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                                                RESUMO 

 

  Foi sob a Monarquia que se iniciou o processo de modernização da sociedade 

brasileira. De uma sociedade pré-capitalista fundada na agricultura monocultora e 

escravismo, acabou alçada, no final de algumas décadas, à condição de uma sociedade 

com certas características burguesas, fundamentada num capitalismo agrário, de 

natureza dependente. 

  A partir de meados do século XIX, a ideia de modernização passou a ser 

intensamente defendida em São Paulo por elementos da sociedade influenciados pela 

cultura burguesa internacional. Elementos que, apoiados nos engenheiros vindos de 

fora, da Corte e do Exterior, e na mão de obra imigrante (portuguesa, alemã e, mais 

tarde, italiana), promoveram uma verdadeira revolução na arquitetura produzida na 

cidade. 

  A introdução de novos materiais e técnicas construtivas, a propagação de novos 

estilos arquitetônicos, a assimilação de novas formas de viver e novos hábitos de higiene 

e conforto, a formulação de novas normas edilícias, tal como o próprio florescimento da 

profissão de engenheiro foram frutos do intenso processo de mutação cultural que 

sujeitou a sociedade paulistana, sobretudo a partir da fase final do Império. 

  Investigar os diferentes aspectos do processo acima aludido é, portanto, o 

objetivo fundamental da presente tese de doutorado. 
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  It was under the Monarchy that the process of modernization of Brazilian 

society began. From a pre-capitalist society based on monoculture agriculture and 

slavery, it ended at the end of a few decades, to the condition of a society with certain 

bourgeois characteristics, based on agrarian capitalism, of a dependent nature. 

From the mid-nineteenth century onwards, the idea of modernization came to be 

strongly defended in the city of São Paulo by elements of society influenced by 

international bourgeois culture. Elements that, supported by engineers from outside, 

from the Court and from abroad, and from immigrant labor (Portuguese, German and 

later Italian), promoted a true revolution in the architecture produced in the city. 

The introduction of new materials and constructive techniques, the propagation of new 

architectural styles, the assimilation of new ways of living and new habits of hygiene 

and comfort, the formulation of new building standards, as well as the flourishing of the 

intense process of cultural mutation that subjected the society of São Paulo, especially 

from the final phase of the  Brazilian Empire (1822-1889). 

Investigating the different aspects of the process described above is, therefore, the 

fundamental objective of this doctoral thesis. 
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7.3. O Historicismo e o Ecletismo......................................... ........899 a 957 

  O processo de renovação edilícia da Capital, iniciado com a crise financeira de 1875. A 

introdução do Historicismo e do Ecletismo no Brasil. Na nova arquitetura que surge na cidade, 

três elementos construtivos assumem nítido significado simbólico: o porão, a platibanda e o 

telhado de chalé Ruptura da escala urbana das ruas e da uniformidade externa das construções 

paulistanas. Ao estilo neoclássico segue-se uma linguagem arquitetônica de transição: o Palácio 

da Instrução Pública ou do Tesouro Provincial; a segunda residência de José Maria Gavião 

Peixoto; o palacete do segundo Barão de Piracicaba; o sobrado do Cavaliere Francesco Antonio 

Barra. As primeiras manifestações do Classicismo eclético ou do estilo neo-renascentista: o 

Grande Hotel e o prédio da Rua São Bento canto da Rua São João, construído por Häussler em 

1883. A nova linguagem é rapidamente adotada por edifícios comerciais: a sede do New London 

and Brazilian Bank; alguns sobrados na Rua da Imperatriz; a sede do Correio Geral; a sede da 

Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais; a sede do Grande Hotel Paulista. Edifícios de 



aspecto conservador são obras em geral de construtores ligados à tradição luso-brasileira. 

Algumas edificações excepcionais e a revivescência medievalizante: a igreja anglicana, a Escola 

do Arouche e o novo Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Os edifícios públicos provinciais 

construídos ou reformados por Eusébio Stevaux: a sede da Assembleia Provincial e Câmara 

Municipal; o Palácio do Governo; a Faculdade de Direito. A fonte do Largo de Palácio. O 

Monumento do Ipiranga, inspirado em projetos acadêmicos estrangeiros. A polêmica suscitada 

pelo concurso do Liceu Ipiranga (1884) dá os contornos da cultura arquitetônica local. O ano de 

1889 parece ter sido agitado em termos de crítica arquitetônica. O pavilhão brasileiro na 

Exposição Universal de 1889, em Paris A São Paulo imperial e o primeiro exemplar de arquitetura 

religiosa influenciada pelo Classicismo eclético. As últimas construções oficiais do período 

monárquico: a Tesouraria de Fazenda, a Hospedaria dos Imigrantes e o Quartel dos 

Permanentes. A estética arquitetural romântica e a expressão arquitetônica das construções 

residenciais. . O Pitoresco em São Paulo: o chalé suíço. Alguns exemplos de chalés paulistanos 

construídos nos subúrbios. Um notável conjunto de sobrados com mirantes em forma de chalé, 

construído no Largo de Palácio. Nova tipologia de edifícios residenciais mescla elementos 

classicistas a elementos pitorescos e neogóticos. Algumas residências ricas na São Paulo de fins 

do Império: a casa de Antônio de Sousa Queirós e as de seus irmãos Augusto e Luís Antônio. O 

palacete Prado-Chaves; as casas de Manuel Ferreira Leal, de Rafael Aguiar Pais de Barros e de 

Bernardo Avelino Gavião Peixoto. Vila Maria, a primeira vila burguesa da cidade de São Paulo. A 

produção azevediana no campo da arquitetura privada nos últimos anos monárquicos: a casa do 

Dr. Joaquim José Vieira de Carvalho, a residência de José de Vasconcelos de Almeida Prado e o 

palacete Antônio Pais de Barros. Novos ventos sopram sobre a Capital a partir dos primeiros 

momentos da República. A influência da imprensa especializada estrangeira na concepção das 

moradias burguesas da Capital: o caso da residência da Rua José Getúlio e seu modelo 

berlinense. 
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