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1. PERIODIZAÇÃO 
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ntes de dar início ao estudo específico desta tese, que abordará 

aspectos técnicos, sociais,  legais e formais da arquitetura paulistana 

dos tempos do  Império, adotaremos  uma periodização que visa 

estabelecer um paralelo entre as etapas que podem ser identificadas ao longo da era 

monárquica, correspondentes à evolução das condições históricas, sociais, culturais e técnicas 

da cidade de São Paulo (naturalmente interpretadas dentro de um contexto mais abrangente, 

que inclui a Província e o próprio País), e o processo de mutação de sua arquitetura. Com essa 

periodização procurar-se-á esboçar em largos traços um quadro geral do desenvolvimento da 

capital paulista durante a época considerada, para que sirva de sistema referencial aos leitores, 

possibilitando, ainda que de modo ligeiro, a contextualização dos eventos tratados nos 

diferentes capítulos deste trabalho. Tal como qualquer outra forma de expressão cultural, a 

Arquitetura está sujeita às condições acima referidas e ignorar as circunstâncias em que ela 

avança redundaria na falta de compreensão de seu significado e finalidade essencial. 

 Assim, apoiando-nos em renomados estudiosos1, é possível identificar no 

Império três fases distintas, com diferentes ritmos de transformação e descontinuidades, que 

servem perfeitamente bem aos nossos propósitos. As datas limites por nós estabelecidas são 

obviamente abstrações, sendo escusado dizer que as forças predominantes numa etapa não se 

estancam subitamente ao iniciar a etapa seguinte, afinal o devir histórico é formado não só de 

  A 
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rupturas mas também de permanências e continuidades, não sendo a periodização senão um 

recurso metodológico para a melhor elucidação do processo que nos interessa examinar. 

1.1 - Primeira fase, 1822-circa 1850 

 

                A data que abre esta primeira fase, extraída da história política, é acima de 

tudo simbólica, pouco ou nada refletindo na verdade em termos arquitetônicos na cidade de 

São Paulo. 

              A respeito desse ano de 1822 comentou Caio Prado Jr. (1907-1990): 

se os marcos cronológicos com que os historiadores assinalam a evolução 

social e política dos povos se não estribassem unicamente nos caracteres 

externos e formais dos fatos, mas refletissem a sua significação íntima, a 

independência brasileira seria antedatada de quatorze anos, e se contaria 

justamente da transferência da Corte em 1808.2  

 

             Com efeito, de 1808 data também a abertura dos portos à penetração do 

capitalismo inglês, fato que, de modo gradativo, alteraria por completo a ordem da sociedade 

brasileira, conforme o processo descrito por Karl Marx (1818-1883) e Friederich Engels (1820-

1895) em 1848. Contudo, para nós, essa nova data continuaria pouco representando, pois, 

como veremos a seguir, para a arquitetura paulistana significativos foram os últimos anos do 

século XVIII e talvez os imediatamente posteriores a 1830. 

              Nesta primeira etapa predomina no País o continuísmo. Embora nação 

soberana, a Independência não foi suficiente para pôr “o Brasil no ritmo da história”3. Por 

muitas décadas prevaleceu o ruralismo, o escravismo e o etos de tradição ibero-católica. 

              A cidade de São Paulo, imersa no seu relativo isolamento geográfico e 

acentuado conservantismo cultural, vinha dando, no entanto, desde o último quartel do século 

anterior, os primeiros passos em direção à intensificação da vida urbana, graças à recente 
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perspectiva econômica aberta com a lavoura canavieira e com o comércio de animais 

provindos do sul do País. 

[...] São Paulo, já no final do Setecentismo, era uma cidade à procura de 

fisionomia e personalidade próprias, fôsse na expansão de seus limites 

urbanos, na melhoria dos serviços públicos ou no embelezamento das ruas, 

praças e construções de moradia.4  

 

                               Conquanto devamos atenuar a força dessas palavras à vista das limitações de 

toda ordem ainda vigentes na época, não podemos negar as evidências de que o despertar do 

burgo acaipirado e semi-rural provém realmente dos dias dos capitães-generais (1765-1822). 

Em obediência à política reformadora iniciada pelo ministro Pombal (1699-1782), durante o 

período em que esteve à testa do Estado português (1750-1777), os governantes paulistas 

preocuparam-se, por razões políticas, administrativas e militares, em impor a presença da 

coroa lusitana nessa paragem até então esquecida pelos interesses metropolitanos. 

                                Datam precisamente desses dias a realização de muitas das obras públicas 

importantes que estarão aparelhando a cidade de São Paulo ainda na época imperial. Embora 

apresentassem insuficiências técnicas e em geral grosseira aparência, não resistindo ao 

confronto com as construções existentes nas cidades ricas do Brasil de então, e tenham-se 

transformado em alvo das ironias de alguns sofisticados paulistanos a partir de meados do 

Oitocentos, essas obras, fruto da competência e dedicação dos engenheiros-militares 

portugueses, mantiveram-se úteis e insuperáveis até, ao menos, a segunda metade do século 

XIX: edifícios públicos de grande porte, pontes de pedra, chafariz monumental e monumento 

comemorativo acabaram por tornar-se símbolos de um período bastante positivo da 

administração colonial. 

                                Recente estudo desenvolvido a partir de informações extraídas do livro da 

Décima Urbana de 18095, hoje conservado no Arquivo Público do Estado de São Paulo, revela-

nos como a capital se mostrava treze anos antes da declaração da Independência. Era então 

um pequeno núcleo formado por trinta e quatro ruas, quase todas localizadas dentro de sua 

diminuta área urbanizada, circunscrita por dois cursos d’água, o Rio Tamanduateí e o Ribeiro 
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Anhangabaú. Nessa área havia 1281 imóveis passíveis de tributação, dos quais 86% eram 

constituídos de casas térreas. Apenas 161 sobrados (13% do total) se sobressaiam do casario 

geral, sendo por isso considerados as construções privadas mais prestigiosas da cidade, a 

exemplo, aliás, do que ocorria nas demais localidades brasileiras. Quase todos os sobrados 

paulistanos apresentavam um único andar. Excepcionalmente havia um de dois e outro de três 

andares. Oitenta e seis por cento das construções abrigavam moradias e metade delas eram 

exploradas como imóveis de rendimento. Doze avos das edificações privadas eram 

constituídos de construções destinadas ao uso comercial ou misto. Muitos dos sobrados se 

situavam ao longo das ruas e largos mais centrais, constituindo essa região a mais valorizada 

do ponto de vista fundiário. A concentração de renda da população era evidente: apenas 24 

proprietários detinham cerca de um quarto dos imóveis inventariados. Outros dados acerca da 

situação da cidade de São Paulo no início do século XIX podem ser obtidos no mencionado 

estudo, mas o quadro exposto acima é suficiente para que tenhamos uma noção da diminuta 

Pauliceia durante o período pré-imperial. 

               Como veremos detalhadamente no momento apropriado, é também a esse 

período que remontam as características fundamentais apresentadas pela arquitetura 

paulistana na época da Independência, em virtude, supõe-se, da influência da atuação 

profissional de engenheiros militares vindos com os capitães-generais e que aqui andaram 

levantando modestos edifícios públicos. A população paulistana abandona então aquela 

arquitetura pobre e tosca, quase vernácula, que desde a fundação da cidade vinha sendo 

praticada e passa a incorporar timidamente princípios estéticos e elementos compositivos 

próprios da arquitetura erudita lusitana. Persiste, todavia, o sistema construtivo tradicional: a 

taipa, a extensa utilização da madeira e as gelosias, pois ainda escasseiam na cidade a pedra, o 

tijolo, o ferro e o vidro6. 

              A respeito da composição social da capital da Província de São Paulo às 

vésperas da Independência conta-nos Saint-Hilaire (1779-1853): 

Funcionários de todas as categorias, artesãos de variadas profissões, 

numerosos negociantes, proprietários de casas urbanas e de terras  os quais, 

ao contrário dos de Minas Gerais, não moram nas suas fazendas  compõem 
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a população da cidade de São Paulo, contando-se ainda umas poucas 
pessoas que vivem da venda de legumes e frutas que cultivam em suas 
chácaras.7 

 

              O botânico francês garante também que na São Paulo de 1819 havia algumas 

casas realmente faustosas, embora a maioria dos proprietários de engenhos lutasse com 

dificuldades financeiras. Dentre as casas dos habitantes mais graduados da cidade, “tão 

bonitas por fora quanto por dentro”, com interiores mobiliados com gosto e paredes de cores 

claras, conforme descreve com um entusiasmo talvez um tanto imoderado, destacava-se por 

certo a do possuidor da maior fortuna da província na época, o brigadeiro Luís Antônio de 

Sousa (1746-1819), proprietário de inúmeros engenhos de açúcar em Campinas. Erguido na 

esquina da Rua do Ouvidor (atual José Bonifácio) com a Rua de São Bento (equivocadamente 

chamada Rua Antônio Luís pelo cientista francês), o sobrado deitava para Rua de São Bento 

oito janelas dispostas na altura do pavimento superior8. Possuía quatro lanços, embaixo havia 

loja, muitos cômodos e cocheira; foi avaliada na época da morte de seu morador, em 1819, por 

4:400$000 (quatro contos e quatrocentos mil réis)9. Sua construção provinha da década de 

1810, pois segundo o mencionado estudo feito a partir das informações do livro da Décima 

Urbana de 1809, em seu lugar havia então uma pequena casa de comércio, a Casa Sousa, de 

propriedade do futuro brigadeiro. Francisco de Assis Vieira Bueno (1816-1908), porém, era de 

opinião que o único sobrado a se sobressair da vulgaridade geral da arquitetura doméstica 

paulistana dessa época, era o ocupado em fins do século XIX pelo Hotel de França, antiga 

residência do brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão (c.1778-1827), situada nos Quatro Cantos 

(antigo cruzamento da Rua Direita com a Rua São Bento) e construída, ao que parece, por 

volta do princípio da década de 1820. Fronteiro a essa casa e datado da mesma época, do 

outro lado da Rua Direita, havia mais um sólido sobradão, onde habitava Antônio da Silva 

Prado (1778-1875), sobrinho do precedente e mais tarde Barão de Iguape10. 

              As primeiras décadas que sucederam a Independência, representaram para a 

capital paulista um período que já foi descrito como de “mal-estar pós-colonial”. Para a 

totalidade dos observadores, cronistas e viajantes, a vida da cidade parecia estagnada  essa é 

a imagem, por exemplo, que nos transmite Vieira Bueno da cidadezinha de sua meninice , 
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mas o fato é que, imperceptivelmente, São Paulo ia sofrendo influências de novas correntes 

culturais, cujos ecos distantes chegavam da Corte. Os costumes das camadas altas aos poucos 

se adoçavam: a segregação familiar  sobretudo do componente feminino  já não era tão 

rigorosa. As treliças desapareciam das casas ricas, substituídas por vidraças de abrir à francesa 

e por guarda-corpos de ferro forjado. O uso doméstico espalhava-se pelos baixos dos 

sobrados, expandia-se a tendência para a diferenciação da circulação interna das casas 

abastadas, num prenúncio do desenvolvimento programático ocorrido em anos posteriores, e 

janelas de verga reta combinadas com portas de arco pleno constituíam as primeiras 

evidências do Neoclassicismo nas construções privadas, como é o caso do solar do futuro 

Barão de Itapetininga (1799-1876) construído supomos por volta de 1830. 

               Em contrapartida, no âmbito das obras oficiais, tanto provinciais quanto 

municipais, as iniciativas eram raras e de mesquinho aspecto. As Atas da Câmara revelam a 

mentalidade acanhada dos estratos dirigentes daquele tempo. A construção do primeiro 

mercado municipal, que aliás acabou não sendo utilizado para o fim a que se destinava, o 

chamado Barracão do Carmo (1836-1838), constitui um bom exemplo da falta de planejamento 

dos edis e da insignificância das construções públicas, erguidas na maioria das vezes sem 

nenhum plano, ficando tudo acertado verbalmente entre os vereadores, o fiscal e os artífices 

contratados. O edifício provincial de maior importância na época era o panóptico da 

penitenciária, obra de execução morosa e medíocre, cuja fábrica de taipa seria duramente 

criticada logo nos primeiros anos da fase seguinte, ao ser inaugurada a sua primeira ala. Talvez 

mais digno de menção fosse o Chafariz Dois de Dezembro erguido no Piques em 1844. De 

autoria dum engenheiro militar proveniente do Rio de Janeiro, exibia frontispício de modestas 

porém nítidas características neoclássicas.  Contemporâneos dessa edificação eram o 

monumento funerário de cantaria dedicado ao professor alemão Júlio Frank (1808-1841), 

localizado num dos pátios da Academia de Direito, cujo autor permanece ignorado, e o arco 

comemorativo idealizado por um outro engenheiro militar e registrado pelo pintor ingênuo 

Miguelzinho Dutra (1810-1875) por ocasião da visita do Imperador em 184611. 

               Nos últimos anos desta etapa a Província começou a dar mostras de alguma 

prosperidade econômica, denunciada pelo progressivo aumento dos orçamentos anuais, 
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verificado no transcorrer da década de 1840. Desde algum tempo vinha-se dando a paulatina 

substituição do açúcar pelo café na economia do Oeste paulista. Em 1849 a Câmara Municipal 

de São Paulo, preponderantemente liberal, solicitou à Assembleia Legislativa Provincial, onde 

prevalecia a mesma orientação política, um significativo aumento de seus recursos para a 

realização de inúmeros projetos de sua competência, conforme a Lei de 1º de outubro de 1828 

(Regimento das Câmaras Municipais). A Lei provincial n.2 de 5 de março daquele ano concedeu 

à municipalidade paulistana (e às demais edilidades) o produto de vários impostos provinciais, 

o que redundou num orçamento municipal excepcional, nada menos do que o dobro dos 

recursos habitualmente reservados (cerca de 18.000$000 réis). De posse de tão larga quantia, 

pôde a Câmara dar princípio a diversas obras públicas e, numa atitude ousada e efêmera, 

contratou o primeiro engenheiro municipal para projetá-las e dirigi-las12. 

 

1.2 - Segunda fase, circa 1850 - circa 1870 

 

               Muitos dos especialistas são unânimes em afirmar que a construção do “novo 

Brasil” tem suas raízes mais remotas arraigadas no ano de 1850. Pois data dessa época uma 

série de transformações que irão mudar drasticamente a vida nacional. 

                Por volta da metade do Oitocentos, algumas personalidades notáveis 

começaram a se inquietar com o anacronismo do País. Decidiram então 

realizar reformas institucionais e sociais, de modo a jogar o país mais perto do 

seu presente. Interpretando as sugestões e os interesses do capitalismo 

mundial, principalmente inglês, preconizavam a modernização, naquele 

tempo denominada progresso.13 

 

              Vários são os indícios desta nova fase: a proibição efetiva do tráfico de escravos, 

que deu um golpe à instituição escravocrática; a instituição de novos sistemas de trabalho na 
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grande lavoura de café que avançava pelo Oeste paulista, iniciados em 1848 com a colônia de 

parceria; as tentativas de organização do Banco do Brasil e a consequente organização de uma 

rede bancária14, a aprovação do Código Comercial, que entre outras coisas previa a formação 

de sociedades anônimas, e a Lei das Terras, que inaugurava um novo sistema de propriedade 

fundiária no Brasil, tentando garantir o surgimento de um proletariado rural que viesse 

trabalhar nas fazendas do País. 

                                 Apesar de São Paulo constituir ainda nos meados do século XIX um núcleo 

bem pouco expressivo  pobre e introspectivo ·, é possível detectar sinais de um novo ânimo 

na vida da Capital. Sobretudo depois de 1856, quando ficou decidida a construção da ferrovia 

de Santos a Jundiaí, iniciativa do patriarca do capitalismo nacional, o Barão de Mauá (1813-

1889). Num de nossos trabalhos acadêmicos que antecederam a preparação desta tese 

tivemos o cuidado de reconstituir o início das mudanças na vida paulistana, especialmente a 

partir do momento em que a Câmara Municipal começou a pautar suas maiores realizações 

pela perspectiva das amplas transformações prometidas pela estrada de ferro, que 

arrancariam definitivamente a cidade de São Paulo de seu aparente estado de letargia 15.  

              Conforme podemos observar nesse trabalho, foi a partir dos idos de 1850 que a 

Corte fez sentir cada vez mais a sua presença na cultura da capital paulista. De lá nos vinham 

engenheiros, artífices, operários especializados, materiais de construção, novos gostos 

artísticos e novas formas de comportamento. 

               Durante aquele decênio, por diversas vezes, o governo provincial de São Paulo 

entrou em contato com o diretor da Academia das Belas-Artes do Rio de Janeiro para consultá-

lo a respeito de questões referentes ao teatro público que se pretendia erguer na Capital. No 

ano de 1854, a Câmara da cidade, certamente influenciada pelo exemplo provincial, chegou a 

cogitar em oficiar ao diretor da academia carioca para solicitar-lhe um plano de capela 

funerária e fachada de cemitério destinado à necrópole paulistana, que se pretendia dentro em 

pouco inaugurar. E ainda no ano seguinte, era aprovada uma lei na Assembleia Legislativa com 

o intuito de mandar erguer um monumento comemorativo à Independência na Colina do 

Ipiranga, de acordo com um plano que deveria ser enviado pelo governo imperial16. 
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             Todos esses exemplos nos dão a medida aproximada da importância conferida 

aos padrões estéticos vigentes na Corte pelas províncias culturalmente atrasadas do Império, 

entre elas naturalmente a de São Paulo. 

              Grande foi o número de posturas criadas naquela década, entre elas, a que 

estabeleceu o primeiro padrão edilício da Capital. Talvez muitas delas tenham permanecido 

improfícuas na época de sua criação, mas quase todas comporão o primeiro código de 

posturas paulistano, aprovado em 1873, o que demonstra a continuidade das ideias surgidas 

em torno de 1850. Como vimos no trabalho a que nos referimos acima, a São Paulo 

fotografada no começo do decênio de 1860 era o produto incipiente de uma nova visão de 

cidade e espaço público e não mero lugarejo sufocado sob o peso de persistentes tradições 

coloniais, como habitualmente se pensa. 

              O aperfeiçoamento do sistema viário – abaulamento e revestimento do leito 

carroçável, criação de sarjetas e passeios laterais e disseminação do canto cortado pelas 

esquinas paulistanas – e as modestas tentativas de embelezamento urbano – criação do 

belvedere no Morro do Carmo (1850-c.1862) e proposta de urbanização da Várzea do 

Tamanduateí (1859) – indicam a eclosão de um novo conceito de cidade. Conceito cujos 

contornos, ao longo das décadas vindouras, só se aclaram e definem. A partir de agora o 

disciplinamento do espaço urbano e seu embelezamento deviam servir para aumentar a 

eficiência da cidade, permitindo a expansão do comércio e propiciando higiene (cujos conceitos 

se baseavam em teorias médicas neo-hipocráticas) e certo conforto a seus moradores. É nesse 

momento que se inicia a disputa pelo espaço público paulistano, disputa que se desenrola 

entre as camadas hegemônicas, que pretendem ordená-lo segundo seus interesses 

específicos, e o povo, sobretudo escravos de ganho e artesãos, que até então tinham nas ruas 

o seu espaço privilegiado, onde viviam e ganhavam a vida arduamente.  

                               É essa a época dos “melhoramentos materiaes”, dentre os quais se destacava o 

início do primeiro anel perimetral da cidade. Este anel – começado pela Rua Formosa, em 

1855, e pelo primeiro trecho da Rua 25 de Março, em 1858, prolongado pelo segundo trecho 

dessa rua, em 1869, e pela Rua Riachuelo, aberta entre 1867 e 1868, e só concluído na fase 

seguinte, durante o governo do presidente provincial João Teodoro Xavier de Matos (1828-
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1878), com as Ruas do Hospício (1873) e do Conde d’Eu (1875) –, não deixava de constituir uma 

tosca prefiguração do sistema radioconcêntrico de Prestes Maia (1896-1955), idealizado 80 

anos mais tarde. Tratava-se evidentemente de obra de autoria indeterminada, pois coletiva, e 

com propósito nunca perfeitamente explicitado nos papéis camarários. O fim que se pretendia 

atingir com esse anel, contudo, é fácil de identificar; com ele intentava-se interligar todas as 

saídas da cidade, permitindo que a circulação de mercadorias, efetuadas por meio de carros de 

boi e tropas de mulas, se realizasse sem obstáculos e sem atravessar as ruas estreitas da área 

central. Esse plano reveste-se de uma significação especial por demonstrar que, ao contrário 

do que comumente se afirma, ocorreram no Império intervenções, embora de nível técnico 

bastante limitado, que para a sua concretização tiveram de levar em conta a visão de conjunto 

das cidades17. 

               Do ponto de vista da evolução do sistema estrutural dos edifícios paulistanos, 

ergue-se como nítida linha divisória a inundação ocorrida em janeiro de 1850, de terrível 

lembrança para os habitantes da Capital. Muitos anos depois recordava um jornal que foi a 

partir dessa calamidade que os moradores procuraram aperfeiçoar as construções da cidade, já 

empregando em algumas delas, sem dúvida, a estrutura autoportante de tijolos. Entre as 

diversas obras públicas realizadas na Capital durante esta etapa, duas merecem especial 

atenção: a reconstrução da Ponte do Acu (1851-1853), experiência que pretendeu recuperar o 

prestígio que detinham as obras públicas executadas no tempo dos capitães-generais, e o 

Teatro de São José (1858-1864), uma edificação de tijolos em nítido estilo neoclássico, cujo 

projeto foi aprovado pelo então ex-diretor da Academia das Belas-Artes do Rio de Janeiro18.  

              Muitas dessas conquistas só se tornaram possíveis em virtude do lento porém 

seguro enriquecimento da Província, que na década de 1840 veio apresentando receitas de 

valores ascendentes, e, como veremos no próximo capítulo, da presença de muitos 

engenheiros militares e civis, brasileiros e estrangeiros, ao serviço dela desde os primeiros anos 

de 1850, e da presença de mão de obra portuguesa e alemã, grande parte da qual composta de 

canteiros, pedreiros e calceteiros recrutados na Europa pelo governo provincial. 

              Por outro lado, as transformações na mentalidade de setores das camadas 

superiores e médias da população paulistana, impregnados agora pela visão econômico-
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mecanicista do mundo, própria do progressismo burguês, pode ser claramente percebida por 

intermédio da imprensa, em cujas páginas passam a ser publicados artigos reivindicando 

melhorias urbanas. Entre julho e agosto de 1854 surgem no Correio Paulistano vários artigos 

dessa natureza, entre eles, uma série de três, intitulados O eco da verdade. Seu autor, 

incógnito, definia-se um “amigo devotado do progresso d’este municipio” e seu propósito era 

criticar energicamente o estado lastimável da cidade. Outro articulista, em resposta ao 

primeiro, dizia ser uma “planta exotica transplantada de longinquos climas para a terra de 

Amador Bueno” e reivindicava para a Capital monumentos e edifícios luxuosos: 

Não queremos com isto dizer que a civilisação de um povo consiste somente 

no luxo da arte  não  porque outras cousas tambem concorrem para esse 

fim [...]  

[...] o espirito de progresso já começa a desenvolver-se, as associações 

trabalham em projectos; os melhoramentos materiaes são com urgencia 

reclamados, porque sem elles não há civilisação nem riquezas; e a grandiosa 

idéa de innovações já começa a espalhar seus beneficos resultados. 

O passado foi um somno bem longo, mas o acordar é brilhante e 

esperançoso!19 

 

              Com entusiasmo, defendia a construção de um teatro público, templo acabado 

da cultura burguesa, a qual começava então a seduzir determinados setores sociais 

estabelecidos na cidade: 

Um edificio desta ordem é um ornamento, um elemento civilizados, e uma 

necessidade publica [...] 20. 

 

               Eram sonhos de grandeza, contrariados porém pela dura realidade da Capital, 

que continuava a oferecer parcos meios de subsistência a seus habitantes: 

Em verdade a nossa população compõe-se de empregados públicos, militares 

reformados, pouca tropa, artistas que só trabalham para o consumo do lugar, 
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um comércio quase morto, porque é de retalho e finalmente a classe      

acadêmica: eis aqui uma população consumidora e pouco produtora.21 

 

                                Os primeiros sinais de progresso só serviam para elevar o nível de exigência de 

certos paulistanos, que começavam a se agastar com a costumeira incompetência da 

administração pública. Um desses inconformados zombava em carta aberta ao redator do 

Correio Paulistano: 

Sr. Redator  

Esta cidade é o seio de Abraham, os seus habitantes tem a melhor indole que 

jamais se vio em povo algum. [...] 

Oh! ditosa paulicéa!  tu és a pérola de tuas irmãs; tu és a escolhida do Senhor 

para habitação de seus filhos predilectos. 

Se duvidam do que ahi fica escripto  ahi vam as provas: 

As nossas ruas são a pedra de toque do aperfeiçoamento das calçadas... 

Os nossos fiscaes são tão activos, que não ha lixo senão nos lugares 

permittidos pelos pedestres. 

As nossas casas são arejadas e ventiladas por dentro e por fora, de modo que 

apenas, la de vez em sempre, o ar que exhalam esses cheios paióes vem 

incommodar os narizes dos moradores  mas isso é tão raro como o nascer do 

sol...[...] 

A limpeza de nossas ruas é completa: durante o dia é raro que muitos 

moradores despejem aguas sujas nas ruas [...] 

Temos um montão de melhoramentos materiaes  em projecto... é verdade 

que não podia ser senão em projecto, porque até agora os cofres publicos 

nada tem despendido...e, se todos os annos a provincia vota cerca de 100 

contos de rs. para estradas, pontes e concertos   não faz mal, não se gasta, 

fica em caixa:   se sahe, é ...é porque deixam sahir.22 

 

               Todavia a modernização acelerada não era desejada por todos. O Dr. Ricardo 

Gumbleton Daunt (1818-1893), por exemplo, médico irlandês de origem aristocrática 

estabelecido e aclimatado no Oeste paulista, já em 1856 denunciava em carta a um amigo o 

desenvolvimento que se dava  
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com a perda das feições proprias do caracter Paulistano ou a custa  de um 

abalo na posição dos paulistas.23  

 

             Horrorizava-se com que o enriquecimento da Província se desse através do 

aplainamento das saliências e das “distinctivas do caracter e dos costumes Paulistanos”, que 

alguns aplaudiam como uma garantia da unidade do Império. 

                Num artigo de 1860, no Correio Paulistano, outro tradicionalista exprobava a 

hostilidade então desencadeada na capital paulista contra “os costumes de nossos paes”. A 

nova sociedade, que se ia aos poucos formando, extinguia, um após o outro, o entrudo, os 

tradicionais festejos do Natal, da Páscoa, do Espírito Santo, e todos os costumes religiosos nos 

funerais, entre os quais, o enterramento dos corpos nas igrejas. O entrudo, por exemplo, 

brincadeira popular de natureza álacre e rude, chegando a ser violenta, com as pessoas se 

atirando mutuamente jatos d’água e punhados de farinha, começava a concorrer com os 

elegantes bailes de carnaval, promovidos pelas primeiras associações carnavalescas. No plano 

religioso, sobreviviam as procissões, mas desde alguns anos começava também “contra ellas 

essa guerra da illustração philosophica que nos tem abastardado”. Com efeito, os novos 

tempos só traziam novidades suspeitíssimas, tais como os teatros. Essas casas de diversão 

pública, lugar de entretenimento e catarse, aos poucos afastariam os brasileiros das igrejas, 

pois era até então nos templos que transcorriam as principais formas de sociabilidade urbana 

da sociedade brasileira.  Com relação aos perigosos teatros ironizava o catão anônimo e 

misoneísta: 

o estado deve ser generoso, e dar-nos bons theatros... pois é de theatros que 

se carece!... 24  

 

                A inserção do País no mercado capitalista mundial apresentava dois efeitos 

principais, de um lado desagregava a sociedade tradicional, de outro dava falso brilho a uma 

modernização superficial e dependente. O gradativo incremento das importações não causava 
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preocupações a ninguém, muito menos aos paulistanos. Foi outro estrangeiro, o engenheiro 

alemão Carlos Rath (c.1801-1876), que, aproveitando a ocasião que se lhe oferecia, reprovou, 

num desabafo ao presidente da Província, a inconsciência dos brasileiros: 

E tudo isto é inutil!  E os brasileiros achão-se felises e contentão-se em 

contemplal-as unicamente [as riquezas minerais do País], e em saber que 

ellas estão em sua terra ! O brasileiro que com tanto enthusiasmo exclama  

viva a independencia !  não vê que está completamente dependente das 

nações da Europa e da America do Norte! 

D’onde vem fazendas para todas as qualidades de roupa; ferramentas; 

vidros; louças; porcellana; papel; tintas; pennas e lapis; bebidas; certas 

comidas; farinha de trigo; munição; polvora; chumbo; armas de todas as 

qualidades; mercurio; obras de ferro batido; de aço; de latão; outras coisas 

que se podem fazer aqui mesmo com material po [sic, por do] paiz? tudo vem 

dos paizes estrangeiros.25 

 

              Passados alguns anos, velhas queixas voltavam à tona: os melhoramentos 

tardavam, mas a decadência moral, esta, já se havia instalado: 

É este um assumpto com o qual hoje muito se occupa a attenção publica, ou 

melhor diremos, pretende-se fazer occupar a attenção do povo. Todos fallam 

em melhoramentos materiaes,  os homens que governão, os que legislão, os 

jornalistas, os commerciantes, os lavradores, os empresarios, os 

contractantes, e ate os tractantes; mas fica tudo em palavras; e é bem certo 

que palavras não adubão sopas. Nada se inicia, e o que por ventura se começa 

não se conclue; em fim tudo fica no palavrorio e grandes planos, dando-se 

ainda graças á Deus, quando este palavrorio e planos gigantescos não custão 

largas sangrias aos cofres publicos. 

Falla-se muito no progrésso Européo; quer-se muito imitar o que por lá se faz; 

macaquea-se, mesmo o que de máo ha no estrangeiro, mas o resultado de 

todas [sic, por toda] esta phantasmagoria é negativo; a realidade é a mais 

completa esterilidade, fazendo-se sentir o tam apregoado progresso e os 

celebres melhoramentos materiaes somente na corrupção dos costumes, na 

falta absoluta de educação moral e religiosa para o povo. E a consequencia 

não pode ser outra; desde que só se trabalha para melhorar a materia, a 

moral fica esquecida.26 
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               Pouco tempo depois, outro desses críticos impiedosos vinha n’O Doze de Maio 

satirizar as marcas que o progresso mal compreendido ia deixando na Capital: 

Havia no largo da Misericordia um chafariz de pedra, de elegante e solida 

construcção, que elle só até ha poucos annos abastecia soffrivelmente esta 

cidade de agua potavel, “agua que todos alli ião buscar em potes”, veio a 

gente do progresso material, pintou a pedra fingindo madeira, estragou o 

canal, e deixou-nos sem agua. 

Havia no Açú [sic] uma belissima ponte do tempo dos Aracatys, de pedra de 

cantaria, garbosa, elegantemente construida, uma verdadeira obra d’arte. 

A innundação de 1850 levou essa ponte, e o progresso material construio no 

lugar uma massa bruta, pezada, informe, irregular, brutal, estupida, que faria 

vergonha ao mais ordinario pedreiro.27 

 

              Nem todos, porém, estavam dispostos a reconhecer valor quer no passado 

distante da cidade, quer nos dias presentes.  A comparação entre o estado lastimável das obras 

públicas paulistanas e os altos níveis de civilização atingidos pelos países adiantados só 

provocava vergonha, transmutada por uma questão de defesa em ironia corrosiva, nunca 

totalmente destituída de fundamento: 

 

Lembrança feliz. – Corre como certo, que alguns paulistas, inspirados pelo 

fogo sagrado do patriotismo, propuzeram á camara a remessa do formozo 

chafariz do largo da Mizericordia para a Exposição de Pariz. 

Os proponentes fundam-se em varias razões: 1o. porque é um chafariz secco e 

portanto inutil; 2o. porque é um dos mais notaveis attestados de beleza 

architectonica dos edificios paulistanos; 3o. porque é necessario que S. Paulo 

mande á Exposição alguma cousa de fazer abrir a boca. 

Este projecto geral e freneticamente apoiado por todos aqueles á quem o 

alludido chafariz empece a passagem do largo da Misericordia, encontrou 

energica opposição em algumas pessoas que julgam mais apropriado á esse 

fim a tambem notavel e formosa pyramide do Piques. 

Como seja impossivel o accordo entre estes dous partidos, e tenha apparecido 

um terceiro grupo que, para o fim indicado, prefere aos dous monumentos o 

frontespicio do theatro de S.José, a Camara já mandou ouvir á respeito os 

mais notaveis mestres architectos da capital. 
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Deos queira que o amor das bellas artes inspire a estes arbitros de quem 

depende a difficil escolha, pois que está em suas mãos a honra e a dignidade 

da architectura de S.Paulo perante o grande Muzeu da Europa. 

Se não fosse tão desmesuradamente extensa, e por isso de dificilimo 

transporte, em lugar de qualquer d’esses tres monumentos indicados 

<<Cabrião>> proporia como incontestavelmente preferivel – a Praça do 

Mercado. 28 

 

               Os vários trechos acima transcritos em sequência comprovam os conflitos de 

opinião que dominavam a sociedade paulistana nos meados dos anos de 1850 e 1860: uns 

ansiando pela modernização que parecia nunca chegar, outros lastimando o desaparecimento 

irreversível de valores tradicionais, incompatíveis com a nova mentalidade que pouco a pouco 

se constituía. 

               A inauguração da ferrovia inglesa precipitaria todo esse processo de 

transformação. Além de propiciar a renovação dos profissionais ligados à construção civil em 

São Paulo, daria condições para o crescimento da importação de produtos manufaturados e 

industrializados, entre eles, material de construção vindo da Corte e do Exterior. 

              E, com o propósito de melhor evidenciar o caráter inovador desta segunda fase, 

não podemos deixar de reparar que foi a partir dos anos de 1850 que se instituiu o novo 

sistema de terras no Brasil. Foi a Lei n.601, de 18 de setembro de 1850, a chamada Lei das 

Terras, que veio estabelecer a venda das terras públicas nacionais como única forma possível 

de apropriação fundiária, terras cujo domínio direto exercido pela Nação não era até então 

transferido a particulares. Em 1852, pelos artigos 4o e 5o do Título III da Lei provincial n. 439, de 

17 de julho, também a Câmara da capital paulista ficou autorizada a alienar as terras de seu 

patrimônio público – as terras do rossio – mediante o aforamento dos terrenos que não fossem 

próprios para edificações urbanas e – o que é importantíssimo – mediante a venda dos terrenos 

destinados ao uso urbano. Ato legalmente autorizado que a Câmara paulistana, contudo, 

nunca chegou a praticar. 

              Sob o Império, as edilidades, ao procederem à distribuição de terrenos do 

patrimônio público (datas de terra do rossio), em geral só transferiam a terceiros o domínio 

útil, conservando para si o senhorio direito sobre as terras municipais. Somente com a 
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autorização das Assembleias Provinciais é que as Câmaras podiam cobrar foros e laudêmios 

dos chãos assim alienados. O caso de São Paulo, nesse aspecto, era especial, pois pelo título de 

doação do patrimônio público feito à Câmara em nome de Martim Afonso (c.1490/1500-1571), 

as terras só podiam ser distribuídas gratuitamente. Caso houvesse iniciado as vendas 

conforme autorizava a lei provincial de 1852, a Municipalidade teria dado, precocemente, um 

passo fundamental na introdução do regime capitalista na produção do espaço urbano 

paulistano, o que vem demonstrar que as mudanças estruturais necessárias à criação da 

sociedade burguesa no Brasil, se não chegaram todas a se concretizar, foram quase todas ao 

menos cogitadas durante o período monárquico29. 

 

1.3 - Terceira fase, circa 1870-1889 

 

               Apesar das tendências de modernização, da euforia e da melhoria da infra-

estrutura que o País vem apresentando desde a fase anterior  ou talvez, justamente por causa 

dessas tendências  começam a ficar evidentes desde o final dos anos de 1860 os primeiros 

traços de crises. Crises de origens distintas que irão encontrar o seu desfecho na proclamação 

da República30. Podemos citar entre outras: a crise de consciência, pois afinal o Império nunca 

contou com uma ideologia que pudesse sustentá-lo; a crise política, com retorno das ideias de 

republicanismo, federalismo e descentralização, e com as críticas frequentes ao sistema 

eleitoral do Império, baseado no regime censitário; a crise econômica, advinda da lavoura 

cafeeira nas últimas décadas do Império; a crise financeira, resultante da inflação gerada no 

final da guerra do Paraguai; a crise social, representada pelo surto da imigração e pela 

sobrevivência da escravidão; a crise militar, desencadeada pela consciência que os militares 

foram tomando desde o fim da citada guerra, acerca de sua marginalização no 

desenvolvimento institucional do País; a crise cultural, representada na literatura pela 

transição do Romantismo para o Parnasianismo e Realismo, e, acrescentaríamos nós, no 
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âmbito da arquitetura, pela transição do Neoclassicismo para o Historicismo e o Ecletismo, 

denunciada na Corte pelo engenheiro Luís Rafael Vieira Souto (1849-1922). 

              Embora tenha sido a República o regime introdutor das grandes transformações 

institucionais, não se pode deixar de constatar que já nos últimos anos da Monarquia haviam 

sido dados alguns passos decisivos em direção à construção de uma nova realidade nacional. 

Além das sucessivas medidas legais tendentes a restringir gradativamente a escravatura, até 

sua extinção em 1888, poderíamos evocar, à guisa de exemplificação, a lei de 20 de setembro 

de 1871, responsável por ampla reforma no âmbito da justiça (instituição do habeas-corpus, da 

fiança provisória e do regulamento da prisão preventiva), e a abolição da pena de morte, 

ocorrida informalmente a partir de 1876, com a comutação das penas capitais desde então 

adotada de modo sistemático pelo Poder Moderador. Nesses mesmos anos 1870 foram 

fundadas a Escola Politécnica, na Corte, e a Escola de Minas Gerais, em Ouro Preto, e, de 

acordo com a fala do trono de 1889, chegaram a ser cogitados a criação de um ministério para 

cuidar da instrução pública e o estabelecimento de escolas técnicas nas províncias e duas 

universidades, além de faculdades de ciências e letras31. Na tentativa de calar a crescente 

oposição republicana, o gabinete Ouro Preto (7 de junho de 1889 -15 de novembro de 1889), o 

último do Império, procurou imprimir nítido caráter liberalizante às reformas previstas em seu 

programa, providências que, no entanto, se mostraram de todo impotentes para evitar os 

sucessos políticos que conduziram à instauração de um novo regime político no Brasil. 

              No âmbito da organização urbana paulistana, observamos que o reflexo do 

capitalismo competitivo nascente no antigo Oeste paulista demoraria ainda algum tempo para 

se fazer notar materialmente na cidade. Mas quando isso aconteceu, manifestou-se de modo a 

conferir nova estrutura à Capital, a partir do surgimento de uma transição para o atual sistema 

fundiário da terra urbana, da abertura dos primeiros loteamentos particulares, da criação, 

graças à iniciativa privada, de uma infra-estrutura incipiente (transporte coletivo, serviços de 

água e esgotos, iluminação a gás e à eletricidade, telefone) e da renovação e expansão do 

patrimônio edificado da cidade. É verdade que os projetos urbanísticos de maior amplitude só 

ocorreriam muito mais tarde, com as remodelações executadas já em pleno século XX, 

contudo é possível distinguir na capital paulista correspondente à última fase do Império 
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preocupações com a melhoria da qualidade do espaço público, por meio da adoção de um 

novo tipo de pavimentação nas principais vias da cidade (paralelepípedo, 1873); da exigência 

feita pelas posturas vigentes, de regularidade no traçado das ruas novas, a serem abertas por 

particulares; dos tímidos alargamentos promovidos pelo presidente da Província João Teodoro 

Xavier de Matos e dos primeiros ajardinamentos de logradouros públicos (Largo Municipal, 

Largo de São Bento e Largo de Palácio). Não devemos nos esquecer ainda que nos derradeiros 

instantes do regime monárquico o governo provincial, com cooperação da Câmara Municipal 

paulistana, pretendia urbanizar a Várzea do Carmo (1886-1889), dotando-a oportunamente de 

um parque e alienando a particulares as terras do patrimônio público (rossio) existentes no 

local, por meio de venda adequadamente autorizada pela Assembleia Legislativa32
. 

              Em 1873, a Província já desfrutava de boas condições econômicas, garantidas 

pelo transporte ferroviário em funcionamento desde 1867, mas a prosperidade das lavouras de 

café apenas repercutia na Capital. A cidade ainda padecia inúmeras necessidades, mas o lado 

negativo do progresso já se manifestava abertamente, sobretudo sob a forma de atos explícitos 

de vandalismo, que provocavam estragos tanto nos raros melhoramentos públicos havia 

pouco introduzidos, quanto nos veneráveis resquícios do passado colonial. Por esses atos de 

destruição eram responsáveis muitas vezes os famigerados representantes da mocidade 

acadêmica, os quais, por inadaptação ao meio, descarregavam no que era visto como símbolo 

do atraso paulistano a frustração que sentiam por se acharem temporariamente desterrados 

numa capital de província modorrenta e destituída de todo atrativo. O médico alemão Robert 

Christian Barthold Avé-Lallemant (1812-1884) já relatava em 1858 terem os estudantes da 

Academia coberto de “más inscrições” a estátua de Venus que havia então  no Jardim Público. 

Outra feita, os estudantes lançaram no Anhangabaú a cruz preta que dera nome a uma das 

ruas da cidade (atual Rua Quintino Bocaiuva). Mais tarde (1870), partiram um dos braços do 

cruzeiro de cantaria chantado em frente do convento franciscano33, monumento anos antes, 

em 1851, poupado pelos vereadores paulistanos por representar obra de “nossa relegião”, que 

deveria ser conservada intacta como fora legada “pr. nossos ant’passados [sic]”  34. A essas 

tristes ocorrências se fazia alusão numa correspondência simulada publicada em jornal de 

1873. Provavelmente não eram esses atos meras traquinagens cometidas por uma juventude 
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cheia de energia que aqui se sentia enfadada e destruía por desfastio, havia também, por 

certo, a violência dos marginalizados, que investiam com furor contra os símbolos de uma vida 

urbana mantida fora de seu alcance: 

 

O sr. Segismundo 

                                      Illm. Sr. meu compadre 

[...] 

Que atrazo, compadre, vai por aqui, na terra da Independencia!      Pois se 

chegão, compadre, a escangalhar as arvores que os camaristas mandarão 

plantar!  Se põe as pedras nos trilhos dos bonds só p’ra ter-se o gostinho de 

ver uma desgraça! Se quebrão-se rotulas e vidraças, as figuras, os chafarizes, 

as grades de ferro e até as cruzes antigas, que devião ser conservadas e 

respeitadas! Ah! Compadre, uma coisa é ver e outra é soffrer e contar. Parece, 

compadre, que tudo volta p’ra atraz [...]35 

 
 

                              
                               O fato é que São Paulo mal ensaiava os primeiros passos em direção à 

modernidade e já se manifestavam os primeiros sinais de incivilidade e inconformismo, 

característicos das sociedades em desequilíbrio do ponto de vista social, econômico e cultural.  

Forçoso era reconhecer, no entanto, que ainda eram muitas as privações que afligiam a 

Capital: 

Melhoramentos da capital 

     

[...]  

É assim que boa illuminação publicá [sic], ainda que carissima, abastecimento 

d’agua, embora muito incompleto e linhas de bonds, mais ou menos 

regulares, só possuem duas cidades,  Santos e S.Paulo; ruas bem calçadas e 

alinhadas, prédios elegantes e limpos, edificios publicos importantes, praças 

regulares e arborisadas, agua e esgoto nas casas, banheiros e lavanderias 

publicas, faltam em todas, inclusive na capital ! Isto é triste, mas é a verdade. 

No entanto a provincia tem meios, e se não lança mão delles para supprir 

tantas faltas é porque não quer.36  

  

              Entre as faltas que só a iniciativa privada poderia preencher encontrava-se 
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A falta de predios na capital 

Por mais de uma vez temos assignalado a necessidade urgentissima de 

edificarem-se predios nesta capital. 

A população augmenta consideravelmente; a cidade tende a progredir, hoje 

mais do que nunca, graças ás faceis e vantajosas communicações devidas ás 

estradas de ferro; de sorte que a falta quasi absoluta de casas que possam ser 

alugadas vae já trazendo mui sérias difficuldades para o publico. 

D’ahi as queixas constantes que se vão levantando contra os capitalistas que 

se acham no caso de acudir a semelhantes reclamos, e que se quizessem 

poderiam fazel-o concorrendo para se organisar uma associação predial como 

a do Rio de Janeiro e as de outras cidades do imperio. Bastava que 

deliberassem realizar tão util iniciativa para que tanto elles como os 

alugadores pudessem auferir reaes vantagens. 37 

 

              Contrastando com tantas carências e insuficiências, achava-se o primeiro código 

de posturas paulistano, datado de 1873, com sua importante disposição contra as rótulas (que 

até então resistiam teimosamente nas janelas de casas térreas e nos balcões de sobrados 

velhos da cidade), numa clara demonstração de que a batalha definitiva contra os últimos 

vestígios do lusitanismo arcaico já se havia iniciado. 

               Os primeiros indícios das transformações futuras, no entanto, somente 

ocorreriam na cidade depois de 1875. A crise inflacionária que eclodiu nesse ano seria uma das 

causas responsáveis pela renovação e expansão física paulistana, já que os empreendedores 

econômicos só a partir de então se sentiram motivados a investir em bens de raiz, dando início 

à reconstrução e ampliação do patrimônio construído da cidade. Júlio Henrique Raffard (1851-

1906) em seu Alguns dias na Pauliceia cita ainda outras razões para a frenética especulação 

fundiária sucedida nos últimos anos do Império: a diminuição da construção de vias férreas de 

primeira e segunda ordem, ocorrida ao mesmo tempo que algumas empresas ferroviárias 

reduziam os seus dividendos,  desestimulou o emprego de dinheiro em ações de estradas de 

ferro; a previsão da extinção da escravatura, que acarretaria a depreciação das propriedades 

agrícolas, e o temor de acontecimentos políticos nefastos para as finanças do País, que podiam 
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acontecer a todo momento, também levaram os capitais paulistas a serem empregados em 

prédios e em terrenos da Capital38. 

              Foi seguramente nesse momento que a racionalidade capitalista, que tomava 

conta do complexo cafeeiro da Província, começou a invadir o sistema fundiário paulistano. Na 

ótica do jurista João Mendes de Almeida Júnior (1853-1923), em sua Monographia do municipio 

da cidade de S.Paulo. (S. Paulo: Typ. de Jorge Seckler, 1882. p. 36 a 41), foi com o código de 

posturas de 1875, arts. 20 e 23, que a alienação de terras do patrimônio municipal deixou de ser 

gratuita, como o fora anteriormente, e passou a constituir uma venda, com a tradicional 

cláusula de caducidade (para o caso de o concessionário não iniciar a edificação em sua data 

dentro do prazo de seis meses contados a partir da alienação). Enquanto as demais Câmaras 

da Província vinham concedendo datas por aforamento, a Câmara paulistana cobrava agora 

um “imposto” por metro quadrado de terreno concedido, fazendo surgir assim na cidade uma 

transição para o atual sistema de propriedade da terra, tão sutil e imperceptível que, segundo 

Almeida Júnior, nem mesmo a Assembleia Provincial, em 1881, percebia as consequências do 

que estava acontecendo na Capital. 

               A venda propriamente dita de terrenos do rossio seria, no entanto, mais uma 

vez autorizada à Câmara paulistana pela resolução provincial n.23, de 16 de julho de 1881 (art. 

4o do Título IV), desta feita para terrenos da Várzea do Carmo somente. Como o projeto de 

urbanização longamente meditado para aquela área acabou não sendo realizado, a venda das 

terras municipais só seria iniciada sob a República (Lei estadual n.16, de 13 de novembro de 

1891, art.38, §1º), quando ficou estabelecido que as terras devolutas adjacentes ás povoações 

de mais de mil almas, num raio de círculo de seis quilômetros, a partir da praça central, 

poderiam ser vendidas como forma de aumentar as rendas municipais. Desaparecia então o 

tradicional rossio paulistano, a partir daí substituído por uma área conceitualmente 

empobrecida, pois reduzida à área de terras devolutas passíveis de serem privatizadas pelo 

poder municipal. Fato que veio consagrar de modo definitivo a penetração do capitalismo no 

sistema de propriedade fundiária (extinção da propriedade comunal da terra urbana) e a 

entrega do total controle do processo de transformação do espaço urbano da Capital às livres 

leis do mercado imobiliário (a terra urbana tornava-se finalmente plena mercadoria). 
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                               Por essa mesma época, a racionalidade capitalista começava a se estender 

também à projetação e construção de artefatos arquitetônicos, passando a ser crucial o ato de 

avaliar e comparar o custo de cada solução construtiva, distributiva e estilística, pois afinal o 

empreendedor imobiliário estava interessado a partir desse instante em elevar ao máximo a 

rentabilidade de seus investimentos. 

               Tivemos sorte de conseguir identificar um desses responsáveis pela renovação 

e ampliação do patrimônio construído paulistano: trata-se do major da Guarda Nacional 

Benedito Antônio da Silva, mencionado por Junius (Firmo de Albuquerque Diniz, 1828-?) como 

“Major B...”. Negociante originário de Santo Amaro, onde possuía loja de fazendas e ferragens 

e negócios de secos e molhados (e onde ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal), 

conseguira Benedito, irmão de José Manuel da Silva (1793-1877), Barão de Tietê, fazer fortuna 

naquela localidade, transferindo-se depois para a Capital, onde veio desenvolver várias 

atividades empresariais. Aí comprava casas velhas, verdadeiras ruínas, conforme a expressão 

usada por um dos personagens de Junius, mandava demoli-las e em seu lugar erguia “lindos 

palacetes”. Dentre as várias propriedades desse indivíduo, destacava-se sua própria residência, 

em plena construção no ano de 1880, o conhecido sobrado localizado no centro da cidade, hoje 

pertencente à Secretaria Municipal de Cultura, e identificado por seu primitivo endereço, n. 1 

da antiga Rua do Carmo39. Raffard, por sua vez, menciona outro desses influentes capitalistas, 

promotores do surto imobiliário na Capital, o fazendeiro José Estanislau do Amaral, pai da 

pintora Tarsila do Amaral (1886-1973), proprietário de várias fazendas, que também aplicava 

parte se seus grandes haveres em edificações modernas, muitas das quais no 

distrito de Santa Ifigênia [...]40. 

 

               A historiografia tradicional dá como ponto de partida para as grandes 

mudanças materiais na cidade de São Paulo a gestão do presidente João Teodoro, porém uma 

análise mais acurada revelará que de fato as mudanças mais profundas só começarão a se 

suceder a partir do governo de Sebastião Pereira (1834-1881), que se deu entre 1875 e 1878 41. 
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               Em fevereiro de 1875, em pleno governo de João Teodoro (1872-1875), alguém 

denunciava em jornal da oposição, num texto não destituído de humor, os vários pontos 

negativos ainda observáveis na Capital: 

   Treslencias 

[...] 

A cidade não tem plano para sua edificação  

Não tem o solo nivellado 

Não tem calçada em todas as ruas 

Não tem todas as ruas que precisa 

Não tem cloacas publicas 

Não tem agoa para beber 

Não tem escoamento ás agoas servidas 

Não tem urbanos para a polícia 

Não tem bombeiros para os incendios 

Não tem engenheiros para as obras publicas 

Não tem casa para a Relação 

Não tem casa para as audiencias 

Não tem casa para a camara municipal e jury 

Não tem casa para a assembléa provincial 

Mas tem praças esburacadas 

Tem ruas mac-lameadas 

Tem matto virgem nos arrabaldes 

Tem alcalis pelas esquinas 

Tem chafarizes que não dão agoa 

Tem jardins que as agoas destroçam 

Tem theatro que nunca se acaba 

Tem torre a cahir sobre os passantes 

Tem palacio para as quitandeiras e ao mesmo tempo para os professores da 

Normal 

Tem canos descobertos de agoas nauseabundas  

Tem barbadinhos 

Tem soberbos “typos” 

Tem constante variola 

Tem jesuitas 

Tem sauvas 

Tem pernilongos 

Tem mantilhas na cabeça e rotulas nas janelas 
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Tem... tem... o sr. ajudante [o capitão ajudante de ordens do presidente da 

Província].42 

 

              Aos olhos dos progressistas eram essas reclamações mais do que justas, afinal, 

materialmente, a cidade ainda não avançara quase nada em relação às décadas anteriores. 

Porém, era inegável que os habitantes se iam tornando mais sociáveis e curiosos, 

abandonando antigas procissões e folguedos religiosos frequentados sem devoção por 

entretenimentos bem mais divertidos e mundanos. Certo articulista, entusiasmado com a 

presença simultânea de duas companhias líricas na Capital (uma delas iria levar ao palco nada 

menos do que Baelo in maschera, de Verdi,1813-1901) , não deixava de comparar a tagarelice 

inocente dos paulistanos com o frívolo exibicionismo parisiense: 

Não somente os parisienses que podem exhibir aos olhos do mundo o seu – 

Paris na rua. 

Nós podemos fazer outro tanto com a nossa outr’ora jesuitica capital. Sua 

vida já não se occulta por detraz das rotulas; já não ha reserva, não ha 

mysterio nem nas suas aspirações, nem na maneira porque se diverte. 

Pensa, falla, ri-se e goza na rua, á vista de todos, ás portas das igrejas, dos 

theatros, dos cafés e do circo. 

Não ha facto, por mais que seja o segredo, que não venha ter direitinho no 

meio da praça, onde todos commentam a seu modo, sem dar satisfações a 

ninguem, por amor da liberdade. 

A indiscrição lavra na sociedade moderna, e é por isto que a gente já não póde 

sair de casa sem perguntar ao primeiro transeunte: 

O que ha de novo? 

Eu nem espero que me perguntem, e vou sem mais demora dizer o que sei, que 

não é pouco. 43 

 

               Fatos novos a toda hora surgiam, e isso, para o paulistano criado no 

retraimento e taciturnidade, era uma experiência simplesmente atordoante: 

Valha-nos nesta conjunctura o deus dos doudos! 
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Já não ha outro Deus que sirva para esta cidade actualmente! 

Ella que não podia ha bem pouco tempo com um só theatro, já sustenta 

dous, duas companhias lyricas, um circo, o botequim do Ricardo, o do 

Vaz Telles, cosmoramas, bailes e outras que taes profanidades cujo 

começo, se não me engano, data da creação da – Ilha dos Amores! 

E no meio deste viver quasi vertiginoso, a esperança da vinda do Imperador e 

a mudança dos presidentes... e o enterro da pedra do Ypiranga... 

Uma infinidade de casos! 

[...] 

C. 44 

 
              Contudo, para observadores menos açodados e ingênuos, a marcha do tão 

ansiado progresso avançava num ritmo bem mais tímido do que a impaciência dos paulistanos 

seduzidos pelos ideais da burguesia internacional estava disposta a admitir. 

              A inauguração da ferrovia de São Paulo ao Rio de Janeiro deve ter exercido 

nesse particular influência bastante positiva. Os laços entre a capital paulista e a capital do 

Império nunca estiveram tão estreitos e a vida brilhante da Corte não deixou de despedir 

centelhas em direção à provinciana cidade de São Paulo. 

              Em 1877, com a ferrovia acima referida recém-inaugurada, o jornalista Américo 

de Campos (1835-1899), republicano militante e inflamado partidário da modernização, pinta 

um retrato bastante lisonjeiro da Capital. Não era na verdade cidade de primeira ordem, mas já 

“uma grande cidade, populosa, florescente, a transbordar de vida e progresso”. Era uma 

cidade compósita, em que, conjuntamente com velharias dos tempos dos jesuítas e 

sobrevivências de velhos hábitos, conviviam as excitantes inovações europeizantes com suas 

nem sempre desejáveis consequências. O espaço urbano até então enfadonho e apenas 

frequentado pelas camadas mais pobres da população, ia sendo ocupado por uma inédita e 

agitada diversidade de tipos humanos, típicas das cidades grandes. Ao paulistano curioso só 

restava desfrutar agora do buliçoso espetáculo das ruas: 

Assim como a Academia foi o Vesuvio que sepultou sob as cinzas e sob as 

lavas irrompidas de seu seio a velha Pompeia dos frades e dos governadores 

coloniaes, assim a estrada de ferro, a telegraphia, o desenvolvimento agricola 
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da provincia, a imprensa, os estabelecimentos industriaes, a navegação a 

vapor, o grande commercio e outros elementos do progresso moderno 

accumularam-se um dia, e absorveram a cidade escolastica, a cidade dos 

empregados publicos, litteraria, palreira, poetica mas vadia, pobre, 

paralisada, transformando-a em um grande centro, renovando-lhe a 

população, dando-lhe a vida energica e multipla de uma grande cidade, 

trazendo-lhe o gaz, os larapios de profissão, a imprensa regular, os 

telegrammas, os Almanachs, as operas lyricas, as prima-donnas, o sorvete, 

os touristes marquezes e não marquezes, os bonds, os patins e os 

patinadores e até as borboletas cosmopolitas que em abundantes partidas 

nos estão enviando o Rio da Prata e outros pontos longinquos do globo.45 

 

               Viam-se lado a lado o  

 

fino burguez vestido á moda parisiense, o velho conego de capote de panno 

rapé e chapeu alto. A empavezada cocotte, de chapelinho incrivel, luvas de 

tres botões, cauda de dous metros e botinas a meia perna com saltos de duas 

pollegadas, a hombrear com a timida, embolorada e modestissima mantilha, 

contemporanea talvez da bisavó da fresca moçoila de olhos negros que 

occulta-se-lhe nas escuras dobras. Á luz plena do gaz e ao som da música, o 

Rink dos patinadores a exhibir orgulhoso a moderna geração e as raparigas 

modernas, livres, alegres, civilisadas, esbeltas, oxigenadas, a ensaiar o patin 

e embeber-se na hygiene da gymnastica, em quanto, a pequena distancia as 

miseras recolhidas do convento da Luz espancam a triste somnolencia da 

sombra e do claustro modulando as fanhosas rezas monotonas de seu livro de 

orações.46 

 

               Realmente, as novidades estavam agora longe de serem superficiais. Usos 

avoengos simplesmente desabavam sob o influxo da incipiente vida urbana cosmopolita e as 

mudanças mais aparentes de comportamento provinham das camadas mais altas da 

população, sobretudo do sexo feminino. Em 1882, eram vistos grupos de senhoras indo às lojas 

desacompanhadas de cavalheiros; mais isso não era tudo, o seu procedimento social alterava-

se também no interior de teatros e igrejas; ou seja, às novas construções que surgiam na 

cidade correspondiam novos padrões de conduta assumidos pelos habitantes da Capital. 
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             Na inauguração do Teatro Provisório Paulistano, em 1873, o jornalista do Correio 

Paulistano notava um tipo diferente de atitude entre as senhoras presentes: 

Grande numero de senhoras, já por instinto directo, já por falta de camarotes, 

foi para a platéa, abrindo salutar innovação nos habitos de retraimento e 

timidez da nossa população. 

É um exemplo que não convém perder-se. Vae n’isso um meio de poderem as 

familias conciliar a frequencia ao theatro com a economia, dando-se 

egualmente uma condição de moralidade ás platéas, tantas vezes 

tumultuadas até o desvario.47 

 

             Três anos mais tarde, alguém procurava acabar de vez com outro costume 

remoto, de fato herdado de tempos imemoriais, ainda um século antes facilmente notado em 

templos europeus, e agora interpretado como um exotismo desarrazoado e ridículo: 

Uma falta que se nota na igreja da Sé cathedral 

Salta ella aos olhos á primeira mirada que se dirige ao interior do templo, e 

vem a ser o não haver ali assentos, como os que foram collocados na capella 

do Seminario Episcopal ad instar do que se vê hoje nas igrejas de todos os 

paizes civilisados. 

Semelhante falta obriga as senhoras, quando não se podem conservar 

ajoelhadas, a sentarem-se com as pernas cruzadas como fazem os turcos, 

posição que sobre ser bastante encommoda e estragadora dos vestidos é ao 

demais intoleravel presentemente em reuniões de pessoas que teem alguns 

principios de educação. 

Lembramos a necessidade e conveniencia de ser remediado esse mal agora 

que se aproxima a Semana Santa cujas solemnidades são tão concorridas 

nesta capital 

Um que não gosta de ridicularias48 

 

              Observamos assim que os anos de 1870 assistiram sem remorsos se 

esvanecerem veneráveis tradições coloniais e arraigados padrões de higiene e de 

comportamento, tidos agora como intoleráveis sobrevivências de um passado tosco e 
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distante, do qual as elites pretendiam livrar-se rapidamente: as casas de taipa, as alcovas, as 

rótulas, as mantilhas, as procissões nas ruas centrais da cidade, os rudes costumes de urinar 

pelos cantos das ruas, de tomar banho de rio sem trajes de espécie alguma, de se acocorar no 

chão das igrejas. Tudo isso passava a ser incompatível com os ventos burgueses que sopravam 

forte sobre a Capital, que desde então não parou mais de crescer, de se refinar, de se refazer 

de modo autofágico e de sofrer graves problemas sociais, como o da insalubridade pública 

provocada pelas péssimas condições higiênicas em que vivia o miserável proletariado 

nascente. 

               Vem justamente desses tempos os edifícios públicos paulistanos de aspecto 

mais pretensioso: o Palácio do Tesouro Provincial, a Escola do Arouche, a Assembleia 

Provincial, a Estação do Norte, o projeto do novo Hospital da Misericórdia e o Grande Hotel, 

legítimos representantes dos novos programas arquitetônicos que então se introduziam em 

São Paulo. São também desses anos o mais belo palacete de então, de propriedade do então 

coronel Rafael Tobias de Barros (1830-1898), o primeiro templo anglicano, a primeira fábrica 

de tecidos de algodão da cidade e, como não podia deixar de ser, os primeiros cortiços. Nos 

arrabaldes, brotam como cogumelos arrebicados chalés, que não se recusam a despontar 

também nas ruas centrais da cidade. E logo na primeira metade do decênio seguinte surge a 

primeira vila suburbana da Capital, a luxuosa Vila Maria, ao mesmo tempo que tem início o 

edifício que, na concepção de Alfredo Moreira Pinto (1847-1903) 49, “como obra de 

architectura, [...] não encontra rival no Brazil”, o Monumento do Ipiranga. 

               Junius, vindo da Corte onde já triunfava havia anos o Ecletismo arquitetônico, 

criticou a tradição formal lusa mantida viva na maioria das edificações recentes por ele 

observadas na cidade, pelas quais eram certamente responsáveis os mestres portugueses 

ainda em plena atividade. Mas deteve-se em admirar longamente a sede da Assembleia 

Provincial e Câmara Municipal (1877-1879), um dos primeiros edifícios públicos paulistanos 

influenciados pelo gosto arquitetônico contemporâneo de origem francesa, construção essa 

que, embora aos olhos de hoje pareça medíocre, estava envolvida por inegável aura de 

civilização com sua aparência evocativa dos grandiosos palácios de estilo Renascença, do 

tempo de Napoleão III 50   
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                                A feição assumida pela cidade nos últimos momentos da Monarquia é sem 

dúvida uma antecipação dos primeiros tempos republicanos. Rui Barbosa (1949-1923) definiu-

a então como muitos viajantes o fariam décadas depois: 

S. Paulo é a expressão do espírito yankee amenizado e perfumado pela graça 

do gosto italiano.51 

 

               Segundo ele, estava “destinada a ser a mais magnifica [cidade] de toda a 

America Meridional”, previsão que infelizmente, é preciso reconhecer, jamais se cumpriu, 

principalmente do ponto de vista estético. 

               Raffard, descrevendo a Capital nessa ocasião em seu Alguns dias na Pauliceia, 

chama a atenção para os novos edifícios comerciais, principalmente bancários, que iam sendo 

erguidos nas ruas mais movimentadas do Centro, no chamado Triãngulo52. Altas construções 

de três pavimentos, de serenas linhas classicistas, ou já sobrecarregadas de ornamentação 

eclética, vinham tomando o lugar dos “casarões á portugueza, de paredes razas e telhados de 

gotteira”, no dizer de Artur Dias, autor de Brazil Actual53. Mérito, na visão dos 

contemporâneos, dos construtores de gênio itálico, que, ao introduzirem a nova estética, 

emancipavam definitivamente a arquitetura paulistana dos persistentes laços coloniais. Mas, 

como veremos, mérito também de inúmeros outros profissionais (operários, mestre de obras e 

engenheiros) – brasileiros, italianos e alemães –, que estavam naquela altura ou labutando no 

canteiro de obras, ou no comando de florescentes escritórios de arquitetura e construção. 

               Nas palavras de Maria Theresa Schoerer Petrone, a  

transformação do regime monárquico para o republicano no Brasil pode ser 

encarada como uma crise de crescimento, crescimento econômico, 

crescimento social em busca de novas formas, crescimento institucional  à 

procura de instituições mais condizentes com a nova realidade.54 

 
 
               A essas variedades de crescimento, ajuntaríamos mais uma, o crescimento 

cultural, que no âmbito da arquitetura consistiu na manifestação das primeiras obras ligadas ao 
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Historicismo e ao Ecletismo, cujo pleno desenvolvimento só seria alcançado com o completo 

desdobramento das forças reformadoras e modernizadoras ocorrido sob a República. Mas cujo 

processo vinha sendo liderado ao longo dos últimos vinte anos pela elite cafeeira paulista, de 

tão recente origem. 

                                A verdade é que quanto mais a Capital se urbanizava, mais evidentes iam 

ficando os efeitos negativos nascidos de uma modernização mal orientada. Como vimos 

páginas atrás, desde os anos de 1850 se tornara notável o número de atos de vandalismo 

cometidos na cidade, atribuíveis ao mal estar causado pela desorganização da sociedade 

tradicional, e muitas ações oficiais que tencionavam introduzir a desejada modernização 

concorriam também para acentuar os aspectos perturbadores provocados por algo que, ao 

menos em tese, deveria redundar em beneficio de toda a sociedade. A intensificação da 

imigração trouxe o assustador incremento dos cortiços e as decorrentes mazelas da pobreza 

extrema (surtos epidêmicos, vadiagem e aumento da criminalidade); a industrialização, 

embora incipiente, pôs em movimento um sem número de máquinas a vapor e fez nascer uma 

floresta de altas chaminés de tijolos vomitando espessos rolos de fumo negro, e o outrora 

agradável arrabalde do Brás aos poucos se ia tornando um triste bairro operário, sujo e feio; a 

adoção, a partir dos anos 1870, de quiosques embandeirados no espaço público, destinados ao 

comércio popular, logo seriam vistos com repulsa pelas camadas sociais superiores, em razão 

dos incômodos que causavam: atravancamento das ruas, reunião tumultuosa de populares 

alcoolizados  e más condições de higiene. Em 1883, foi autorizada pela Câmara Municipal a 

veiculação de publicidade nos muros da cidade, o que fez com que inscrições de caráter 

publicitário e cartazes coloridos começassem a cobrir abusivamente as paredes e fachadas da 

área comercial, área até então identificada pelas tabuletas discretas, pelos toldos listrados 

dispostos acima das entradas das lojas e pelas raras vitrinas, em geral instaladas em portas 

adaptadas. Os mictórios, tidos à primeira vista como uma conveniência pública, logo se 

tornaram focos de odores insuportáveis, devido à precariedade das correspondentes 

instalações hidráulicas, e com a admissão de novos sistemas de comunicação a distância, 

iniciou-se o posteamento ao longo das ruas para a sustentação dos fios telegráficos e 

telefônicos, elementos que também cooperaram significativamente para o agravamento da 
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degradação ambiental do Centro e o afeamento das construções em geral. Fenômeno 

corruptor com o qual a população paulistana teve desde logo de se conformar, passando a 

aceitá-lo como um aspecto indissociável da vida das cidades modernas.                  

               Num relatório encaminhado ao governo estadual logo no início do regime 

recém-instaurado (1891), podem ser identificados alguns dos sérios problemas característicos 

de uma cidade que crescia de forma rápida e indisciplinada:  

Comquanto fundada ha mais de 330 annos, S.Paulo é uma cidade nova, cujo 

aspecto geral assignala-se agora por uma constante renovação das 

edificações antigas, as quaes desapparecem rapidamente e pelas 

multiplicadas construcções que constituem os bairros novos. 

Seguramente duas terças partes da cidade actual é de data muito recente. 

Examinada em globo, S.Paulo é uma cidade moderna com todos os defeitos e 

qualidades inherentes ás cidades que se desenvolvem muito rapidamente. 

Desigualdades nas edificações e nos arruamentos, desigualdades de nivel 

muito sensiveis, irregularidade nas construções realisadas sem plano 

premeditado, largas superficies habitadas sem os indispensaveis 

melhoramentos reclamados pela hygiene, grandes espaços desoccupados ou 

muito irregularmente utilisados, e a par de tudo isso uma população que 

triplicou em dez annos, grande movimento, muito commercio, extraordinaria 

valorisação do solo e das edificações e clima naturalmente bom.55 

 

                               Caberia à jovem sociedade republicana que então se organizava tentar 

enfrentar os graves sintomas manifestados por São Paulo, muito embora qualquer atitude que 

viesse a ser tomada nesse sentido pelos grupos hegemônicos paulistanos estivesse 

necessariamente vinculada a poderosos e inevitáveis interesses de classe, como fatos 

posteriores, ocorridos já nos primeiros anos do século XX, nos mostrariam muito bem. 
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