árvore. Junto dele, outro tropeiro, porém 

descendente de índio, apoia-se sobre um saco de recova. Em frente, duas damas muito 

enfeitadas, lembram o que na época era chamado na França “Creoles de la Martinique”. O 

cenário representa terreiro debaixo de arvoredo. 

                    A população da cidade, movediça e incerta, era composta de gente como 

Rugendas desenhava e Kidder [Daniel Parish Kidder,missionário que esteve duas vezes 

no Brasil, 1815-1891] descrevia. Na linguagem de precursor do atual repórter ianque, o 

pastor americano assim se refere aos primeiros tropeiros paulistas que viu na raiz da serra 

de Santos, “ The principal was a very tall, athletic man, apparently about thirty years of 

age... His companion, and probably youger brother, was not so large, but appeared to have  
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Fig. 65- Ilustração de Fra Diavolo encontrada na web, tipificando um bandido napolitano, com 

seu traje característico. Algo semelhante à figura central da litografia francesa vista na 

ilustração anterior, que representa um suposto paulista tocador de bandolim (ao que parece, no 

desenho original o tocador dedilhava uma viola caipira). 
Fonte:< http://www.listal.com/viewimage/2013568> 
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Fig. 66- Retrato de Mlle. Mars (1779-1847). Atriz francesa do período romântico. Litografia 

francesa de c. 1820. 
Anne-Francoise-Hippolyte Boutet (1779-1847), conhecida como Mademoiselle Mars, era uma das mais populares atrizes da  
Comèdie Francaise. Aqui aparece elegantemente vestida com um sobretudo forrado de pele com longa cauda roçagante.  
Nos cabelos cacheados presos ao alto, traz um arranjo de flores. Com agudeza de espírito, Yan percebeu que um tipo de 
beldade como este deve ter muito influenciado os artistas franceses da época, a ponto de servir de modelo para a 
reinterpretação das paulistanas acaipiradas vistas por Rugendas. 
Fonte:< http://www.michaelfinney.co.uk/catalogue/category/item/?asset_id=5678> 
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equal nerve.”A pintura é feliz porque logo adiante acrescenta ….”His eyes are dark and 

flashing, and his countenance not dissimilar to that a North American Indian.  This persons 

 were  a specimen of the Paulista tropeiros, who, as a class, differ very much from the 

Mineiros and conductors that visit Rio de Janeiro”, e efetivamente, o segundo personagem 

do pintor, sentado no tronco da árvore, assemelha-se em extremo a um índio norte-

americano. Tem o mesmo perfil anguloso, popularizado pelas ilustrações dos romances de 

Fenimore Cooper [James Fenimore Cooper, prolífico romancista norte-americano, 1789-

1851]. Também está de acordo com Auguste de Saint-Hilaire [botânico francês, 

considerado o viajante exemplar do Brasil, 1779-1853], que no diário da viagem a [sic] Rio 

Grande do Sul, diz aumentar a mestiçagem indígena no povo à medida que o viajante  mais 

se  aproximava de S. Paulo. 

                        A consequência do afluxo de tropas era o aparecimento do inevitável cortejo 

que acompanha o tropeiro e o soldado. À noite, pelas ladeiras paulistas, andavam chusmas 

de mulheres vestidas como as do desenho de Rugendas. A seu respeito Saint-Hilaire 

acrescenta pormenor curioso, diz que mantinham atitude em extremo recato, diverso por 

completo das outras mulheres do mesmo gênero de vida.  Mais tarde, a mudança da cidade 

foi tão radical, tanto no aspecto das casas como nos costumes dos habitantes, que o 

característico das ruas passou a ser o ermo que as invadia logo à boca da noite. 

                       Em 1818 [sic, por 1827] a fundação dos cursos jurídicos causou grandes 

transformações. A faculdade foi se instalar no antigo convento de S. Francisco, situado no 

coração da cidade. Este, como os demais da zona, era feito de terra socada e madeiramento 

eterno, o que contribuiu para lhe conferir resistência necessária para chegar até nossos dias. 

O edifício precisou de modificações, entretanto, talvez graças à moderação dos diretores, 

ou devido [à] falta de verba, a escola e as duas igrejas próximas, formam hoje o recanto 

mais tradicional do antigo S. Paulo.  

                       O conjunto formado pelo casarão e seus vizinhos é deveras interessante. Para 

esse resultado também concorre o portão da Academia em puro [estilo] Diretório, singelo e 

equilibrado, que dá ótimo remate à fachada [Yan refere-se aqui à fachada reformada pelo 

engenheiro francês Eusébio Stevaux, entre 1884 e 1885]. Aí temos uma das regras 

primeiras da arquitetura, aquela que nos ensina vir o efeito máximo, do meio mais simples, 

do efeito causado pelo conjunto e não do pormenor. 



129 

 

                         Não se limita nisto o encanto da velha casa. Há ainda no interior, o vasto pátio 

rodeado de arcadas. O salão nobre, antiga capela, é uma joia. Os dourados e grinaldas de 

flores com laçarotes, estão tal qual os frades os deixaram. Parece milagroso que ninguém se 

lembrasse de dar nova pintura sobre paredes e tetos do tempo de Da. Maria 1ª. 

[Estranhamos esses comentários de Yan, porque é sabido que o pintor catalão José 

Maria Villaronga (c.1809-1894), pintou esse salão nos anos de 1880, tendo Június  se 

referido a esse fato em seu Notas de viagem. Não sabemos aqui se o autor se refere a 

pinturas de fato setecentistas ou a obras decorativas executadas em 1875 por 

Villaronga, que por erro de avaliação julgava setecentistas] Provavelmente foi por 

economia; louvado seja Deus! escapamos do “progresso” [como é sabido o antigo 

convento, com fachada oitocentista, mas com o interior pouco modificado, foi 

demolido em partes a partir de 1935, para a construção do edifício atual em estilo 

neocolonial, inaugurado em 1939.] Também  é interessantíssimo o jardim que dá para a 

velha rua do Riachuelo, ornado de curiosos cedros aparados à moda italiana. Aqui, convém 

explicar a origem do modo de enfeitar. Quando se fala fora de S. Paulo em qualquer coisa 

italiana existente em terra paulista, logo pensam que é devido a [sic, por à] imigração que 

veio há poucos anos daquele país. No jardim o caso difere, o que ele tem de itálico veio-lhe 

em tempos idos através de Portugal. Os cedros aparados pertencem a [sic, por à] moda que 

reinou na então metrópole, importada pelos arquitetos de Mafra ou pelos que se ressentiam 

do italianismo da época. 

                        Por essa e muitas razões a Faculdade de Direito é o mais valioso vestígio antigo 

que resta na cidade. No passado teve importância decisiva na vida de S. Paulo. Os 

estudantes e mulheres de estudante, davam acentuado aspecto às ruas. A Pauliceia tirava 

grande parte da sua razão de ser da Faculdade. As casas do centro eram quase todas 

repúblicas, muitas chácaras dos arredores pertenciam a lentes, o que sobrava, vivia como os 

burgueses de Coimbra. 

                         Houve tempo em que a gente paulista de mais trato  compunha-se da 

marquesa de Santos, seus parentes e suas relações. A antiga amante de D. Pedro I, tinha um 

filho acadêmico e costumava receber estudantes na casas onde hoje está o escritório  da 

Cia. do Gás. Quem quiser mais pormenores sobre [essas] reuniões [,] podem ser lidos na 

conhecida obra de Alberto Rangel. A construção do palacete deve ser das mais antigas que 
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restam na cidade, pois fora levantada (por ordem do ricaço português Alves de Castro), no 

fim do século XVIII, senão em meados do mesmo. Seu aspecto não mudou da marquesa 

para cá, de sorte que podemos ver, como era a mais vistosa residência do lugar. Talvez não 

fosse o mais rico [sic, por a mais rica]. Na rua Tabatinguera existe uma fachada que parece 

ser pouco posterior, de linha mais feliz [ Yan parece aqui se referir à fachada da loja 

maçônica Amizade, reformada em estilo neoclássico entre 1877 e 1887] 

[fig.68].Também não era dos [sic, por das] maiores, porque  neste ponto se lhe avantajava 

a residência do segundo marido da marquesa, o brigadeiro  Rafael Tobias de Aguiar, sito na 

rua hoje do mesmo nome.  O sobrado – recentemente demolido – era muito simples, porém 

quem passava pelo viaduto de S. Ifigênia, podia devassar o interessante pátio dos fundos. 

Era todo rodeado de varandas, com escadas a dar comunicação aos diversos andares, o que 

lhe trazia aspecto de habitação espanhola.        

                         Naquela época, as famílias de vulto da província, residiam em fazendas do 

interior. De meados do século XIX em diante, é que os Pais de Barros, [sic] começaram a se 

localizar nas imediações da estação da Luz. A primeira vivenda que construíram foi a grande 

casa de D. Cândida de Campos Barros [1823-1915], antigamente recoberta de azulejos, 

fronteira ao Hotel Terminus. [Depois] foi o palacete do barão de Piracicaba [1830-1898], 

sogro do sr. Washington Luís [1869-1957]. Faz-se este último notar pela magnífica grade 

que tem à frente do jardim, do lado da Rua Brigadeiro Tobias. Nos fundos, havia uma 

chácara cheia de enormes jabuticabeiras. Era um verdadeiro palácio pelas dimensões e 

severidade das linhas. Mais adiante, vê-se ainda o palacete de Rafael de Aguiar de Barros 

[1835-1889], onde está agora o Tribunal de Justiça. Seu maior ornamento são enormes 

colunas de mármore branco inteiriço, que atravessam dois andares de altura e têm 

diâmetro em proporção. Na vizinha rua Florêncio de Abreu, estavam as residências também 

apalaçadas, do Barão de Tatuí [1831-1914 ], do Marquês de Itu  [1823-1889] (todos titulares 

da mesma família), e de Fernando Pais de Barros à esquina da rua Paula Sousa. Ao lado 

destacava-se dos demais a magnífica habitação de Antônio Pais de Barros, hoje 

pertencente ao sr. Cunha Bueno [1851-1929]. Aquela  velha família Barros, gente sertanista  
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Fig.68- Reconstituição gráfica aproximada da fachada da loja maçônica Amizade, situada na 

Rua Tabatinguera, edifício reconstruído entre 1877 e 1887. Desenho do Autor, executado com 

técnica digital, 2011.  
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da mais antiga do país, agrupou-se ali formando o bairro da Vieille Roche Paulista. Algum 

tempo depois, juntaram-se a eles outras famílias, como a do Conde do Pinhal [1827-1901], 

nas primeiras construções  dos empreiteiros italianos,  que vieram  nas  grandes imigrações 

compreendidas entre 1880 e 1900. Antes de tocar nesse período, que marca profunda  

transformação na arquitetura de S Paulo, vamos ver outro bairro da cidade. 

                       Uma das coisas mais interessantes da cidade é a rua de S. Luís. Vista à tarde é 

uma maravilha. A arborização forma túnel verde, que se junta as [sic, por às] outras árvores, 

algumas centenárias, dos jardins particulares. A rua não é longa, em compensação está 

ladeada de palacetes. Outrora pertenciam quase todos à família Sousa Queirós. Temos logo 

no começo, ainda na Praça da República, a velha casa de Antônio de Sousa Queirós [sic, por 

Augusto de Sousa Queirós, 1844-1900], onde no tempo do sr. Campos Sales [1841-1913] 

conspirou-se contra o regime. Um dos conspiradores era Eduardo Prado [1860-1901].  Mais 

adiante, na esquina da rua S. Luís, o palacete de Luís Antônio de Sousa Queirós, que foi 

vendido a um comerciante português. O palacete fronteiro também pertencia a mesma 

família e hoje esta de posse do Circulo Italiano. De todos era o mais grandioso e 

interessante. O casarão situado no fundo de largo jardim., tinha a mesma linha do palácio 

Piracicaba, de quem [sic] era contemporâneo. O novo destino que lhe deram causou 

reformas internas e externas, desvirtuando por completo a antiga fachada. Na continuação 

da rua persiste a continuação dos Sousa Queirós. Porém as vivendas que construíram já 

pertencem a certo gênero, foram realizadas sob influência italiana. Esta última fase 

representa tal importância no aspecto de S. Paulo, tamanha diferença dos estilos dantes 

empregados, que se torna preciso destacá-la das demais. 

                        Os dois palacetes Sousa Queirós, construídos nas duas esquinas da rua da 

Consolação e S. Luís, pertencem a esse tempo. Igualmente o do Dr. Carlos de Sousa Queirós 

[1855-1938], onde hoje está o palácio do arcebispo [área hoje ocupada pela Praça D. José 

Gaspar]. Todos eles apalaçados, no meio de grandes parques e alto arvoredo.  

                      Voltando ao outro lado da cidade, no tradicional bairro dos Campos Elísios 

(iniciado pelos Pais de Barros perto da estação da Luz e estendido até a Barra Funda), as 

construções datando da mesma época diferenciavam-se por diretamente se elevarem junto 

da rua. No geral, não eram resguardados por jardins. Nessa lista estão as casas do Conde do 

Pinhal, de D. Olivia Guedes Penteado [1872-1934], Caio Prado [1872-1947] (onde estão 
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hoje o hotel Albion), Artur Furtado, e muitas outras assim como inúmeros sobrados 

comerciais da rua Florêncio de Abreu. Assemelham-se com o palácio Pallavicini de Gênova. 

Inspiravam-se no classicismo Barroco que reinou na Itália no século XVII, estilo que se 

quadra bem em S. Paulo, visto estar em harmonia com o clima e a índole dos habitantes. A 

linha é severa, um tanto pesada. Os tetos, portas e janelas altos e largos, próprios para uma 

região, onde  apesar da altitude há longas estações quentes. O aspecto monumental, [sic] 

lisonjeava aos fazendeiros, desejosos de estadear opulência. Não se distanciavam de muito, 

as casas dos Campos Elísios, dos edifícios da Itália que lhes serviam de modelo. Das 

inovações que apresentavam, as maiores eram alpendres laterais a servir de ingresso, feito 

de esguias colunas de ferro. Nos prédios comerciais, pela ausência de alterações, o estilo era 

mais puro. Um dos maiores daquele momento era o antigo Correio, porém o mais 

importante, mais grandioso da cidade e que ficou sendo o protótipo da época, é o antigo 

Grande Hotel, cuja fachada vista da Travessa do mesmo nome, parece um Vitrúvio. 

                      Agora vamos recapitular o que dissemos acima. 

                       As construções coloniais de S. Paulo, que lograram ser repúblicas de estudantes, 

eram feitas de terra socada e telha côncava. Baixas, acachapadas, com janelas e portas 

estreitas, tinham contudo um curioso característico, por sinal, vulgar no Brasil, porém 

desconhecido na arquitetura europeia inclusive na dos países meridionais. É a sacada 

afastada apenas de um palmo do muro, e que não chega a ser propriamente um balcão. 

Estava ornada nos cantos, de pinhas de ferro, ou de vidro de cor. Dentro das casas o forro 

dos tetos era do sistema de saia e camisa.  

                        Depois veio o período do fazendeiro. Os lavradores enriquecidos com a cultura 

da cana e produção de aguardente, prosperaram com o algodão durante a guerra civil 

norte-americana, e firmaram a riqueza com o café. Dos primeiros reflexos desta 

ascendência, tivemos os palacetes de Antônio de Sousa Queirós [casa anteriormente 

citada como estando na posse do Círculo Italiano] e do barão de Piracicaba. No mesmo 

tempo, apareceu nas casas mais modestas, o chalezinho ladeado do portão com pilastras 

encimadas por cães ou leões de faiança portuguesa. Era quando se construía a S. Paulo 

Railway, nas vizinhanças da guerra do Paraguai. Em seguida vieram o arquiteto, o 

empreiteiro e o operário italianos. Tiveram que adaptar o seu estilo às necessidades ou 

hábitos do país. A maior consistiu em reduzir o pomposo Barroco à casa de um pavimento, 
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sobre porão baixo. Daí partiram bairros inteiros, Liberdade, Vila Buarque, Santa Ifigênia, e 

outros, com aspecto bem definido, que ficou sendo peculiar de S. Paulo. 

                        Depois do período do fazendeiro veio o industrial, em que se perdeu a unidade 

de estilo. Apareceu então o ecletismo derivado da Babel paulista. Por toda a parte surgiram 

os Modern Style, Manuelino (chamado Manecas ou Manezinho em Portugal), Normando, 

Sueco, Medieval, Hindu, Chinês, Alemão, Pseudocolonial, Luís XIII, XIV, XV, XVI, Império, 

etc....etc... estávamos finalmente chegando ao S. Paulo moderno. 

 

                                                                  DOCUMENTO B        

 
Transcrição, feita a partir de cópia xerográfica, de excerto (composto de uma página datilografada, corrigida a 
mão) de documento não identificado, talvez referente a solicitação de tombamento de imóveis localizados no 
bairro dos Campos Elísios, datado aparentemente da década de 1960 ou 70. Ortografia atualizada. 

 

                                                     [1968/1970?] 

 

                                                                                                                            [Yan de Almeida Prado] 

[...] 

                         Tanto a casa de D. Chiquinha Ribeiro do Val [identificada em 1951 como a casa 

da família do professor João Marinho de Azevedo] como a de Bento de Almeida Prado, 

sita na esquina de Nothmann com Guaianases, são curiosos espécimes de construções entre 

nós realizados no fim do século 19 por arquitetos formados por volta de 1870 na 

universidade de Cornell nos Estados Unidos. Ostentam o mesmo estilo das chamadas “vilas 

do Tâmisa”  [trata-se aqui do Thames River em Connecticut,EUA, e não do famoso River 

Thames da Inglaterra] vistas   nas margens deste rio, em moda na cidade de Nova Yorque 

perto do Central Park, moradias dos seis “miliardários” de que tanto falavam os europeus 

dessa época. Desapareceu a de João Conceição na esquina de Glette com Guaianases, mas 

as outras se encontram em bom estado, admiravelmente conservadas com materiais vindos 

da América do Norte, mais alguns ensaios de produção indígena. Nesse passo, a porta 

ligeiramente curva da Polícia Feminina, é digna de museu, ornada de entalhes de ótimo 
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gosto, que se reproduzem nos batentes. Seria caso de restaurar a fachada da casa como era, 

encimada por torreão sobre pitoresca varanda. Mais feliz é a de D. Chiquinha do Val, ainda 

possuidora de todos os seus torreões e empenas – os “gables” [empenas] das vilas das 

margens do Tâmisa [Thames River, Co, EUA] – porém, desfalcada  de um dos 

monumentais para-raios,  que desabou e não foi devidamente substituído a despeito de 

necessário à segurança da casa. Sempre a mesma desídia dos poderes públicos, a mesma 

que por pouco [não] destruía o palácio fronteiro [alusão ao incêndio do Palácio dos 

Campos Elísios, ocorrido em 1967]. 

                        Durante muito tempo fomos os únicos [sic, por o único] a chamar [a] atenção 

sobre tais vilas, notáveis pelo que significam na evolução da arquitetura paulista.  Nunca 

devemos esquecer nesta cidade em desmedido crescimento, as três fases anteriores ao 

surto de nossos dias; a saber, as construções do engenheiro [sic] Quartim Barbosa [sic, por 

Quartim, simplesmente], os [sic, por as] dos estudantes de Cornell e as de Ramos de 

Azevedo, cujas edificações nos Campos Elísios também merecem a atenção de quem de 

direito. Atualmente nota-se interesse geral pela preservação de belos vestígios, que ainda 

podem ser vistos nas esquinas do Visconde do Rio Branco [sic, por Avenida Rio Branco] e 

Glette, Al. Cleveland e Nothmann, Nothmann e Guaianases. Mas estão ameaçados e urge 

protegê-los, independentemente de tombamentos nem sempre possíveis e prescindíveis se 

houve boa vontade no governo. 

[...]                                                                                                                                                                                                                        

                                    
 
                                   

                                                                            DOCUMENTO C 

 

 
Transcrição de anotações manuscritas assentadas em caderno, cuja cópia xerográfica se acha, tal como os 
outros textos, em nosso poder desde 1992. Ortografia atualizada. Neste texto aparecem alguns pontos de 
interrogação inseridos pelo próprio autor para indicar dúvida quanto à confiabilidade da informação obtida. Há 
também pontos de interrogação inseridos por nós entre colchetes, para expressar dúvida quanto ao 
entendimento do que está escrito. 

 

                                              Arquitetura em São Paulo 
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                                                        [c.1968/1970?] 

 

                                                                                                      [Yan de Almeida Prado] 

 

                         Com os primeiros elementos italianos aparecidos em 1880, apareceu [sic]  

também nas casas de S. Paulo motivos da arquitetura clássica na península, inspirada em 

Vignola e Vitrúvio. Pouco em Palladio, [ilegível] monumental das colunas e frontões 

existentes nas vilas da terra firme veneziana. Em todo caso imprimiram uma nobreza e 

elegância visíveis mesmas em construções modestas, ao passo que palácios de outras 

partes do Brasil sem esta providencial influência pareciam acaçapados e desgraciosos. 

Acresce ainda que para reforço, começou logo a trabalhar na maior escala um jovem 

arquiteto paulista, chamado Francisco de Paula Ramos de Azevedo, formado na Bélgica. 

Imbuído de ensinamentos clássicos, aos [?] poucos se tornou o profissional mais procurado 

na cidade, competindo com o famoso Bezzi, self made engineer [ilegível]. Um forasteiro [?] 

que em boa hora nos mandou a Itália. O primeiro [sic, por o segundo] construiu o Ipiranga, a 

sede da chácara do Carvalho (parece que foi o Pucci) do Cons. Ant. Prado e as duas casas 

vizinhas de suas filhas, D. Nazaré P.P. {Maria de Nazaré Prado Pacheco e Silva} e Ant.ª M. 

F. {Antonieta de Melo Franco] O segundo [sic, por o primeiro] teve uma das suas primeiras 

encomendas na casa de meu tio J. V. A. P. [José Vasconcelos de Almeida Prado], R. B. 

Tobias, e depois da morte do concorrente, recebeu do Cons. então prefeito a construção do 

Teatro Municipal. 

                         Nota-se também no período uma terceira influência, casas tão ataviadas de 

conchas nos tímpanos, meias colunas [sic, por pilastras] com losangos ao meio, 

platibandas com vasos e balaustres etc. ... que vamos encontrar nos Campos Elísios (casa do 

Casoy), Liberdade, e outros bairros construídos no momento. A sua expressão máxima, 

posto que tardia, é visível no palacete Abílio Viana hoje Trocadero [Trocadero era um salão 

de danças, instalado no final da década de 1920 na antiga residência localizada na Praça 

Ramos de Azevedo atrás do Teatro Municipal, onde em 1935 funcionou a sede social do 

São Paulo Futebol Clube; entre os  anos de 1936 e 1937 aí esteve sediada a Câmara 

Municipal, depois ocupada pelo Departamento de Cultura da Prefeitura até 1938, a 
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seguir sede da Sociedade Sul-rio-grandense de São Paulo,voltando a ser  mais tarde 

salão   alugado   para   a  realização  de  eventos   até   sua   demolição  em  1957,   edifício  

construído pelo engenheiro Alexandre Albuquerque, 1880-1940] [fig. 69]. As mais 

antigas são também mais adornadas, lembrando os vestidos das elegantes de 1880. taille de 

guêpe, manches à gigots, com muita renda, nós, panejamentos e lantejoulas. Em suma 

espécie de reaparição em mais exagerado do Luís 15 bastardo em uso sob Napoleão III, e 

que por isso recebeu a alcunha de estilo Ugenie. Mas na França  exercia -se nos interiores 

das casas, ao passo que em S. Paulo,  talvez por influência de mestres de obras portugueses, 

expandia-se nas fachadas. 

                                                                                  ******** 

                        Coincidiu com o surto final (queremos com isto dizer, quando apareceu 

exuberante à tona) da expansão do café com a atividade de Francisco de Paula Ramos de 

Azevedo. Formara-se em arquitetura em Gand, vindo a ser o melhor organizador de 

construções que tivemos. Com ele trabalharam Pucci [sic; não há registro de que Pucci 

tenha algum dia trabalhado com Ramos de Azevedo], Cláudio e Domiciano Rossi (não 

parentes, pelo contrario, inimigos) e outros que, ao ensino recebido na Bélgica pelo chefe, 

de rigorosa base clássica, enxertavam as suas reminiscências italianas. Daí quando se 

elevaram as casas de vários fazendeiros que passavam do Hasson [?] e do alemão Mathias 

Höeser [sic, por Mateus Häussler] para o escritório, atelier ou que nome tenha do paulista. 

Das primeiras do Höeser foram o atual palácio dos Campos Elísios do Elias Chaves (por isso 

que se chamou C. E.s para aproveitar as iniciais E. Cvs), começado em 1892 terminado em 

1900; a casa do Firmiano Pinto; a do E.as Fausto Jordão, vendida ao depois a Da. Chuchuta 

Pinto e  a do próprio arquiteto vendida ao f.o do Cons. Moreira de Barros, genro do Conde 

do Pinhal, esq.a da R. Helvétia, que mais tarde  mandou-a reformar pelo escritório Ramos de 

Azevedo em estilo Adams. A do João Conceição, hoje de José Chaves (derrubada), e a da 

esquina da Alameda dos Bambus [atual Avenida Rio Branco] e Al.a  Glette, da viúva 

Marinho, foram feitas pelo arquiteto Otaviano Pereira Mendes, ituano parente do Elias 

Fausto e E. Chaves. O casarão creme mais adiante na Al.a dos Bambus, hoje B. Rio Branco, 

fronteiro ao P.o dos C. E. os  foi encomendada pelo Gabriel Rib.o ao Ramos de Azevedo.  
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Fig.69- Palacete Abílio Viana, depois aí se instalou o Trocadero, um salão de danças. 

Mais tarde, abrigou outras atividades, entre elas sediou a Câmara Municipal e o 

Departamento de Cultura da Prefeitura. Imóvel sito na Praça Ramos de Azevedo, atrás 

do Teatro Municipal. Projeto do engenheiro Alexandre Albuquerque (1880-1940). 

Demolido em 1957. 
Fonte:< http://spfcpedia.blogspot.com.br/2010/08/palacio-do-trocadero.html> 

 

  

http://spfcpedia.blogspot.com.br/2010/08/palacio-do-trocadero.html
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Provavelmente palacete do Cacuta – José Egidio de Sousa Aranha – na Alam.a Barão de 

Limeira, também é do mesmo. Não seria Juquinha Lacerda? Segundo D. [?] Carlota aí 

habitou o velho Meireles Reis. 

                        A casa do Otaviano Lima é de Ramos de Azevedo e a de Seu Silva Teles. A do 

Waldomiro Pinto Alves é do Ekman. Outra casa importante dos Campos Elisios era do genro 

do Baruel (droguista) Alberico Galvão Bueno, esq. de Helvetia ? e Guaianases ou Cons. 

Nébias. Ainda em 1967 estava de pé na travessa de Guaianases (hoje General Rondon) 

esquina de Cons.o  Nébias  a casa dos Rodovalho? construída por volta de 1893. Foi do tio 

Joaquim, tio-avô de Otaviano Alves de Lima. Para um tio de O. J. B. e Ant. Alves de Lima. 

                        A casa de Juquinha Lacerda era na Cons. Nébias. A do Cacuta era na esquina da 

alam. B. de Limeira e Nothmann. Em frente do Pal. Campos Elisios havia a casa de Hermínio 

Ferreira depois sede de Secr. do Estado. 

                       Outra era a da esquina da Al. Nothmann com Cleveland onde durante algum 

tempo esteve o colégio Stafford antes de passar para o vizinho antiga residência de 

Henrique Santos Dumont? Seria segundo Castro Prado do campineiro Sousa Camargo 

(const. Ramos de Azevedo?) 

                         A casa da esq. Guaianases – Nothmann era de tio Bento arqui.o Otaviano 

Pereira Mendes Diz Joaquim Bento Alves de Lima que foi um ituano Sousa e Melo (Paula 

Sousa?) ; pegado na mesma rua Guaia.s [Rua Guaianases] era do pai dos Alves de Lima, 

pegado a esta era do Joaquim Piza, arquiteto Pedro de Melo e Sousa, algo imitador de 

Otaviano, também estudante nos EUA. As casas em estilo americano 1870 ao que parece 

foram de dois arquitetos contemporâneos em universidades dos EUA. Ota. P.a  M.s e Pedro 

de Melo e Sousa, talvez ambos os dois ituanos. Talvez tio Bento pedisse a P. Melo e Sousa 

uma casa estilo americano como viu em N. Y. em sua mocidade. 

                            A casa estranha vagamente Art Nouveau das esquina da Guaianases com 

Ribeiro da Silva era de Dino Bueno que teria comprado de Luis de S. Queirós. Hoje pertence 

às freiras Salesianas. 

                         O casarão onde mora o Pedrinho de Oliveira Ribeiro diz ele que foi do barão de 

Rio Pardo, const.o por Ramos de Azevedo. Duvidamos de uma coisa e da outra. Ainda existe 

na esquina da rua  Cns.o  Nébias e Ribeiro da Silva a casa art nouveau de José de Sousa 

Queirós, em frente à do Guilherme Prates em est. chalé. As duas são horríveis.  
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                         As cinco construções mais importantes tem no ponto de vista tradição como 

exemplares da evolução da arquitetura urbana paulista são: 

Museu da Ipiranga  Bezzi (Pucci?) 

Teatro Municipal  Ramos de Azevedo e [Claudio] Rossi 

Liceu de Artes e Oficios [atual Pinacoteca do Estado] Ramos de Azevedo 

Estação da Luz. a mais  elegante que existe arq. [ilegível]  

Museu de Arte Sacra curiosas linhas começo do séc.19 

Muito feia e acanhada  é a da casa da Marquesa de Santos r. do Carmo 

                          Casas particulares de fazendeiros por Ramos de Azevedo  ainda existem a do 

Paulo de Sousa Queirós av. Brig. Luis Antônio, de tio José r. Brig.o Tobias hoje Ginásio 

Pucca, de José de Sousa Queirós (seria dele?), de Joaquim Bento Alves de Lima r. Cons.o 

Nébias, de Otaviano A. L. r. Guaianases, de X (Sousa Camargo?) Al.a Nothmann esquina de 

Al. Cleveland. Talvez dele a da baronesa de Arari esq. de Cleveland e Glette hoje Escola 

Kopke. 

                        Havia dezenas de outras desde estilo vinholesco até art nouveau (de Nhonhô 

Borges esquina de Ipiranga com Visconde de Rio Branco) derrubadas pela especulação 

imobiliária e av. de Prestes Maia. De permeio const. Ramos de Az. uma casa térrea, porão 

alto para as velhas Gavião Peixoto por volta de 1920, quando elas se mudaram do casarão 

da Rua Mauá  esq. Brig.o Tobias [elas deviam morar na antiga casa de Bernardo Avelino 

Gavião Peixoto derrubada em 1913 para o alargamento da Rua Mauá]   para rua 

Maranhão esquina da av. Angélica. 

                        Provavelmente seria dele a casa (sobrado) do barão de Pirapitingui na r. Ipiranga 

frente à de Nhonhô Borges [fig.70]. Depois foi comprada por Juvenal Penteado. Id. a de 

Inácio Penteado r. Duque de Caxias e Conso. Nébias, limite dos Campos Elísios com S.a 

Ifigênia. 

                         Luis Prado morou ali perto num sobrado 1912 misto de chalé e garage de 

cimento cinzento r. D. de Caxias esq. Barão de Limeira. 

                          O. Betila [?] morava num sobradão amarelo, com o cocoruto coberto de cúpula 

vermelha (pendant do cocoruto " " " [as três aspas dobradas substituem a expressão 

coberto de cúpula] verde de D. Olivia viúva de Inácio Penteado) na esquina de Barão de 

Limeira com Al. Glette (?). 
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Fig. 70 - Vista da esquina da Rua Ipiranga com Rua Visconde de Rio Branco no começo do século 
XX. À esquerda, a residência de Nhonhô Borges, um sobrado de linhas marcadamente Art 
Nouveau. À direita, palacete do Barão de Pirapitingui, projeto de Ramos de Azevedo, datado de 
fins do século XIX.  
Fonte: SALMONI, Anita e DEBENEDETTI, Emma. Arquitetura italiana em São Paulo. São Paulo: Perspectiva, 1981.                                                                
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                       O arquiteto Victor Dubugras uruguaio [sic], encheu o bairro de Higienópolis de 

casas art nouveau por volta de 1908 a 15. Sua maior proeza foi a casa de Horácio Sabino na 

Av. Paulista esq. de Augusta. Era onde hoje se eleva o Conjunto Nacional. As da r. Maranhão 

pertenciam em mor parte à família Rodrigues cujo chefe foi vice presidente do Estado em 

1920. 

                                                                     
                                
 
                                                                                                                              

                                                                 DOCUMENTO D 

 

 

Transcrição do artigo publicado em número da revista Ilustração Brasileira de 1929. Difere do Documento A 
por ter passado por uma última revisão estilística, que substituiu palavras e frases e fez algumas supressões 
objetivando talvez melhorar o fluxo do texto. As modificações acabaram por suprimir uma informação tida 
como relevante, relativa a uma das casas analisadas, informação talvez equivocada. 

 

 

                       S. PAULO ANTIGO E A SUA ARQUITETURA   
                             (versão publicada em1929) 

 

                                                                                                      Yan de Almeida Prado 

 

                         A arquitetura antiga de S. Paulo pouco representa o que foi a sociedade 

paulista do passado. Os vestígios que nos restam de outrora não alcançam além do século 

XIX. Hoje em dia, desse período, ficou muito pouca coisa. Quase nada. Apenas cinco ou seis 

igrejas, todas modestíssimas. Desapareceram sucessivamente a Sé, [a] igreja do Carmo, [a] 

do Rosário,[a de] Santa Teresa,[a da] Misericórdia mais o casario circunvizinho. A 

construção era péssima. Tanto as residências particulares como os templos, tinham as 

paredes feitas de terra pacientemente socada pelo braço escravo. Esta indigência deve 

desvanecer o paulista, pois dá medida do esforço que ele despendeu para trazer a cidade ao 

seu atual desenvolvimento. 
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                       A antiga pauliceia foi primeiramente um núcleo de jesuítas e índios. Depois do 

surto bandeirante tornou-se pouso de tropeiros. No princípio havia pelas redondezas vastas 

mansões, espalhadas pela serra da Cantareira ou planície de Pinheiros, Penha, Aricanduva, 

Ipiranga e outros sítios, que a um tempo eram residência e celeiro. Daí partiam os 

descendentes dos primitivos povoadores para o Interior, em busca de ouro, escravos, 

pedras preciosas, e finalmente (o que veio a ser mais certo e rendoso), de terras para 

culturas. Tudo que produziam, tinha que passar por S. Paulo, transportado por longas 

tropas formadas em Franca e Sorocaba. 

                         Encontramos em síntese o que era a povoação da cidade por 1820 na famosa 

estampa de Rugendas intitulada “Costumes Paulistas”. Acontece porém,  que o litógrafo, ao 

adaptar o desenho primitivo, procedeu como “traduttore” “traditore”. Acrescentou, 

amaneirou e transformou. Do grupo parado à porta de alguma venda, ou rancho de 

Itapecerica ou Goiaúna, fez uma reunião de dandys fantasiados à Fra Diavolo, em atitudes 

de clientes do Tortoni. Era inevitável. A litografia saída da oficina de Engelmann não podia 

deixar de rescender a Dubufe e Vernet. Os personagens, [sic] tinham por força de se 

parecer, [sic] com o conde de Bonneval  ou mlle. Mars. Muito diverso é o original que serviu 

para a reprodução. No desenho de Rugendas – até pouco tempo oculto no museu de 

Munique (x) [nota de rodapé: x –  Münchener Alten Pinakothek} – a cena em nada se 

parece com tão romântica descrição. Embora estivesse o artista influenciado pela moda do 

tempo, e procurasse se inspirar em Ingres, sempre lhe sobrava um resto de naturalismo, 

precioso para a documentação da época. Dá-nos um mulato com a fardeta de caçadores, 

chapelão de palha e alpercatas, cantando e tocando violão, sentado sobre tronco de árvore. 

Junto dele, outro tropeiro, porém descendente de índio, apoia-se sobre um saco de recova. 

Em frente, duas damas muito enfeitadas,lembram a tafularia disseminada da corte até 

longínquas províncias, pelos franceses da rua Nova do Ouvidor. 

                    A população da cidade, movediça e incerta, era composta de gente como 

Rugendas desenhava e Kidder descrevia. Na linguagem de precursor do atual repórter 

ianque, o pastor americano assim se refere aos primeiros tropeiros paulistas que viu na raiz 

da serra de Santos, “ The principal was a very tall, athletic man, apparently about thirty 

years of age... His companion, and probably youger brother, was not so large, but appeared 

to have equal nerve.” A pintura é feliz, porque logo adiante acrescenta ….”His eyes are dark 
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and flashing, and his countenance not dissimilar to that a North American Indian. This 

persone [sic, por persons] were  a specimen of the Paulista tropeiros, who, as a class, differ 

very much from the Mineiros and conductors that visit Rio de Janeiro”, e efetivamente, o 

segundo personagem do pintor, sentado no tronco da árvore, assemelha-se em extremo a 

um índio norte- americano. Tem o mesmo perfil anguloso, popularizado pelas ilustrações 

dos romances de Fenimore Cooper. Também está de acordo com Auguste de Saint-Hilaire, 

que no diário da viagem ao  Rio Grande do Sul, diz aumentar a mestiçagem indígena no 

povo à medida que o viajante  mais se  aproximava de S. Paulo. 

                        A consequência do afluxo de tropas era o aparecimento do inevitável cortejo 

que acompanha o tropeiro e o soldado. À noite, pelas ladeiras paulistas, andavam chusmas 

de mulheres vestidas como as do desenho de Rugendas.  Mais tarde, a mudança da cidade 

foi tão radical, tanto no aspecto das casas como nos costumes dos habitantes, que o 

característico das ruas passou a ser o ermo que as invadia logo à boca da noite. 

                       Em 1818 [sic, por 1827] a fundação dos cursos jurídicos causou grandes 

transformações. A Faculdade foi se instalar no antigo convento de S. Francisco, situado no 

centro da cidade. Este, como os demais da província, era feito de terra socada e 

madeiramento eterno, o que lhe deu resistência bastante para chegar até nossos dias. O 

edifício precisou de modificações, entretanto, talvez graças à moderação dos diretores, ou 

devido à falta de verba, a escola e as duas igrejas próximas, formam hoje o recanto mais 

tradicional do velho S. Paulo.  

                       O conjunto do casarão e seus vizinhos é deveras interessante. Para esse 

resultado também concorre o portão da Academia, em puro Diretório, singelo e 

equilibrado, que dá ótimo remate à fachada. Repete uma das regras inflexíveis da 

arquitetura, aquela que nos ensina vir o efeito máximo, do meio mais simples. 

                       Não se limita nisto o encanto da velha casa. Há ainda, o vasto pátio rodeado de 

arcadas. O salão nobre, antiga capela, é uma joia. Os dourados e grinaldas de flores com 

laçarotes, estão tal qual os frades os deixaram. Parece milagroso que ninguém se lembrasse 

de dar nova pintura sobre paredes e tetos do tempo de Da. Maria 1ª. Provavelmente foi por 

economia; louvado seja Deus! . Desta feita, o descaso do governo pelo ensino foi 

providencial.Também  é interessantíssimo o jardim que dá para a velha rua do Riachuelo, 

ornado de curiosos cedros aparados à moda italiana. Aqui, convém explicar a origem do 
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atavio. Quando se fala fora de S. Paulo em qualquer coisa italiana existente em terra 

paulista, logo pensam que na imigração que veio há poucos anos daquele país. No jardim o 

caso difere, o que ele tem de itálico proveio-lhe através de Portugal. Os cedros aparados 

pertencem à moda que reinou da [sic] então metrópole, importada pelos arquitetos de 

Mafra ou pelos que se ressentiam de italianismo. 

                        Por essa e muitas outras razões a Faculdade de Direito é o mais valioso vestígio 

antigo que remanesce na cidade. No passado teve importância decisiva na vida de S. Paulo. 

Os estudantes e mulheres de estudante, davam acentuado aspecto às ruas. A Pauliceia 

tirava grande parte da sua razão de ser da Faculdade. As casas do centro eram quase todas 

repúblicas, muitas chácaras dos arredores pertenciam a lentes, e o que sobrava da 

população, vivia como os burgueses de Coimbra. 

Houve tempo em que a gente paulista de mais trato compunha-se da marquesa 

de Santos, seus parentes e suas relações. A antiga favorita de D. Pedro tinha filhos 

acadêmicos e costumava receber a festejar estudantes na casa onde hoje está o escritório 

da Cia. de Gás, como podemos ler na conhecida obra de Alberto Rangel. A construção do 

prédio em que morava será talvez das mais antigas da cidade. Fora levantada (por ordem do 

ricaço português Alves de Castro), no fim do século XVIII, senão em meados do mesmo. Seu 

aspecto não mudou da marquesa de Santos para cá, de sorte que,[sic] ainda podemos 

ver,[sic] como era um dos mais vistosos palacetes de S. Paulo estudantino. Não seria o mais 

rico. Na rua Tabatinguera existe uma fachada que parece ser pouco posterior, de linha mais 

feliz. Também o palacete de D. Domitildes não era dos maiores, porque neste ponto se lhe 

avantajava a residência do segundo marido da marquesa, o brigadeiro  Rafael Tobias de 

Aguiar, sita na rua do mesmo nome.  O sobrado – recentemente demolido – era muito 

simples, porém quem passava pelo viaduto de S. Ifigênia podia devassar o interessantíssimo 

pátio dos fundos. Era todo rodeado de varandas, com escadas a dar comunicação aos 

diversos andares, o que lhe trazia certo aspecto de habitação espanhola.        

Naquela época, as famílias de vulto da província continuavam residindo em 

fazendas do interior. De meados do século XIX em diante, é que os Pais de Barros 

começaram a se localizar nas imediações da estação da Luz. A primeira vivenda que 

construíram foi a grande casa de D. Cândida de Campos Barros, antigamente toda 

recoberta de azulejos [sic], situada à frente do Hotel Terminus. Depois surgiu o palacete do 
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barão de Piracicaba, notável pela magnífica grade que tem à frente do jardim, do lado da 

rua Brigadeiro Tobias. Nos fundos, havia uma chácara cheia de enormes jabuticabeiras, que 

podiam ser vistas da rua apesar da altura dos muros. Era  a casa um verdadeiro palácio pelas 

dimensões e severidade das linhas. Mais adiante, vê-se o palacete de Rafael de Aguiar de 

Barros, onde está atualmente o Tribunal de Justiça. Seu maior ornamento são enormes 

colunas, a suportar graciosa platibanda com estátuas estilo império de bom quilate. Na 

vizinha rua Florêncio de Abreu, estavam as residências também apalaçadas, do barão de 

Tatuí, do marquês de Itu  (todos titulares da mesma família), e de Fernando Pais de Barros, à 

esquina da rua Paula Sousa. Ao lado destacava-se dos demais a de Antônio Pais de Barros], 

hoje pertencente ao sr. Cunha Bueno. 

 Aquela velha família Barros, gente sertanista da mais antiga do país, agrupou-se 

ali formando o bairro da Vieille Roche Paulista. Algum tempo depois, juntaram-se no 

mesmo lugar mais famílias, como a do Conde do Pinhal e outras, nas primeiras construções 

dos empreiteiros italianos que vieram nas grandes imigrações compreendidas entre 1880 e 

1900. Porém, antes de tocar nesse período, que marca profunda transformação na 

arquitetura de S Paulo, vamos ver ainda outro bairro da cidade. 

    Referímo-nos à rua de S. Luís. Vista à tarde é uma maravilha. A arborização 

das cajazeiras forma túnel verde, que se junta às outras árvores – algumas seculares –, dos 

jardins particulares. A rua não é longa, em compensação está ladeada de palacetes, outrora 

pertencentes à família Sousa Queirós. Temos logo no começo, ainda na praça da República, 

a velha casa de Augusto de Sousa Queirós, onde no governo do sr. Campos Sales conspirou-

se contra o regime. Um dos conspiradores esra [sic] Eduardo Prado.  Ao lado, na esquina da 

rua S. Luís, o palacete de Luís Antônio de Sousa Queirós, depois vendido a um comerciante 

português. O palacete fronteiro também pertencia à mesma família e hoje esta de posse do 

Circulo Italiano. De todos era o mais grandioso e interessante. O casarão, situado no fundo 

de largo jardim, tinha a mesma linha do palácio Piracicaba, de que era contemporâneo. O 

novo destino que lhe deram causou reformas internas e externas, que desvirtuaram por 

completo a antiga fachada. Na continuação da rua persiste a  continuação dos Sousa 

Queirós. Porém essas vivendas já pertencem a outro gênero, foram construídas sob 

influência italiana.      
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Esta última fase, [sic] representa tal importância no aspecto de S. Paulo, 

tamanha diferença dos estilos dantes empregados, que se torna preciso destacá-la das 

demais.  Os dois palacetes Sousa Queirós, construídos na outra extremidade, nas duas 

esquinas da rua da Consolação e S. Luís, enquadram-se nesse tempo. Igualmente o do Dr. 

Carlos de Sousa Queirós, onde hoje está a residência do arcebispo. Todos eles apalaçados, 

no meio de grandes parques e velho arvoredo.  

                      Voltando ao outro lado da cidade, no tradicional bairro dos Campos Elísios 

(iniciado pelos Pais de Barros perto da estação da Luz e estendido até a Barra Funda), as 

construções datando da mesma época eram diferentes. Elevavam-se diretamente junto da 

rua. No geral, não eram resguardadas por jardins. Nessa lista estão as casas do conde do 

Pinhal, de D. Olivia Guedes Penteado, Caio Prado (onde hoje está o Hotel Albion), Artur 

Furtado e muitas outras, assim como inúmeros sobrados comerciais da rua Florêncio de 

Abreu e do centro. Assemelham-se ao palácio Pallavicini de Gênova. Inspiram-se no 

classicismo do primeiro Barroco que reinou na Itália no século XVII, estilo acertado em S. 

Paulo, em virtude de se harmonizar com o clima, e índole dos habitantes. A linha é severa, 

um tanto álgida. Os tetos, portas e janelas, altos e largos, próprios para uma região, [sic] 

onde apesar da altitude há longas estações quentes. O seu aspecto monumental lisonjeava 

aos fazendeiros, desejosos de estadear apulência [sic]. Não se distanciavam de muito as 

casas dos Campos Elísios, dos edifícios da Itália que lhes serviam de modelo. Das inovações 

que apresentavam, as maiores eram alpendres laterais a servir de ingresso, feito de esguias 

colunas de ferro. Nos prédios comerciais o estilo era mais puro pela ausência dessas 

alterações. Um dos maiores daquela quadra era o antigo Correio. Porém o mais importante 

e grandioso, que ficou sendo a principal recordação da época, é o antigo Grande Hotel, cuja 

fachada vista da Travessa do mesmo nome, parece um Vitrúvio. 

                       Agora vamos recapitular o que dissemos acima. 

                       As construções coloniais de S. Paulo, que lograram ser repúblicas de estudantes, 

eram feitas de taipa e telha côncava. Baixas, acaçapadas, com janelas e portas estreitas, não 

eram muito bonitas, tinham contudo um curioso característico (por sinal vulgar no Brasil 

inteiro), pouco usado na arquitetura europeia inclusive na dos países meridionais. Fazemos 

referência à sacada afastada apenas um palmo do muro, que não chega a ser propriamente 

um balcão comum. Estava ornada nos cantos, de pinhas de ferro, ou de vidro de cor. Seu 
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aparecimento nas casas, data desde tempos coloniais  e vai até a morte de Álvares de 

Azevedo, em pleno e tardio romantismo brasileiro.  

                        Depois apareceu o período do grande proprietário rural. Os lavradores 

enriquecidos com a cultura da cana e produção de aguardente, prosperaram com o algodão 

durante a guerra civil norte-americana, e por fim dilataram a riqueza com o café. Dos 

primeiros reflexos dessa ascendência, tivemos os palacetes de Antônio de Sousa Queirós e 

do barão de Piracicaba. No mesmo tempo, nas casas mais modestas, delineou-se o 

chalezinho ladeado do portão com pilastras encimadas por cães ou leões de faiança 

portuguesa. Era quando se construía a S. Paulo Railway, durante a guerra do Paraguai. 

                           Em seguida vieram os arquitetos e empreiteiros italianos, ou obedecendo ao 

estilo italiano, como acontecia a Ramos de Azevedo, que tiveram de adaptar o seu estilo às 

necessidades e hábitos do país. A principal tarefa consistiu em reduzir o pomposo Barroco 

do século XVI e XVII, à casa de um pavimento sobre porão baixo. Daí partiram bairros 

inteiros, tais como Liberdade, Vila Buarque, Santa Ifigênia e outros, todos  com aspecto 

bem definido, que ficou sendo peculiar a S. Paulo, completamente diverso de outras cidades 

brasileiras. 

                        Depois do período do fazendeiro veio o do industrial, em que desapareceu a 

unidade de estilo. Sucedeu-lhe o ecletismo da atual Babel paulistas [sic]. Por toda a parte 

surgiram os Modern Style, Manuelino (chamado Manecas ou Manezinho em Portugal), 

Normando, Sueco, Gótico, Hindu, Chinês, Alemão, Pseudocolonial, Luís XIII, XIV, XV, XVI, 

Império, etc., etc.; que vemos nas ruas novas.  

                      Estava chegando o S. Paulo de hoje.                                                                                                                                         

 

 

 

 


