
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 



 

 

                                                                                                                                       Conclusão-   1143 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a mania francesa e burguesa de reduzir todas as regiões e todas as raças ao 
mesmo tipo de civilização, o mundo ia tornar-se duma monotonia admirável. 
(QUEIRÓS, José Maria Eça de. Os Maias. 3a edição. Porto: Livraria Chardron, [19--].2v. v.2.p.77.) 

 

om esta pesquisa, bastante extensa e de leitura talvez um tanto 

fastidiosa, buscou-se traçar um painel da arquitetura da cidade de São 

Paulo sob o Império. Assunto nunca dantes investigado com 

profundidade e cuja amplitude, devemos reconhecer, longe está de completamente abarcada 

pelos limites do presente estudo. Ao examinar certos fatores determinantes dessa arquitetura 

(recursos humanos e materiais, normas sociais, disposições edilícias e intenção plástica), 

tivemos como uma de nossas preocupações a de não nos furtar a descer, por vezes, a 

pormenores, no intuito de trazer à luz fatos pouco conhecidos, se não totalmente ignorados, e 

corrigir equívocos ainda hoje em curso na historiografia tradicional da arquitetura paulistana. 

                                O enfoque interpretativo adotado considerou as mudanças na arquitetura da 

capital paulista ao longo do Império, tal como as ocorridas em todas as outras formas de 

expressão cultural, como aspecto da formação da cultura burguesa local, consequência direta 

das profundas transformações operadas nas condições históricas da região. Ao principiar o 

Império, a sociedade paulista baseava-se no sistema de produção escravista e estratificava-se 

em estamentos, como todo o Brasil aliás. Porém, às vésperas do advento republicano, achava-

se ela em plena metamorfose, da qual eclodiria uma sociedade de classes, competitiva e 

assentada numa florescente economia agro-exportadora, de natureza dependente. As 
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mudanças por que passou a cultura da capital da Província durante esse espaço de tempo 

tiveram origem, portanto, no processo de subordinação que sujeitou o País às economias 

capitalistas centrais. Processo que com o tempo acarretaria o aburguesamento da cultura 

brasileira e do modo de produção até então vigente (substituição da forma estamental de 

acumulação de capital, baseada no trabalho escravo, pelo sistema de produção capitalista, 

explorador de mão de obra assalariada), conforme a dinâmica da economia mundial já 

percebida e denunciada por Marx e Engels em seu manifesto de 1848. 

                                De acordo com a periodização que abre este trabalho, pudemos observar que o 

desenvolvimento das modificações psicossocioculturais e materiais introduzidas na cidade 

atravessaram três fases distintas. Ao ser declarada a Independência, São Paulo não passava de 

um povoado inexpressivo, de ar semi-rural, aparentemente isolado do resto do mundo por uma 

barreira geomorfológica durante séculos de difícil transposição. Sua diminuta população, 

introspectiva e arredia, cultivava hábitos severos e costumes peculiares, de longa tradição. 

Com o paulatino crescimento da lavoura de exportação no quadrilátero do açúcar, começou a 

ganhar destaque um segmento da camada senhorial paulista com características bem 

específicas: possuidora de cultura urbana e de acentuado espírito mercantil – livre, portanto, 

dos preconceitos do antigo código ético patrimonialista, avesso à mercancia e à especulação –, 

dedicava-se ela a atividades profissionais e econômicas não limitadas àquelas praticadas em 

seus domínios rurais. Pretendendo um dia ascender à privilegiada situação econômica, social e 

política gozada pelas elites das províncias mais importantes do Império, essa fração da camada 

senhorial paulista, para prosperar, necessitava dar início ao aparelhamento material da região, 

sendo, no entanto, durante muito tempo, tolhida em seu propósito pela exiguidade dos meios 

pecuniários disponíveis e pela resistência da visão conservadora, predominante na política 

provincial. 

                                Pobre e atrasada, a província paulista não dispunha nem de recursos humanos 

nem de lastro cultural que garantissem a criação de bases sólidas para o seu desenvolvimento 

econômico. Para a superação desses problemas foi preciso que o governo recorresse a técnicos 

e mão de obra vindos de fora, da Corte e do Exterior. 
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 Dadas as condições precárias da época, os resultados estavam longe de 

corresponder às expectativas e aos esforços despendidos. Os técnicos que chegavam ou eram 

pouco competentes ou mal aproveitados e a mão de obra mandada buscar da Europa sofria 

tantos abusos por parte das autoridades que não permanecia por muito tempo engajada nos 

canteiros de obras públicas. Às vezes, os trabalhadores evadidos iam-se estabelecer na Capital, 

onde eram acolhidos e aproveitados, do mesmo modo como, provavelmente, já ocorrera com 

alguns artífices provenientes da efêmera colônia de Santo Amaro. 

 Foi neste contexto acanhado, em que começavam a transparecer os limites da 

ordem econômica e social vigente, que o major João Bloem (?-1851) se preocupou com a falta 

de formação adequada da mão de obra escrava, ao mesmo tempo que se envolveu na 

contratação de mão de obra livre estrangeira. O marechal Müller (1785-1841), por seu turno, 

procurou criar uma escola de engenheiros práticos de estradas, a exemplo do que vinha sendo 

feito em províncias mais adiantadas. Tal como as outras, essa experiência fracassou (1836-

1849), mas sem dúvida nenhuma representou a dupla tentativa de superação da crônica falta 

de profissionais especializados e de estabelecimento de um ponto de contato entre a antiga 

engenharia militar de tradição lusa, de bom nível técnico e tão atuante nas últimas décadas do 

período colonial, e aqueles dias monárquicos, na expressão de um dos historiadores da cidade 

cheios de indecisão e irrealização. 

  Com a lavoura do açúcar sendo substituída pela do café, produto de exportação 

mais resistente aos meios de transporte deficientes então em uso e à extrema precariedade das 

estradas paulistas, e concomitantemente com os primeiros resultados positivos 

proporcionados pelas safras deste último produto, vão-se erguendo vozes contra a ineficiência 

administrativa da cidade e da Província. Vozes provindas das frações das camadas elevadas 

paulistas e das reduzidas camadas médias paulistanas mais identificadas com a cultura 

burguesa internacional, que então se irradiava da Corte em razão da gradativa integração do 

País no mercado capitalista mundial. 

      No decorrer dos anos 1840 e 1850, as receitas provinciais se mostraram em 

sua maior parte francamente ascendentes e isso decerto propiciou que a Província passasse a 
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aplicar recursos nos melhoramentos materiais da cidade de São Paulo. Eram tentativas 

incipientes de conferir ares de capital ao modesto núcleo paulistano. Obviamente, as obras 

executadas ainda não podiam deixar de ser toscas, mas são facilmente reconhecíveis nas 

imagens que o fotógrafo Militão Augusto de Azevedo (1837-1905) tomou da cidade nos 

primeiros anos de 1860. A construção do teatro provincial, o novo sistema de empedramento 

das ruas principais, substituído, depois, pela generalização da macadamização, a abertura dos 

primeiros segmentos do anel perimetral (as Ruas Formosa, 25 de Março e Riachuelo, e do qual 

a Rua Municipal, hoje General Carneiro, então recém-aberta, deve ser considerada uma via 

radial) constituem as primeiras medidas de caráter burguês tomadas em benefício da 

reorganização da estrutura urbana paulistana e de sua vida citadina. Iniciativas que vez por 

outra atraiam a ira dos deputados da Assembleia, inconformados com o fato de a Capital estar 

agora a absorver grande parte dos recursos provinciais. 

                               Também as posturas paulistanas aprovadas em 1855 e 1857 se incumbiram de 

redefinir o uso do espaço urbano, inspirando-se certamente para isso na organização da capital 

do Império. Ao diferenciar a circulação de carros e animais da circulação de transeuntes, 

disciplinar o estacionamento de carros e animais, restringir o comércio de ambulantes e o 

exercício de profissões manuais ao ar livre, segregar estabelecimentos poluidores ou perigosos, 

visavam essas posturas incutir novo comportamento nos paulistanos, de acordo com uma nova 

concepção de cidade, que agora deveria ser eficiente: facilitar a circulação de mercadorias e 

agentes de produção e garantir certo conforto e higiene aos habitantes. Numa tendência 

disciplinar que, com o passar dos anos, seria consolidada e aprofundada, preparando assim a 

cidade para seu futuro capitalista. É a partir dessa época que as camadas superiores começarão 

a ocupar fisicamente o espaço das ruas, impondo uma série de restrições às camadas mais 

baixas da população que até então tinham nele o seu espaço vital. 

                               Era a influência direta da Corte que se estava fazendo sentir. Centro do poder 

político e administrativo, a Corte regia então a vida cultural do País; dali provinham 

engenheiros, mestres de obras, artífices especializados, técnicas, materiais e elementos 

construtivos (de fabricação local ou simplesmente reexportados), novas correntes artísticas, 
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novos hábitos de sociabilidade, mobiliário moderno, objetos de luxo, novos modelos de 

indumentária para homens e mulheres etc., chegando a capital do Império a ponto de influir na 

aprovação de projetos públicos provinciais (via Academia das Belas-Artes, no caso do Teatro de 

São José) e de servir de exemplo para a confecção das posturas e padrões municipais 

paulistanos. 

 E de lá eram mandados também administradores públicos, pois os presidentes 

designados para São Paulo, que não eram originários da Província em sua maioria, estavam 

suficientemente ligados à política imperial e à cultura da Corte para vir desempenhar em terras 

paulistanas o papel de agentes culturais cosmopolitizadores. No final dos anos 1850, além do 

Teatro de São José, de estilo neoclássico, foram erguidas nos arredores da Capital as primeiras 

residências desse estilo arquitetônico, pertencentes a membros das camadas dominantes 

locais, ligados em maior ou menor grau à política e à cultura cortesã: Fidélis Nepomuceno 

Prates (1786-1865), genro de Barão de Antonina (1782-1875), senador do Império, e José Maria 

Gavião Peixoto, filho e irmão de deputados centrais,  e ele mesmo detentor de cargo honorário 

na Corte. 

 Ao longo dessa década fica patente a relevante contribuição dos forasteiros, 

dos estrangeiros principalmente, na difusão da cultura burguesa europeia. Só no âmbito da 

construção civil, podemos recordar o nome do engenheiro francês d’Estadens, querendo 

introduzir o béton e empregando o ferro numa das pontes da Baixada Santista; os nomes dos 

engenheiros Beaurepaire-Rohan (1812-1894), niteroiense, e Bastide (1816-?), este último 

alemão, projetando a nova Ponte do Acu, para a qual prescreveram, cada um por sua vez, a 

utilização de tijolos; o nome de Henrichsen, mestre de obras de origem germânica, 

supostamente reerguendo sua casa com fundações de pedras e paredes de tijolos, logo após a 

inundação de 1850, e do engenheiro polonês Cristino Wyzewski recomendando, nessa mesma 

ocasião, o abandono da taipa, tradicionalmente empregada na cidade. Além destes, vemos 

artífices alemães, chegados em 1838 e 1854, retirando pedras em Santana e construindo muros 

de tijolos aparentes no fundo do palácio do governo, artífices portugueses comercializando a 

até então pouco utilizada pedra de cantaria, negociantes dessa mesma nacionalidade 
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montando olarias de tijolos ao longo das várzeas dos rios da cidade e os metalúrgicos Hund e 

Roesch, egressos da fábrica do Ipanema, inaugurando a primeira fundição da Capital (1868). 

Mesmo não dispondo de provas conclusivas neste sentido, é lícito supor que por essa mesma 

época, operários e mestres de obras estrangeiros estivessem contribuindo para a 

modernização dos canteiros de obras, tanto públicas quanto privadas, com a introdução de 

novas ferramentas, talvez, e novos procedimentos, mais racionais e econômicos. E, mais para o 

final do Império, vemos surgir nomes de profissionais franceses: carpinteiros, pintores e até 

engenheiros e arquitetos, como é o caso de Charles Peyrouton e Eusébio Stevaux (1825-1904). 

O segundo, engenheiro, pioneiro na exploração de mármores paulistas de alta qualidade, e, 

provavelmente como o arquiteto Peyrouton, um dos introdutores do Historicismo/ Ecletismo 

na cidade. (Só nos últimos quinze anos do regime monárquico é que começaram a se sobressair 

os italianos, aqui chegados quando a técnica tijoleira já tinha sido definitivamente adotada 

entre nós.) 

 Contudo, a influência dos estrangeiros em São Paulo, tal como em outras partes 

do Brasil, não se restringiu ao aperfeiçoamento técnico e estético das construções. De fato, 

tudo fizeram para inculcar aos habitantes da Província, e da Capital em particular, novas 

modas, novos hábitos alimentares e de comportamento e, o mais importante, nova 

mentalidade. Lembremo-nos, por exemplo, apenas para nos limitar ao significativo papel 

representado pelos engenheiros imigrados, da carta que o engenheiro alemão Carlos Rath 

(c.1801-1876) endereçou ao presidente da Província, censurando a leviandade econômica dos 

brasileiros, totalmente dependentes das importações, e das lições dadas à Câmara paulistana 

pelo engenheiro inglês Newton Bennaton sobre a necessidade de haver nas obras públicas 

acompanhamento técnico feito por engenheiros. Mas, sem dúvida muito mais convincente que 

conselhos e admoestações foi a lição dada pela conduta cotidiana dos profissionais adventícios, 

fossem eles engenheiros, médicos, negociantes ou artífices especializados. 

  A partir de 1856, com a concessão dada ao Barão de Mauá (1813-1889) para a 

construção e exploração de uma via férrea entre o porto de Santos e a zona produtora de café, 

começa a ser traçado, definitivamente, o futuro da Capital. Conscientes das iminentes 



 

 

                                                                                                                                       Conclusão-   1149 

 

 

 

 

modificações por que passará a cidade, como resultado da futura prosperidade econômica 

propiciada pela exportação de café, os deputados provinciais aprovam a dispensa dos velhos 

engenheiros de estradas que serviam a Província, cujos parcos, e agora desatualizados, 

conhecimentos técnicos haviam sido herdados do passado colonial por intermédio da 

engenharia militar lusitana, e dão oportunidade para que o governo contrate engenheiros civis 

estrangeiros, devidamente habilitados e, alguns deles, muito competentes, que virão trabalhar 

na estrada de ferro em construção. Realmente, James Brunlees (1816-1892), renomado 

presidente do Instituto de Engenheiros Civis de Londres, e Daniel Makinson Fox (1830-1918), 

engenheiro residente da ferrovia inglesa, depois superintendente dessa companhia, deixaram 

algumas boas realizações na Capital, ou ao menos alguns bons projetos. 

                               As ferrovias, com efeito, atrairiam imenso contingente de trabalhadores, 

provenientes de diferentes partes do mundo, e muitos deles certamente se estabeleceriam 

depois na cidade de São Paulo como artífices especializados ou mestres de obras. Mais tarde, 

nas décadas de 1870 e 80, alguns se transformariam em empresários da construção civil, 

levantando residências e edifícios comerciais na cidade que se expandia: Manuel Ferreira Leal e 

Giacomo Gandino, por exemplo, encontravam-se nessa condição. 

 Naturalmente, todo esse processo de transformação cultural iniciado nos anos 

de 1850, se deu sob a firme liderança do setor mais esclarecido da camada hegemônica da 

sociedade paulista, o qual nesta fase foi assumindo as feições de uma verdadeira camada 

social de transição, posicionando-se dentro da estrutura social vigente de modo muito 

particular: continuava pertencendo à camada senhorial, proprietária de terras e escravos, mas 

já por suas atividades empresariais urbanas e por seu progressismo começava a exibir nítidos 

contornos burgueses. Contava essa fração não só com o apoio da ordem dos novos 

engenheiros, técnicos diplomados impregnados pelo espírito de eficácia, responsáveis pela 

concretização dos “melhoramentos materiaes” tão aguardados, como também com a 

sustentação de parte da opinião pública, composta por elementos das camadas médias ainda 

pouco desenvolvidas. Sem dúvida, havia conservadores como o aristocrático irlandês Ricardo 

Gumbleton Daunt (1818-1893), que abominava as súbitas mudanças e o enfraquecimento das 



 

 

                                                                                                                                       Conclusão-   1150 

 

 

 

 

culturas regionais em favor da crescente homogeneização cultural do Império – que nada 

mais era do que sintoma do nascimento de uma cultura burguesa no Brasil –, mas havia 

igualmente os que iam aos jornais exigir maior rapidez na implementação das reformas, 

lançando censuras, com acrimônia e ironia, contra os multisseculares costumes luso-

brasileiros, que ora só vexames causavam. Na imprensa da época é possível perceber o 

complexo de inferioridade, tipicamente provinciano – e doravante crônico –, insinuando-se na 

alma do paulistano, desprovido das mais comezinhas manifestações de cultura e conforto 

usufruídas nos países adiantados e, em alguns casos, na própria Corte. Nos últimos tempos da 

Monarquia, já se notavam homens como Américo de Campos (1835-1899), Junius (1828-?), 

Júlio Ribeiro (1845-1890) e Henrique Raffard (1851-1906), atuando como verdadeiros porta-

vozes ideológicos da fração social acima aludida, seriamente empenhados em alardear por 

todos os meios disponíveis – artigos de jornal, livros de viagem e romances – os mais recentes 

sinais de vitalidade capitalista. Naqueles dias essa vitalidade se evidenciava basicamente na  

na agitação das ruas, na diversificação do comércio fino, na proliferação das instituições 

financeiras, na presença dos primeiros estabelecimentos fabris movidos a vapor e no tímido 

avanço cultural da Pauliceia, materializado sobretudo nos seus teatros e outros 

entretenimentos. Mas essa mesma vitalidade não deixava de trazer em seu bojo inevitáveis 

pontos negativos, como a descontrolada expansão dos cortiços ocupados pelos imigrantes 

recém-chegados, os primeiros sinais de vandalismo e aumento de criminalidade, o  

enfeamento geral da paisagem urbana, com seus quiosques atravancando ruas, cartazes 

colados às portas e paredes dos edifícios mais centrais, publicidade conspurcando muros e  

posteamento  cravado ao longo das calçadas destinado à sustentação da fiação telegráfica e 

telefônica, sempre em expansão. 

 Tinha-se agora em altíssima conta tudo o que era estrangeiro e procurava-se de 

todas as maneiras possíveis copiar tudo aquilo que no Exterior se fazia. Estado de coisas que 

muitas décadas adiante provocaria forte reação em parte da intelectualidade paulista, 

preocupada em abandonar fórmulas artísticas vistas naquela altura como ultrapassadas e 
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reencontrar a identidade cultural do País (Modernismo), reprimida por tão longa onda de 

xenomania despersonalizante. 

                               Em fins do século XIX, respeitava-se profundamente a Inglaterra pela pujança e 

superioridade de seu expansionismo capitalista, amava-se sinceramente a França pelo 

refinamento de sua cultura, admirava-se a Alemanha por suas ideias filosóficas e desmedido 

amor às artes e ciências, invejavam-se os EUA por seu republicanismo e por seu rápido 

desenvolvimento econômico, estribado na inabalável crença no mais irrestrito liberalismo. Não 

deixava mesmo de haver quem comentasse que a inteligência brasileira consistia simplesmente 

na capacidade de compreensão e imitação. “O brasileiro tem um jeito extraordinário para 

copiar e imitar”, diria em sua autobiografia editada em 1893 um certo Dr. Fort, médico francês 

que esteve na Corte durante os anos de 1880. E, em São Paulo, esse processo de cópia e 

imitação vinha-se intensificando desde a inauguração da ferrovia inglesa, que facilitara a 

aquisição dos índices mais exteriores de europeização. O semanário satírico Cabrião numa 

caricatura da década de 1860 já mostrava Anatole Louis Garraux (1833-1904) à porta de sua 

livraria, recebendo os representantes alegóricos da civilização europeia, portadores de alguns 

dos símbolos e modas mais evidentes da cultura burguesa cosmopolita: livros, globos, tinteiros,  

cofres de jóias, fruteiras de prata ou de electroplate  e ... crinolinas. Uma antevisão do papel que 

esse francês assumiria anos depois, quando, de volta à terra natal, passaria a enviar móveis 

luxuosos, ricas alfaias e muito outros objetos decorativos para guarnecer os sólidos, porém logo 

vistos como desgraciosos, palacetes de tijolos que os fazendeiros endinheirados iam erguendo 

na Capital. Por ter atuado deste modo, Anatole Garraux pode hoje ser considerado o primeiro 

decorador de interiores a exercer a profissão em terras paulistanas. 

 Na verdade, cópia e imitação não ocorria somente no âmbito dos países 

economicamente subordinados às economias centrais, ansiosos por se apropriar dos padrões 

culturais das nações dominantes. Cópia e imitação sucedia no bojo mesmo da civilização 

europeia daquele tempo, que só aceitava sedimentar os avanços da Revolução Industrial 

mediante a reprodução de valores estéticos do passado e valores sociais tomados à 

aristocracia, então em via de ser apeada do poder. Será este, afinal, um dos traços mais 
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marcantes da cultura material da sociedade burguesa do século XIX, o ter possibilitado que 

mais setores da sociedade tivessem acesso não só a materiais e técnicas construtivas 

modernas, senão também a símbolos de poder, riqueza e tradição até havia pouco exclusivos 

da nobreza e da realeza, por meio de copias e imitações às vezes bastante convincentes. Do 

mesmo modo que a mecanização tomava lugar do árduo trabalho manual, a matéria vulgar e 

barata passava a falsificar a matéria seleta e de alto preço. Assim temos, por exemplo, o 

electroplate substituindo a baixela de prata maciça; a terracota e a pedra artificial, e até mesmo 

o ferro fundido, substituindo a pedra esquadrejada ou talhada, o estuque e o papier maché 

contrafazendo os ornatos esculpidos na madeira ou os preciosos lavores do couro estampado e 

o ladrilho hidráulico tentando reproduzir a beleza e o vivo colorido dos mosaicos antigos. De 

maneira equivalente, vemos as reproduções miniaturizadas de castelos medievais e palácios 

renascentistas, além de enfeitados chalés suiços, postos em voga pelo Historicismo/Ecletismo, 

servindo de morada para famílias de fortunas moderadas – necessidade de legitimação social 

inseparável da necessidade de evasão sentimental. 

                               Não raro, nas últimas décadas do Império, elementos pertencentes às camadas 

superiores da sociedade paulista mais identificados com os estrangeirismos cuidavam, eles 

mesmos, de comercializar artigos importados, providenciar a fabricação local de materiais de 

construção modernos (tijolos, telhas planas, ladrilhos hidráulicos e artefatos de pedra artificial), 

investir em serviços públicos e participar de prematuras e efêmeras associações progressistas e 

industrialistas. Assumiam enfim outro estilo de vida: abraçavam novos padrões de 

comportamento, seguiam novos gostos artísticos e novos conceitos de higiene e conforto, de 

acordo com as teorias médicas correntes, e, em decorrência de tudo isso, adaptavam o 

programa de suas residências ou – radicais – sujeitavam-se a formas completamente novas de 

morar. Foram os estímulos do mundo burguês internacional que fizeram com que o paulistano 

abastado passasse a desenvolver uma atividade social intensa e despida de todo o caráter 

religioso. Foi o influxo daquele mundo que o levou a intensificar seus atos de sociabilidade: 

franqueou sua sala de jantar às pessoas de suas relações; abriu as portas de seus salões para 

bailes que se prolongavam até a alta madrugada; entregou-se intensamente ao jogo de bilhar; 
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passou a ostentar bibliotecas e escritórios cheios de livros; obrigou as moças da família, nos 

saraus, a martelar pianos, quase sempre bem caros; reservou para a esposa uma pequena peça 

onde pudesse, em meio a bibelôs e bordados, receber na intimidade amigas e parentes. Dotou 

todos os cômodos de sua casa de ar, luz e privacidade, trocou a taipa pelo tijolo, afastou o 

assoalho da terra úmida por meio de caixas de ar (porões), ergueu platibandas como símbolos 

de civilização, construiu telhados de chalés como insígnia de uma vida rural idealizada, 

substituiu as incômodas gamelas pelas amplas banheiras e pelo chuveiro manual, a infecta 

latrina de fundo de quintal pelo inodoro water-closet, e ainda introduziu o fogão de ferro, dito 

econômico, a luz a gás, o telefone e a eletricidade. Chegou mesmo a adquirir em leilões 

novidades até então inteiramente desconhecidas, pertencentes a estrangeiros que deixavam a 

cidade, como máquinas de lavar roupa, equipamentos de banhos a vapor, “armários 

refrigerantes”, e – sintoma de desagregação da ordem escravocrata – afastou a escravaria 

doméstica do interior de seu lar, alegando entre outras coisas – como bom vitoriano – a 

capacidade dissolvente da moral e dos bons costumes própria do elemento servil. 

 A partir de meados dos anos de 1870, com o surgimento do capitalismo no Oeste 

paulista, as inovações ganharam grande impulso na Capital. A imigração durante certo tempo 

decadente, foi retomada com maior empenho, sobretudo no decênio subsequente. Mas, 

mesmo durante o lapso em que ela esteve praticamente suspensa, a cidade de São Paulo, ao 

que parece, continuou a receber artesãos europeus transferidos não apenas das fazendas de 

café situadas a oeste da Província, às quais nem sempre se adaptavam (os imigrantes eram 

com frequência de origem urbana e tinham profissões muitas vezes ligadas à construção civil), 

como das velhas fazendas de café e cidades do vale do Paraíba, onde trabalhavam em suas 

profissões efetivas, prestando serviços aos grandes lavradores então em decadência, de acordo 

com uma suposição nossa fundamentada em certos indícios. 

                               À medida que crescia a estima pelos engenheiros civis diplomados entre os 

estratos mais elevados da sociedade paulista – dos quais provinha agora grande número de 

profissionais que estariam ocupando cargos de destaque nos últimos dias do Império e nos 

primeiros anos da República –, animavam-se esses técnicos a sair em luta por seus interesses 
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corporativos, defendendo conceitos até aquela altura ignorados ou pouco apreciados relativos 

à superioridade dos conhecimentos técnico-científicos, à valorização da autoria de projetos, 

etc. Formados na capital do País ou no Exterior, e ao lado de colegas estrangeiros, iniciaram a 

disputa pelo mercado de serviços de engenharia em expansão na Capital. Firmados numa 

posição bastante vantajosa, procuravam acelerar a introdução da nova divisão social do 

trabalho, impondo nova competência e hierarquia dentro do canteiro de serviços, e assim aos 

poucos conseguindo relegar os profissionais não habilitados, em geral provenientes de 

camadas sociais inferiores, para setores menos prestigiosos da construção civil ou para a 

posição subalterna de meros dirigentes de operários, num nítido processo de constrangimento 

social e profissional, que se estenderia por grande parte da primeira metade do século XX. 

 Segundo dizem, foi a crise financeira deflagrada em 1875 que fez com que 

grossos capitais se desviassem para o setor da construção civil paulistana. Surgiram então na 

cidade vários engenheiros diplomados no comando de uma mão de obra numerosa e 

suficientemente competente (Von Puttkammer, 1842-1917, Häussler, Ramos de Azevedo,1851-

1928, Pucci, 1853-?, entre outros), levantando edifícios comerciais e de escritórios de dois ou 

três pavimentos e luxuosas mansões de arrabalde. A impaciência com que as camadas 

dominantes viam a apatia das camadas populares, que não as acompanhavam nessa 

reviravolta econômica, cultural e social, só seria aplacada graças à chegada em grande número 

dos morigerados e industriosos imigrantes, que serviriam de paradigma moralizador para o 

incipiente proletariado nativo. Um artigo de jornal de 1884 reparava com satisfação o fato de o 

elemento italiano estar contribuindo positivamente para a atualização técnica e estilística das 

construções paulistanas, ao mesmo tempo em que se ia ocupando dos trabalhos mais humildes 

oferecidos na Capital. Tomavam assim o lugar do negro e do português, raças, na opinião dos 

progressistas, responsáveis por tudo quanto havia de reprovável no caráter brasileiro. 

                               Com a propagação dos ideais positivistas, a instrução pública, a sanitarização e 

o pendor para governos autoritários passaram a preponderar no pensamento dos primeiros 

republicanos, a ponto de marcar de maneira indelével o regime político que haveria de sobrevir. 

Já nos últimos anos do Império, surpreendemos uma real preocupação com a necessidade de 
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expansão do ensino público e com a aplicação nos edifícios escolares de normas higiênicas e de 

conforto ambiental desenvolvidas no Exterior. O mesmo acontecia com relação à arquitetura 

hospitalar, na qual principiavam a ser adotados partidos arquitetônicos de grande aceitação 

internacional, pois o cuidado com a saúde da população trabalhadora, uma faceta da política 

imigrantista, não era outra coisa senão um dos mais sérios imperativos capitalistas, voltado 

para a reprodução da força de trabalho. 

              A análise das disposições edilícias em vigor ao longo da época imperial só faz 

confirmar o processo transformador que vimos descrevendo. À obsoleta legislação civil lusitana 

(Ordenações Filipinas), de raízes multisseculares, e a preceitos da Constituição de 1824 

rapidamente envelhecidos, se superpunham interpretações jurisprudentes modernizantes e 

posturas municipais inovadoras. Nem sempre obedecidas, as posturas da época permitem, no 

entanto, acompanhar a introdução da nova ideologia urbana e a consequente preocupação dos 

segmentos hegemônicos que detinham o poder público paulistano, com o domínio racional dos 

problemas urbanos, aí incluído o cada vez mais rigoroso controle das edificações particulares. 

Através do estabelecimento de sucessivos padrões edilícios, de exigências progressivas, 

editados na segunda metade do oitocentismo (1850/53, 1874, 1886 e 1889), procurar-se-ia 

elevar o nível estético e higiênico tanto dos edifícios comuns, como das sórdidas habitações 

proletárias, neste último caso, numa atitude desafiadora das leis imperiais de cunho liberal e 

antecipadora das autoritárias medidas de controle social tomadas sob a Primeira República. 

              Desde os primeiros anos da década de 1880 a cidade de São Paulo se achava 

totalmente dominada pelos novos padrões de vida. A azáfama característica da ordem 

competitiva era saudada naquela altura como prova irrefutável de progresso. A população  de 

nível social mais alto não mais permanecia no acanhamento, pois já saía e se divertia, e a 

mulher paulistana das camadas superiores ensaiava tímidos passos rumo à emancipação de sua 

condição de subalternidade e dependência. Eram, de fato, os costumes burgueses que davam 

nova interpretação aos antigos preceitos legais que protegiam em excesso a intimidade das 

famílias; eram esses mesmos costumes que faziam desaparecer as rótulas e as mantilhas, e 

arrancavam de seus lares as mulheres de boa situação social, levando-as a passear 
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desprotegidas da companhia masculina pelas lojas da Rua Direita, frequentar confeitarias, 

patinar no Rink, descer à plateia dos teatros para apreciar as primeiras companhias líricas (tal 

como ocorrera na inauguração do Teatro Paulistano, em 1873), e, ainda, conservar uma postura 

digna durante as cerimônias religiosas realizadas nos templos paulistanos, acomodando-se 

agora em bancos especialmente feitos para esse fim e não mais se aboletando no chão das 

naves das igrejas como se fossem um bando de turcas... 

             Com efeito, a São Paulo dos derradeiros dias imperiais constituía o prenúncio dos 

tempos vindouros. No campo da arquitetura, as transformações culturais, sociais e econômicas 

materializavam-se no Historicismo/Ecletismo. Os padrões culturais da cidade orientavam-se 

agora pelos padrões cosmopolitas praticamente sem intermediação da Corte. O frescor da 

atmosfera intelectual deixava-se trair na imprensa pelas discussões motivadas pelo concurso 

do Liceu Ipiranga (1884), quase dez anos depois dos mais remotos indícios do novo estilo 

arquitetônico terem saído a lume em São Paulo, o que patenteia a velocidade com que a 

civilização ocidental contemporânea se firmava na Capital. As construções paulistanas, ao 

menos as erguidas nas áreas mais centrais e fiscalizadas da cidade, estavam sujeitas ao último 

padrão edilício editado sob o Império (fevereiro de 1889), que se manteria praticamente 

inalterado até 1915, e diferentes tipos edificatórios, formais e funcionais, até então inéditos 

(edifícios administrativos e comerciais, escolas públicas, agências bancárias, estações 

ferroviárias, estabelecimentos fabris, chalés, vilas suburbanas, templos de forma basilical, etc.) 

irrompiam na cidade, em atendimento à demanda de uma efervescente vida burguesa e 

capitalista. O Ecletismo ficou tão identificado com a camada social dirigente brasileira, que 

ambos entram em declínio praticamente ao mesmo tempo, pois, com a Revolução de 1930, 

iniciar-se-á a fase de modernização das artes e da arquitetura no Brasil, movimento mais uma 

vez influenciado pelas vanguardas artísticas europeias. 

              No âmbito da realidade urbana, a especulação imobiliária grassava 

desgovernada, conferindo à cidade uma estrutura que se ia definir melhor em décadas 

posteriores: um centro comercial adensado e verticalizado, com construções recentes e 

luxuosas, de três pavimentos, e loteamentos particulares espalhados por uma periferia em 
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franca expansão, com bairros populares pouco articulados com tecido viário preexistente, 

desprovidos de infraestrutura e separados entre si por imensos vazios urbanos; configuração 

que daria origem a sérios problemas futuros. Na defesa dos interesses imigrantistas, a condição 

sanitária da Capital inspirava cuidados e passou a ser objeto das primeiras medidas salubristas. 

As moradias operárias deviam obedecer a padrão arquitetônico (fevereiro de 1889) com 

exigências que iam além da lei, constituindo esse tipo de habitação uma evidência da presença 

na cidade destas duas classes polares: a burguesia e o proletariado. E o poder público 

representado pela Província e pelo Município procurava incentivar o processo de urbanização, 

desde algum tempo nas mãos da iniciativa privada, ao pretender integrar no mercado 

imobiliário paulistano, mediante venda, terras do patrimônio municipal, de acordo com um 

plano de urbanização da Várzea do Carmo, logo a seguir postergado. Fato esse que confirma já 

haver naquela altura a firme intenção das autoridades de estender a lógica capitalista ao 

sistema fundiário das terras urbanas da Capital (alienação dos terrenos do rossio mediante 

transferência dos domínios útil e direto para o comprador). 

              É inegável que os empreendimentos realizados durante o período republicano na 

área da arquitetura e urbanismo serão mais abrangentes do que os idealizados e executados na 

época precedente. Afinal, a Primeira República, em resposta à indolência administrativa que 

caracterizava o sistema de governo anterior, conforme pretendiam os republicanos, soube 

implementar um rigoroso projeto político, ambicioso e de extrema coerência – ao menos nos 

primeiros tempos –, embora excludente, oligárquico e fundado em extraordinário 

autoritarismo. Identificadas com o progresso material – com a ciência, com a higidez e com os 

interesses econômicos das camadas superiores –, as iniciativas republicanas gozariam de nível 

técnico bem mais elevado: os planos urbanísticos distinguir-se-iam pela maior amplitude de 

seus objetivos de controle social, reorganização espacial e valorização fundiária, enquanto os 

projetos arquitetônicos, reproduzindo com a máxima fidelidade a linguagem internacional da 

arquitetura eclética, teriam de satisfazer necessidades sociais de complexidade crescente.  

              Mas é inegável também, conforme vimos neste trabalho, que as raízes de todas 

as realizações republicanas estavam profundamente arraigadas nas mudanças básicas já 
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transcorridas. Mudanças que, para se introduzirem, tiveram de superar resistências interpostas 

por uma renitente, e politicamente preponderante, mentalidade conservadora – senhorial e 

patrimonialista, que se opunha bravamente às inovações –, por uma estrutura político-

administrativa excessivamente centralizada, morosa e quem sabe discriminatória em relação à 

Província de São Paulo, e por instituições deficientes que não correspondiam às exigências da 

nova sociedade que surgia. 

 Às vésperas do golpe militar de 1889, à jovem e dinâmica elite paulista, 

regionalmente hegemônica, ou antes, à fração dela composta de cafeicultores republicanos, só 

faltava conquistar o poder político nacional. O que sucederia poucos anos depois, com a 

estabilização do regime recém-instaurado. 


