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                              2. OS PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO 
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este capítulo procurar-se-á reconstituir em linhas gerais a 

atuação dos diferentes profissionais da arquitetura e da 

construção civil que se encontravam trabalhando na cidade de 

São Paulo durante a época imperial. 

           A atividade profissional desses indivíduos, tanto os de nível artesanal 

quanto os de formação superior, dependia fundamentalmente das condições 

econômicas, sociais e culturais da sociedade a que procuravam servir. O 

desenvolvimento que beneficiou a carreira de alguns desses profissionais não seria 

possível se não tivesse havido uma total relação de conformidade entre eles e a clientela 

promotora de obras arquitetônicas ao longo do período considerado, representada 

principalmente pela administração provincial, na esfera governamental, e por membros 

das camadas abastadas, no âmbito da iniciativa privada. 

 

2.1 - Os engenheiros 

 

                             Não podemos iniciar um estudo sobre os profissionais da construção ativos 

no Oitocentos sem nos deter demoradamente no exame da atuação dos engenheiros. 

Afinal, constituem esses profissionais uma das categorias que mais se identificam com o 

século XIX, por terem assumido o papel de agentes ideológicos e concretizadores da 

modernização material, almejada com tanto ardor pelas sociedades burguesas de então. 

Na época da Revolução Industrial foram eles, quase sempre, que contribuíram de forma 

mais audaciosa e inovadora. Suscitaram tão grande entusiasmo com seu trabalho 

N 
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técnico-científico que na Europa houve quem chegasse a profetizar, já nos meados do 

século XIX (César Daly,1811-1894, por exemplo), que o futuro da Arquitetura estava nas 

mãos dos engenheiros e não nas dos arquitetos. Afinal, não devemos nos esquecer que, 

no Oitocentos, a contraposição radical que se estabeleceu entre o sólido saber 

construtivo do engenheiro, baseado em procedimentos matemáticos, e a destreza 

meramente artística ou decorativa dos arquitetos formados nas Academias de Belas-

Artes estava na origem de uma das mais vigorosas raízes do Movimento Moderno. 

                               É claro que no Brasil os engenheiros foram também os grandes 

introdutores do progresso técnico. No início do período monárquico os engenheiros 

militares atuavam em obras públicas  estradas, pontes e edifícios predominantemente 

utilitários construídos para os governos provinciais. Já na segunda metade da centúria 

predominavam os engenheiros civis, que, em atendimento às instâncias do capitalismo e 

da mentalidade burguesa que surgia, se dedicaram febrilmente às ferrovias. Só no último 

terço começaram a se insinuar na área da construção civil e da arquitetura privada, até 

então quase monopolizada pelos mestres de obras e pelos raros arquitetos formados em 

academias de Belas-Artes, estes praticamente concentrados na Corte. De modo geral, é 

isso o que ocorre em todo o Império, com óbvias diferenças cronológicas de algumas 

décadas entre as várias províncias, de acordo com o seu correspondente grau de 

adiantamento.  

                               Nosso intuito, portanto, é reconstituir aqui o panorama geral da evolução 

do exercício profissional dos engenheiros, dentro dos limites que nos impomos em 

termos de espaço, tempo e temática, mantendo longe de nós, entretanto, qualquer 

pretensão de esgotar o assunto, que se afigura um riquíssimo filão, de que somos, ao que 

tudo indica, um dos primeiros a tirar proveito. 

*                   *                   * 

                               Como é sabido, os primeiros engenheiros a aparecer na cidade de São 

Paulo foram os engenheiros militares que, no tempo dos capitães-generais, vieram 

demarcar os limites meridionais da América portuguesa, no cumprimento de tratados de 

paz entre Portugal e Espanha (Tratado de Madri, 1750, e Tratado de Santo 

Ildefonso,1777). 
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            Dentre os que estiveram aqui na segunda metade do século XVIII, 

destaca-se a figura de João da Costa Ferreira (1750-1822). Não havendo sido aproveitado 

na missão de demarcação, chegou na cidade em 1788 acompanhando Bernardo José 

Maria de Lorena (1756-1818), que vinha tomar posse do cargo de governador da capitania 

de São Paulo1. Durante muitos anos foi Costa Ferreira o único profissional competente e 

oficialmente habilitado existente na região paulista. Ainda em 1804 isso era dito de 

modo claro pelo então capitão-general Franca e Horta, ao apresentar à Câmara plano e 

orçamento do engenheiro para uma obra pública paulistana, o tapamento do Buracão do 

Carmo. Segundo o governador, Costa Ferreira era o 

unico desta Captna, authorizado com documentos authenticos pa. delle se 

confiar a direcção de uma Obra publica.2 

 

           Sua prática profissional foi tão significativa que transcendeu as tarefas 

governamentais  algumas das quais importantíssimas, pois dele era a pavimentação da 

famosa Calçada do Lorena. Segundo declaração do governador de São Paulo, feita em 

1790, chegou mesmo a influenciar positivamente as toscas edificações particulares da 

cidade: 

Tem ensinado aeste Povo omodo defazerem os seus Edificios com bom gosto, 

emenos despeza, ensinando igualm.te os Pintores [...]3 

 

          No que concerne às obras públicas era praticamente onipresente, pois, 

conforme declara Franca e Horta em 1803, não sem uma ponta de admiração: 

quazi nehuma [sic] obra publica tenho visto nas partes q̃ . tenho chegado, q̃. 

por elle não fosse executada.4 

 

                                Pelo fato de ser único Costa Ferreira passou a ser imprescindível, e isso 

preocupou o governador, que necessitava de mais engenheiros não só para a realização 

de obras públicas, mas para a formação de novos técnicos. Em determinado instante, na 

correspondência oficial, o governador afirma precisar de engenheiro 
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para q̃. possa dar Aula, e instruir alguns alumnos , afim de q̃.  hum dia se possa 

ter huma Carta exacta de toda a Capitania como exige o interesse, e bem 

geral do [...] Estado.5 

 

 Foi sem dúvida a falta de engenheiros na região paulista durante os 

primeiros anos do século XIX que fez com que o governador voltasse os olhos para o seu 

ajudante-de-ordens, o capitão Daniel Pedro Müller (1785-1841) (fig.1), e pretendesse 

nomeá-lo lente da Aula de Desenho que cogitava estabelecer em 1804 para a formação 

de oficiais engenheiros6. 

 Deve, pois, ter sido assim que veio Müller a se ocupar das obras públicas 

paulistas, ascendendo com o tempo à prestigiosa condição de sucessor de Costa Ferreira. 

O que se deu, supomos, depois que este último foi encarregado em 1808 pelo Príncipe 

Regente (1767-1826) de uma árdua tarefa longe da cidade de São Paulo: fazer o 

levantamento do plano dos campos de Guarapuava7 (hoje pertencentes ao Estado do 

Paraná). 

 Em reconhecimento ao seu extenso saber técnico, Müller acabou 

promovido a tenente-coronel e transferido para o Corpo Real de Engenheiros (1811). O 

decreto de sua transferência determinava que deveria ser empregado no levantamento 

de mapas e mais comissões na comarca de Paranaguá8. 

             Uma das primeiras obras públicas paulistanas de Müller foi a 

reconstrução da Ponte do Marechal, cujo plano é de 18099. Projetou em seguida (1812) o 

novo pelourinho da Capital10 e reconstruiu a estrada do Piques (1814), quando então 

ergueu na saída da cidade, no meio de uma bacia semicircular destinada à lavagem de 

roupa dos moradores vizinhos, o famoso obelisco, até hoje existente11 (fig.2). No cargo 

de inspetor geral de estradas da capitania, depois Província de São Paulo, cargo que 

ainda ocupava em 182212  além das tarefas que desempenhou no âmbito da engenharia 

militar , teve a oportunidade de desenvolver diversos outros trabalhos relativos a seu 

ofício e assim consolidar o seu prestígio profissional. 

            Acabou por se envolver nos acontecimentos políticos locais que 

precederam a declaração da Independência do Brasil (governo provisório da Província e 

bernarda de Francisco Inácio de Sousa Queirós, 1782-1830)13. Participou da campanha de 
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Buenos Aires (1825) e, uma vez feita a paz, foi nomeado em 1827 comandante da 

fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro14. 

           Tudo leva a crer que só tenha retornado à cidade de São Paulo em 1829, já 

ocupando o alto posto de marechal. E a partir daí até o fim da vida, graças a seus sólidos 

conhecimentos de engenharia, seria regularmente convidado a emitir pareceres técnicos 

na qualidade de consultor e desempenhar as mais complexas tarefas, tanto para a 

Província quanto para a Câmara Municipal de São Paulo. 

            Durante sua ausência foi substituído na execução das obras públicas por 

outros militares, provavelmente designados pelo recém-instituído governo imperial para 

servir na Província de São Paulo, e até mesmo por mestranças. A respeito desses 

militares há muita pouca informação; em geral, ignoramos se eram brasileiros ou 

portugueses e onde haviam feito seus estudos. Para nós muitos deles não passam de 

simples nomes, destituídos de toda substância humana15. Até 1825 o sargento-mor 

Inácio Monteiro de Barros e o major Joaquim Maria da Costa Ferreira haviam substituído 

Müller no cargo de inspetor de estradas16; José Joaquim de Abreu, tenente-inspetor de 

obras reais em 1820, era, quatro anos mais tarde, no posto de capitão, inspetor de obras 

públicas17; nesse mesmo ano de 1824 foi sucedido pelo tenente-coronel de Engenheiros 

José Antônio Teixeira Cabral, que um ano antes vistoriava o Tamanduateí18; em 1821 

responsabilizava-se pelo desaguamento da Várzea do Carmo o sargento-mor do Real 

Corpo de Engenheiros Francisco Pedro de Arbues Miranda19 e há notícia de que em 1828 

o tenente-coronel José Maria de Melo estava encarregado de examinar a possibilidade de 

abrir uma estrada de carros na Serra do Cubatão20. Várias são as menções ao sargento-

mor José Joaquim de Vasconcelos Alambari, encarregado do aterro do Carmo em 182621, 

e ao tenente-coronel das Milícias Antônio Maria Quartim (?-1846), executor do 

encanamento do Tamanduateí em 182722. Não devemos nos esquecer também do 

marechal José Arouche de Toledo Rendon (1756-1834), que fora, em 1808, encarregado 

pela Câmara de arruar a Cidade Nova em suas antigas terras caídas em comisso. É 

possível que para tanto se tenha baseado numa planta organizada talvez pelo próprio 

Costa Ferreira, no tempo do governador Lorena (1792). Ainda em 1825 era Rendon o 

inspetor da Cidade Nova, zelando por seu arruamento e orientando a Câmara na 

concessão de cartas de datas de terra naquela parte da cidade. Desempenhou, portanto, 
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por muito tempo, esse advogado alistado nas milícias atividade mais apropriada a 

engenheiro ou agrimensor23. 

          Tal como Arouche, outros militares lidavam com obras públicas sem 

pertencer ao Corpo de Engenheiros: Alambari, Quartim e Melo, entre os acima citados, 

seguramente não pertenciam. Um deles, ainda não referido embora tenha alcançado 

certo destaque profissional, foi o capitão Francisco Antônio de Oliveira (1796-1871), 

militar nascido na cidade de São Paulo, com formação, ao que parece, completamente 

autodidática24. 

           Uma das maiores contribuições desses profissionais talvez haja sido a 

tentativa de estimular na Província o uso de um novo sistema estrutural, visto como um 

avanço técnico de alta significação, a alvenaria autoportante de tijolos. Como veremos 

em outro capítulo, Cabral em 1824 e Oliveira em 1829 chegaram a propor abóbadas de 

tijolos na construção de certas pontes paulistas, sugestões não adotadas na ocasião por 

falta de condições técnicas. 

           A volta de Müller demonstrou o quanto era ansiosamente aguardado, pois 

trabalhos sob a responsabilidade de outros foram imediatamente transferidos para ele: o 

projeto do muro de arrimo do Morro do Carmo, por exemplo, encomendado em 1829 ao 

capitão Francisco Antônio de Oliveira, passou para suas mãos em janeiro do ano 

seguinte25. Já em setembro daquele mesmo ano de 1829 fora solicitado a Müller que 

planejasse o cemitério municipal paulistano, um dos equipamentos públicos exigidos 

pelo Regimento das Câmaras, recentemente instituído pela Lei de 1o de outubro de 

182826. Em 1830, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia encomendava-lhe a planta 

de seu hospital, a ser erguido na futura Rua da Glória27; em 1832, era encarregado de 

preparar a planta da Casa de Correção para a Municipalidade, o que fez adotando a 

forma de panóptico radiante28; no ano seguinte fornecia o plano das obras de adaptação 

para o estabelecimento das sessões da Câmara no Mosteiro de São Bento29 e em 1836 

apresentava os desenhos da nova Ponte Grande30, além de outras comissões. 

           Entre suas obras mais significativas para a Província, no entanto, acha-se a 

elaboração do Ensaio estatístico (1836), documento único na época e até hoje de 

proveitosíssima consulta31, e a criação do Gabinete Topográfico, primeira tentativa de 

organização do serviço de estradas provinciais 32. Anexa ao gabinete criou-se uma escola 

de engenheiros de estradas, que teve infelizmente curta existência. Funcionou de início 
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entre 1836 e 1838 (período em que Müller atuou como professor e, a partir de 1837, 

diretor); a seguir suspensa, foi restabelecida em 1840 por esforço do próprio marechal33; 

contudo, não voltou a funcionar imediatamente, só em 1842, após o falecimento de 

Müller, quando então ficou sob a direção de um oficial engenheiro vindo da Corte, o 1o 

tenente de Engenheiros José Jacques da Costa Ourique34 (fig.3). 

          Morto tragicamente em 1841 (suposto suicídio), o marechal Müller detém 

posição ímpar no quadro da engenharia da Província de São Paulo durante a primeira 

metade do oitocentismo. É ele que, sucedendo a Costa Ferreira, estabelece a transição 

entre a engenharia militar portuguesa atuante no tempo da colônia, da qual era ilustre 

representante, e a engenharia civil local, constituída pelos engenheiros de estradas, ou 

engenheiros práticos, formados pela escola do Gabinete Topográfico, profissionais que 

trabalharão arduamente durante as décadas vindouras. Embora aparentemente não 

tenha feito muito como professor, é a ele que se deve atribuir todo o esforço de 

organização tanto do Gabinete Topográfico, de fato uma repartição de obras públicas 

provincial, quanto da escola anexa. 

          Após o desaparecimento de Müller, a Província solicita novos engenheiros 

ao governo imperial, que designa para servi-la o tenente Ourique, já aludido, e o major 

Luís José Monteiro  este último um dos introdutores do Neoclassicismo na cidade de 

São Paulo com a construção do Chafariz Dois de Dezembro, localizado no Piques35. 

Carlos Abraão Bresser (1804-1856) (fig.4), agrimensor diplomado na Alemanha, embora 

considerado engenheiro civil no Brasil, contratado na Europa em 1838 pelo major João 

Bloem (?-1851) para vir comandar uma equipe de trabalhadores alemães empregada na 

conservação das estradas paulistas36, também passa a auxiliar nas obras provinciais, 

dirigindo, por exemplo, a construção da penitenciária e da Ponte Grande e 

confeccionando a planta da cidade em 184237 (fig.5). 

          Dois anos depois o Gabinete Topográfico dá lugar à Diretoria de Obras 

Públicas38, repartição de estrutura muito ambiciosa para a época e por isso de efêmera 

duração, à qual ficou ligada a escola de engenheiros. O coronel José Florêncio Pereia, 

oficial engenheiro indicado pelo governo provincial para o cargo de diretor, menos de um 

ano depois foi substituído pelo paulistano Francisco Antônio de Oliveira39. A diretoria 

acabou reduzida no seu quadro por lei de 184640 e, conforme depoimento de muito 
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tempo depois, foi extinta no ano seguinte por haver sido considerada pelos legisladores 

um sorvedouro dos recursos públicos41. 

          Nela tomavam parte engenheiros a serviço da Província, civis e militares, e 

ex-alunos do Gabinete Topográfico, nome que veio a ser atribuído então à escola de 

engenheiros práticos. Em 1844 estava a diretoria assim constituída: presidente, coronel 

João Florêncio Pereia; membros da diretoria, major Francisco Antônio de Oliveira, major 

Antônio Carneiro Leão, major graduado Luis José Monteiro, 1o tenente José Jacques da 

Costa Ourique e alferes José Porfírio de Lima (c.1810-1887), arquiteto-medidor. Contava 

ainda com dois engenheiros civis contratados; Carlos Abraão Bresser, alemão, e o inglês 

Edmund Christie, encarregado do encanamento das águas potáveis para a cidade de São 

Paulo42. No final do ano, foram admitidos como ajudantes da referida diretoria os 

seguintes ex-alunos da escola do Gabinete Topográfico: Antônio Alexandrino dos Passos 

Ourique (1819-1850), João José Soares (1822-1876), Saturnino de Freitas Vilalva (?-1896) 

e Gil Florindo de Morais. Outros três foram nomeados “desenhadores” do Arquivo, entre 

eles, Antônio José Vaz (?-1877)43. Como se vê, era realmente uma repartição muito 

numerosa e, devido ao fato de os engenheiros se acharem concentrados na Capital, não 

muito eficiente44. Por isso, a Assembleia resolveu em 1845 aprovar uma lei dividindo a 

Província em quatro seções de obras públicas45. Não contente, no ano seguinte aprovou 

outra lei, que reduziu a estrutura da diretoria a um presidente, dois membros, um 

ajudante e um diretor da escola topográfica. Além disso, decidiram os legisladores que os 

alunos da escola não mais receberiam gratificação nem seriam aproveitados em 

trabalhos da diretoria. Decisão que decretaria na prática o fim da escola de 

engenheiros!46 

            Essa escola, que iniciou suas atividades em 1836 com catorze alunos, tinha 

vinte e três em 1842 e dois anos mais tarde somente sete! A turma de 1846 era 

constituída de treze alunos, mas por falta de futuro que a escola garantisse, segundo o 

seu diretor, foi abandonada por nove dos matriculados47. Finalmente a diretoria 

desapareceu em 1847 e dois anos depois foi a vez da escola48. Da última turma, 

constituída de três alunos apenas, só um persistiria na carreira: Francisco Gonçalves 

Gomide, que por longos anos trabalhou para a Província49. 

 Acerca do funcionamento da escola de engenheiros de estradas dispomos 

de pouca informação, sobretudo durante o período correspondente aos anos 1836-1842. 
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Da fase seguinte, quando Ourique se tornou o seu diretor, conservam-se alguns 

documentos no Arquivo Público do Estado de São Paulo. De grande interesse para nós é 

a Lista dos Alumnos do 1o Anno do Gabinete Topographico com todas as notas, e materias 

que cursarão, datada de 11 de novembro de 1844 e assinada pelo 1o tenente de 

Engenheiros e diretor do gabinete José Jacques da Costa Ourique (fig.6). Aí aparecem 

relacionados os vinte e três alunos que estavam matriculados em 1842 dos quais só sete 

se inscreveram no segundo ano (1844). Por esse documento tomamos conhecimento de 

que Alexandrino, Soares, Morais e Vaz eram paulistanos e Vilalva, nascido em Guarulhos. 

Desses alunos destacava-se por sua aplicação e tendência para o estudo de matemática, 

havendo recebido gratificação do governo e sido premiado no final do ano letivo, 

Antônio Alexandrino dos Passos Ourique, que em 1849 seria o primeiro engenheiro 

municipal da cidade de São Paulo. Por desgraça faleceu prematuramente de febre 

amarela no Rio de Janeiro, para onde se transferira no ano seguinte a fim de concorrer à 

cátedra de aritmética e gramática anexa à Faculdade de Direito daquela cidade50. 

  Ourique relaciona naquele mesmo documento as matérias que constituíam o 

curso: 

1o Anno  Arithmetica, Algibra até solusão dos problemas a m.tas 

indeterminadas, Geometria em todas as suas secções, Trigonometria plana 

com a applicação sobre o campo e uso da Plancheta, e nivel; noções geraes 

dos traços das secções conicas, Desenho Geometrico e Topographico, com 

todas as convenções mandadas executar no Imperial Corpo d’Engenheiros. 

2o Anno  Geometria descriptiva p.a o conhecimento das Projeções, Mecanica 

comprehendendo Estatistica, Dynamica, Hydraulica, Pneumatica, Maquinas, 

e p.a aplicação, resistencias das construcções: nomenclatura de chimica, e 

conhecimento dos corpos simples: Execução do Desenho Topographico, de 

pontes e calçadas, e de todos os perfis das Estradas.51 

 

           Por aí se vê que era de fato um curso rápido, cujas matérias não 

habilitavam o profissional nele formado com a mesma aptidão de um engenheiro. 

Estavam mais próximos dos agrimensores. Mesmo assim, na vida profissional que 

desenvolveram, enfrentaram todo tipo de trabalho ligado a vários ramos da engenharia, 

correspondendo às expectativas na medida da capacidade de cada um para o 

autodidatismo. 
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          Em dezembro de 1844 foi submetido à apreciação da comissão 

encarregada da reorganização do curso um programa mais detalhado, elaborado por 

Ourique, mas que a nosso ver pouco acrescentava ao então vigente, a não ser na criação 

de aulas secundárias de Desenho para os dois anos, expediente que permitia talvez 

reservar mais tempo para que as disciplinas teóricas fossem ministradas de maneira 

menos superficial52. Aprovado pelo presidente da Província, foi esse programa aplicado, 

muito provavelmente, até o fim da existência do Gabinete Topográfico. 

           A todos os engenheiros práticos empregados no serviço público sobressai o nome 

de José Porfírio de Lima53, em virtude das circunstâncias especiais que envolveram sua 

formação profissional. De início, baseando-nos em Antônio Egídio Martins (1860-1922) 

54, chegamos a cogitar que Porfírio tivesse sido aluno do Gabinete Topográfico na sua 

primeira fase, quando Muller era seu professor, pois seria isto que teria chamado a 

atenção das autoridades sobre ele, fazendo com que conseguisse uma bolsa do governo 

provincial para cursar a Aula dos Arquitetos Medidores, em Niterói55. Mas a categórica 

afirmação feita pelo deputado João Teodoro Xavier de Matos (1828-1878) de que ele não 

fez parte, na qualidade de aluno, da escola do Gabinete Topográfico – afirmação feita em 

debates na Assembleia Provincial de São Paulo cerca de vinte anos depois56 – leva-nos a 

abdicar de descobrir as razões que levaram o presidente da Assembleia, no seu discurso 

de encerramento dos trabalhos legislativos de 1840, a chamar Porfírio de “brasileiro de 

esperanças” 57. Contudo, estudo recentemente publicado na Revista Brasileira de História da  

Ciência, jul.- dez. 2013 comprovou que José Porfírio de Lima foi realmente aluno do Gabinete 

Topográfico, entre 1836 e 1838. 

                                 Presumimos que tivesse pendor natural para arquitetura, mais do que 

para engenharia, afinal sua primeira petição ao governo era para cursar a Academia 

Imperial das Belas-Artes58. Substituiu, no entanto, o requerimento inicial, evidentemente 

aconselhado por alguém que deve ter observado que a Província necessitava muito mais 

de engenheiros de estradas que de arquitetos59. Em Niterói recebeu ensinamentos, entre 

outros professores, do major Pedro de Alcântara Bellegarde (1807-1864), professor e 

diretor da escola, depois lente da Politécnica do Rio de Janeiro e, entre 1863 e 1864, 

ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas60. Foi provavelmente por intermédio 

desse curso que Porfírio entrou em contacto com o Neoclassicismo cortesão, pois ali teve 

tanto noções de agrimensura quanto de arquitetura61. Voltou para São Paulo em 184362 e 
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serviu a Província por várias décadas. Durante certo tempo (1875-1877) recebeu 

gratificação na condição de engenheiro da Câmara da Capital, acabando por solicitar a 

aposentadoria em 187963. 

            Não sabemos muito acerca de sua atuação profissional; seus trabalhos de 

arquitetura, pelos quais imaginamos tivesse preferência, foram quase sempre recusados 

por estarem muito acima dos recursos provinciais. Indubitavelmente adotava sempre o 

Neoclassicismo como linguagem arquitetônica, como fica evidenciado num plano que 

nos é conhecido, a modesta cadeia de Pindamonhangaba (1843), cujos desenhos 

sobrevivem até hoje64 (fig.7). Apresentou em 1844 a planta da casa para as sessões da 

Assembleia65 e concebeu, a pedido do empresário Antônio Bernardo Quartim (1822-

1887), o segundo e o terceiro projeto do teatro provincial (1854), destinados ao local 

ocupado pelo Buracão do Carmo e a um terreno sito no Largo de São Francisco, 

respectivamente. O terceiro projeto, remetido a mando do presidente da Província a um 

profissional radicado na Corte  que supomos tratar-se do arquiteto Manuel José Araújo 

de Porto Alegre (1806-1879), então diretor da Academia Imperial das Belas Artes  foi 

reprovado por este e consequentemente recusado pelo governo paulista66. Temos 

notícias ainda: da execução de um projeto de lazareto (1855), sob especificações do Dr. 

Ottoni, que por proposta do vereador João Mendes de Almeida (1831-1898), deveria ser 

erguido, em 1861, como forma de perpetuar a memória “do sucesso da Independência e 

do Império”67; de uma intencionada reforma do Hospício de Alienados (1856); de um 

plano de urbanização da Várzea do Carmo e seu correspondente padrão edilício (1859) e 

dum “prospecto” para o mercado municipal (1861), que serviria de base para o contrato a 

ser assinado com o empreiteiro de obras. Mas também neste último caso sua proposta, 

julgada muito acima dos recursos disponíveis, acabou simplesmente desconsiderada68. 

            Filiado ao partido conservador69, foi eleito vereador da cidade de São 

Paulo, cargo que ocupou de 1857 a 1862. Teve então uma atuação de relativo destaque, 

procurando conferir às deliberações camarárias concernentes às obras públicas um 

embasamento técnico de que elas habitualmente estavam desprovidas. A essas suas 

atividades desenvolvidas em vereança tivemos a oportunidade de dedicar algumas 

páginas de um de nossos trabalhos que subsidiaram a elaboração desta tese, que devem 

ser consultadas por aqueles que se interessarem em conhecer algo mais a respeito dessa 

curiosa figura de engenheiro70. 
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            Analisando por fim todas as informações que conseguimos acumular 

sobre sua pessoa, fica a impressão de que, embora interessado em arquitetura, não 

possuía conhecimentos suficientes, nem talvez o necessário talento. Foi também muito 

influenciado pelos interesses da mesquinha política local. Como fiscal do governo na 

construção do teatro provincial (voltaremos a esse assunto em outra parte deste 

trabalho), por que era responsável seu correligionário, e talvez amigo, o capitão Antônio 

Bernardo Quartim, fez vista grossa aos sucessivos erros de construção apresentados por 

aquela obra, frequentemente denunciados por terceiros. Sabe-se também por 

documentos do Arquivo Público do Estado de São Paulo que, ao ser designado em 1844 

para fazer uma vistoria na matriz de Santo Amaro, que apresentava sérios problemas 

estruturais, solicitou ao presidente da Província autorização para ser acompanhado pelo 

engenheiro Bresser, sob a justificativa de que não se sentia à altura da tarefa para a qual 

fora designado71. 

          Retornemos porém à história da Diretoria de Obras Públicas, da qual nos 

desviamos durante alguns instantes para tratar dessa importante iniciativa  embora 

frustrada  que foi a escola de engenheiros práticos e de seus alunos. 

           Cabe aqui assinalar como uma curiosidade que na Assembleia, durante a 

sessão legislativa de 1846, ao ser discutida a extinção da Diretoria de Obras Públicas, 

cogitou-se um expediente singular para a formação de engenheiros civis de grande 

competência: o governo provincial enviaria três jovens à Europa, com o fito de estudar na 

Escola Central das Artes e Manufaturas, de Paris. Projeto que, ao que tudo indica, sequer 

foi posto em discussão tendo em vista o descabido da proposta72. 

      Um dos primeiros atos da administração José Tomás Nabuco de Araújo 

(1813-1878), que durou de 1851 a 1852, foi o regulamento de 4 de outubro de 1851, com o 

qual o presidente da Província procurou fazer cessar a desorganização em que se 

achavam as obras públicas. Com a extinção da diretoria em 1847, os engenheiros ficaram 

como antes da criação do Gabinete Topográfico, diretamente subordinados à 

presidência, que não conseguia coordená-los convenientemente. O resultado era que 

as obras e estradas se projectavam, se executavam, se acabavam; se 

consideravam perfeitas sem estudos graphicos, sem trabalhos preparatórios, 

sem plano, sem orçamentos, e sem inspecção e fiscalização de um agente do 

governo, sem intervenção e juizo dos homens da arte: devia o administrador 
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da provincia decidir-se temerariamente pelo conceito e informação dos 

mesmos inspectores das obras, devia, sem ser da arte, saber da arte [...]73 

 

            Para a solução desses problemas, separou-se a parte administrativa da 

parte científica e fiscalizadora. Os engenheiros fariam os planos e orçamentos das obras, 

fiscalizariam e inspecionariam sua execução. Esta última, porém, ficaria a cargo dos 

inspetores, que eram particulares nomeados para responsabilizar-se pela manutenção 

das obras públicas em cada localidade da Província. Com o objetivo de tornar exequível 

esse sistema a Província foi dividida em seis seções, cada qual sob a responsabilidade de 

um engenheiro, com exceção da Capital a cargo de três profissionais. Esse sistema não 

era coisa nova, reparava o presidente em seu discurso de 1o de maio de 1852, mas o 

seguido nas províncias mais importantes do Império: Rio de Janeiro, Bahia e 

Pernambuco74. A maioria dos engenheiros chefes de seção formava um conselho que se 

subordinava à presidência. Era constituído por engenheiros militares e civis, nacionais e 

estrangeiros: Ourique e Monteiro, já mencionados, aqui desde 1841; José Porfírio de 

Lima, que tinha como ajudante Gil Florindo de Morais, ex-aluno do Gabinete 

Topográfico75; Henrique de Beaurepaire-Rohan (1812-1894), major de Engenheiros vindo 

da Corte76; Carlos Abraão Bresser e Hermann Bastide (1816-?), ambos de nacionalidade 

alemã77. Participava também do conselho, conforme relatório de 20 de março de 1852, 

Francisco Gonçalves Gomide, formado também pelo Gabinete Topográfico78. 

          Desse período conhecem-se vários nomes de estrangeiros envolvidos em 

obras públicas, alguns dos quais atuando como empreiteiros, tais como: o engenheiro 

francês Aquiles Martin d’Estadens79 e Marcelino Gerard, a quem era atribuída ora a 

nacionalidade italiana, ora a francesa80. Carlos Frederico José Rath (c.1801-1876), 

engenheiro alemão, aqui ao menos desde 183981, não tomava parte no conselho de 

engenheiros da Província, mas, comissionado, recebera a tarefa de explorar a serra do 

Cubatão para ver se havia a possibilidade de ser aberta uma estrada de carros que 

substituísse a da Maioridade82. O francês Afonso Milliet (1798-1879) achava-se 

contratado para encanar as águas potáveis da Capital por meio de tubos de ferro83 e 

estava ainda a serviço da Província o engenheiro alemão Hermann Günther, que 

temporariamente se responsabilizou pelo fornecimento de gás de iluminação à cidade de 

São Paulo84(fig.8). 
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            Não podemos deixar ainda de mencionar o nome de Cristino Wyzewski, 

engenheiro polaco com experiência profissional de doze anos em pontes e estradas da 

França, cuja contratação pelo governo provincial foi autorizada pela Assembleia em 

184885. É hoje mais conhecido por um ofício que endereçou à Câmara paulistana por 

ocasião da forte tempestade que se abateu sobre a cidade em 1850, quando ruíram além 

da Ponte do Acu algumas construções de taipa. Wyzewski recomendou então que se 

adotasse a alvenaria de pedra ou tijolos para substituir o método de construção 

predominante86. Gozava de boa reputaç~o e deixou ao governo “importantissimos 

trabalhos profissionaes” relativos ao canal de Iguape e ao varadouro de Ararapira87. 

                         A existência tanto do Conselho de Engenheiros, quanto de grande número 

de estrangeiros tomando parte em obras públicas revela claramente que a Província, 

nesse particular, entrava a partir de 1850 numa fase deveras promissora. Duas obras 

consideradas especiais estavam em cogitação naquele tempo: o matadouro municipal da 

Capital, cuja planta, de Bresser, foi executada por Martin d’Estadens, de acordo com o 

sistema construtivo tradicional, a taipa88, e o plano do novo teatro provincial a ser 

construído no mesmo local do antigo, o Largo do Colégio, de autoria do “habil 

engenheiro Major Henrique de Beaurepaire Rohan”89, projeto mais tarde substituído por 

dois outros de Porfírio, também não concretizados. A obra mais importante daquele 

tempo, todavia, será sem dúvida a reconstrução da Ponte do Acu, destruída pela 

enchente de 1850. Beaurepaire-Rohan e Bastide desenvolveram projetos sucessivos para 

a sua reconstrução e ambos propuseram que a abóbada da ponte fosse executada com 

tijolos, o que veio de fato a se realizar, mesmo após haver sido decidido pela Câmara 

fazê-la de pedra90. Isso parece demonstrar que a adoção definitiva da nova técnica 

construtiva nas obras públicas provinciais foi o resultado principalmente da atuação de 

engenheiros e de empreiteiros originários de fora da Província. 

           Naquela época a Câmara da Capital também atravessava uma fase de 

otimismo e progresso. Entre os anos de 1849 e 1853 chegou a contratar os primeiros 

engenheiros municipais: Alexandrino dos Passos Ourique e João José Soares (fig.9), 

antigos alunos do Gabinete Topográfico. A contratação de profissionais pelo poder 

municipal, no entanto, foi considerada irregular pela Assembleia e a partir de então 

voltou a Edilidade ao antigo procedimento de solicitar engenheiros à Província sempre 

que necessário91. 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 70 

 

 

 

 

 

           O sistema criado em 1851 para resolver a questão das obras públicas 

infelizmente não durou. Foi considerado oneroso pelo Legislativo e já em 1853, pela lei 

orçamentária para o ano de 1853 a 1854, o quadro de nove engenheiros foi reduzido para 

seis92. Haveria só duas seções de obras públicas com seu chefe e com dois ajudantes cada 

uma, estrutura essa reduzida uma vez mais pelo artigo 30 da lei do orçamento de 7 de 

maio de 1856: seriam agora gratificados tão-somente quatro engenheiros a serviço da 

Província93. 

  Ainda pela lei orçamentária para o ano financeiro de 1853 a 1854, Lei n. 458, de 

2 de maio de 1853, foi aprovado importante condição para a nomeação dos engenheiros 

provinciais (artigo 7o): 

§3o  Só podem ser nomeados engenheiros da Provincia individuos, que 

possuirem titulo de haverem estudado em escolas de Engenharia Civil ou 

Militar do Imperio, ou mesmas estrangeiras, verificada a identidade do 

individuo.94 

 

           Dispositivo criado certamente pelos legisladores para afastar das obras 

públicas simples curiosos ou aventureiros. Pelo parágrafo 4o do mesmo artigo era 

facultativo ao governo empregar outros engenheiros em comissões especiais, além dos 

das seções, desde que não excedesse a quota destinada a estes últimos profissionais, o 

que possibilitou a futura contratação de dois engenheiros ingleses, conforme veremos a 

seguir. 

          Em seu discurso de abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa no 

dia 15 de fevereiro de 1855, o presidente Antônio José Saraiva (1823-1895) renovou as 

queixas sobre a falta de organização no serviço dos engenheiros. Notava que devido à 

alta rotatividade dos presidentes nos seus cargos, os técnicos pouco podiam realizar sem 

uma direção de obras e sem uma organização qualquer nos trabalhos públicos95. Como 

se observa, voltava-se à situação anterior a 1851. Como forma de atenuar esses 

inconvenientes resolveu mandar contratar na Europa dois engenheiros, que seriam não 

só encarregados das explorações e exames necessários para a construção e 

melhoramentos das estradas provinciais, como também responsáveis pelo levantamento 

da carta corográfica da Província96. 
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            Em abril daquele mesmo ano de 1855 chegavam os dois engenheiros 

ingleses contratados, William Elliot e John Cameron; passados dois anos, porém, na 

Assembleia, os liberais criticavam o executivo provincial por empregá-los mal, em umas 

poucas obras secundárias97. A despeito desse fato, foi aprovada a contratação de Elliot 

por mais um ano98, pois na época estava encarregado de encanar as águas potáveis da 

Capital em tubos de ferro, trabalho de que estivera incumbido anos antes o francês 

Milliet, sem nenhum sucesso. Nesta missão Elliot revelou-se igualmente decepcionante. 

Após a conclusão dos trabalhos, descobriu-se que os chafarizes-pilastra recém-instalados 

em diversos pontos da cidade estavam praticamente secos. Uma rápida vistoria levou à 

constatação de que simplesmente os canos haviam sido sub-dimensionados...99 

         Não obstante os continuados reveses, os recursos provinciais aplicados na 

modernização da Capital ao longo da década de 1850 foram relativamente grandes e por 

isso, vez por outra, criticados na Assembleia Provincial. Data da segunda metade 

daquele decênio, por exemplo, a adoção de um outro sistema de revestimento nas ruas 

da cidade – o abaulamento dos leitos viários, com criação de sarjetas e das primeiras 

calçadas para pedestres, e adoção de revestimento à base de empedramento, 

apedregulhamento ou macadamização –, e o início da construção do teatro provincial, 

cuja história se vinha arrastando desde 1852: uma edificação de tijolos (só as empenas 

eram de estuque) e de linhas neoclássicas modestas mas evidentes, embora deturpada e 

deixada inacabada por seu construtor Antônio Bernardo Quartim. 

          O autor do projeto definitivo do teatro era, segundo julgamos, o então 

coronel do Estado Maior do Exército Francisco Antônio de Oliveira, que teve sua 

proposta analisada e aprovada em 1858 pelo pintor e arquiteto Manuel José de Araújo 

Porto Alegre, já então ex-diretor da Academia das Belas Artes100(fig.10). 

          Este último era uma figura exponencial do panorama artístico da Corte 

(antigo discípulo de Jean-Baptiste Debret, 1768-1848, e de Grandjean de Montigny, 1776-

1850), cuja opinião abalizada vinha sendo, estranhamente, sondada com frequência 

pelas autoridades da Província de São Paulo (fig.11). Ainda em 1854, antes de o governo 

mandar avaliar a qualidade do projeto de Porfírio, ao qual já fizemos referência, surgiu 

um interessado em encarregar-se da construção de uma das versões do futuro teatro 

provincial  Joaquim Lopes de Barros [Cabral Teive], 1816-1863, membro substituto da 

Academia das Belas Artes, do Rio de Janeiro , e o governo mostrou-se tão cauteloso em 
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relação a esse assunto que resolveu solicitar, reservadamente, o parecer do Ministério 

dos Negócios do Império sobre a capacidade profissional do pretendente, que de fato era 

pintor. A informação desabonadora foi prestada pelo próprio diretor da academia, Porto 

Alegre, que, como era de esperar em função do cargo que ocupava, mostrou-se 

intransigente em relação aos que se arriscavam sem o devido conhecimento no campo 

da arquitetura, sobretudo teatral; intransigência que, no fundo, guardava um forte ranço 

corporativo, de fato, pouco compatível com a situação econômica, social e cultural então 

vivida pela realidade brasileira, tão carente de profissionais versados em todas as áreas 

de atuação 101. 

           Em resposta à consulta realizada sobre Lopes de Barros, fulminou Porto 

Alegre: 

Reservado. Illm.o e Ex.mo Sr. O Substituto da aula de desenho elementar, 

Joaquim Lopes de Barros, he um pintor de scenographia, e não fez ainda um 

theatro em toda a sua vida. O theatro de Pernambuco he feito por um 

Engenheiro francez, discipulo da Escola Politechnica de Paris; e o theatro 

Provisorio he uma má copia do theatro real de Turim, feita por um curioso 

para servir ao mestre Vicente Rodrigues, que ousou emprehender uma tal 

construcção ignorando tudo o que se pode ignorar a respeito de um theatro. 

As habilitações de Joaquim Lopes de Barros se limitão á decoração interna e 

ao scenario, por que não me consta, tendo sido meo discipulo, e conhecendo o 

bem, que elle se tenha applicado a este genero de construcções o mais difficil 

em architectura. Deos Guarde a V.Ex.a por muitos annos. Academia das 

Bellas Artes em 2 de Setembro de 1854. Ill.mo e Ex.mo Sr. Luis Pedreira do 

Coutto Ferraz. Ministro e Secretario d’Estado dos Negocios do Imperio. 

Manoel de Araujo Porto Alegre  Director.102 

 

           Pouco depois era certamente ele mesmo, Porto Alegre, quem condenava 

o projeto do teatro provincial paulista de autoria do engenheiro Porfírio de Lima, mas, 

em compensação, três anos mais tarde, aprovava outro plano para esse edifício, 

elaborado desta feita, conforme presumimos, por Francisco Antônio de Oliveira (fig.12). 

Passados dez anos (1867) era ainda lembrado na Capital como árbitro supremo das 

questões relativas a obras de arquitetura. Haja vista as ironias que se fizeram pela 

imprensa a propósito da construção falha do mercado municipal: 
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Fallam da praça [do mercado], até ja lhe tiraram o retrato para mandar ao sr. 
Porto Alegre, em companhia da photographia da primeira torre da igreja de S. 

Pedro, e a do theatro de S. José para o sr. Porto Alegre dizer  Sacrilegio de 
que é aquillo.103 

 

           Por outro lado, a desorganização do serviço dos engenheiros permanecia, 

e em 1859 José Joaquim Fernandes Torres (1797-1869) anunciava em seu relatório 

presidencial que “o habil engenheiro José Porfirio de Lima” elaborara um projeto para 

reestruturá-lo. Baseara-se em dois regulamentos anteriores, no de 1845 e no de 1851, 

que haviam regido a antiga Diretoria de Obras Públicas e o extinto Conselho de 

Engenheiros respectivamente. O presidente mostrava-se esperançoso quanto ao futuro 

das obras públicas, caso viesse a ser aprovado o novo regulamento; mas isso afinal 

acabou não ocorrendo104. 

           Em princípios de 1861 os quatro cargos de engenheiros provinciais 

estavam sendo ocupados por engenheiros práticos: José Porfírio de Lima, Gil Florindo de 

Morais, Antônio José Vaz e Francisco Gonçalves Gomide, responsável pela manutenção 

da Estrada da Maioridade105. Podemos afirmar que esses técnicos atingiam nesse 

instante o auge de suas carreiras, justamente às vésperas das extensas mudanças que 

tantos transtornos provocariam em suas vidas profissionais. 

          A partir de 1860 tem início a ferrovia inglesa, que se agiganta como um 

verdadeiro marco na história da engenharia paulista. Sua instalação veio responder à 

necessidade premente de uma via de comunicação eficiente entre o Interior produtor de 

café e o porto de Santos. O constante mau estado das estradas paulistas causava 

grandes prejuízos à exportação e impedia a expansão dos cafezais para oeste. A 

realização dessa obra memorável, aguardada desde 1856, atraiu inúmeros engenheiros, 

estrangeiros e nacionais, que contribuíram de modo significativo para a elevação do nível 

profissional e para a divulgação dos trabalhos de engenharia, até então pouco 

valorizados ou mesmo desconhecidos pelas camadas dirigentes106(fig.13). 

          Concomitantemente, na Assembleia, acirram-se os ânimos entre liberais e 

conservadores, a ponto de naquele ano de 1860 só três leis serem aprovadas; nem 

mesmo as leis ânuas (a do orçamento provincial, a dos orçamentos municipais e a da 

fixação de Força Policial) conseguem consenso para ir à votação107. A fração mais 

esclarecida e progressista da camada governante, representada em geral pelos liberais, 
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inicia então uma campanha difamatória contra os engenheiros práticos ocupantes de 

cargos provinciais, que culminará na aprovação do artigo 13 da Lei n. 711, de 21 de abril 

de 1863. Esse dispositivo legal extinguirá os lugares dos engenheiros da Província, 

permitindo que daí por diante o governo contrate quaisquer outros engenheiros que 

venham a se mostrar suficientemente habilitados. 

          Já na sessão legislativa de 22 de abril de 1862 o deputado Martim Francisco 

(1825-1886), ao analisar o relatório enviado à Assembleia pelo engenheiro Porfírio de 

Lima108, encarregado das obras públicas da Capital desde a criação dos quatro distritos 

provinciais em 3 de maio de 1861109, partia para o ataque, acusando-o abertamente de 

incúria. Dias depois suas acusações eram reforçadas pelas denúncias do deputado 

Antônio Carlos (1830-1902) feitas à má construção da rede subterrânea de esgoto de 

águas pluviais, por cuja execução era responsável aquele mesmo engenheiro110. Em 

contrapartida, cerca de um ano mais tarde, o deputado Paula Sousa (1819-1866) não 

media elogios ao fazendeiro José [Pereira de Campos] Vergueiro, que à frente de 

escravos e trabalhadores livres reconstruíra, entre 1862 e 1864, a estrada de Santos, 

principalmente no trecho da serra destruído por recente cataclismo. Na opinião do 

deputado, a estrada nunca estivera em tão bom estado, e isso logo após ter sido 

considerada de impossível restauração (sem dúvida pelo engenheiro Gomide, incumbido 

de zelar por aquele caminho). Fato que punha em confronto a eficiência da iniciativa 

privada, de tendência liberal, e a incompetência dos engenheiros práticos provinciais, 

protegidos pelos conservadores111. 

          O calor dos debates aumentou no Legislativo quando os deputados João 

Teodoro, Martim Francisco e Paula Sousa (com quem em certa ocasião João Teodoro 

chegou a trocar sopapos na antessala da Assembleia) se enfrentaram na discussão do 

orçamento para o ano de 1863 a 1864. A comissão orçamentária pura e simplesmente 

propunha a supressão dos cargos de engenheiros provinciais, e a discussão que se 

desenrolou a partir desse fato traz preciosas informações acerca dos engenheiros do 

Gabinete Topográfico. Os liberais, com efeito, desprezavam-nos, taxando-os de meros 

“puxadores de cordas para mediç~o de estradas”. Em relaç~o a Porfírio de Lima, Paula 

Sousa relembrava, mordaz, que seu projeto para o teatro provincial fora qualificado por 

“um homem competente na materia [Porto Alegre sem dúvida] como uma heresia de 

pedra e cal”. Martim Francisco, n~o deixando por menos, recordava a torre de uma igreja 
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paulistana  a de São Pedro  que erguida pelo engenheiro “era uma espécie de torre de 

Piza”. Teve de ser demolida e reconstruída por um simples pedreiro. N~o foram 

poupadas críticas nem mesmo a Ourique, ex-diretor do Gabinete Topográfico, já 

falecido, que, segundo Martim Francisco, era “muito habil explicando mas pessimo 

engenheiro pratico”112. A certa altura, este deputado sentenciou: 

Ha necessidade de engenheiros que o sejão de facto, quem olha para o estado 

de nossas principaes estradas nota e reconhece evidentemente a falta de 

conhecimentos profissionaes, nos actuaes engenheiros reconhece a 

necessidade do engajamento de engenheiros que o sejão de facto e não de 

nome.113 

 

          É fácil perceber que por trás dessas invectivas se ocultavam sintomas de 

mudanças profundas por que passava a Província. Aos poucos, pelos estratos dirigentes, 

sobretudo pelas hostes liberais, difundia-se a ideologia burguesa a valorizar a eficiência, 

o planejamento e os conhecimentos técnico-científicos. Os engenheiros saídos do 

Gabinete Topográfico pertenciam a outra era; haviam-se formado num momento que 

não conhecera outra saída para a superação da falta de técnicos, senão por meio da 

realização de cursos rápidos e práticos. Haviam sido instruídos na precariedade, com a 

quase total falta de meios, e tinham, por certo, de recorrer ao seu próprio esforço para 

superar as lacunas de sua formação. E uma vez em seus cargos provinciais, tiveram de 

responder amiúde a solicitações que estavam muito acima do que lhes fora 

transmitido114. Agora, diante das rápidas transformações nas condições materiais da 

Província, que atraiam engenheiros de nível superior formados na Corte ou no Exterior, 

eram sumariamente descartados, como engrenagens desgastadas, já sem serventia. De 

todos os engenheiros práticos, Porfírio, Freitas Vilalva115, e Gomide foram os que tiveram 

algum sucesso profissional. João José Soares, após um certo período na Câmara 

Municipal de São Paulo como engenheiro comissionado, aferrou-se a um cargo 

burocrático do governo provincial, de onde saia algumas vezes designado para 

desempenhar tarefas de sua profissão116. Menos feliz foi Antônio José Vaz, que morreu 

em 1877 como taquígrafo da Assembleia: segundo notícia de seu falecimento nos jornais, 

deixou a família na pobreza117. 
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           A dispensa dos velhos engenheiros de estradas não resolveu, porém, o 

problema daquele ramo do serviço público, como teremos a oportunidade de ver mais 

adiante, muito embora haja propiciado o emprego por parte da Província de alguns 

profissionais altamente categorizados. É o caso, por exemplo, de James Brunlees (1816-

1892), renomado engenheiro anglo-saxão (presidente do Instituto de Engenheiros Civis 

de Londres), cuja firma fora contratada para desenvolver o projeto da estrada de ferro 

inglesa; uma vez aqui, além de se notabilizar pelo projeto do grandioso Viaduto da Grota 

Funda (fig.14), teve a ocasião de elaborar o plano de captação das águas da Cantareira 

para o governo provincial118. Outro engenheiro daquela ferrovia chamado a prestar 

serviços para a Província foi Daniel Makinson Fox (1830-1918), que já em 1862 estudou a 

construção da estrada de Mogi das Cruzes ao Zanzalá119. Em 1865 era contratado para 

projetar a ponte de ferro que iria substituir a Ponte Grande de Santana120(fig.15). Mais ou 

menos na mesma época, o presidente da Província Vicente Pires da Mota (1799-1882) 

fazia vir da Corte para trabalhar nas obras públicas paulistas o engenheiro inglês 

naturalizado, de origem judaica, Newton Bennaton (déc.1820-?)121, com a gratificação de 

seis contos de réis anuais, ao passo que os ex-engenheiros provinciais não recebiam mais 

de 1:600$000 réis pela lei orçamentária de 1861 a 1862122. Entre outros serviços, 

Bennaton realizou a planta do mercado municipal da Capital e o plano da ponte de ferro 

sobre o Rio Pinheiros, que seria executada na Inglaterra graças à intervenção de John 

James Aubertin (1818-1900), superintendente da San Paulo Railway123. Durante aqueles 

anos ainda outros engenheiros de origem estrangeira foram contratados: Charles 

Bernard, José Prudent e Charles Romieu. Em geral, esses franceses não se mostraram à 

altura. Bernard foi exonerado em 1865 por ter sido considerado insatisfatório o seu 

trabalho124. Prudent cometeu irregularidades e chegou a ser processado pelo presidente 

Joaquim Saldanha Marinho (1816-1895)125. Houve até o caso de um engenheiro francês 

que foi preso em Santos graças ao telégrafo elétrico, após ter cometido estelionato na 

cidade de São Paulo126. Ainda em 1879 beneficiava-se a Capital com a presença de 

engenheiros ferroviários, como foi o caso do Hospital de Variolosos, cuja planta foi 

oferecida gratuitamente à Câmara pelo ilustre Inácio Wallace da Gama Cochrane (1836-

1912)127. 

           Em seu relatório de 2 de fevereiro de 1868, o presidente Saldanha 

Marinho, político liberal e futuro líder republicano, lamentava a situação das obras 
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públicas na Província de São Paulo: gastava-se sem método, sem sistema, sem 

conhecimento e até sem fiscalização. Era necessário, portanto, organizar este ramo da 

administração provincial128. Fez também críticas à Seção de Obras Públicas criada dentro 

da Secretaria de Governo em 1865, a cuja frente fora posto João José Soares, louvado 

como “homem intelligente” pelo presidente de ent~o129. Isso era erro manifesto, 

segundo Saldanha Marinho, porque tudo pesava sobre a presidência. A solução seria 

criar uma repartição de obras públicas. A Assembleia ouviria o seu apelo e pelo artigo 1o 

da Lei n. 51 de 15 de abril de 1868 autorizaria o governo a formar a aludida repartição. 

Através do Regulamento n.5 foi organizada a Inspetoria Geral das Obras Públicas e para 

dirigi-la nomeou-se o engenheiro Antônio Francisco de Paula Sousa (1843-1917)130. 

           Paula Sousa, então jovem recém-formado, representa o novo modelo de 

engenheiro, aquele que irá predominar durante toda a República Velha (fig.16). Nascido 

de ilustre estirpe de cafeicultores, filiada ao Partido Liberal – Família Pais de Barros –, 

neto do 1o Barão de Piracicaba (1791-1876) e filho de um médico formado em Louvain, 

Bélgica (depois deputado, ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e 

senador), Antônio Francisco fez seus estudos na Suíça e na Alemanha, tendo sido o 

primeiro aluno brasileiro a estudar em Karlsruhe. Abolicionista e republicano, era 

profundamente preocupado com os destinos de seu país; em suma, um membro 

acabado da facção lúcida da camada dirigente131. Já seu pai, certa feita na Assembleia 

(1858), acusara os advogados, que então dominavam as funções públicas, de só lutarem 

por seus interesses corporativos, o que demonstra o quanto a família se opunha à 

estreiteza do bacharelismo conservador preponderante na época132. Trouxe da Europa 

um amigo e colega, que também trabalhou na inspetoria, o engenheiro Rietmann. Pôs 

seus vencimentos à disposição da Província e com eles comprou equipamentos 

necessários à repartição. Impacientava-se sobremaneira com a inaptidão de seus 

subordinados; num relatório alongou-se em censuras à incompetência do capitão de 

Engenheiros Henrique Luís de Azevedo Marques (?-1880), por este não ter sabido tomar 

níveis para o encanamento da Luz133. Com a posse do presidente Cândido Borges 

Monteiro (1812-1872), Barão de Itaúna, no segundo semestre de 1868, viu-se, no 

entanto, imediatamente afastado do cargo por motivos políticos134. Itaúna, conservador, 

então inverteu a situação: apoiou Azevedo Marques e tachou de inepto o inspetor 

exonerado135. No período republicano, seria reconduzido ao cargo, durante o governo 
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provisório de Prudente José de Morais e Barros (1841-1902), de 16 de novembro a 14 de 

dezembro de 1889, quando então, extinta a repartição provincial, foi criada a 

Superintendência de Obras Públicas, organizada em novos moldes pelo próprio Paula 

Sousa136. 

         No Correio Paulistano alguém cognominado Omega parabenizava Augusto 

Teixeira Coimbra, o inspetor recém-empossado, e aproveitando o ensejo advertia: 

é preciso que por engenheiros não tenhamos meros agrimensores, e as vezes 

verdadeiros “patrões de falúas” que com meia duzia de licções de arithmetica 

se julgam com direito aos fóros de profissionaes, quando em outro qualquer 

paiz, por suas habilitações nem conductores de trabalhos publicos seriam 

nomeados, considerando-se felizes se conseguissem um lugar como feitor de 

alguma obra publica.137 

 

         E ainda acrescentava: 

Se em nosso paiz as leis não exigem, como para as outras classes, como por 

exemplo dos medicos, magistrados etc., a exibição de documentos e provas 

publicas do cabedal scientifico de cada candidato, fique ao menos essa tarefa 

a cargo daquelle que tem de ler os trabalhos dos engenheiros, e dar-lhes as 

necessarias instrucções para suas explorações e estudos.138 

 

            Em 1870, a repartição de obras públicas estava composta dos seguintes 

engenheiros: capitão Azevedo Marques, Henrique Rietmann, Roberto Habersham, Jorge 

Black Scorrar (c.1847-1929), que sabemos ter feito seus estudos na Alemanha139, e 

Francisco Gonçalves Gomide140. Este, formado no Gabinete Topográfico, foi o último dos 

engenheiros de estradas a se manter na repartição, onde figurava ainda em 1887141. Nos 

debates da Assembleia ocorridos em 1863 afirmavam que Gomide fora o único da escola 

a obter a gratificação máxima por proposta de seu professor, em razão de sua aplicação e 

talento142. No relatório do inspetor geral João Pedro de Almeida, datado de 10 de janeiro 

de 1873, era contudo discriminado com o qualificativo de engenheiro prático143. 

           Desde os primeiros momentos da etapa que então se iniciava  c. 1870 a 

1889 , de acordo com a periodização por nós adotada, a Província de São Paulo colhia 

os frutos da prosperidade motivada pela inauguração da ferrovia inglesa. Até a 
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construção dessa via de comunicação os trabalhos ao alcance dos engenheiros 

restringiam-se à esfera governamental. Agora, o grande impulso econômico dado pela 

San Paulo Railway propiciava o surgimento de empreendimentos particulares, 

representados sobretudo pelos vários ramais ferroviários que, à custa de financiamentos 

ingleses, os cafeicultores começavam a estender pelo interior paulista. No relatório 

acima mencionado, o inspetor João Pedro de Almeida reparava que: 

geralmente os Engenheiros da Provincia exercem esse cargo, emquanto não 

os chamam commissões particulares mais rendosas nos honorarios e menos 

difficeis no desempenho em geral [...]144 

 

           Para os numerosos engenheiros que chegavam de outros pontos do País 

interessava ampliar as oportunidades de trabalho e defender os interesses de sua classe 

profissional, num momento em que o valor da profissão não estava plenamente 

reconhecido nem mesmo pelos poderes públicos. Quando chamados para avaliar a 

construção do Teatro de São José, pessimamente executada pelo empreiteiro Antônio 

Bernardo Quartim, os engenheiros João Pedro de Almeida e Antônio Cavalcante de 

Sousa Raposo aproveitaram o parecer então emitido para esclarecer às autoridades 

certas atribuições da categoria: 

 

Como a principio dissemos, é irregular a construcção do Theatro, e seja-nos 

permittido apontal-a como a lição da experiencia, que nos está aconselhando 

que em materia pertencente á arte de construir se procure um engenheiro, 

exactamente como se procura um competente profissional na materia 

pertencente a qualquer outra arte [...]145 

 

           Durante a fase enciclopédica da engenharia, quando ainda não existia a 

especialização dos profissionais de acordo com os diversos ramos da ciência e o mesmo 

engenheiro era chamado a cumprir diferentes tarefas, fossem de engenharia hidráulica, 

sanitária, naval, ferroviária, industrial, etc., a construção civil e a arquitetura constituíam 

área pouco explorada, mantida nas mãos dos tradicionais mestres de obras. Agora 

começavam a surgir os primeiros sinais de uma concorrência que, cada vez mais 
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exacerbada, culminará sessenta anos mais tarde na regulamentação do exercício das 

profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrônomo146. 

           A partir dos idos de 1870 a figura do engenheiro vai aos poucos 

conquistando seu espaço na sociedade paulista, não sem tropeços, porém. A Câmara da 

Capital, por exemplo, desde que despedira o engenheiro municipal em 1853, havia 

voltado à antiga prática de recorrer à presidência da Província, que designava um dos 

técnicos a seu serviço para se encarregar das obras municipais mais melindrosas. A rigor, 

o alinhamento e o nivelamento a serem concedidos às obras particulares não eram 

atividades de competência desses profissionais e, sim, de funcionários da Câmara, do 

arruador, do fiscal e do secretário, conforme as posturas de 1830 (artigo 1o, modificado 

por emenda aprovada pelo Conselho Geral em 3 de fevereiro de 1832). De acordo com o 

costume, o arruador municipal  e isso ainda em 1870  era escolhido entre os mestres de 

ofícios mecânicos, tradicionalmente carpinteiros147. Por isso revestira-se de ousado 

pioneirismo a contratação de engenheiros municipais entre 1849 e 1853, com a missão, 

entre outras, de dar o necessário alinhamento a quem solicitasse, muito embora 

naqueles anos fosse esse serviço corriqueiro executado em meio a grandes dificuldades, 

em virtude da inexistência de equipamento mínimo indispensável. Porfírio de Lima, 

quando ocupou o cargo de vereador, preocupou-se em encomendar instrumentos 

rudimentares, mas imprescindíveis para esse tipo de trabalho148. Com o tempo, tornou-

se habitual, e a seguir obrigatória, a presença de engenheiros na execução de obras 

públicas e no ato da medição de alinhamentos149; porém não raro isso era considerado 

dispensável, mesmo quando as posturas já determinavam o contrário. Ainda em 1877 

deliberava a vereação nesse sentido, contrariando os parágrafos 2o do artigo 3o do código 

de 1875, que determinava fosse feito o alinhamento na presença do fiscal e do 

engenheiro da Câmara, com concurso do secretário. Desta feita, contudo, tal decisão 

encontrou resistência dentro da própria Câmara: o secretário e o fiscal recusaram-se 

simplesmente a obedecer, alegando que só iriam cumprir suas obrigações 

acompanhados do engenheiro municipal150. 

           Um pouco antes, também o governo provincial deixara evidente o seu 

desapreço pelos engenheiros. João Teodoro, do Partido Conservador, presidente da 

Província de 1872 a 1875, e cuja gestão foi perturbada por uma forte oposição na 

Assembleia, isolou-se em palácio e fez aplicar todos os recursos provinciais na Capital; fê-
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lo no entanto sem planejamento e “sem ouvir os homens profissionaes”, conforme 

acusações da bancada liberal151. Num de seus relatórios, justificou assim as obras que 

mandou empreender: 

A Capital, engrandecida, circundada de atrativos e gozos chamará a si os 

grandes proprietarios e capitalistas da Provincia, que nella formarão seus 

domicilios, ou temporarias e periodicas residencias. 

O commercio lucrará, ampliando seu consumo. 

As empresas se fundarão com os recursos vastos e accumulados de seus 

novos habitantes. 

As forças produtivas da população, enfim, serão mais fecundamente 

empregadas. 

Os factos já vão confirmando estas apreciações, graças ás facilidades 

proporcionadas pelas linhas ferreas.152 

 

            Os acontecimentos futuros desenrolar-se-iam de modo a confirmar as 

previsões de Teodoro expressas nesse relatório. Com efeito, foram as novas vias de 

comunicação que possibilitaram a ascensão da cidade de São Paulo à condição de centro 

financeiro da Província, tornando-a polo de atração para os grandes fazendeiros do 

Interior, que se transferiam para a Capital para daí melhor defender seus interesses e 

gerir a exportação de sua produção agrícola153. 

           João Teodoro pretendeu preparar e embelezar a cidade para essa elite, no 

entanto, o máximo que conseguiu fazer foi promover algumas obras públicas de maneira 

impensada, entre elas, toscas construções todas elas edificadas por seu protegido 

Antônio Bernardo Quartim, “empreiteiro chronico das obras publicas”154, notoriamente 

incompetente, e sobre o qual não se preocupou o presidente em fazer exercer a 

fiscalização do governo por intermédio dos engenheiros provinciais155. 

           As críticas dos deputados da oposição na Assembleia iam da indignação ao 

sarcasmo. As quatro ou cinco obras sob a responsabilidade de Quartim, todas realizadas 

ou ao menos iniciadas em 1873  o que fazia crer que tivesse o dom da ubiquidade , 

desfaziam-se antes mesmo de terminadas: assim havia acontecido com a Ponte do 

Gasômetro; com as Ruas do Hospício e do Conde d’Eu, desmanchadas seguidas vezes; 

com a torre do observatório do Jardim Público, que já saia da perpendicular, e com a 

sede da Escola Normal, cujas arcadas cediam sob o peso do prédio ainda em 

construção156. 
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           Este último edifício, do qual o presidente muito se envaidecia, era uma 

completa aberração, pois para contentar o presidente da Câmara da Capital, amigo seu 

conforme se dizia na Assembleia, não hesitara em pretender reunir sob o mesmo teto o 

mercado de verduras municipal e a Escola Normal da Província157. Com esse expediente 

procurava desculpar o fato de o governo provincial estar erguendo uma obra de interesse 

municipal. A essas duas atividades incompatíveis, mercado e escola, foi agregada depois 

mais uma, o Tesouro Provincial, passando a construção a ser nomeada a cada momento 

de uma maneira diferente: “praça de mercado de verduras”, “edificio para escola normal” 

ou “grande edificio da instrucç~o publica” e ainda “palacio do Tesouro Provincial”158. 

                         Do alto da tribuna do Legislativo alguém comentava maliciosamente 

(embora de forma inexata): 

Diz-se, sr. presidente [da Assembleia], que a desapropriação destes quartos 

das ruas das Casinhas, e de mais dous sobrados contiguos, é com fim de ali 

levantar-se um edificio para uma praça de mercado de verduras, que é obra 

municipal. [...] Realmente é uma boa idéa, uma lembrança muito feliz... e 

dizem tambem que o predio sera de sobrado, para ser o pavimento terreo 

occupado com as verduras, e o de cima com as audiencias judiciarias 

(Risadas) [...] e é uma idéa: teremos agora justiça fresca (risadas).159 

 

          A primeira denúncia de que o edifício do “mercado novo” ameaçava aluir 

surgiu anonimamente n’A Provincia de S. Paulo160. Quartim, irritado, identificou pela 

imprensa o seu acusador como sendo o engenheiro Azevedo Marques, que estaria 

enciumado por ter sido preterido na condução da obra. Para comprovar o descrédito em 

que caíra o engenheiro, Quartim relembrou-lhe antigos fracassos: os canos de papelão 

betumado do Jardim Botânico [sic] e o Chafariz 7 de Setembro que, recém-inaugurado 

no antigo Largo do Rosário, teve de ser desmontado e reconstruído (figs. 17 e 18). 

Garantiu que nada de errado havia com a obra em andamento e de modo confuso tentou 

demonstrar “cientificamente” a solidez da edificaç~o161. Azevedo Marques revidou sem 

demora, desta vez sem ocultar o nome. Aproveitou a ocasião para escarnecer do 

“carapet~o do Sr. Quartim” e fazer-lhe uma verdadeira preleção sobre a estabilidade das 

construções162. 

           Esse episódio, algo ridículo, apresenta, no entanto, um aspecto que 

desperta interesse: o de ser o primeiro embate público entre um engenheiro e um 
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empresário leigo, que, no caso, dominava o ramo da construção oficial sem ter suficiente 

idoneidade para tanto. Supomos mesmo que a redação do artigo 28 do código de 1875, 

que punia com multa e prisão o mestre de obras incompetente, tenha sido inspirada 

diretamente na desastrada experiência profissional de Quartim, tão mal visto era ele 

pelos deputados provinciais da oposição163. 

            As denúncias acerca da m| construç~o do “mercado novo” veiculadas pela 

imprensa logo chegaram aos ouvidos do presidente da Província, forçando-o a solicitar 

pareceres a alguns engenheiros: o inglês Daniel M. Fox, superintendente da Inglesa; o 

engenheiro-arquiteto italiano Cristovão Bonini164, engenheiro-chefe da estrada 

Sorocabana, e três técnicos a serviço da Província, João Tomás Alves Nogueira, Antônio 

Cavalcante de Sousa Raposo e o próprio chefe da repartição de obras públicas, João 

Pedro de Almeida165. Segundo interpretações geradas na Assembleia, o presidente 

chegara ao cúmulo de colocar os engenheiros Fox e Bonini, os mais ilustres deles, abaixo 

do seu “engenheiro” predileto, o leigo Quartim. Ao considerar dispens|veis as 

recomendações técnicas favoráveis à consolidação da obra em construção, o presidente 

da Província, 

 

necessariamente apoiado no parecer autorisado do Sr. Quartim, sem duvida 

nenhuma irrogou a estes distinctos engenheiros uma injuria, um insulto, aliás 

muito censuravel em um homem como s. exc., de tanta illustração, e collocou 

acima daquelles distinctos profissionaes o seu oraculo da engenharia, o sr. 

Quartim!...166 

 

             Não obstante afetar serem dispensáveis as recomendações dos 

engenheiros consultados, resolveu o presidente, por prudência, adotar a solução de Fox e 

Raposo, mandando atirantar as nascenças dos arcos do térreo, medida que, observava, 

além de elevar a segurança do edifício “ao maximo grau”, serviriam como “bases de 

ornamentos”. Justificativa que mais uma vez serviu de pretexto para reparos ferinos 

vindos do Legislativo: 

 

Ora, senhores, já virão os nobres deputados que os tirantes, as correntes, os 

gatos de ferro postos no edificio para não desmoronar, servissem de base de 

ornamento? Ha cousa mais desastrada do que isto?167 
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            Criada a Inspetoria Geral de Obras Públicas em 1868, não deixou ela de 

sofrer sucessivas reformas na sua estrutura. Ganhou novo regulamento a 30 de setembro 

de 1870168  suspenso dois anos depois169  e mais um outro em 1874, quando ficou a 

Província dividida em seis distritos, cada um com um engenheiro residente170. 

          Agora, esses engenheiros frequentemente, provinham de diferentes partes 

do País. Ao que parece, eram na maioria jovens que, após se bacharelar na Corte ou no 

estrangeiro, se encaminhavam para cá na esperança de uma colocação nas companhias 

ferroviárias, ou, em último caso, em repartições do governo provincial. É fácil reconhecê-

los através dos almanaques da época, que trazem ao lado de seus nomes e cargos os 

respectivos endereços, em geral, algum hotel paulistano. Assim temos, por exemplo, o 

cearense Antônio Cavalcante de Sousa Raposo171, então na direção da repartição de 

obras públicas, habitando o Hotel da Europa conforme o almanaque de 1873, tal qual dois 

de seus subordinados, os engenheiros Augusto Francisco Gonçalves e Manuel da Cunha 

Sampaio. Nesse mesmo hotel moravam também dois engenheiros que trabalhavam nas 

repartições fiscais de estradas de ferro: Nicolau Rodrigues dos Santos França Leite (1837-

1885)172, proveniente da Corte, e Joaquim Alberto Ribeiro de Mendonça. Pelo almanaque 

de 1878 tomamos conhecimento de que o titular da Diretoria das Obras Militares era 

então o tenente-coronel de Engenheiros Francisco Antônio Pimenta Bueno (1836-1888), 

filho do Marquês de São Vicente (1803-1878), residente na Corte e aqui interinamente 

substituído pelo major de Engenheiros Azevedo Marques, este último seguramente 

paulistano173. 

         Tal situação permaneceu inalterada na década subsequente. Pelo 

almanaque de 1885 somos informados de que o diretor geral de obras públicas era o Dr. 

Augusto O. Rodrigues Ferreira, morador no Grande Hotel. E no ano seguinte ocupava o 

mesmo cargo um dos filhos do Barão de Serra Negra (1835-1902), o Dr. Francisco Júlio da 

Conceição (1848-1928), originário de Piracicaba, que residia no Hotel de França174. 

          Por outro lado, outros engenheiros de fora da Província acabaram por fixar 

residência na Capital: João Pinto Gonçalves, que segundo notícias era baiano, Felipe 

Hermes Fernandes Trigo de Loureiro (c.1841-1879) (fig.19), provavelmente originário de 

Pernambuco, e Vicente Huet Bacelar Pinto Guedes Junior. Este certamente filho de um 

major de engenheiros homônimo (1819-?), proveniente do Rio de Janeiro (Santa Rita), e 

assim por diante. 
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          No seu relatório de 2 de fevereiro de 1876, o presidente Sebastião José 

Pereira (1834-1881), sucessor de João Teodoro, denunciava a falta de prática desses 

engenheiros provinciais: 

 

Os chefes de Districtos devem ser Engenheiros que, além dos estudos 

especiaes do curso de Engenharia Civil, reunão sufficiente practica; nessas 

condições temos poucos, e não podemos com os projectados vencimentos 

attrair outros, porque nas estradas de ferro encontramos concorrentes 

poderosos. 

Em regra o Engenheiro habilitado, que puder obter emprego nas estradas de 

ferro, não virá sujeitar-se ao serviço inglorio de nossas e mas estradas. 

Seria erro e grave dar avultados vencimentos a moços inexperientes, embora 

habeis e de esperançoso futuro, que pretendão vir entre nós fazer o curso de 

aprendizagem ou a méros agrimensores, ou, o que é peior, a alguns 

portadores desses titulos, que faculdades estranhas expedem para produzir 

effeito fóra dos respectivos paizes.175 

 

          Já anos antes (1873), na Assembleia, haviam sido responsabilizados os 

baixos vencimentos pela má qualidade dos engenheiros provinciais: 

 

Ha tambem uma razão pela qual não podemos ter bons engenheiros: são os 

vencimentos diminutos que percebem, vencimentos que não correspondem ao 

que podem perceber em empresas particulares [...] 

Relativamente os [sic, por aos] engenheiros da província do Rio de Janeiro e 

mesmo de Minas-Geraes, são mal pagos: não digo que a provincia comporte 

essa despeza, mas estou explicando as causas que, no meo modo de pensar, 

existem para que o serviço não seja bem feito.176 

                                Na ocasião, estava sendo discutido um projeto de lei que 

inoportunamente pretendia suprimir a inspetoria das obras públicas, e o deputado 

Benevides perorara a manutenção da repartição: 

                                     Mas, me parece que, no seculo do progresso material, em uma provincia rica 

como esta, prescindir-se de uma corporação scientifica de engenheiros [...], 

subordinados a uma repartição central, [...] é incompativel com o espirito do 

seculo e necessidades materiaes desta provincia.177 
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                               Segundo o deputado Benevides (1833-1901), o desejo de suprimir a 

inspetoria provinha dos interesses contrariados das lideranças políticas locais a partir do 

momento que as obras públicas passaram a ser controladas por uma repartição do 

governo. Antes, os homens leigos estavam na posse de fazer estradas e de dominar os 

governos, daí a má vontade de muitos contra a repartição178. Por outro lado, os 

presidentes da Província não hesitavam em manipular politicamente os engenheiros, 

fazendo recair sobre os ombros desses técnicos, ou antes, do inspetor de obras públicas, 

decisões políticas que tomavam “para se livrarem de compromissos com influencias 

locaes”179. 

 

muitas vezes, os presidentes não tendo coragem da responsabilidade dos seus 

actos, não tendo coragem de affrontar influencias locaes que apadrinhão 

pretensões impertinentes, pedem, rogão, instão, insinuão pareceres da 

repartição, muitas vezes contra as suas convicções. [...] 

Muitas vezes o director da repartição das obras publicas toma a 

responsabilidade de actos que não são seus, demora muitas vezes o 

expediente, a pedido do presidente, que pode assim proceder de muito boa 

fé.180 

 

           Em seu relatório de fevereiro de 1877, Sebastião Pereira181 fundamentava 

com abrangentes razões de cunho econômico e social o regulamento expedido no dia 5 

daquele mês:  

O desenvolvimento progressivo de nossa civilização, exercendo benefica 

influencia sobre o commercio, sobre as industrias e sobre todas as relações 

sociaes, não póde ser estranho ás obras públicas. 

A construcção das estradas, das pontes e dos edificios deve acompanhar o 

progresso da sciencia e da arte. 

Já não podem ser toleradas as estreitas e toscas pontes, nem as apertadas e 

ingremes estradas de outr’ora; nestas devem haver melhoramentos 

correspondentes aos dos meios de transporte ou locomoção. 

Para imprimir nas obras publicas o aperfeiçoamento exigido pelas nossas 

condições atuaes, tem a administração necessidade de um centro technico, 

ao qual consulte, e de auxiliares que possão ser incumbidos de planejar as 

obras, de fiscalisar a execução, assim como applicação dos dinheiros publicos 

a ellas destinados. [...] 
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Usando, portanto, da autorisação concedida pelo art. 8o das disposições 

provisorias da lei n. 89 de 13 de abril de 1876 [lei orçamentária] dei novo 

regulamento para a repartição e direcção das obras publicas.182 

 

                               Denominada a partir de então Diretoria Geral de Obras Públicas, a 

repartição foi reorganizada em razão de terem passado a cargo dela não só certos 

trabalhos que até então eram atribuição da Secretaria do Governo, como todo o serviço 

técnico e seus derivados da Capital, que estavam sob a responsabilidade do engenheiro 

do 1º distrito, além do serviço da fiscalização das linhas de carris de ferro urbanos 

(bondes), e da iluminação a gás. Por necessidade do serviço, criaram-se também cargos 

de engenheiros-ajudantes, distribuídos conforme a necessidade entre três dos distritos 

de obras públicas (1º, 3º e 5º)183. 

                                      Vem desta época, consequentemente, a estabilização de uma 

repartição que contava dez anos de existência. Sebastião Pereira, ao contrário de seu 

antecessor, estava, ao que parece, realmente empenhado em valorizar esse ramo do 

serviço público, ciente do papel que cabia aos engenheiros na nova sociedade em 

gestação. Suas boas intenções, porém, não foram suficientes para eliminar certos maus 

hábitos havia muito enraizados. Um de seus sucessores, o presidente Dr. João Batista 

Pereira (1835-1899), em seu relatório datado de 7 de dezembro de 1878 constatava em 

relação às obras públicas: 

 

                                       Embora o regulamento de 5 de Fevereiro de 1877, que actualmente rege o 

importante ramo de administração – as obras publicas – consagre uteis 

disposições, que regulam o seu modo de execução, instituindo um systema de 

fiscalisação e exame, todavia a sua benefica influencia não se faz sentir, como 

era para desejar. 

                                       Contra o regulamento prevaleceu a perniciosa pratica de se mandar fazer as 

obras sem plano e orçamento, compromettendo-se imprevidentemente os 

cofres publicos em construcção de obras, pouco estudadas e sem se fixar a 

despeza dentro de limites certos e conhecidos184 [...]. 

 

                                                                   Os trabalhos, escandalizava-se o presidente, continuavam a ser 

executados “sem fiscalisaç~o dos engenheiros”, e, ao assumir a administraç~o, mais do 
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que depressa tratou de proscrever “t~o ruim systema e submetter a um regimen normal 

o serviço das obras publicas”185. 

                                                               Ao fazer o balanço do ano anterior, o jornal A Provincia de São Paulo, em 

seu número de 22 de janeiro de 1876, ainda dizia a propósito do governo do ex-

presidente João Teodoro: 

 

                                     O sr. dr. J. Theodoro não deixou saudades á provincia. Exagerada ou 
não a grita que provocou contra si, é certo que teve graves erros na 
suprema direcção dos negocios e que estes erros foram analizados e 
censurados de modo a escurecer actos bons e louvaveis, que praticou. 

 
                                      Não foi o que se póde chamar um administrador publico. Sua veia era 

outra, a das obras publicas. Trabalhou muito n’esse sentido, mas de um 
modo singular: esqueceo systematicamente as despesas com o interior, 
porque julgava-as deitadas fóra em pura perda por não haver meio de 
fiscalisação: fez da capital o exclusivo theatro de sua solicitude, mas 
teve a infelicidade de não encontrar pessoas de bom criterio que o 
auxiliassem [inequívoca alusão a Antônio Bernardo Quartim e a 
outros de igual quilate] de modo que esbanjou em melhoramentos da 
capital o que economisava e negava ás estradas e outras obras publicas 
do resto da provincia.186 [grifo nosso] 

                         

                                                                    Quanto aos técnicos responsáveis pela concretização dos projetos das 

obras públicas, os engenheiros, ainda em 1876 conservavam sua má reputação aos olhos 

da coletividade. O periódico humorístico O Polichinello, por exemplo, dava nesse ano 

uma definição mordaz dos citados profissionais: 

 

                                                                                                                         ENGENHEIROS: – deviam ser fabricantes de engenhos em maioria, porém, 

designa indivíduos que não têm engenho algum.187 

                                                        

            Em termos práticos, a profissão de engenheiro pode ser considerada, 

como típico produto do século XIX: do capitalismo e da industrialização188. Não era, 

portanto, simples coincidência que, com o advento da economia capitalista no Oeste 

paulista e com a gradual formação de uma camada social superior provida de 

mentalidade iluminista e aburguesada, sucedesse a mudança de status dessa categoria 

profissional, que demonstrava serem os princípios da racionalidade científica 

imprescindíveis para o êxito de qualquer empreendimento. As ideias capitalistas 

passaram a conquistar os filhos saídos dos níveis mais altos da escala social, os quais 
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abandonavam o tradicional estudo das ciências jurídicas para abraçar a engenharia, 

fundamentada em conhecimentos físico-matemáticos, vista agora como única forma 

capaz de transformar com eficácia a realidade material189. Citamos páginas atrás Paula 

Sousa como exemplo, mas agora grupos não pequenos de jovens de boas famílias 

encaminhavam-se para a Corte ou para o Exterior com o objetivo de seguir cursos de 

engenharia190, numa situação completamente diversa daquela dos antigos engenheiros 

práticos, que não deviam gozar de boas condições sociais e financeiras191. Até o futuro 

conselheiro Antônio da Silva Prado (1840-1929), bacharel em Direito, saído da 

prestigiosa família Silva Prado, durante a sua primeira viagem à Europa entre 1862 e 

1864, chegou a cogitar em aperfeiçoar sua formação, matriculando-se na Escola de 

Pontes e Calçadas de Paris, na certeza de que dispor de conhecimentos de engenharia 

era fundamental para um jovem que, como ele, pretendia contribuir intensamente para a 

modernização de seu país de origem192. 

           No Exterior, era o curso de engenharia da Universidade de Gand (Bélgica) 

que mais seduzia os brasileiros. A respeito dessa instituição, uma carta de Bruxelas 

publicada no Correio Paulistano informava que entre os estrangeiros habituados a 

frequentá-la vinham em primeiro lugar os luxemburgueses, em seguida os polacos e em 

terceiro os brasileiros. Em 1867, porém, haviam os polacos sido batidos pelos brasileiros, 

entre eles, um certo F. Chermont, do Pará, que já retornara ao Brasil. O diretor de um 

internato de preparatórios tinha em boa conta e recomendava os estudantes brasileiros 

que recebia193. 

            Já Elias Fausto Pacheco Jordão (1849-1901) foi o primeiro brasileiro a 

preferir Cornell (Ithaca, N.Y., EUA), onde estudou de 1870 a 1874194. No seu último ano de 

faculdade (1873) aproveitou as férias para empregar-se como engenheiro-ajudante de 

divisão numa linha de 350 milhas que de Nova York ia ao Canadá, via Boston, noticiava o 

Correio Paulistano. Na volta, com o doutorado concluído, assumiu a convite do 

presidente Sebastião Pereira, da mesma forma que Paula Sousa o fizera anteriormente, 

a direção da repartição das obras públicas, de 1876 a 1880195. No mesmo ano em que 

tomou posse do referido cargo, projetou a primeira das escolas primárias provinciais, 

conferindo-lhe aparência decididamente anglo-saxônica, e pretendeu fazer adotar nela 

móveis e utensílios como os que eram usados nos EUA, num eloquente exemplo de 

influência cultural a que estavam expostos esses rapazes educados no estrangeiro196. 
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            Conseguimos em alguns casos identificar o local de estudos dos 

engenheiros que, formados na década de 1870, ocuparam posições de destaque na 

cidade de São Paulo quer no final do Segundo Reinado, quer no início da República. 

Francisco Teixeira de Miranda Azevedo, por exemplo, estudou engenharia civil em 

Bruxelas e depois em Gand, de 1873 a 1877. Na década seguinte abriu um escritório na 

Capital (Aurélio e Vilanova & Comp.), havendo sido nomeado diretor geral de obras 

públicas sob a República197(fig.20). Domingos Correia de Morais (1851-1917), casado com 

uma filha do Barão da Limeira (1813-1872), formou-se em Cornell em 1877 e trabalhou na 

Companhia Cantareira e Esgotos desde o começo das obras até 1883, ano de sua 

conclusão. Em 1885, mantinha escritório em São Paulo com o engenheiro inglês E. 

(Edward) Dukinfield Jones, tendo sido eleito vereador da Câmara paulistana para o 

quadriênio iniciado em 1887198. Francisco de Sales Oliveira Junior (1852-1899), pai do 

governador paulista Armando de Sales Oliveira (1887-1945), seguiu em 1871 para os 

Estados Unidos e daí para a Universidade de Gand, onde recebeu grau de engenheiro 

civil. Foi secretário de obras públicas e fiscal da Companhia de Gás; trabalhou também 

para o Banco União, onde organizou o serviço de exploração de minas de mármore199. 

Jorge Tibiriçá (1855-1928), descendente da família Almeida Prado, de Itú, genro do 

Conde do Parnaíba, cursou a Universidade de Zurique e a Academia de Hohenhein; veio 

para a Província de São Paulo em 1879, e aí se tornou fazendeiro e político. Foi o segundo 

governador de São Paulo no período republicano, tendo sido nomeado em 1890  200. 

Antônio Toledo Piza matriculou-se no curso de engenharia da Universidade de 

Cincinnati, de onde voltou em 1880; montou a Fábrica Antarctica Paulista a partir de fins 

de 1885 com equipamento de procedência norte-americana e ocupou o cargo de 

engenheiro de obras públicas do Estado de 1891 a 1893201. Luís Gonzaga da Silva Leme 

(1852-1919), depois de se bacharelar pela faculdade do Largo de São Francisco, foi para 

os EUA onde se graduou, em 1880, engenheiro pelo Instituto Politécnico de Rensselaer, 

universidade privada localizada em Troy, NY, considerada a mais velha universidade 

tecnológica existente no mundo anglo-saxão (1824). De volta a São Paulo, dedicou-se à 

engenharia ferroviária até 1898, quando passou a escrever sua famosa obra 

genealógica201a. Manuel Ferreira Garcia Redondo (1854-1916) estudou na Europa de 1862 

a 1872 (Coimbra). Ingressou neste último ano na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, de 

onde saiu em 1876. Montou escritório na capital paulista nos anos 80 (Redondo, Macedo 
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& Comp.) e fazia parte em 1894 do corpo docente da Escola Politécnica, de São Paulo202. 

Augusto Fomm Junior (1856-?), cunhado do precedente (com quem teve o escritório 

Redondo & Fomm), estudou na França e formou-se também em 1876 na Escola 

Politécnica, da Corte, vindo ocupar depois o posto de engenheiro-chefe do Banco 

Construtor e Agrícola203. Não podemos deixar de incluir nesta lista os irmãos Adolfo 

Augusto Pinto (1856-1930) e Luís Augusto Pinto204 que, conjuntamente com o cunhado 

João Pinto Gonçalves, originário da Bahia, formaram-se na Politécnica da Corte, 

passando a trabalhar em São Paulo desde os últimos anos da Monarquia205, e ainda o 

engenheiro-arquiteto paulista que mais se destacou sob a Primeira República, Francisco 

de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928). Aluno em Gand entre 1875 e 1878, Ramos de 

Azevedo obteve o diploma de arquiteto ao cursar paralelamente a Real Academia de 

Belas-Artes da Bélgica206. Transferido de Campinas para a Capital em 1886, supriu com 

vantagem, como veremos adiante, a falta que causara ao governo da Província o 

desligamento do engenheiro francês Eusébio Srevaux (1826-1904). Sem nunca ter 

ocupado o cargo de engenheiro provincial, Ramos de Azevedo passaria a se encarregar 

do projeto e construção das mais importantes obras arquitetônicas governamentais207. 

           Ao lado desses engenheiros, bem-nascidos e de raça branca, viam-se dois 

personagens negros de procedência baiana, Antônio Pereira Rebouças Filho (1839-1874) 

e Teodoro Sampaio (1855-1937). O primeiro, irmão do célebre André Rebouças (1838-

1898), foi em São Paulo diretor técnico da estrada de ferro Campinas – Rio Claro. Faleceu 

aos 35 anos de idade nessa província no ano de 1874. Nascido de mãe escrava, Teodoro 

Sampaio, de cultura vastíssima (engenheiro civil, arquiteto, geógrafo e cartógrafo, 

urbanista, historiador, sociólogo, literato, político e tupinólogo), incluía-se entre os 

organizadores da Escola Politécnica de São Paulo. Na capital paulista desde 1886, 

participara da primeira turma da Politécnica do Rio, tendo-se formado em 1877208. 

           Com as reformas introduzidas na repartição de obras públicas por 

Sebastião José Pereira, passou a prestar serviços para a Província, em 1876 ou 1877, na 

qualidade de chefe do 2o distrito, o engenheiro Eusébio Stevaux, formado na famosa 

Ecole des Ponts et Chaussées, de Paris, e radicado na Província desde 1871 (fig.21). Já 

devia então se ter mostrado muito competente aos olhos dos contemporâneos, pois 

Pacheco Jordão, diretor de obras públicas, mandou chamá-lo em Guaratinguetá, onde 

estava residindo, para vir reformar a antiga Casa de Câmara e Cadeia da Capital, 
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transformando-a no Paço da Assembleia Provincial e Câmara Municipal (1877-1879), um 

dos primeiros edifícios ecléticos da cidade, inspirado nos hôtels de ville do Segundo 

Império francês. A partir dessa data até 1885, quando pediu exoneração, assumiu o 

controle total da arquitetura oficial paulista erguida na Capital (desde abril de 1882 

achava-se na chefia do 1o distrito, que abrangia a Capital e localidades próximas), 

remodelando ou reconstruindo velhas sedes de organismos governamentais. Stevaux 

pertence a uma fase das obras públicas que podemos chamar de pré-azevediana, na 

qual, pela primeira vez, um engenheiro conquista o reconhecimento do governo, 

principalmente por seus dotes de arquiteto. Embora suas idealizações nos pareçam hoje 

ingênuas e muito pouco inspiradas, o número de intervenções de sua autoria (a reforma 

da Assembleia Provincial, o novo Palácio do Governo, o novo portão do Jardim Público, a 

reforma da Faculdade de Direito e a obra inacabada da Tesouraria de Fazenda)  

documentadas em alguns casos e atribuídas em outros por meio de provas 

circunstanciais  só confirma a admiração que os contemporâneos tinham por seus 

trabalhos209. 

            Após sua retirada, virá Ramos de Azevedo reiniciar a construção de uma 

obra sua àquela altura paralisada e arruinada, a Tesouraria de Fazenda, passando desde 

então a conceber e construir praticamente todos os edifícios públicos oficiais e a exercer 

a liderança absoluta sobre a arquitetura e construção civil paulista até sua morte em 

1928210. 

            A penúltima reforma por que passou a Diretoria Geral de Obras Públicas 

no período monárquico, antes de ser suprimida pela República, foi a extinção dos 

distritos em que se achava dividida a Província e a eliminação de um cargo de engenheiro 

em 1884, medida que objetivou diminuir o ônus causado pela manutenção do antigo 

sistema211. Esse ato, no entretanto, representou um retrocesso e motivou queixas por 

parte do presidente Almeida Couto (1833-1895), em sua fala dirigida à Assembleia em 10 

de janeiro do ano seguinte212. Já no final de 1885, o presidente de então, Sousa Queirós 

Filho (1837-1917), extinguia um cargo de desenhista para criar de novo um de 

engenheiro, sem exceder com esse estratagema a verba da repartição determinada por 

lei orçamentária213. O relatório do diretor geral de obras públicas elaborado em 1887 

considerava o número de engenheiros insuficiente. Seria necessário elevá-lo a nove. O 
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mesmo deveria ocorrer com as seções, cujos limites territoriais eram vistos agora como 

demasiado extensos214. 

           Nos últimos quinze anos da era imperial a capital paulista sofreu profundas 

transformações. Em estudo clássico, o professor Eurípedes Simões de Paula (1910-1977) 

considerou-as como tendo produzido a “segunda fundaç~o de S~o Paulo”. A crescente 

acumulação capitalista, propiciada pelo florescimento da economia do café, e os seus 

reflexos na cidade  o abrupto crescimento populacional e físico da urbe, a onda de 

reconstrução e expansão edilícia, a transferência de ricos fazendeiros, que aí passaram a 

contar com residências temporárias ou definitivas, a mudança da mentalidade das elites 

 ocasionaram a brusca ampliação das oportunidades de trabalho para os engenheiros. A 

partir de então os empreendimentos da iniciativa privada, principalmente serviços de 

natureza urbana  transportes públicos, serviços de água, esgotos, luz, telefone, etc. , 

não poderão absolutamente prescindir da cooperação técnica desses profissionais, em 

geral de origem estrangeira: Henry Batson Joyner, 1839-1884 (Companhia Cantareira e 

Esgotos), Joseph Bryan (The S. Paulo Gaz Company e Companhia Cantareira e Esgotos), 

Fernando Dumoulin (Companhia União Telefônica do Brasil), Alberto Kuhlmann,1845-

1905 (proprietário da Companhia Carros de Ferro S. Paulo a S. Amaro), etc.215. 

          E no que se refere particularmente à arquitetura civil, temos notícia de que 

já em 1873 o engenheiro militar Azevedo Marques havia sido solicitado a apresentar a 

planta de um teatro para um grupo de capitalistas (Teatro Provisório Paulistano) e dirigir 

sua construção. O profissional fez o trabalho de graça, condição que, ao que tudo indica, 

se refletiu de modo negativo na obra acabada. Depois de concluída, o autor teve de 

mandar abrir óculos no interior do edifício para facilitar o arejamento, atitude que nos faz 

desconfiar de que os planos se tenham ressentido do fato de os trabalhos profissionais 

não terem sido remunerados. A precipitação na execução e o provável caráter elementar 

dos planos devem ter provocado, sem dúvida, erros que tiveram de ser corrigidos 

posteriormente216. Esse mesmo engenheiro, cinco anos depois, forneceria planta para o 

novo Hospital da Misericórdia, que inicialmente deveria ser localizado num terreno do 

recém-loteado Bairro da Bela Vista217. 

           Por uma nota de jornal, sabemos também que um dos primeiros 

engenheiros-arquitetos a projetar na cidade para clientes particulares foi o alemão 

Hermann von Puttkammer (1842-1917), que montava em 1876 seu escritório 
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“polymathico”, juntamente com um sócio de nome Carlos Arno-Gierth218, ocasião em 

que planejou e ergueu o primeiro hotel de luxo do Brasil para um rico negociante suíço-

alemão radicado na Corte, de nome Frederico Glette (?-1886) 219(fig.22). No ano 

seguinte, solicitou à Câmara autorização para armar andaimes e depositar material na 

frente da casa do Sr. Cincinato na Rua Alegre, sem dúvida o bacharel Augusto Cincinato 

de Almeida Lima, advogado e fazendeiro, ainda em 1873 morador em Araras220. Em 1878, 

Von Puttkammer anunciava um escritório “architectonico” na Capital, desta vez 

associado a um engenheiro-arquiteto de origem itálica, D.C. Bianchi. Conforme a 

propaganda, recebiam encomendas de projetos e orçamentos de edifícios de todo 

gênero; construíam inclusive terreiros de café: 

 

Escriptorio Architectonico 

Os abaixo assignados abriram um escriptorio de architectura, e recebem 

encommendas para projetos e orçamentos de edificios de toda especie, como 

sejam: casas, palacetes, theatros, egrejas, etc. 

Executam plantas do gosto e conforme as instrucções de seus commitentes; 

encarregam-se de qualquer trabalho de construcção, concertos e reformas de 

casas, terreiros por empreitada, administração, ou por simples direcção, tanto 

nesta cidade como no interior da provincia. 

Estão também habilitados a fornecer todos os materiaes de construcção por 

preços rasoaveis, e a alugar operarios de edificios, a quem delles precisar. 

Para tratar no sobrado da fabrica de tecidos em S. Paulo. rua da Constituição, 

das 10 horas da manhã até as 4 da tarde. 

V. Puttkammer 

D.C. Bianchi 

Engenheiros architectos221 

 

 

                                O anúncio da abertura do escritório de arquitetura não deixou de ser bem 

recebido pela imprensa paulistana, dada a raridade desse tipo de iniciativa. O jornal A 

Provincia de São Paulo (11 de abril de 1878, p. 2), por exemplo, saudou-o do seguinte 

modo: 

                             Engenheiros architectos – Os srs. Puttkammer e L.C. Bianchi  
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abriram nesta capital um escriptorio para trabalhos de architectura e 

construcções. 

Pódem prestar bons serviços, attenta a circunstancia de que já é tempo de dar 

ás edificações da capital direcção regular e condigna dos foros de uma grande 

cidade. 

Não está isso muito nos hábitos da população, mas é força que se olhe de 

agora em diante um pouco para o caso, afim de que tenhamos habitações 

merecedoras de tal nome, quer em referencia á elegancia e ao confortavel, 

quer em referencia á salubridade e dictames da hygiene. 

Os srs. Engenheiros prestarão indirectamente um bom serviço á sociedade, se 

forem bem succedidos na iniciada tentativa. 

                         Naquele mesmo ano de 1878 a Olaria do Bom Retiro, de propriedade do 

advogado João Ribeiro da Silva (c.1835-1882), também comunicava que se encarregava 

de construir casas e chalés nos terrenos que vendia em Santa Ifigênia, ou em quaisquer 

outros, tanto na cidade como em outra localidade da província, aonde chegassem as 

estradas de ferro. Responsável pelas obras e plantas que fossem encomendadas achava-

se o arquiteto francês Charles Peyrouton, formado na Academia de Bordéus e, afirmava-

se, “vantajosamente conhecido na America do Sul, pelas importantes obras que tem 

feito”222. Também nesse 1878, avisava pelos jornais o engenheiro Fernando de 

Albuquerque que possuía uma variada coleção de plantas para construção de chalés 

americanos223. 

            Na verdade, muitos seriam os engenheiros que, recém-chegados à 

cidade, ofereciam seus serviços e, pouco conseguindo, tinham de se sujeitar a trabalhos 

que fugiam de suas atribuições específicas, a fim de poder equilibrar seus orçamentos. 

Sem esperanças, não lhes restava senão retirar-se rapidamente. Parece ter sido esse o 

caso do engenheiro argentino que anunciava em 1875: 

 

ENGENHEIRO Gustavo de Hrebin Boguszewski, engenheiro topographico da 

Republica Argentina e agrimensor legalmente habilitado no Brazil, offerece 

seus serviços profissionaes, como tambem encarrega-se de projectos e 

desenhos de architectura e topographia, e lecciona as mathematicas 

superiores, desenho e geographia, tanto em casas particulares como nos 

collegios. Acha-se no hotel da Europa onde póde ser procurado224. 
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          Fica patente portanto que, ao longo dos anos de 1870, engenheiros 

atraídos pela súbita ativação econômica da Capital começavam a disputar um setor do 

mercado de edificação até então totalmente entregue nas mãos dos mestres de obras: a 

arquitetura civil, e em especial a arquitetura doméstica. 

          A crise financeira de 1875 e a consequente falência do Banco Mauá levaram 

muitas pessoas abastadas, residentes na cidade e no Interior, a aplicar seu capital na 

construção de moradias de aluguel e de edifícios comerciais, de que São Paulo era tão 

carente, e esse fato não só ampliou os horizontes profissionais dos engenheiros, como 

também incitou estes últimos a organizar o trabalho da construção civil. A partir de 

agora, alguns desses profissionais, muito provavelmente, sentiam-se obrigados a 

apresentar projetos completos, constituídos de plantas, seções, elevações e 

detalhamento; a racionalizar as operações; a zelar pela economia de custos; a controlar a 

qualidade dos materiais e da mão de obra, pois os encomendantes dos novos tempos 

começavam a exigir, ciosos, o mínimo de investimento e o máximo de lucro. 

           Por essa mesma época um interessante episódio da vida do jovem Ramos 

de Azevedo revela, contudo, a opinião conservadora que determinados segmentos das 

camadas elevadas insistiam em manter a respeito de quem estava suficientemente apto 

a se encarregar de projetos arquitetônicos em geral. Aconselhado pelo diretor da 

Universidade de Gand a se transferir da engenharia civil para a arquitetura, já que se 

mostrava particularmente dotado para o desenho, Ramos reluta argumentando que no 

seu país havia muito serviço de engenharia civil e que, inclusive, já tinha nisto alguma 

experiência. Pressionado pela insistência do diretor, o aluno brasileiro capitula e muda de 

curso, escrevendo logo em seguida ao pai para lhe participar o ocorrido. O major João 

Martins de Azevedo, homem de recursos e socialmente bem posicionado225, responde 

com cautela, externando um julgamento cheio de senso comum: 

 

Ora meu filho, pensa bem: engenheiros temos poucos e há muito que fazer e 

para a arquitetura aqui temos bons mestres de obras.226 

 

  Isso comprova que, para elementos pertencentes aos níveis sociais superiores 

de uma cidade florescente como Campinas, a concepção e construção de obras civis 

estava em boas mãos ao ser deixada inteiramente a cargo desses profissionais 
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adestrados no empirismo e na tradição. Certamente um ponto de vista que predominava 

também na Capital, mas, como vimos, as coisas começavam a mudar rapidamente. 

  Não deixa de constituir uma prova adicional da mudança de mentalidade da 

camada dominante a comparação entre o concurso do Monumento do Ipiranga instituído 

em 1876 e os demais, realizados posteriormente. Embora hajam sido julgados os 

projetos concorrentes em 1876, sucessivamente, por uma comissão do recém-fundado 

Instituto Politécnico de São Paulo e, na Corte, por uma comissão central composta na 

sua quase totalidade por engenheiros, o certame destinado à construção de um 

monumento escultórico foi aberto a todos, profissionais ou não227. A partir de 1879, 

porém, com o concurso para a nova sede do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, 

torna-se habitual em São Paulo a organização de outros, exclusivos para engenheiros-

arquitetos228. Em sete anos, de 1879 a 1886, nada menos do que quatro foram 

organizados na cidade: o da Santa Casa (1879), o do Liceu e do Monumento do Ipiranga 

(1884), o do matadouro municipal e o da Hospedaria dos Imigrantes (ambos de 1885)229. 

  Dentre esses se destaca o realizado em 1884, com o objetivo duplo de erguer 

um liceu na Luz e um monumento escultórico dedicado à Independência no Ipiranga. 

Durante o segundo semestre daquele ano, travou-se a respeito desse certame, candente 

polêmica nos jornais, provocando na imprensa o aparecimento regular de longos textos 

críticos, nos quais eram atacados ou defendidos os projetos escolares concorrentes. 

Todos os aspectos dos projetos foram então esmiuçados: o programa de necessidades, o 

esquema distributivo, o partido adotado, a solução formal, os detalhes técnicos e a 

influência de protótipos estrangeiros. Foi sem dúvida a primeira vez que isso sucedeu na 

imprensa local e tal fato parece indicar que a arquitetura começava a chamar a atenção 

de parcela  embora talvez ainda diminuta  do público paulistano, e não só dos 

engenheiros participantes do evento. 

  No segundo lustro da década de 1870 as inquietações intelectuais e sociais de 

um número significativo de engenheiros estabelecidos na Província conduziram à criação 

do Instituto Politécnico, cuja sessão inaugural ocorreu em 14 de março de 1876. A sessão 

solene realizou-se em 22 de julho do mesmo ano, com a presença de um sócio honorário, 

o alemão Carlos Rath 230, já então bastante idoso (figs.23 e 24), e mais quarenta sócios 

fundadores. 
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  O discurso do presidente do instituto, Nicolau Rodrigues dos Santos França 

Leite117, proferido na ocasião da solenidade, reafirmou em exaltado tom positivista a fé 

profissional, a um tempo crédula e otimista, na superioridade ilimitada da ciência e no 

poder redentor da indústria (fig.25): 

A associação que fundastes, Senhores Membros do Instituto, tem por fim 

realizar esses grandes commetimentos sociaes, que indevidamente 

denominam  progresso material  quando a idéa que elles encerram, é a 

confraternisação dos povos, principio basico da moral social. [...] 

Poderia referir-vos um sem numero de vantagens que as industrias trazem 

para o desenvolvimento social. 

Basta, porém, dizer-vos, que por ellas, as classes conchegam-se, os 

resentimentos pessoaes dissipam-se, e, uma vez estabelecida a convivência, 

não ha duvidar de que a humanidade marchará livre e desassombrada para o 

typo de sua perfeição moral. [...] 

As vossas industrias, Senhores Membros do Instituto, serão a antithese da 

guerra, o symbolo da paz duradoura, effectiva e util, que aspiram todos os 

povos, como elemento mais poderoso de progresso e de civilização.231 

 

            Em 8 de dezembro de 1876 aparecia o primeiro número da revista do 

Instituto Politécnico, cujo redator-chefe era Elias Fausto Pacheco Jordão. No artigo de 

apresentação, em que se expunham os objetivos da revista  disseminar tanto quanto 

possível os conhecimentos teóricos e práticos da engenharia  não foram sequer 

esquecidas alusões ao método experimental de Roger Bacon (c.1214-1294) e ao sistema 

da escola de Augusto Comte (1798-1857): 

 

O mais bello caracteristico do seculo [XIX] consiste, sem duvida alguma, na 

generalização de todas as sciencias. Depois de conhecido o methodo de 

Bacon e aceito o systema da escola positivista  que da observação do facto 

chega-se por inducção á descoberta da verdade  já não existem segredos 

scientificos que não possam ser devassados por todas as classes da 

sociedade. 

É a este facto, principalmente que devemos attribuir o maravilhoso 

adiantamento de outros paizes, e sobre tudo o progresso que as sciencias e as 

artes conseguiram nos ultimos tempos.232 

   

           E acerca da Província de São Paulo, afirmava então: 
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Nesta bella provincia, muito mais que em outra qualquer parte do Imperio, 

observa-se em todos os pontos uma actividade industrial pouco comum nos 

povos oriundos da raça latina. 

Dir-se-ia, á vista dos melhoramentos introduzidos nesta provincia no decurso 

dos dez ultimos annos, que este povo fôra predestinado a receber 

repentinamente todas as revelações da civilização moderna.233 

 

            De fato, não podemos deixar de concordar que, ao menos na esfera das 

elites, São Paulo estava prestes, finalmente, a alcançar as mais aparentes conquistas da 

civilização industrial oitocentista. Tal progresso, contudo, não conseguiu evitar a vida 

efêmera do instituto, que já estava desativado em 1879. O desaparecimento de uma 

associação de tão altos objetivos científicos e morais não abalou, porém, minimamente a 

prosperidade dos engenheiros entre nós234. Na imprensa dos anos 1880 continuam a 

surgir anúncios de engenheiros dispostos a contribuir para o progresso material da 

Província, tanto no campo da arquitetura quanto no da construção civil: Alexandre J. 

Fergusson, suposto escocês formado na Universidade de Glasgow235; Begbie e Comp., 

engenheiros e construtores, sediados na Corte, com filial na Rua de São Bento, n. 69236; 

Domingos Correia de Morais e E. (Edward) Dukinfield Jones, sócios em 1885237; Rodolfo 

Pereira238, entre tantos outros. Pelos almanaques e outras fontes sabemos ainda da 

existência de Hargreaves e Irmãos, escritório carioca com representação na Capital239, de 

Aurélio e Villanova & Cia.240, e dos arquitetos Rafael José Romano, Luís Pucci (1853-?), 

Francisco Carlos da Silva e Mateus Häussler241. Embora se autodenominando arquitetos, 

seriam todos os mencionados provavelmente engenheiros ou engenheiros-arquitetos, e 

não acadêmicos de Belas-Artes. Häussler, por exemplo, documentado em São Paulo 

desde 1882242, atribuía-se indiferentemente o título de arquiteto ou de engenheiro-

arquiteto; aparecia também como empreiteiro de obras e até como carpinteiro, por ter 

assumido a superintendência da Serraria Bela Vista, situada nos Campos Elísios e de 

propriedade de Elias Pacheco Chaves (1842-1903), onde se encarregava 

 

de fazer plantas e orçamentos para construcções de qualquer genero, assim 

como de construcção de edificios por empreitada ou administração.243 
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           Não deixa de constituir significativo indício da progressiva participação do 

engenheiro enquanto profissional liberal no processo econômico-social paulistano em 

fins do Império, o fato de o orçamento municipal passar a prever a cobrança de imposto 

para escritórios de engenharia a partir de 1886244. 

           Todavia, com tantos profissionais frequentando a Capital, continuava 

sempre a haver lugar para impostores. Em 1875, por exemplo, ameaçavam pelos jornais 

um pobre português que enganava o futuro sogro na intenção de fazer um bom 

casamento: 

Novo engenheiro na villa de Santo Amaro 

 

Constando ter apparecido em Santo Amaro um novo Messias na engenharia 

!!!.. propalando ter um titulo que não lhe pertence, com prejuizo da nobre 

classe da engenharia, porque o tal senhor não passa de empreiteiro de obras; 

perguntamos-lhe então em que lugar do globo s.s. cursou? Seria na Europa, 

donde s.s. é filho? Seria na China? Em Macau? No Egypto? ora s. Guimarães, 

outro officio; para se obter a mão da parenta do titular não precisa ser 

engenheiro! Desejamos a sua resposta, para então podemos fazer-lhe 

algumas perguntas. 

Olhe, Sr. Guimarães, o negócio é sério! Mostre o seu titulo, porque do 

contrario a villa de Santo Amaro ficará sabendo que o seu sogro foi logrado 

com a sua nobreza!! E os caipiras (phrase do seu sogro) baterão palmas de 

contentes. Ande, sr. Guimarães, não durma, o povo esta com sêde, quer ver 

logo o monumental chafariz! 

Comte.245 
 

           E em 1881 alguém, dirigindo-se pela imprensa ao presidente da Província, 

tentava em determinado instante demonstrar a impertinência do uso do título de 

engenheiro pelo capitão da Guarda Nacional Antônio Bernardo Quartim, e assim 

concluía: 

 

Vê vossa excellencia que não é bem cabido ao sr. Quartim o nome de 

engenheiro constructor. Alem de que aqui em S.Paulo tem apparecido tantos 

engenheiros sem carta, sem titulos, e sem estudos, que mais um menos um, 

não altera o produto dos factores aos abusos, protecções e desrespeito ás 

leis.246 
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           Foi naquele mesmo ano de 1881 que a Câmara Municipal, depois de passar 

várias décadas se servindo dos engenheiros provinciais, obteve a autorização da 

Assembleia Legislativa para contratar para o serviço e obras do Município um engenheiro 

civil, mediante gratificação anual que seria paga pela verba Eventuais247. Singular, porém, 

é que a inexistência de uma resolução anterior nesse sentido não impediu que a Câmara 

viesse gratificando engenheiros desde ao menos 1865, pois há menção nas Atas desse 

ano à gratificação do engenheiro Charles Romieu248. Depois dele vários engenheiros 

ocuparam o mesmo posto, alguns cedidos pelo governo provincial e outros já sob 

contrato com a Câmara : Carlos Rath, entre os anos de 1866 e 1872 e entre 1873 e 1874; 

Trigo de Loureiro em 1874249; Azevedo Marques, entre 1874 e 1875; Porfírio de Lima, 

entre 1875 e 1877; Fernando de Albuquerque, entre 1877 e 1881250(fig.26); José Nabor 

Pacheco Jordão (1853-1921), entre 1881 e 1885 251; Francisco Carlos da Silva, entre 1885 e 

1886, e Luís César do Amaral Gama, entre 1884 e 1921. Como vemos, Amaral Gama foi o 

último engenheiro da Câmara do tempo da Monarquia, tendo continuado a trabalhar na 

administração municipal durante o início da República. Em fins do Império, não obstante 

manter-se em vigor o Regimento de 1828, para o qual a figura do engenheiro municipal 

simplesmente não existia, a evolução das mentalidades dirigentes levou ao 

reconhecimento da necessidade de um técnico convenientemente habilitado para o 

desenvolvimento de certas obras públicas a cargo da Municipalidade. 

            A abolição da escravatura e, logo a seguir, a Proclamação da República 

detonariam profundas transformações na sociedade brasileira. Sob a República, uma das 

preocupações dominantes seria com a modernização do Estado, com a descentralização 

administrativa e com a revalorização política dos municípios. A reorganização das 

estruturas burocráticas, tanto no nível municipal quanto no nível estadual, objetivaria 

precipuamente renovar-lhes a capacidade de ação. 

          A Câmara empossada em 1887 viu-se suspensa em 1890 e substituída por 

um conselho de Intendência252. Após sucessivas tentativas reorganizadoras do poder 

público municipal, um ato datado de 22 de fevereiro de 1893 reestruturaria a intendência 

de tal modo que passaria ela a contar com nada menos do que cinco engenheiros: um 

engenheiro-chefe, Amaral Gama, que sobreviveu ao regime abolido, e mais quatro 

profissionais, um engenheiro de viação, dois de distritos e um de alinhamentos253. 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 102 

 

 

 

 

 

Seriam criados ainda cargos para escriturário, desenhista e alinhador, em flagrante 

contraste com a modesta situação camarária no ocaso do Império, que dispunha 

simplesmente de um engenheiro municipal e um engenheiro ajudante, admitido ao que 

parece em 1889254. 

            A mesma expansão burocrática sofreria o serviço dos engenheiros 

estaduais. Sobre esse assunto, discorreu com grande conhecimento o engenheiro Adolfo 

Augusto Pinto em sua conhecida História da viação pública de S. Paulo, de 1903: 

O novo regimen politico não ampliou nem restringiu a competencia que tinha 

a Provincia, pelo Acto Addicional á constituição politica do Imperio, para 

legislar sobre obras publicas, estradas, canaes e navegação interior. 

Assim, nenhuma reforma administrativa tornava-se necessaria n'este ramo 

do serviço publico, em virtude da mudança, ainda que profunda, operada no 

regimen politico do paiz. Comtudo, como ordinariamente acontece quando o 

edificio politico é transformado desde os seus alicerces, o espirito reformista, 

invadindo todos os departamentos da administração, não deixou de fazer 

sentir a sua acção sobre as repartições encarregadas dos varios serviços de 

obras publicas.255 

 

          A Superintendência de Obras Públicas, organizada por Paula Sousa no 

governo provisório de Prudente de Morais, sofreu remodelações posteriores e em 1903 o 

seu pessoal constava de trinta e nove funcionários, entre eles, um diretor, um sub-

diretor, seis ajudantes de 1a classe, oito ajudantes de 2a classe, oito auxiliares técnicos, 

um desenhista de 1a classe e dois desenhistas de 2a classe. 

 

A comparação d’esse quadro com o da repartição congenere no ultimo anno 

do regimen provincial, quando os serviços a seu cargo não eram de menor 

importancia, mostra quanto se desenvolveu o espírito burocratico, e com elle 

o funccionalismo, em consequencia do prurido de reformas que se manifestou 

logo após a transformação politica por que passou o paiz em 1889. 

Basta dizer que n’aquelle tempo todo o pessoal da repartição de obras 

publicas compunha-se de 15 empregados, a saber: 1 director, 1 secretario, 6 

engenheiros, 1 official, 2 escripturarios, 1 desenhista, 1 porteiro, 1 continuo, 1 

servente, cujos vencimentos importavam no total de 41:520$000 reis por 

anno [enquanto os vencimentos correspondentes aos trinta e nove 

funcionários em 1903 ascendiam a 267:720$000].256 
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          Também para os engenheiros que eram proprietários de firmas de 

construção ou que trabalhavam como profissionais liberais, aceitando encomendas para 

os mais diversificados fins, a situação profissional muito prosperou com a República. Isso 

fica patente, por exemplo, no discurso de agradecimento proferido por Ramos de 

Azevedo no banquete realizado em comemoração ao seu 70o aniversário, em 8 de 

dezembro de 1921 (fig.27). Muito embora a carreira desse engenheiro-arquiteto se tenha 

revestido de características excepcionais, é instrutivo ouvi-lo recapitular sua longa vida 

de trabalho. 

           Preliminarmente observa de modo significativo: 

A obra do engenheiro, e particularmente do architecto, é meramente 

collectiva  depende sempre da cultura e do progresso do meio social, da 

fortuna dos seus promotores, e até da opportunidade da sua realização [...]257 

 

            A seguir recorda seu triunfo inicial em Campinas, ao concluir a matriz cuja 

obra se arrastava por décadas e décadas, e sua transferência para São Paulo em 1886, no 

momento em que aquela cidade dava mostras dos primeiros sinais de decadência, por 

conta da epidemia de febre amarela. A referência a essa fase de sua vida, recém-chegado 

à Capital, ainda sob o Império, é de uma concisão bastante reveladora: 

Eram inuteis, então, os meus esforços naquelle meio [Campinas], e em 1886 

transferi para a capital paulista a minha modesta tenda de pioneiro e de 

trabalhador; aqui a tenho mantido até hoje em plena actividade de produção, 

acompanhando o rapido e crescente desenvolvimento desta bella cidade. 

Fui occupado de inicio pelo Governo da Provincia em alguns de seus edificios 

publicos, a Thesouraria da Fazenda, e o Quartel da Policia da Luz, e executei 

bastante, predios urbanos de moradia e commercio.258 

 

           À sobriedade desses anos da Monarquia agonizante, opõe Ramos de 

Azevedo a pujança do período consecutivo: 

Com o advento da Republica, crearam-se novos corpos administrativos, 

novas repartições estadoaes, muitas novas edificações foram erigidas, para 

corresponder á nova phase da vida social, ao extraordinario desenvolvimento 

deste centro urbano, e ao progressivo augmento da riqueza estadoal. 

Trabalhei, então, até hoje, em edificios para secretarias do Estado, escolas 

primarias, normaes e superiores, asylos e hospitaes, mercados e palacios para 
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exposições, quarteis, tribunaes, casas correcionaes, e a grande Penitenciaria 

do Estado. Collaborei com a Municipalidade no seu Theatro Municipal, no 

Paço da Cidade, e muitos outros serviços urbanos. Fui encarregado pelo 

Governo Federal da construcção da sua Caixa Economica e do Palacio para os 

Correios e Telegraphos de S. Paulo. Por incumbência de particulares executei 

algumas centenas de casas de moradia, predios commerciaes e hoteis, 

theatros, egrejas, armazens, estações, etc. 

Para a execução deste immenso quadro de trabalhos, os mais variados e 

grandiosos, tive de ampliar a pequena tenda inicial.259 

 

          Verificamos assim que a República veio desencadear forças políticas, 

econômicas, sociais e culturais que se mantinham represadas, em parcial estado de 

latência, durante os últimos anos do extinto regime. A economia capitalista, fazendo-se 

acompanhar pelo culto do progresso material, pelo industrialismo, pelo espírito de 

eficiência e pelo cientificismo, valores gerados no âmago da burguesia internacional e 

adotados com presteza pela classe hegemônica paulista, expandiu-se plenamente, 

determinando a marcha da nova sociedade. Neste contexto, a instalação da faculdade de 

engenharia em São Paulo, a Escola Politécnica (1894)  a primeira escola de ensino 

superior de caráter técnico-científico fundada pelo governo republicano paulista 

(instituição que veio constituir a grande realização do engenheiro Paula Sousa) , nada 

mais era do que um corolário lógico e natural. 

          A nova ordem da sociedade paulista, em consolidação a partir dos anos de 

1890, garantiria, portanto, amplas oportunidades de trabalho para os engenheiros e 

ensejaria, ademais, a rápida evolução da arquitetura da Capital em direção ao 

amadurecimento do Ecletismo, fase fundamentalmente caracterizada pelo pleno 

domínio dos padrões técnicos, estéticos e programáticos da arquitetura internacional 

contemporânea260. 
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                                                       NOTAS - Capítulo 2 (2.1) 

    1- TOLEDO, Benedito L. O Real Corpo de Engenheiros na Capitania de São Paulo. São Paulo: João 

Fortes Engenharia, 1981. p.99. 

2 - Id., ibid., p.147. 

3 - LEMOS. Alvenaria burguesa. p.15 (nota 3). 

É bem possível que tenha sido o engenheiro militar João da Costa Ferreira (1750-1822) o 

introdutor dos princípios estéticos da arquitetura erudita lusitana nas edificações paulistanas. 

Teria estimulado também o uso da cantaria nas construções paulistanas e, quiçá, do adobe, 

elemento construtivo raro na cidade. Cf.: 

Id. As Obras do Quartel de Voluntários de São Paulo, em 1791. Resgate. Campinas, v.1, n.1, 83-90, 

1990. p.84. 

4 - DOC. INT., V.94. p.113. 

5 - Ibid., p.114. 

6 - Ibid., p.123. 

Já em fins do século XVIII (1798), a Metrópole preocupava-se com a falta generalizada de 

engenheiros nas comarcas dos Domínios Ultramarinos. Esses profissionais seriam úteis não só no 

levantamento de mapas gerais das mesmas comarcas, mas também na confecção de plantas 

cadastrais onde ficassem estabelecidos os limites das sesmarias concedidas, de maneira a evitar 

os frequentes litígios entre propriet|rios vizinhos. Havia falta ainda de “bons contadores” e de 

“Hydraulicos”, para a conduç~o de |guas, para o estabelecimento de canais e para a 

movimentaç~o de m|quinas “t~o úteis { cultura”. Por ordem da Rainha D. Maria I (1734 -1816), 

todas as Câmaras deveriam estabelecer pensões convenientes ao menos a dois engenheiros 

topógrafos, a dois engenheiros hidr|ulicos e a um “contador”, que seriam mandados { 

Universidade, ou às Aulas da Academia de Lisboa, para fazer seu aprendizado. Naturalmente, tão 

previdente medida nunca foi posta em execução. Cf.: 

DOC. INT., V.89. p.90. 

7 - TOLEDO, op. cit., p.92. 

8 -  LAGO. Laurênio. Brigadeiros e generais de D. João VI. Rio de Janeiro: Imprensa Militar, 1938. p.24 

e 25. 

9 - R.G., 1808-1813. p.103 e 225. 

10 - TAUNAY, Affonso E. História colonial da cidade de São Paulo no século XIX (1801-   

         1822). São Paulo: Divisão do Arquivo Histórico, 1956. p.240.   

      11 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. Ordem 

241. Ofício do engenheiro Daniel Pedro Müller ao governo trino. São Paulo, 17 de outubro de 

1814. Acompanha planta explicativa. 

CAMPOS. São Paulo em 1860. p.59 e ss. 

12 - TAUNAY, op. cit., p.353. 

13 - MARQUES, Manuel E. de Azevedo. Apontamentos históricos... da província de São Paulo.   Belo 

Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980. 2v. V.1. p.130. 

MARTINS, Antônio Egídio. São Paulo antigo: 1554 a 1910. São Paulo: Conselho Estadual da 

Cultura, 1973.  p.339 e 340. 

14 - LAGO, loc. cit. 

    15 - Antes de falarmos sobre os engenheiros que substituíram Müller durante  sua ausência da Capital, 

entre 1824 e 1829, não devemos nos esquecer de citar Rufino José Felizardo e Costa (1784-1824). 
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Português, Rufino era, em 1802, porta-bandeira de um dos regimentos de linha da guarnição 

paulista. Auxiliar de Costa Ferreira, executou o levantamento do Caminho do Mar na época em 

que era segundo-tenente do Real Corpo de Engenheiros. De acordo com o historiador Afonso 

Taunay, é provável que tenha levantado a planta da cidade de São Paulo em 1807 por ordem de 

Costa Ferreira, planta essa durante muito tempo conhecida como a primeira planta paulistana, 

concluída em 1810. Casou-se em 1813 com Ana, filha de Jaime da Silva Teles. Serviu com Daniel 

Pedro Müller, prestando valiosos serviços em diversas comissões, o que lhe valeu a promoção a 

primeiro-tenente. De 1821 a 1824, ano em que faleceu prematuramente, exerceu o cargo de 

diretor da fábrica de ferro do Ipanema.Cf.: 

TAUNAY, Affonso E. Velho São Paulo. São Paulo: Melhoramentos, [1953]. 3v.V.1. 

p.19 e 20.  

16 - DOC. INT., V.86. p. 56. (ATAS do Conselho da Presidência, 1824-1829). 

17 - TAUNAY. História colonial da cidade de São Paulo no século XIX.p.372. 

  Id. História da cidade de São Paulo sob o Império. São Paulo: Divisão do Arquivo Histórico, 1956-

1977. 6v. V.4. p.441. 

18 - R.G., 1822-1824. p.274, 278 e 279, 586. 

A propósito de Teixeira Cabral, encontramos o seguinte anúncio n’O Farol Paulistano: 

                                                             ANNUNCIOS 

José Antonio Teixeira Cabral, Teneute [sic] Coronel do Imperial Corpo de 
Engenheiros morador nas Casas pegadas com a Igrega do Rosario dos Pretos, 
do dia 5 de Novembro em diante, dá Aula de Arithmetica,, Gratis,, das 10 1/2 
da manhãa [sic] ate ao meio dia, por la Croix, e Bezout, e finda esta ensinará 
Geometria por Euclides, durante as ferias segundo se pratica nas Academias. 
Cf.: 
 

   ANNUNCIOS. O Farol Paulistano. São Paulo, 2 de novembro de 1830. p.1750. 

19 - MARTINS, op. cit., p.65. 

20-  DOC. INT., V.86. p.148. (ATAS do Conselho da Presidência, 1824-1829). 

RIBEIRO, José Jacintho. Chronologia paulista. São Paulo: Diario Official, 1899-1901. 2v. em 3. V.1. 

p.455. 

Segundo Ribeiro, o tenente-coronel José Maria de Melo era português. 

 21 - R.G., 1826-1828. p.92 e 93. 

 22 - Ibid., p.279. 

RIBEIRO, loc. cit. 

Tenente-coronel das Milícias, Quartim nasceu em Gibraltar e faleceu em São Paulo em 1846. 

Vindo para o Brasil, assentou praça no posto de capitão do Regimento de Curitiba em 1797. 

Reformou-se no posto mencionado inicialmente, do 1o Regimento de Cavalaria da Província. 

Tomou parte na bernarda de Francisco Inácio (1821). Cf.: 

AMARAL, Antônio Barreto do. Dicionário de história de São Paulo. Governo do Estado de São 

Paulo, 1980. p. 374. 

Nomeado em 1827 diretor do Horto Botânico, transformado em Jardim Público por sua sugestão, 

ocupou esse cargo até a morte. Para outras informações acerca desse militar, consulte-se: 

MORAES, Maria da Glória Quartim de. Reminiscências de uma velha. São Paulo: s.n., 1981. 

(Compilado por Yone Quartim). p.19 a 40. 

23 - CARTAS DE DATAS (1825 a 1829). p.18 e 52. 
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BARROS. A cidade e o planalto. V.1. p.224. 

24 - MARQUES, op. cit., V.1, p.227. (dados biográficos do engenheiro). 

MARTINS, op. cit., p.207. 

    25 - ACTAS, 1826-1829. p.485 e 486. 

R.G., 1829-1830. p.285 e 286. 

As lembranças de Maria da Glória Quartim de Morais (1850-1937) sobre o brigadeiro Oliveira 

enfatizam sua extrema cultura, fazendo-o amigo de intelectuais e artistas. De espírito 

voltairiano, cultivava flores e organizou notável mostruário de mineralogia. Cf.: 

MORAES, op. cit. p.9. 

26 - Ibid., p.324. 

 27- MESGRAVIS, Laima. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (1599? - 1884). São Paulo: 

Conselho Estadual de Cultura, 1975. p.136. 

 28 - TAUNAY, op. cit., V.5, p.428. 

 29 - R.G., 1833. p.250. 

  30 - R.G., 1836. p.78 e 79. 

  31 - FALLA, 7 de janeiro de 1836. In: ANNAES, 1835-1836. p.268. 

TAUNAY, op. cit., p.177 e ss 

     32- O Gabinete Topográfico foi criado pela lei provincial n.10 de 24 de março de 1835, tendo sido o 

projeto de lei apresentado à Assembleia pelo deputado Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

Cf.: 

ANNAES, 1835-1836. p.75 a 79, 208 e 209. 

Recentemente (2013) publicou-se um estudo em que se afirma que o primeiro diretor do 

Gabinete Topográfico foi o tenente-coronel José Marcelino de Vasconcelos, personagem pouco 

conhecido, de quem o autor do texto não adianta nenhuma informação. Descobrimos, porém, 

ser essa pessoa originária do Espírito Santo, onde fora comissionado, anos antes, no governo 

daquela província, tendo atuado como oficial de Engenharia em trabalhos de topografia e 

estatísticas. Depois, transferiu-se temporariamente para São Paulo e, entre 1835 e 1837, teve 

assento na Assembleia Provincial. Aceitou o cargo de diretor do Gabinete Topográfico em 

meados do ano de 1836, mas não permaneceu por muito tempo no posto, pois segundo uma 

notícia referida pelo historiador Taunay, publicada no Jornal do Comércio, da Corte, datado do 

dia 15 de janeiro de 1837, quem ocupava então o cargo de diretor do Gabinete era o próprio 

Marechal Müller. Ou seja, o forasteiro só teria ocupado o cargo de diretor do Gabinete 

Topográfico por menos de seis meses, um intervalo de tempo muito exíguo para alguém 

que quer se firmar num cargo de direção e imprimir a marca de sua presença numa 

instituição. Por outro lado, o Marechal Müller era um profissional muito respeitado na Província, 

e se não ocupou de imediato o cargo de diretor numa escola por cuja criação tanto lutou, foi 

certamente porque não quis ou porque estava por algum motivo impedido de aceitá-lo. Tanto 

que, quando o forasterio se afastou, ainda em 1836 supomos, foi ele quem assumiu o cargo que 

merecidamente era seu. Cf.: 

TAUNAY, op. cit., V.6, p.413 e 414. 

Em nossa concepção, é Müller quem deve ser considerado, portanto, como a verdadeira alma da 

escola de engenheiros práticos até 1841, ano em que  infelizmente faleceu.  

  33- O Gabinete iniciou as atividades em 1o de outubro de 1836, com catorze alunos, conforme Müller 

(Ensaio estatístico... p.261). Foi suspenso pela lei n.120, de 31 de março de 1838, e de novo 
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reativado pela lei n.145, de 12 de março de 1840, tendo sido o próprio Müller quem redigiu o 

projeto de lei de seu restabelecimento. Cf.: 

  MARTINS, op. cit., p.216. 

  ANNAES, 1840-1841. p.240, 241 e 336. 

34- FALLA, 7 de janeiro de 1843. In: ANNAES, 1842-1843. p.404. 

 MARTINS, loc. cit. 

35 - Ver a esse respeito: 

  CAMPOS. São Paulo em 1860. p.59 e ss. 

36 - DISCURSO, 7 de janeiro de 1837. In: ANNAES, 1837. p.173. 

RIBEIRO, op. cit., V.2, P.2, p.123. 

Segundo cópias de documentos originais a nós gentilmente cedidas pelo Sr. Antônio Augusto 

Bresser Ribeiro, em junho de 2000, Karl Abraham Bresser (1804-1856) era, de fato, agrimensor 

(Geometer [Feld- und Landmesser]), conforme especificado em carta de recomendação que o 

burgomestre de Krefeld endereçou ao major João Bloem. Natural dessa mesma cidade alemã 

(Renânia do Norte-Vestfália), pertencente naquele tempo ao reino da Prússia, Bresser tinha seus 

trabalhos considerados de grande utilidade, sendo muito estimado por seus concidadãos. 

Possuía profundos conhecimentos e habilidades em sua profissão e sua conduta, de acordo com 

o prefeito de Krefeld, era exemplar e irrepreensível. 

Assinou contrato por cinco anos com o governo da Província de São Paulo, representado pelo 

major Bloem, em Bremen no dia 1º de agosto de 1838, e por esse documento percebe-se que, 

embora nele também fosse qualificado como agrimensor, com diploma, a responsabilidade que 

iria assumir no Brasil era de um verdadeiro engenheiro, pois deveria elaborar planos, fazer 

orçamentos e dirigir obras na abertura de uma nova estrada de Santos. Segundo o contrato de 

trabalho, obrigava-se a dirigir e executar a construção de fornos de cal, serraria movida à água, 

moinho, olarias e alojamentos, além de outras edificações ligadas a essa estrada.  

Embora bem recomendado, sua atuação na difícil construção da Estrada da Maioridade foi 

simplesmente desastrosa. O presidente da Província Tobias de Aguiar examinou pessoalmente a 

estrada em companhia do major Bloem e decidiram que as obras, de tão malconduzidas, 

deveriam ser paralisadas (1840). Bresser foi então responsabilizado pelos erros de execução. 

Afastado em 1841 da direção dos trabalhos, conseguiu, contudo, manter-se sob contrato durante 

muitos anos pelo governo da Província, sendo a ele destinadas outras tarefas, que, 

aparentemente, soube desempenhar a contento. 

Faleceu de hidropisia aos 52 anos de idade, em 27 de março de 1856. Casado na Alemanha, sua 

mulher viera com ele para o Brasil, conforme indica seu contrato de trabalho, mas retornara mais 

tarde definitivamente para o seu país de origem. Abandonado, Bresser uniu-se maritalmente a 

Ana Clara Muller (1813-1891), nascida na Europa e falecida em São Paulo. Protestante, 

converteu-se ao catolicismo, tendo sido sepultado no jazigo da Irmandade de São Benedito, na 

Igreja de São Francisco, como se lê no assentamento de óbito existente no Arquivo da Cúria 

Metropolitana. Cf.: 

ANNAES, 1837. p.173. 

RIBEIRO, op. cit., V.2, P.1, p.123. 

FALA, 7 de janeiro de 1840. In: ANNAES, 1840-1841, p.85. 

DISCURSO, 16 de março de 1840. In: ANNAES< 1840-1841, p.232. 

FALLA, 7 de janeiro de 1841. In: ANNAES, 1840-1841, p. 381. 

RELATORIO, 7 de janeiro de 1841. In: ANNAES, 1840-1841, p. 581. 
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 FALLA, 7 de janeiro de 1842. In: ANNAES, 1842-1843, p. 102. 

DER Bürgermeister von Krefeld an Major Johan Bloem. Carta datada de 15 de junho de 1838. 

Cópia cedida pelo sr. Antônio A. Bresser Ribeiro. 

DIENSTVERTRAG des C. A Bresser. Contrato datado de 1.º de agosto de 1838. Cópia cedida pelo 

sr. Antônio A. Bresser Ribeiro.  

ASSENTAMENTO de óbito de C. A. Bresser. (São Paulo, Arquivo da Cúria Metropolitana. Estante 

03, Prat. 01, livro 25. fl.57.) Cópia cedida pelo sr. Antônio. A. Bresser Ribeiro. 

DECLARAÇÃO de estrangeiro feita por C. A. Bresser. (SÃO PAULO. DEPARTAMENTO DO 

ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de lançamento de declaração de 

estrangeiros.V.252-A-8-31-1833 a 1858, fl.3v.). Cópia cedida pelo Sr. Antônio A. Bresser Ribeiro. 

Sobre o major João Bloem, engenheiro alemão naturalizado brasileiro, sabe-se que trabalhou em 

Pernambuco, onde ocupou durante certo tempo o cargo de diretor de obras públicas. Em São 

Paulo, foi diretor da fábrica do Ipanema de 1835 a 1842. Envolveu-se na revolução liberal que 

estourou nesse último ano; caído em desgraça, suicidou-se no Rio de Janeiro tempos depois (em 

1851, de acordo com anotações existentes no Instituto Hans Staden). Uma obra sua é o Asilo 

Santa Isabel, de Salvador, iniciado em 1848. Cf.: 

FREYRE, Gilberto. Um engenheiro francês no Brasil. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1940. p.92. 

SOUSA, Alberto. Arquitetura neoclássica brasileira: um reexame. São Paulo: Pini, 1994. p. 93. 

TELLES, Pedro C. Silva. História da engenharia no Brasil, séc. XVI a XIX. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 1984. p.136 e 472. 

  37- FALLA, 7 de janeiro de 1842. In: ANNAES, 1842-1843. p.102. 

  38- Criado pela lei n.36 de 15 de março de 1844. Cf.: 

MARTINS, op. cit., p.316. 

  39- A Diretoria de Obras Públicas foi instalada em 9 de novembro de 1844 sob as ordens de Pereia, 

cuja nomeação remontava a 31 de outubro desse ano. Em novembro do ano seguinte já ocupava 

o cargo de diretor Francisco Antônio de Oliveira, conforme documentos manuscritos consultados 

no ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (Ordens 5144 e 5146). 

  40- Lei n.307, de 12 de março de 1846. Cf.: 

ANNAES, 1846-1847. p.319 a 321. 

  41- ANNAES, 1855. p.332. 

A diretoria foi extinta pela lei n.330, de 19 de fevereiro de 1847. Cf.: 

ANNAES, 1846-1847. p.525. 

  42-SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. Ordem 

5144. Relação dos Membros da Directoria geral de Obras Publicas da Provincia de S. Paulo, e 

Engenheiros Civis, com declaração dos empregos a que se achão commetidos. São Paulo, 14 de 

dezembro de 1844. Assinado pelo coronel presidente João Florêncio Pereia. 

    43- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. Ordem 

5144. O presidente da Província aprova a proposta de Pereia e nomeia antigos alunos do 

Gabinete Topográfico para ajudantes. São Paulo, 20 de dezembro de 1844. Assinado por Manuel 

da Fonseca Lima e Silva. 

44 - DISCURSO, 7 de março de 1845. In: ANNAES, 1844-1845. p.499. 

45 - Lei n.265, de 19 de fevereiro de 1845. Cf.: 

 ANNAES, 1844-1845. p.508 e 509. 

46 - Lei n.307, de 12 de março de 1846. Cf.: 

  ANNAES, 1846-1847. p.319 a 321 
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          47 - MÜLLER, Daniel P. Ensaio d’um quadro estatístico da Provincia de São Paulo. 3a ed. (fac-similar). 

São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 1978. p.261. 

FALLA, 7 de janeiro de 1844. In: ANNAES, 1844-1845. p.59. 

 

Vinte e tres alumnos matricularão-se no 1o anno do Curso d’Engenheiro 
d’Estradas, como se vê no mappa no 10, dos quaes unicamente 7 ficarão 
habilitados a fazer exames, sendo 5 approvados plenamente, e 2 
simplesmente. 

 

 48 - Lei n.330, de 15 de fevereiro de 1847. Cf.: 

ANNAES, 1846-1847. p.525. 

Lei n.388, de 23 de abril de 1849, artigo 24. Cf.: 

ANNAES, 1848-1849. p.572 e 583. 

A lei n.412, de 22 de junho de 1850, determinou que o presidente da Província estava autorizado 

para mandar passar, aos alunos do Gabinete Topográfico que se mostrassem devidamente 

habilitados, cartas de que tratava a lei no artigo 3o, parágrafo 7o. Cf.: 

ANNAES, 1850-1851. p.254 e 255. 

 49 -Gomide consta como ainda trabalhando na repartição de obras públicas no almanaque de 1887. 

Cf.: 

ALMANACH da Provincia de S. Paulo: administrativo, industrial e commercial para 1887. Quinto 

anno. São Paulo: Jorge Seckler, [1887?]. p.66. 

50- BLAKE, Augusto V.A. Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1883-1902. 7v. V.1. p.101 e 435. 

No periódico humorístico O Polichinello, de 10 de dezembro de 1876, encontramos também 

dados biográficos complementares relativos a Antônio Alexandrino dos Passos Ourique. De 

origem humilde, Alexandrino, já formado pelo Gabinete Topográfico, teve ocasião de projetar 

uma das decorações efêmeras executadas para comemorar a visita imperial de 1846. Com oito 

colunas toscanas e pintado por Jorge Vedras, o pórtico (conhecido sob o nome de pórtico dos 

artistas) foi erguido entre o Largo da Liberdade e o de São Gonçalo. Por esse trabalho foi 

agraciado pelo Imperador com a Ordem da Rosa. Cf.: 

O POLICHINELLO. ed. fac-similar. São Paulo: IMESP/DAESP, 1981. (p. 7 do n.º 35).  

51- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. 

Ordem 5144. Lista dos Alumnos do 1o Anno do Gabinete Topographico com todas as notas e 

materias que cursarão. São Paulo, 11 de novembro de 1844. Assinado pelo 1o tenente dos 

Engenheiros e diretor do gabinete José Jacques da Costa Ourique. 

52- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. 

Ordem 5144. Programma d’Estudos para o Gabinete Topographico apresentado á Commissão 

encarregada de sua organisação por José Jacques da Costa Ourique. São Paulo, 9 de dezembro de 

1844. [ass.] João Florêncio Pereia, coronel presidente. 

53- MARTINS, op. cit., p.216. 

    BLAKE, op. cit., V.5, p.141 e 142. (Dados biográficos do engenheiro). 

54- MARTINS, op.cit. 

55- ANNAES, 1840-1841. p.180, 187, 196, 199, 209. 

56- ANNAES, 1863. p.320. 

57- DISCURSO, 16 de março de 1840. In: ANNAES, 1840-1841. p.232. 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 111 

 

 

 

 

 

. 

58- ANNAES, 1840-1841. p.180. 

59- Ibid., p.199 e 209. 

60-TABELLA demonstrativa do orçamento de despeza da Provincia do Rio de Janeiro para o anno 

financeiro de 1839-40 com a Escola d’architectos medidores. (ANNEXOS, 4o). In: DISCURSO [do 

presidente da Provincia do Rio de Janeiro], março de 1838. 

TELLES, op. cit., p.90. (Dados biográficos do engenheiro). 

Porfírio certamente se sentia orgulhoso desse seu professor. Em parecer exarado na condição de 

engenheiro fiscal do governo nas obras do teatro provincial de São Paulo, em que justificava a 

maneira pela qual se construíam as fundações e contra a qual se erguiam graves suspeitas por 

parte do governo, Porfírio afirmava que os trabalhos estavam de acordo com o prescrito pelos 

“calculos e practica do distincto engenheiro brasileiro, meu respeitavel mestre, o Exm. brigadeiro 

Pedro de Alcantara Bellegarde, em seu tratado de construcções civis (art. 97 sobre fundações)”. 

Cf.: 

EXPEDIENTE da Presidencia. O Publicador Paulistano. São Paulo, 17 de abril de 1858. p.1 e 2. 

       61-Segundo o relatório do presidente da Província do Rio de Janeiro que consultamos, o curso 

fluminense sempre teve estrutura precária. Criado pela lei n.59, de 13 de dezembro de 1836, e 

ampliado pela de n.122, de 30 de abril de 1838, foi suprimido no final do ano que letivo de 1846, 

em conformidade com a lei n.329, do ano anterior. As críticas mais sérias que recebeu esse curso 

foram as que constataram que as disciplinas eram insuficientes para formar hábeis engenheiros. 

Seus alunos, no máximo, seriam bons agrimensores e arquitetos, pois não recebiam 

conhecimentos indispensáveis sobre cálculo, astronomia, trigonometria esférica e ciências de 

aplicação. E de acordo com as leis imperiais, apesar de formado em agrimensura, o profissional 

saído dessa escola não podia dirigir uma medição judicial sem decisão prévia do juiz que a ela 

presidisse nomeando-o piloto de medição, ou sem um acordo das partes para tal nomeação. Não 

havia, portanto, futuro para engenheiros tão pouco habilitados, concluía o presidente João 

Caldas Viana (1837-1891) em seu relatório lido em 1o de março de 1844, muito embora ainda 

cogitasse converter o Curso de Engenheiros em simples escola de construtores, à semelhança do 

que havia em França. Cf.: 

RELATORIO, 1o de março de 1844 (Província do Rio de Janeiro). p.38 e 39. 

62 - ANNAES, 1842-1843. p.64. 

63 - ATAS, 1875. p.134 e 135. 

ATAS, 1877. p.29. 

SYNOPSE DOS TRABALHOS DA ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE S.PAULO NA 

SESSÃO ORDINARIA DE 1884.  S.Paulo: Typ. do Correio Paulistano, 1884. p.11. 

De acordo com a última fonte acima relacionada, Porfírio só conseguiu aposentar-se em 1884. 

       64 - SÃO PAULO (ESTADO). GOVERNO DO ESTADO. São Paulo, onde está sua história. São Paulo: 

1981. p.67 (doc. n.127). 

   65 - ANNAES, 1844-1845. p.177. 

   66 - ANNAES, 1855. p.15 a 17, 112, 252. 

DISCURSO, 15 de fevereiro de 1855. In: ANNAES, 1855. p.375. 

67 - DISCURSO, 2 de fevereiro de 1858. In: ANNAES, 1858. p.492. 

ATAS, 1861. p.173. 

68 - ATAS, 1861. p.109 e 110. 

RELATORIO, 19 de março de 1862. p.48. 
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SÃO PAULO (ESTADO). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da 

capital. Ordem 904. Ofício datado de 15 de janeiro de 1856 e assinado por José Porfírio de Lima. 

Acompanha planta do térreo da casa que servia de Hospício de Alienados. 

69 - ELEIÇÕES. Correio Paulistano. São Paulo, 5 de setembro de 1856. p.4. 

70 - CAMPOS. São Paulo em 1860. p.33 e 34. 

          71 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. Ordem 

5144. Ofício endereçado ao presidente da Província solicitando autorização para se fazer 

acompanhar pelo engenheiro Bresser na vistoria à matriz de Santo Amaro, conforme estava 

designado. São Paulo, 18 de setembro de 1844. Assinado pelo inspetor interino das obras 

públicas, José Porfírio de Lima. 

72 - ANNAES, 1846-1847. p.178. 

73 - DISCURSO, 1o de maio de 1852. In: ANNAES, 1852-1853. p.175. 

74 - Ibid., p.176. 

75 - RELATORIO geral do estado das obras publicas provinciaes..., 20 de março de 1852. p.7. In: 

DOCUMENTOS que acompanhão o discurso.... 1o de maio de 1852. 

 76 - Dados biográficos desse engenheiro em: 

BLAKE, op. cit., V.3, p.212 a 215. 

     77 - ANNAES, 1857. p. 563 

No Arquivo da Imigração Alemã do antigo Instituto Hans Staden, hoje Instituto Martius-Staden, 

encontramos assentados alguns dados sobre Hermann Bastide, nascido em Neisse (Alta Silésia) 

em 9 de dezembro de 1816. Casado com Bertha, de Breslau (Baixa Silésia, hoje região polonesa), 

veio para o Brasil entre 1848 e 1850. Viveu com sua mulher e seis filhos em Santos. No arquivo do 

instituto há também uma cópia de seu diário de 1851, cedida por uma descendente (Eva H. J. 

Schmidt) que o enviou da Europa, com notas adicionais sobre o engenheiro e o pai deste. 

78 - RELATORIO geral do estado das obras provinciaes..., 20 de março de 1852. p.37. 

Ver também nota n.75. 

79 - ANNAES, 1857. p.563 

ANNAES, 1852-1853. p. 181. 

80 - TAUNAY, op.cit.,V.4, p. 240, 278 e 313. 

81 -  Ver dados biográficos desse engenheiro, notável por sua versatilidade profissional, em: 

RIBEIRO, op.cit.,V.2, P.1, p.87. 

De acordo com documentos do ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Carlos Rath 

(c. 1801-1876) já estava dirigindo trabalhadores alemães em 1839, ano em que comunicou ao 

presidente da Província, em 6 de junho, a fuga de dois deles (Obras Públicas, Ordem 5140). 

Pesquisas recentes indicam que era proveniente do reino de Würtenberg. Viúvo duas vezes, veio 

sozinho para o Brasil; muitos anos depois, veio juntar-se ao pai um de seus filhos chamado Carlos 

Daniel Rath. Aqui, Carlos Daniel trabalhou como desenhista no serviço público provincial. 

    82 - FALLA, 1o. de maio de 1852. In: ANNAES, 1852-1853. p.190. 

    83 - Ibid., p.183. 

    84- Segundo informações que obtivemos da pesquisadora Marlis Schultze (depoimento dado em 17 

de novembro de 1992) Hermann Günther foi o primeiro diretor da colônia D. Francisca (1849), 

sociedade colonizadora de Hamburgo. Viera delimitar as terras da princesa desse nome. Daí 

retirou-se em março de 1851, depois de ter sido acusado de desviar verbas sob sua 

responsabilidade. Transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde abriu um armazém de secos e 

molhados. Veio depois para São Paulo, onde já se achava trabalhando para Província em 1853 
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(ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da Capital, Ordem 897). Na 

Capital, em 1854, chegou a assinar um contrato de fornecimento de gás hidrogênio para 

iluminação, mas logo pediu rescisão contratual. Enquanto isso, sua mulher, Julie Engell, abria um 

colégio para moças na cidade. Retiraram-se em 1855 para Limeira, onde Julie manteve outro 

colégio. Günther trabalhava então para a Província na manutenção da estrada que seguia de 

Campinas à Constituição e Santa Bárbara (RELATORIO, 15 de fevereiro de 1856). Em 1857 

envolveu-se novamente em desvios de verbas (29 contos). Tentou defender-se, mas ao que 

parece foi obrigado a pedir demissão. Desapareceu desde então. Sua mulher voltou à Alemanha, 

e depois morou na Suíça. Segundo a pesquisadora Schultze, era uma verdadeira feminista; 

escreveu livros e em Limeira conheceu o pastor James Cooley Fletcher (1823-1901), ocasião em 

que lhe cedeu um de seus desenhos, representando a Serra do Mar vista da Baixada Santista, 

publicado num dos livros deste autor norte-americano.  

85 - FALLA, 25 de junho de 1848. In: ANNAES, 1848-1849. p.130. 

Lei n.360, de 18 de setembro de 1848. Cf.: 

Ibid., p.278. 

86 - SANT’ANNA, Nuto. São Paulo histórico. São Paulo: Departamento de Cultura, 1937- 1944. 6v.V.1. 

p.167 e ss. 

87 - O VARADOURO de Ararapira. O Publicador Paulistano. São Paulo, 17 de maio de 1858. p.3. 

88 - ATAS, 1848-1849. p. 122 e 178. 

ATAS, 1853-1854. p. 71. 

89 - FALLA, 1o de maio de 1852. In: ANNAES, 1852-1853. p. 182. 

90 - ATAS, 1850-1851. p.104, 105, 276 e 279. 

RELATORIO geral do estado das obras provinciaes..., 20 de março de 1852. p.36. 

Ver também nota n.75. 

91 - TAUNAY, op.cit.,V.6, p.218, 231 a 233. 

          ATAS, 1848-1849. p.137 e 153, 223 e 224. 

92 - Lei n. 458, de 2 de maio de 1853, artigo 7o. Cf.: 

ANNAES, 1852-1853. p.691. 

93 - ANNAES, 1857. p.467. 

94 - Ver nota n. 92. 

95 - DISCURSO, 15 de fevereiro de 1855. In: ANNAES, 1855. p.370 e 371. 

96 - Ibid. p.370. 

97 - ANNAES, 1857. p.470. 

98 - Ibid. p. 435 e 473. 

99- RELATORIO, 2 de fevereiro de 1858. In: ANNAES, 1858. p. 530 e 53l. 

Ao analisar em 1861 as suas várias propostas para a canalização de águas da Cantareira, a 

Comissão Permanente da Câmara levantou sérias suspeitas sobre a integridade de caráter e 

competência profissional desse engenheiro inglês. A verdade é que muitos dos engenheiros 

estrangeiros que por aqui apareciam nada mais eram que meros aventureiros, pretendendo 

lograr a boa fé de autoridades desavisadas. Cf: 

ATAS, 1861. p. 119 e 125. 

  100- ANNAES, 1858. p.702 e 708. 

  101- Não devemos esquecer que Porto Alegre talvez conhecesse muitos dos segredos da arquitetura 

teatral, já que, enquanto permaneceu em Paris (1831-1834), morou em casa do irmão do pintor 

Jean-Baptiste Debret, seu amigo e antigo professor na Academia Imperial de Belas Artes. 
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François Debret (1877-1850) era arquiteto e, segundo as memórias de Porto Alegre, grande 

especialista em arquitetura teatral. Aparentemente, em resposta à violenta crítica que fez a 

Cabral Teive, os detratores de Porto Alegre conseguiriam mais tarde nomear o antigo 

pretendente à construção do teatro paulista para a Cadeira de Pintura Histórica, na Academia 

Imperial de Belas Artes. Fato que levou Porto Alegre a renunciar ao cargo de diretor do 

estabelecimento. 

      102-AMARAL, Antônio Barreto do. História dos velhos teatros de São Paulo. São Paulo: Governo do 

Estado de São Paulo, 1979. Reprodução entre p.61 e 63. 

103- COMO está o Sr. da Praça do Mercado. Correio Paulistano. São Paulo, 30 de novembro de 1867. 

p.2. 

As frequentes consultas a Porto Alegre pelo governo paulista durante os anos de 1850, 

constituem decerto os reflexos mais legítimos da chamada Missão Francesa de 1816 em nosso 

meio, através da sua herdeira direta, a Academia das Belas Artes, da Corte. 

   104 - RELATORIO, 2 de fevereiro de 1859. In: ANNAES, 1859.  p. 588. 

105 - Esse fato foi reconstituído por meio de vários documentos: 

RELATORIO, 2 de fevereiro de 1858. In: ANNAES, 1858. p.515. 

RELATORIO, 14 de maio de 1861. p.7. 

ANNEXO X. p. 3 a 5. In: ANNEXOS ao relatorio, 2 de março de 1861. 

OBSERVAÇÕES, 11 de janeiro de 1860. p.[19] e 20. In: DOCUMENTOS com que o... Presidente 

da Provincia instruio o relatorio.... 2 de fevereiro de 1860. 

ANNAES, 1863. p. 319 a 323. 

106- Um dos engenheiros nacionais atraídos pelas novas condições apresentadas pela Província foi 

certamente Manuel Furquim de Almeida Nogueira, formado na Escola Central, do Rio de Janeiro. 

Em 1864, apresentou seu diploma para registro e ofereceu seus serviços à Câmara da Capital. Cf.: 

ATAS, 1864. p.111. 

107 - ANNAES, 1860. passim. 

108 - ANNAES, 1862. p. 224 e 225. 

109 - RELATORIO, 14 de maio de 1861. p.7. 

110 - ANNAES, 1862. p.317. 

111 - ANNAES, 1863. p.394 a 397. 

112 - ANNAES, 1863. p.319 a 323 (27o sessão ordinária em 16 de março de 1863). 

Na sessão de 16 de abril de 1863 foi retomada a discussão orçamentária e o deputado padre 

Valadão defendeu a competência profissional e o direito dos antigos alunos do Gabinete 

Topográfico de serem chamados engenheiros. Tomaram parte neste novo debate Paula Sousa, 

Martim Francisco e João Teodoro Xavier. Cf.: 

Ibid., p. 523 e 524. 

113 - Ibid., p. 322. 

114 - E isso era até admitido pelo deputado Martim Francisco: 

 

Nem culpo aos actuaes engenheiros por não terem os conhecimentos 
profissionaes indispensaveis para a factura das estradas, porque elles não 
estudaram, não se lhes ensinou, e porisso não podiam saber. Cf.: 

 

  Ibid. 
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      115- Saturnino Francisco de Freitas Vilalva, falecido em 1896, prestou relevantes serviços à Província 

de São Paulo. Foi o engenheiro que se encarregou da construção da estrada de Graciosa no atual 

estado do Paraná, segundo nos conta Antônio Egídio Martins. Cf.: 

MARTINS, op.cit. p. 337. 

          116-N’O Polichinello, jornal satírico paulistano, lemos algumas poucas linhas sobre o engenheiro João 

José Soares. Nascido em 1822, esse “engenheiro civil”, como era chamado, foi muito apreciado 

pelos contempor}neos por se ter mostrado poeta de talento; “vegetou como chefe de secç~o da 

Secretaria do Governo d’esta Provincia e morreu obscuro” dizia o jornal, sem precisar a data de 

sua morte (25 de maio de 1876, segundo Antônio Egídio Martins). Cf.: 

O POLICHINELLO. ed. fac-similar. [p.7 do n.º 8]. 

MARTINS, op. cit, p. 217. 

117 - REVISTA dos Jornaes. Correio Paulistano. São Paulo, 17 de março de 1877. p.2 

      118- GRAHAN, Richard. Grã-Bretanha e o início da modernização do Brasil, 1850 - 1914. São Paulo: 

Brasiliense, 1973. p.67 a 69. 

RELATORIO, 3 de fevereiro de 1864. p.11. 

GODOY, Joaquim F. de. A provincia de São Paulo. 2 ed. fac-similar. São Paulo: Governo do Estado 

de São Paulo,1978. p.99. 

ANNEXO n. 21, p.45 In: RELATORIO, 25 de abril de 1869. 

TELLES, op.cit., p.212. 

   119- RELATORIO, 24 de setembro de 1862. p.14. 

RELATORIO, 2 de fevereiro de 1863. p.7. 

  120- RELATORIO, 24 de julho de 1865. p.13 e 14. 

  121- RELATORIO, 3 de fevereiro de 1864 .p.12. 

Na década de 1880 havia um engenheiro inglês trabalhando na Minas and Rio de Janeiro Railway 

de nome Bennaton. Sem dúvida é o mesmo engenheiro que aqui nos ocupa. No relatório 

presidencial acima citado é dito que Newton Bennaton era brasileiro, decerto porque se tinha 

naturalizado. Conta-nos Gilberto Freire que o engenheiro inglês Bennaton era casado com 

brasileira (Guilhermina Freire Bennaton, segundo informações fornecidas na web por um dos 

seus descendentes, Luís Bennaton, de Guararema, Estado de São Paulo). 

Newton Bennaton, em 1873 era engenheiro de 1a classe e trabalhava no prolongamento da 

Central do Brasil para São Paulo (na época, D. Pedro II). Sabemos também que foi um dos sócios 

fundadores do Clube de Engenharia da Corte. 

Em pesquisa desenvolvida por Egon e Frieda Wolff, descobrimos que Newton Bennaton era de 

origem judaica, primo de Charles Nathan, este último inglês, residente na Corte e amigo do 

Imperador Pedro II. O pai de Newton, Nathan Nathan, alterara o sobrenome para Bennaton, que 

é a contração de seu nome em hebraico: Nathan ben Nathan. Charles Nathan e Newton 

Bennaton estão na origem da cidade paulista de Americana, criada por imigrantes agricultores 

originários do sul dos EUA. Por uma petição dirigida ao Imperador, datada de 1870, sabe-se que a 

Fazenda Funil, onde surgiu Americana, fora adquirida por Charles Nathan para assentamento dos 

imigrantes.  Newton foi o responsável pela confecção de dois mapas da região que 

acompanhavam o requerimento. 

Recentemente (2009) localizamos na web um descendente da família Bennaton (Wolf-Dieter 

Gómez Ringe, da Alemanha), discorrendo sobre ela.  Disse que os Nathan eram judeus de origem 

sefardim, emigrados para os Países Baixos, durante o período da perseguição religiosa na 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 116 

 

 

 

 

 

Península Ibérica. Trabalhavam como lapidadores de diamante, quando se transferiram para a 

Inglaterra no final do século XVIII. 

 Cf.: 

FREYRE, Gilberto. Ingleses no Brasil. Rio de Janeiro: J.Olympio, 1948 p.124. 

TELLES, op.cit., p. 189. 

FIGUEIRA, Manoel F. Memoria Historica da Estrada de Ferro Central do Brazil. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1908. p.766. 

RELAÇÃO alphabetica dos socios de 31 de julho de 1886. Revista do Club de Engenharia. Rio de 

Janeiro,v.8, 107-114,1887. p.108. 

             WOLFF, Egon e Frieda. D. Pedro II e os judeus. [S~o Paulo]: Ed. B’nai B’rith,     1983.p. 23 e 24. 

             SEARCHING Bennaton Relatives. 
              Disponível em: <http://boards.ancestry.com/surnames.bennaton/1.5/mb.ashx> 
              Acesso em 16 de outubro de 2009 
              SEARCHING Bennaton Relatives. 

Disponível   em <http://boards.ancestry.com/thread.aspx?mv=flat&m=1&p=surnames.bennaton> 
Acesso em 16 de outubro de 2009 

122 - LEGISLAÇÃO PROVINCIAL, ANNO DE 1861. [São Paulo?: s.n, 186- ]. p.28. 

Os vencimentos de Bennaton foram logo reduzidos à metade e isso provocou seu imediato 

pedido de exoneração do serviço público em maio de 1864. (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, Obras Públicas, Ordem 5157). Conservou-se, no entanto, durante alguns anos 

na Província, atuando principalmente em projetos ferroviários e desenvolvendo outros trabalhos, 

quando solicitado. 

 123 - ATAS, 1865.p.238 a 240. 

RELATORIO, 2 de fevereiro de 1865. p.68. 

RELATORIO, 3 de fevereiro de 1866.p.66. 

 124 - RELATORIO, 3 de fevereiro de 1866. p.49 e 50. 

 125 - ANNAES, 1869. p.173, 176. 

RELATORIO, 2 de fevereiro de 1868. p.45. 

126 - ANNAES, 1868. p.150. 

 127 - ATAS, 1879. p.11, 24 e 28. 

Ver dados biográficos desse engenheiro em: 

RIBEIRO, op.cit.,V.1, p.325. 

128- RELATORIO, 2 de fevereiro de 1868. p.45. 

129- RELATORIO, 24 de julho de 1865. p.6. 

130- RELATORIO, 24 de abril de 1868. p.10. 

131- Ver dados biográficos desse engenheiro em: 

       DR. ANTONIO Francisco de Paula Souza, 1843-1917, notas biográficas. Revista Polytechnica. 

número extraordinário. São Paulo, 1-12, abr. 1918. 

    132- ANNAES, 1858. p. 292 a 305. 

    133- ANNEXO n. 21.p.46. In. RELATORIO, 25 de abril de 1869. 

    134- NOTICIARIO. Correio Paulistano. São Paulo, 3 de setembro de 1868. p.1. 

    135- ANNAES, 1869. p. 173. 

    136- Ver nota n. 131. 

     137- OBRAS publicas. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de outubro de 1868. p. 2 e 3. 

  138- Ibid. 

http://boards.ancestry.com/thread.aspx?mv=flat&m=1&p=surnames.bennaton
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A lei que exigia apresentação de títulos e cartas de habilitação por parte dos engenheiros que 

quisessem entrar no serviço público é a de n. 3001, de outubro de 1880. Pelo decreto n.8159, de 

julho de 1881, aos engenheiros ingleses bastaria apresentar o diploma de sócio efetivo do 

“Instituto de Engenheiros Civis de Londres”, “porque n~o havia na Gr~-Bretanha nenhuma escola 

que conferisse diplomas formais de engenheiro”. Cf. 

TELLES, op. cit., p.470. 

  139 - A PEDIDO. Correio Paulistano. São Paulo, 6 de agosto de 1867. p.3. 

Jorge Black Scorrar era filho de George Scorrar, ferreiro e “capitalista” inglês estabelecido em 

São Paulo, segundo o almanaque paulista de 1857. Formou-se na Academia Técnica e Industrial, 

de Berlim. Faleceu em 30 de agosto de 1929, com 82 anos de idade. Ocupou o cargo de 

engenheiro-chefe da San Paulo Railway, da Ituana, da Sorocabana e da Rio-Clarense, em diversas 

épocas. Foi presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Rio Claro de 1892 a 1895. Cf.: 

ALMANAK Administrativo, Mercantil e Industrial da Provincia de S.Paulo para o anno de 1857. 

Org.e red.por Marques & Irmão. 1o anno. São Paulo: Typ. Imparcial, 1856. p.150 e 132. 

GASPAR, Antonio Francisco. Historia da fundação da Estrada de Ferro Sorocabana, 1870-1875. São 

Paulo: Eugenio Cupolo, 1930. p.236. 

140 - ANNEXO s/n [Inspetoria Geral das Obras Publicas], 15 de janeiro de 1870. p.1. In: RELATORIO, 2 

de fevereiro de 1870. 

Francisco Gonçalves Gomide acabou dispensado em 6 de dezembro de 1870, entrando dois 

novos engenheiros na inspetoria: Jerônimo Luís Ribeiro e, no lugar de Gomide, Aristides Galvão 

de Queirós. Mais tarde, Gomide retornaria à repartição de obras públicas. 

   141 - Ver nota n. 49. 

   142 - ANNAES, 1863. p.320. 

   143- ALMEIDA, João Pedro. Relatorio apresentado ao Exm.Presidente da Provincia de S.Paulo pelo 

Inspetor Geral de Obras Publicas... no anno de 1872. S.Paulo: Typ. Americana, 1873. p.4. 

 144 -Id., ibid. 

 145 - ANNEXO n. 30.p.223 a 225. In: RELATORIO, 5 de fevereiro de 1874. 

 146- Sobre a longa campanha corporativa movida na Primeira República pelos engenheiros 

diplomados contra os profissionais não qualificados, na busca de reservar para si parcela 

considerável do mercado de trabalhos de construção, consulte-se: 

FICHER, Silvia. Ensino e profissão. São Paulo: tese de doutoramento, FFLCHUSP, 1989.2v.V.1. 

p.284 e ss. 

Nessa obra tomamos conhecimento de que já em 1886 o Instituto Politécnico Brasileiro, sediado 

na Corte, havia encaminhado ao Ministério da Agricultura e Obras Públicas ofício em que eram 

requisitadas “medidas restritivas para o exercício da Engenharia e da Arquitetura”. N~o era 

propósito do instituto extinguir a classe dos construtores ou mestres de obras, mas impedir “a 

concorrência, em terreno igual, de indivíduos sem a mínima habilitaç~o técnica”. Pretendiam 

ainda os engenheiros criar um curso de arquitetura na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 

limitando o curso existente na Academia das Belas Artes “{ formaç~o de artistas desenhistas”, e 

exigir a “apresentaç~o de projeto feito por arquiteto habilitado para obtenção de alvará de 

construç~o nas capitais e principais cidades do Império”. Vê-se por aí que também os arquitetos 

formados na academia constituíam rivais, que, por terem uma formação essencialmente 

artística, não estavam, na ótica dos engenheiros, à altura de ombrear com os profissionais 

dotados dos conhecimentos técnico-científicos necessários à realização de projetos 

arquitetônicos. 
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Por detrás dessa luta corporativa descobrem-se não só razões de cunho ideológico, traduzidas na 

defesa dos valores da sociedade capitalista, mas também de cunho social, pois no último terço 

do século passado, como veremos adiante, a maioria dos engenheiros civis brasileiros que 

iniciavam suas atividades profissionais tinha origem nos degraus mais altos da escala social, ao 

contrário dos empíricos, em geral pertencentes à camada dos oficiais mecânicos. 

Ao se referir num de seus ensaios ao desenvolvimento da plena burocratização ocorrida no 

capitalismo, repara o sociólogo Max Weber (1864-1920) que a exigência de apresentação de 

diplomas universitários para o preenchimento de cargos em escritórios e repartições teve como 

resultado impedir que jovens de talento, mas sem recursos para fazer os estudos necessários, 

atingissem cargos social e economicamente vantajosos. Cf.: 

WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p.279. 

    147- ATAS, 1870. p.31. 

O Regulamento Interno da vila de Araruama, publicado como anexo na obra de Cortines Laxe 

sobre o Regimento das Câmaras Municipais (lei de 1o de outubro de 1828), trazia explicitamente 

no seu capítulo IX (Dos arruadores) art.29:  

 

Os arruadores serão mestres carpinteiros architectos. Cf.: 

 

 LAXE, J.B. Cortines. Regimento das Camaras Municipaes ou Lei de. 1o de Outubro de 1828. p.300. 

       148 -  ATAS, 1857. p.118. 

    149 - Já na sessão de 29 de setembro de 1870, o vereador Pacheco de Toledo havia conseguido que 

fosse aprovada uma proposta para que a partir daquela data em diante todas as obras e 

consertos da Câmara fossem feitos debaixo da fiscalização do engenheiro municipal, e que uma 

vez concluídos enviasse ele informações a respeito, para ficar a Municipalidade ciente de que as 

obras estavam “bem acabadas e perfeitas”. Cf.: 

ATAS, 1870. p.154. 

150 - ATAS, 1877. p.187 e 188. 

151 - ANNAES, 1874. p.45. 

152 - RELATORIO, 14 de fevereiro de 1875. p.37. 

153 - Esse fenômeno, já observado por Kidder em 1839, acentuou-se de maneira dramática com a 

instalação das ferrovias. 

154 - EGAS, Eugenio. Galerias dos presidentes de S. Paulo; periodo monarchico, 1822- 1889. São Paulo: 

Secç~o de Obras d’O Estado de S. Paulo, 1926. V.1. p.480. 

       155 - A obra do Palácio do Tesouro Provincial só seria submetida à inspeção do engenheiro a serviço da 

Província Trigo de Loureiro na gestão de Sebastião Pereira, em 1875. Cf.: 

RELATORIO, 2 de fevereiro de 1876. p.61. 

       156- ANNAES, 1875. p.49 e 50. 

A indignação dos liberais contra Antônio Bernardo Quartim era em grande parte causada pelo 

fato de ele não ser engenheiro: 

 

Mas o Sr. Quartim não é engenheiro; e, como é que, havendo na capital uma 
repartição de obras publicas, com a qual a provincia despende para mais de 
40.000 $ annuaes, tendo-se de fazer uma obra importante como essa do 
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mercado novo, vão-se lançar mão do Sr. Quartim, que, embora muito boa 
pessoa, não serve para estas cousas? 

 

157 - ANNAES, 1874. p.46 e 47. 

          ATAS, 1874. p.27. 

158 - ANNAES, 1875. p.286. 

           ATAS, 1874. p.126. 

159 - ANNAES, 1874. p.46 e 47. 

160 - NOTICIARIO. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 27 de janeiro de 1875. p.2. 

161 - EDIFICIO da instrucção publica. Diario de S. Paulo. São Paulo, 23 de janeiro de 1875. p.2 e 3. 

162 - EDIFICIO da instrucção publica. Correio Paulistano. São Paulo, 24 de janeiro de 1875. p.2. 

163- COLLECÇÃO DE LEIS E POSTURAS MUNICIPAES PROMULGADAS... NO ANNO DE 

1875.S.Paulo: Typ. do Diario, 1875. p.123 (art. 28 da resolução n.62, de 31 de maio de 1875). 

164- O engenheiro Cristoforo Bonini, italiano, fora contratado em 1848 para trabalhar nas pontes da 

Serra da Estrela, conforme nos informa Pedro Calmon (1902-1985). Segundo o arquiteto 

Francisco Joaquim Béthencourt Silva (1831-1911), a ideia original do major Júlio Frederico Koeler 

(1804-1847) para o palácio de Petrópolis (1845-1862) foi modificada por Bonini, que, de acordo 

com Calmon, acrescentou o pórtico de granito e o sobrado ao corpo central. Bonini foi ainda o 

autor do frontispício da matriz de Campinas (1876), iniciado por ele e concluído por Ramos de 

Azevedo. Recentemente encontramos na web vagas informações sobre um Cristoforo Bonini, de 

Brescia, que apresentou em certa ocasião, em 1834, no Ateneu dessa cidade da Itália um belo 

projeto de entablamento. Sobre esse Bonini se diz que alcançou fama de engenheiro e de artista, 

além de fortuna em Montevidéu. É possível que seja o mesmo Bonini que viveu no Brasil. Cf.: 

CALMON, Pedro. Historia de D. Pedro II. V.1. p.277. Apud. LACOMBE, Lourenço Luís. O Palácio 

Imperial de Petrópolis. In: O Museu Imperial. Rio de Janeiro: Banco Safra, 1992. p.7 a 22. p.24. 

SODRÉ. D. Pedro II em Petrópolis. Annuario do Museu Imperial. V.1. p.12. Apud.     LACOMBE. 

op.cit. In: Ibid., p.10. 

CAMPINAS. Correio Paulistano. São Paulo, 11 de outubro de 1876. p.2 e 3. 

            ATENEO DE BRESCIA.Commentari dell’Ateneo di Brescia. Brescia: BiblioLife, 2009.p.190. 

               Disponível em : 

<http://books.google.com.br/books?id=xa6NQuaISwMC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=cristoforo

+bonini+di+brescia&source=bl&ots=wMvwwmSkMl&sig=g5n0BmjJYrZSBFb0M7h244JcSnM&hl

=pt-> 

Acesso em 18 de outubro de 2009. 

     165-RELATORIO, 14 de fevereiro de 1875. p.30 e 40. 

     166-ANNAES, 1875. p.286. 

     167-Ibid. 

     168-RELATORIO, 5 de novembro de 1870. p.19 e 20. 

    169-RELATORIO, 10 de janeiro de 1873. p.4. 

     170-RELATORIO, 14 de fevereiro de 1875. p.48. 

    171- Pela Lei n. 868, de 4 de setembro de 1858, o presidente da Província do Ceará João Silveira de 

Sousa (1824-1906) foi autorizado a subvencionar Antônio  Cavalcante de Sousa Raposo com a 

quantia necessária para estudar Engenharia no Rio de Janeiro. Raposo restituiria as quantias logo 

que obtivesse o grau de engenheiro. E, residindo na Província, poderia fazer esse pagamento em 

http://books.google.com.br/books?id=xa6NQuaISwMC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=cristoforo+bonini+di+brescia&source=bl&ots=wMvwwmSkMl&sig=g5n0BmjJYrZSBFb0M7h244JcSnM&hl=pt-
http://books.google.com.br/books?id=xa6NQuaISwMC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=cristoforo+bonini+di+brescia&source=bl&ots=wMvwwmSkMl&sig=g5n0BmjJYrZSBFb0M7h244JcSnM&hl=pt-
http://books.google.com.br/books?id=xa6NQuaISwMC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=cristoforo+bonini+di+brescia&source=bl&ots=wMvwwmSkMl&sig=g5n0BmjJYrZSBFb0M7h244JcSnM&hl=pt-
http://books.google.com.br/books?id=xa6NQuaISwMC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=cristoforo+bonini+di+brescia&source=bl&ots=wMvwwmSkMl&sig=g5n0BmjJYrZSBFb0M7h244JcSnM&hl=pt-
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serviços profissionais, descontando-se cada uma dessas quantias no valor da gratificação que lhe 

fosse arbitrada. A lei exigia fiador idôneo. Cf.: 

CASTELO, Plácido Aderaldo. História da instrução e da Educação no Ceará. Bôlsas de Estudos. 

Revista do Instituto do Ceará. Fortaleza, Instituto do Ceará, t. 76, p.102-114, 1962.p.107. 

 Disponível em: 

<http://www.institutodoceara.org.br/Rev-apresentacao/RevPorAno/1962/1962- 

HistoriaInstrucaoedaEducacaoCeara.pdf> 

Acesso em 12 de outubro de 2009. 

       172-Ver dados biográficos do engenheiro França Leite formado na Escola Central do Rio de Janeiro 

em: 

BLAKE, op.cit., V.6, p.315. 

Ver também em: 

TELLES, op.cit., p.211 e 298. 

     173-LUNÉ, A.J.B. de e FONSECA, P.D. da. Almanak da Provincia de São Paulo para 1873. ed. fac-

similar. São Paulo: IMESP, 1985. p.58 e 67. 

 MARQUES, Abilio A.S. Indicador de São Paulo ... para o ano de 1878. ed. fac- similar. São Paulo: 

IMESP e DAESP, 1983. p.58. 

O engenheiro militar Henrique Luís de Azevedo Marques era certamente de origem paulistana, 

membro de uma extensa família cujo ascendente comum se havia estabelecido na cidade no fim 

do século XVIII, conforme vemos em: 

MARQUES, Azevedo, op. cit.,V.2, p. 95 e 96. 

MARTINS, op. cit., p. 231 e 315. 

Nos relatórios provinciais, a primeira menção a Azevedo Marques, então 1º tenente de 

Engenheiros, foi feita em: 

RELATORIO, 3 de fevereiro de 1866, p.64. 

Em maio de 1868, conforme documento do ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(Obras Públicas, Ordem 5158), teve Azevedo Marques permissão do Ministério da Guerra para 

permanecer na direção das obras da Província. 

174 -ALMANACH administrativo, commercial e industrial da Provincia de S. Paulo para o anno     de 

1885. 3º ano. S. Paulo: Jorge Seckler, 1884. p.79. 

ALMANACH administrativo, commercial e industrial da Província de S. Paulo para o anno de 

1886. 4º anno. S. Paulo: Jorge Seckler, 1886. p.52. 

175 - RELATORIO, 2 de fevereiro de 1876. p.79. 

176 - ANNAES, 1873. p.286. 

177 - Ibid. p.283. 

178 - Ibid., p.285. 

179 - Ibid., p.286. 

180 - Ibid. 

 181-Sebastião José Pereira (1834-1881), paulistano, advogado, seguiu a carreira da magistratura. 

Nomeado presidente sob a situação conservadora, mostrou-se administrador honesto e lúcido. 

Importantes obras foram realizadas sob seu governo: reforma da Casa de Câmara e Cadeia da 

Capital, transformando-a no Paço da Assembleia Provincial e Câmara Municipal; reforma do 

Palácio do Tesouro Provincial; construção das primeiras escolas primárias da Província; nova 

cadeia pública, etc. 

182 - RELATORIO, 6 de fevereiro de 1877. p.36. 

http://www.institutodoceara.org.br/Rev-apresentacao/RevPorAno/1962/1962-%20HistoriaInstrucaoedaEducacaoCeara.pdf
http://www.institutodoceara.org.br/Rev-apresentacao/RevPorAno/1962/1962-%20HistoriaInstrucaoedaEducacaoCeara.pdf
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183 - ANNEXO n. 6 [Directoria Geral], p.2. In: RELATORIO, 18 de janeiro de 1878.  

Segundo o relatório anexo da Diretoria Geral de Obras Públicas, entraram para o serviço público 

em 25 de agosto de1877, como engenheiros-auxiliares, os engenheiros Fernando de Albuquerque 

(1º distrito), Alberto Saladino Figueira de Aguiar (5º distrito) e Joaquim Leocádio Freire (2º 

distrito). 

184 - RELATORIO, 7 de dezembro de 1878. p.67 a 70. 

185-  Ibid. 

186- Citado n’O POLICHINELLO. ed.fac-similar. [p.38]. (Introdução a cargo de Ana Maria de Almeida    

Camargo.) 

187-NOMES e Definições. O POLICHINELLO. São Paulo, 5 de novembro de 1876.In: O 

POLICHINELLO.ed.fac-similar. (p.7 do n.º 30) 

188 - Ver a esse respeito: 

KAMAMURA, Lili K. Engenheiro, trabalho e ideologia. São Paulo: Ática, 1979. 

189- Essa preferência dos jovens das camadas elevadas pela engenharia nem sempre se manifestava 

impunemente. O preconceito contra profissões técnicas era enorme, sobretudo entre as frações 

conservadoras dos estratos dominantes. Exemplo disso foi a atitude do Barão de Mangaratiba 

(1786-1866), grande fazendeiro de café da Província do Rio de Janeiro e pai do engenheiro 

Francisco Pereira Passos (1836-1913), que só a custo se conformou com a profissão do filho, 

porque achava que “filho de um Bar~o do Império tinha que estudar Direito, para vir a ser 

Ministro, Senador, ou quem sabe, Presidente do Conselho”. 

Com a própria família imperial, contudo, ocorria diferentemente. Os únicos aristocratas, de fato, 

do Brasil de então já se encontravam naquela altura fortemente impregnados pela cultura 

burguesa internacional. Trazido para o Brasil em 1871, na qualidade de possível herdeiro 

presuntivo da coroa brasileira, o infeliz D. Pedro Augusto (1871-1934), neto do Imperador, 

formou-se na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Cf.: 

RUIZ, Roberto. Pereira Passos, o reformador. Rio de Janeiro: Ministério dos Transportes, 1973, 

p.12. Apud. TELLES, op.cit., p.467. 

MAGALHÃES Jr., R. O império em chinelos. p. 307. 

   190-Sobre esse fenômeno fala Joaquim Floriano de Godoi, em 1875: 

 

Todos os annos avultado numero de moços vão educar-se nos Estados 
Unidos, Inglaterra, França, Belgica e Allemanha, e quando voltam com seus 
estudos concluidos, difundem ondas de saber no seio da população 
paulistana. Para calcular-se a importancia deste movimento, basta dizer-se 
que só de um pequeno municipio, Capivary, que apenas contêm 9 mil 
habitantes, foram este anno para os Estados Unidos 9 estudantes. Cf.: 

 

GODOY, op.cit., p.88. 

  191 - Os alunos do Gabinete Topográfico tinham provavelmente origem humilde, se não do ponto de 

vista social, ao menos do ponto de vista econômico. Daí optarem por um curso rápido que 

reservava, ao menos no início, após sua conclusão, uma colocação garantida no governo da 

Província. Decerto esses jovens de poucos recursos necessitavam de emprego imediato. Porfírio 

de Lima, porém, filho de José da Silva Merceana, segundo as Atas da qualificação de votantes da 

Parochia da Sé, 1871-1878 (AHSP), mostrou ser mais ambicioso. Pretendia cursar a Academia das 

Belas Artes, mas, como visto, teve de desistir de seu sonho em favor de uma profissão menos 
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atraente e mais adequada às necessidades da sociedade em que vivia. Foi estudar em Niterói 

quando já contava cerca de trinta anos de idade, deixando na cidade de São Paulo mulher e 

filhos, que a minguada pensão do governo provincial mal dava para sustentar (ANNAES, 1840-

1841, p.341). Como pertencia ao partido conservador, é possível que dispusesse de protetores 

influentes e assim tenha conseguido melhorar de sorte, ao contrário de outros, como João José 

Soares, que ocupava um cargo burocrático no governo, ou Antônio José Vaz, que falecendo 

deixou a família ao desamparo. Porfírio, se não enriqueceu, aprumou-se. Em 1877, morava num 

sobrado na Rua do Imperador, n.6 (Correio Paulistano, 7 de setembro de 1877. p.4), que pesquisas 

acadêmicas posteriores a nossa tese demonstraram ser alugado e, ao mudar-se no ano seguinte, 

como de costume, preferiu leiloar todos os seus bens ao invés de providenciar a mudança. Pela 

leitura do edital que relaciona os móveis que foram a leilão, vê-se que levava uma vida 

confortável: um piano meio-armário, uma rica cama francesa de mogno à Luís XV, marquesões 

franceses envernizados, divã estofado de veludo, cabides americanos, um biombo novo, 

instrumentos de engenharia, etc. (LEILÃO. Correio Paulistano. 29 de julho de 1878. p.3). 

SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO (antigo 

ARQUIVO HISTÓRIO MUNICIPAL WASHINGTON LUÍS). Atas da qualificação de votantes da 

Parochia da Sé (1871-1878). V.E-61-44. fls. 5 e 120. 

A propósito ainda deste engenheiro, há indícios de ter sido um personagem original, decerto um 

tanto excêntrico. N’ O Polichinello, de 16 de junho de 1876, p.6, h| uma definiç~o de “José 

Porphirio”: 

 

Euclides de casca dura; alforja de enigmas esquipaticos; mathematico de 
intuição, ruminando de continuo sobre as estravagancias do universo. 
 

Raffard também recordava, em 1890, de um projeto de pouca utilidade prática concebido por 

Porfírio de Lima: trazer o mar até São Paulo para torná-la um porto marítimo, por meio de uma 

série comportas. Cf.: 

RAFFARD. Alguns dias na Paulicéia. p.106. 

   192-LEVI, Darrell E. A família Prado. São Paulo: Cultura 70, 1977. p. 147. 

   193-BRAZILEIRO na Europa. Correio Paulistano. São Paulo, 14 de julho de 1867. p.2. 

Foi o professor Carlos Lemos (1925-) quem nos chamou a atenção para as circunstâncias 

especiais que envolveram a criação da universidade estatal de Gand (Gent) em 1816, fato que 

representava grande passo na implantação de uma política educacional afastada de toda a 

influência religiosa na Flandres oriental. Holandês e protestante, Guilherme, o primeiro rei dos 

Países Baixos (estado tampão criado dois anos antes por influência britânica para conter o 

expansionismo francês), pôs os belgas em condição de inferioridade em relação aos holandeses e 

impôs uma série de medidas contra o ensino ministrado por congregações religiosas e pelo clero 

secular católico. Separada da Holanda após a revolução de 1830, a Bélgica continuou a ter sua 

política interna caracterizada pela luta entre o partido liberal e o partido católico, com ministros 

dos dois partidos se alternando no poder. Durante muito tempo a vida intelectual do novo país 

foi alimentada pelas universidades governamentais de Liège e de Gand, fundadas por Guilherme 

I. O anticlericalismo do partido liberal era tão acentuado que em 1879, em razão do Ato 

Educacional então aprovado, que regulamentava a questão escolar em favor do Estado, 

chegaram a ser rompidas temporariamente as relações diplomáticas entre a Bélgica e o Papa. A 

garantia de um ensino laico e progressista era sem dúvida um dos maiores atrativos para os 
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jovens brasileiros frequentadores de Gand, que tinham o acompanhamento dos cursos facilitado 

por serem ministrados em francês até 1930, ano em que essa instituição de ensino superior foi 

transformada em universidade flamenga. Cf.: 

ENCICLOPEDIA italiana. Milano: Istituto Giovani Trucani, 1933, V.6. p.524 e 525; V.18. p.232. 

ENCYCLOPAEDIA Britannica. Chicago, London and Toronto: Encyclopaedia Britannica Inc., 

1950, V.3. p.353, 360 e 361; V.10. p.324. 

LAROUSSE du XXe siècle. Paris: Librairie Larousse, 1930. V.1. p.633; V.3. p.702.  

194 - ENGENHEIRO estudante. Correio Paulistano. São Paulo, 27 de agosto de 1873. p.2. 

Segundo o noticiário, que reproduzia uma notícia do Novo Mundo, revista editada em português 

na cidade de Nova York, entre 1870 e 1879, de propriedade de um advogado fluminense, Dr. José 

Carlos Rodrigues (1843-1923), o curso era de três anos e Jordão estava no terceiro e último ano. 

Blake afirma ter ele voltado em 1874, depois de ter alcançado o título de doutor. Em sua 

biografia, escrita por Miranda de Azevedo, lê-se que resolveu ir para os EUA estudar engenharia 

em 1869, influenciado pela propaganda que fazia o ituano proprietário do Novo Mundo. De volta, 

foi contratado para o cargo de ajudante de exploração da estrada de ferro entre Araras e 

Pirassununga. De notável em sua carreira, além do fato de ter assumido a repartição de obras 

públicas entre 1876 e 1880, foi, no final de sua curta existência, ter planejado e construído o 

Guarujá para a Companhia Balneária da Ilha de Santo Amaro, ligada à firma Prado, Chaves e Cia., 

tornando-o uma “pittoresca estaç~o balnearia” composta de hotel, igreja, cassino, uma pequena 

estação ferroviária e 46 chalés de madeira, feitos de pinho da Geórgia, importados da América do 

Norte. Cf.: 

BLAKE, op.cit., V.2, p.264. 

AZEVEDO, Miranda. Dr. Elias Fausto Pacheco Jordão. Revista do Instituto Historico e Geographico 

de São Paulo. São Paulo, n.6, 704-6, 1900-1901. 

   195-SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. Ordem 

5176. Oficio de Pacheco Jordão já na qualidade de inspetor de obras públicas. São Paulo, 18 de 

agosto de 1876.  

RELATORIO, 5 de fevereiro de 1880. p.133. 

   196-CASA para escola. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de novembro de 1876. p.6. 

Elias Fausto foi precedido em seu entusiasmo pelos Estados Unidos por Paula Sousa, que, depois 

de sua decepcionante experiência na Inspetoria de Obras Públicas da Província, foi trabalhar na 

América do Norte. Em 1869, enviou cartas cheias de sentimentos positivos por aquela jovem e 

poderosa nação, escolhendo-a como modelo a ser imitado pelos “miseros cidad~os brazileiros.” 

Alguns anos depois, publicavam-se no Correio Paulistano artigos sobre a presença de estudantes 

brasileiros nos Estados Unidos. Frequentando Cornell, Ithaca, NY (onde se concentravam muitos 

paulistas atraídos pelo “movimento civilizador dos Estados-Unidos”), Lehigh e Filadélfia 

[Universidade de Cornell], esses moços, de cultura aburguesada, idealizavam o país que os 

acolhia, e sonhavam “risonhos com um porvir de glorias para a jovem patria”. Cf.:  

MORSE. Formação histórica de São Paulo. p.188. 

ESTUDANTES brazileiros nos Estados-Unidos. Correio Paulistano. São Paulo, 22 de janeiro de 

1874. p.1. 

UNIVERSIDADE de Cornell. Correio Paulistano. São Paulo, 19 e maio de 1875. p.2. 

ESTUDANTES brazileiros nos Estados-Unidos. Correio Paulistano. São Paulo, 16 de fevereiro de 

1875. p.2 e 3. 
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As condições no estrangeiro, porém, nem sempre eram de todo favoráveis aos brasileiros. Esses 

moços, muitas vezes pertencentes à mais alta escala social em seu país, eram sempre  vistos com 

certo espanto e desprezo, sobretudo, no meio social mais conservador dos EUA. Recentemente 

descobrimos um estudo publicado na web que se refere a um episódio ocorrido com Elias Fausto 

Pacheco Jordão, um dos 17 brasileiros que freqüentaram Cornell nos meados de 1870. Convidada 

para um baile universitário por Jordão, uma moça norte-americana foi orientada a não aceitar o 

convite já que quem o fizera era um rapaz sul-americano, que não teria hábitos iguais aos dos 

norte-americanos. Considerando Elias Fausto um brasileiro digno e bonito, a moça não se deixou 

intimidar pelos conselhos. Após o baile, contou que nenhum rapaz puritano a teria tratado com 

mais cortesia e respeito. Para ela os estudantes do Brasil eram todos cavalheiros, tanto pelos 

padrões americanos quanto pelos brasileiros. Cf.: 

COMSTOCK, Anna Botsford. The Comstocks of Cornell. Ithaca:1957. p.76-77. Apud.  KAMMEN, 

Carol. Not the most isolate place on the eastern seabord.p.8- 9 e nota n. 23. 

Disponível em: 

<http://ecommons.library.cornell.edu/bitstream/1813/2857/1/CAPEIntroKammen1.pdf> 

Acesso em 6 de julho de 2012. 

Entre os ituanos que, seguindo o exemplo de Elias Fausto, estudaram engenharia nos EUA, 

temos ainda conhecimento dos nomes de Otaviano Abdon Pereira Mendes (1856-1917) e Pedro 

de Melo Sousa Júnior (?-?). Otaviano formou-se em Cornell e chegou a publicar anúncio 

profissional na imprensa diária paulistana em 1879, mas nada sabemos de sua atividade como 

engenheiro (ou arquiteto), que não nos tenha vindo dos depoimentos de Yan de Almeida Prado. 

Ao que parece, Otaviano voltou para sua cidade, Itu, onde mantinha fazenda; tornou-se 

empresário e envolveu-se abjetamente na tumultuada política local. Foi acusado de ser 

mandante de assassinatos políticos (ocorridos em 1898 e 1900) e conseguiu escapar com vida de 

um atentado contra ele cometido em 1909.   Quanto a Pedro de Melo e Sousa Júnior, tio-trisavô 

do autor deste estudo, irmão mais moço de um fazendeiro de café participante da Convenção 

Republicana de Itu (1873) chamado José Vaz Pinto de Melo, seguiu para os EUA em 1873 para 

estudar em Cornell. Após ter atravessado muitas dificuldades financeiras, obteve finalmente o 

diploma pela Universidade de Siracusa (NY, EUA). Na volta, em 1879, veio casado com uma 

norte-americana que cursara engenharia na Universidade de Cornell a partir de 1872, de nome 

Ella Lucy Crandall de Melo (1853-?). Sem duvida uma das primeiras, senão a primeira mulher 

diplomada em engenharia a morar no Brasil. Pedro fixou-se primeiramente em Capivari, onde 

morava. Depois transferiu-se para Belém do Descalvado, onde, em 1882, criou um colégio para 

moças, que dirigia com a mulher. Mais tarde, veio para São Paulo, onde manteve escritório na 

Rua São Bento e foi proprietário da Serraria Aurora, localizada na rua desse nome. Yan de 

Almeida Prado, no final da vida, passou a atribuir a Pedro de Melo Sousa Júnior a autoria de 

importantes palacetes erguidos nos Campos Elísios, de nítida influência norte-americana, que 

anteriormente atribuía a Otaviano Pereira Mendes. Ao menos em um caso conseguimos 

comprovar essa atribuição. Trata-se da casa construída em 1892 na esquina da Rua dos 

Guaianases com a Alameda Nothmann, hoje tombada. A ampla varanda arredondada existente 

na parte frontal da casa trai realmente a influência das residências suburbanas norte-americanas 

da segunda metade do século XIX. Ver: 

PORTER, Eleanor. Historical sketches of  Bridgewater. The Oxford Time Print: New York, 1914. p 

88-89. 

Disponível em: 
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<http://www.archive.org/stream/municipalreferen00chic/municipalreferen00chic_djvu.txt> 

Acesso em 6 de julho de 2012. 

SÃO PAULO (Cidade). ARQUIVO HÍSTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de lançamento dos autos de 

alinhamento, 1892-1893, folha 48. 

Estudo há pouco publicado afirma que o primeiro brasileiro a estudar na Universidade da 

Pensilvânia, situada na cidade de Filadélfia, foi o carioca Bernardo de Sousa Franco Harrah, que 

entrou na Faculdade de Direito (Law School) em 1876. Cf.: 

ATIQUE, Fernando. Os elos entre a University of Pennsylvania e a arquitetura do Brasil, através da 

trajetória profissional de George Henry Krug. 19&20 - A revista eletrônica de DezenoveVinte. 

Volume IV, n. 1, janeiro de 2009.  

Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/19e20/ 

Acesso em 12 de junho de 2009. 

L. S. Capyvari. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 24 de setembro de 1879. p.1 

197 - RIBEIRO, op.cit., V.2, P.2, p.227. 

198 - Id., ibid., V.1, p.350; V.2, P.2, p.7. 

199 - Id., ibid., V.2, P.1, p.550. 

200 - Id., ibid., V.2, P.1, p.175. 

201 - Id., ibid., V.1, p.332 e 333. 

201a- LUIS GONZAGA DA SILVA LEME. Colégio brasileiro de genealogia. 

             Disponível em:< http://www.cbg.org.br/novo/colegio/historia/patronos/luiz-gonzaga-leme/ > 

             Acesso em fevereiro de 2013. 

202 - Id., ibid., V.1, p.477. 

 ATAS, 1886. p.106. 

   203- RIBEIRO, op.cit., V.1, p.479. 

   204- Luís Augusto Pinto e seu irmão graduaram-se na Escola Politécnica da Corte, em 1879, segundo 

informações da Revista de Engenharia (março de 1880, p.48). Voltando para São Paulo, Luís 

aparece nas Atas desse ano como empreiteiro de obras públicas (ATAS, 1879. p.121 e 131). 

Participou nesse mesmo ano, com João Pinto Gonçalves e Paulo Hamelin, do concurso do novo 

Hospital da Misericórdia, em 1883; foi escolhido para compor uma comissão de engenheiros com 

o objetivo de opinar sobre o projeto do Monumento do Ipiranga, do que resultaram modificações 

no projeto de Tomás Gaudêncio Bezzi; no ano seguinte, inscreveu-se no concurso para o 

monumento escultórico comemorativo da Independência, em que obteve o segundo lugar, e no 

ano subsequente, no concurso da Hospedaria dos Imigrantes. Em 1886, refazia o projeto do 

Viaduto do Chá para o empresário Jules Martin; não seria essa, entretanto, a versão construída, 

pois haveria outra, talvez de autoria de seu cunhado, o engenheiro Pinto Gonçalves. Em nossa 

opinião, foi Luís Augusto Pinto o construtor da Vila Maria, de propriedade de D. Veridiana Prado. 

Yan anunciou em entrevista à historiadora Naclério Homem, e todos o seguiram, que o nome do 

engenheiro era Luís Liberal Pinto, mas isso é claramente produto de um equívoco (com mais 

acerto, afirmou Yan em texto de sua autoria datado de 1957 que o construtor da Vila Maria era 

Luís Pinto). 

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

poder, Yan escreveu { m~o sob a foto da Vila Maria que seu autor era “Adolfo A. Pinto, mais 

tarde diretor da Cia. Paulista de E.F.”. Foi a partir dessa traiç~o de memória que conseguimos 

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

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

http://www.dezenovevinte.net/19e20


                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 126 

 

 

 

 

 

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

que não aparece em nenhuma das mais diferentes fontes consultadas e datadas dos anos de 

1880. Parece-nos óbvio que D. Veridiana não chamaria um engenheiro obscuro para erguer sua 

mansão; por outro lado, o nome de Luís Augusto Pinto é frequente nas Atas, nos jornais e nos 

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

por suas atividades desenvolvidas na área da construção civil e da arquitetura. Por um anúncio de 

jornal (A Provincia de São Paulo, de 24 de outubro de 1880, p.2) veiculado logo no início de sua 

carreira, podemos constatar isso claramente:                                      

Escriptorio de construcções. –  O engenheiro civil Luiz Augusto Pinto 
encarrega-se da construcção e concerto de prédios, quer por empreitada, quer 
por administração. Faz projecto de casas para cidade e campo segundo o 
estylo architectonico preferido pelos srs. Proprietarios, ganhando uma modica 
e rasoavel porcentagem sobre o capital empregado. Quem precisar dos seus 
serviços dirija-se a seu escriptorio na rua Barão de Itapetininga, esquina da 
rua 11 de Junho, ou ao escriptorio  do Sr. Emilio Rangel Pestana,na travessa 
do Rosario n. 21. 

 

Confirmação de tudo quanto se disse acima temos nesta passagem de Maria Cecília Naclério 

Homem, em Higienópolis, grandeza e decadência de um bairro paulistano (PMSP, 1980, p.92), que 

continua todavia a atribuir a construção da Vila Maria ao inexistente Luís Liberal Pinto:  

Em continuação, elevava-se a casa dos Procópios e o chalé do engenheiro 
Adolfo Augusto Pinto, irmão do construtor da casa de d. Veridiana, que foi 
diretor da Cia. Paulista de Estrada de Ferro. [grifo nosso]. 

 

   205-LEME, Luiz Gonzaga da Silva. Genealogia paulistana. São Paulo: Duprat e Cia., 1903-1905. 9 v. 

V.4. p.463. 

BLAKE, op.cit., V.4. p.25. (Dados biográficos do engenheiro Luís Pinto Gonçalves). 

É de muito interesse para quem quer conhecer um pouco da formação profissional desses jovens 

engenheiros formados nos fins do século XIX, a leitura da autobiografia de Adolfo Augusto Pinto 

intitulada Minha vida. Nessa obra são descritas desde as agruras experimentadas por aqueles que 

se arriscavam a morar no Rio de Janeiro, cidade então extremamente insalubre, perigosa para os 

forasteiros, até as amargas disputas ocasionadas pela política da época. Cf.: 

PINTO, Adolfo a. Minha vida. São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1970.  

   206-RIBEIRO, op.cit., V.2, P.2. p.598. 

CHEGADA. Gazeta de Campinas. Campinas, 17 de março de 1879. p.2. 

   207-Ver a esse respeito: 

CAMPOS, Eudes. O eng. Eusébio Stevaux e a arquitetura oficial paulista (1877-1885). São Paulo: 

trabalho programado do CPG-FAUUSP (doutorado). 1992. passim. 

Este trabalho foi publicado, com modificações, como 

CAMPOS Eudes. O engenheiro Eusébio Stevaux e a arquitetura oficial paulista, 1877-1885. Pós-. 

São Paulo, n.5, p.49-59, abr.1995. 

Por sua vez, este último artigo foi republicado com modificações e acréscimos no Informativo 

AHM: 

CAMPOS, Eudes. Eusébio Stevaux e a arquitetura paulitana. Informativo Arquivo Histórico 

Municipal. São Paulo PMSP/SMC/DPH/ AHSP, ano 4, n.23, mar./abril 2009.  

Disponível em: <http://www.fotoplus.com/dph/info23/index.html> 

http://www.fotoplus.com/dph/info23/index.html
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Acesso em 1º de outubro de 2009. 

   208-MOURA, Carlos E.M. de.  O negro na formação cultural do Brasil: tentativa de nominata e 

iconografia. In: ARAÚJO, E. (org.). A mão afro-brasileira. São Paulo: Tenenge, 1988. p.373. 

   209-Ver nota n. 207. 

   210-Ver a esse respeito, por exemplo: 

SÃO PAULO (Cidade). DPH (SMC). Adequação da ordem. São Paulo: 1992 (trabalho não 

publicado). p.149 e ss. 

  211- RELATORIO, 4 de setembro de 1884. p.44. 

  212- RELATORIO, 10 de janeiro de 1885. p.102. 

  213- RELATORIO, 2 de setembro de 1885. p.33. 

     214- ANNEXO n.6 [Relatorio da Repartição de Obras Publicas], 20 de novembro de 1886. p.5.   In: 

RELATORIO, 17 de janeiro de 1887. 

   215-ALMANACH da provincia de S. Paulo para o anno de bissexto de 1884. 2º anno. São Paulo: Jorge 

Seckler, 1883. p.247. 

LUNÉ e FONSECA, op.cit., p.110. 

RAFFARD. op. cit.,. p.25. 

MARTINS, op.cit., p.108. 

E na Diretoria Geral de Obras Públicas, a partir de 1886, encontrava-se fazendo parte do corpo 

técnico o engenheiro italiano Luís Bianchi Betoldi. Cf.: 

RELATORIO, 26 de abril de 1886, p.8. 

A respeito desse engenheiro, ver: 

SALMONI, Anita e DEBENEDETTI, Emma. Arquitetura italiana em São Paulo. São Paulo: 

Perspectiva, 1981. p.55. 

 216- THEATRO provisorio. Correio Paulistano. São Paulo, 1º de agosto de 1876. p.2. 

  217- MESGRAVIS. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. p.140. 

  218- ENGENHEIROS. A Provincia de S. Paulo. São Paulo, 12 de janeiro de 1876, p. 2. 

GRANDE Hotel. Correio Paulistano. São Paulo, 1º de agosto de 1876, p.2. 

Nessa última fonte o nome do sócio de Von Puttkammer aparece estropiado: C. Gurtti. 

Recentemente encontramos notícias sobre esse profissional, trabalhando no Rio de Janeiro entre 

1890 e 1905. Em 1890 pretendia construir uma ferrovia circular eletrificada nessa cidade. Em 

1905, erguia uma nova sede para a loja Torre Eiffel na recém-aberta Avenida Central. 

Em entrevista telefônica concedida ao autor deste estudo em abril de 1993, D. Helena von 

Puttkammer Xavier da Silveira, neta do engenheiro Hermann von Puttkammer, revelou o pouco 

que lembra ter ouvido sobre o engenheiro, de sua avó, Agnes von Puttkammer. Foi estudante de 

escola militar e veio para o Brasil fugido de seu país por razões mal esclarecidas. Sua avó relatava, 

entretanto, que Puttkammer apresentava marcas pelo corpo, motivadas talvez “por algum 

castigo recebido por ter tomado parte num levante de estudantes”. Pelo que afirmou Sérgio 

Coelho num artigo escrito para O Estado de São Paulo, e publicado em 1970, chegou aqui em 

1865 acompanhando um amigo seu, Luís Mateus Maylasky, húngaro, que por sua vez imigrou 

quase banido “após bater-se em duelo fatal com um nobre da côrte”, o que nos faz supor que 

ambos tenham deixado a Europa por uma razão comum, envolvendo política e violência. Por 

terem sido recomendados ao superior da Ordem de São Bento, dirigiram-se à Sorocaba, onde 

esse monge estava residindo. Originário de uma antiga família aristocrática pomerana, em que 

há um ramo detentor do título de conde e outro do de barão, Puttkammer tinha uma parente 

casada com Príncipe de Bismarck (1815-1898). Uma prima sua, Johanna (1824-1894), irmã 
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do homem de estado Robert Viktor von Puttkamer (1828-1900), ministro da Instrução Pública da 

Prússia (1879). Segundo a neta, Hermann falava sete línguas, entre elas russo, inglês e francês. 

Trouxe com ele para o Brasil quatro filhos do seu primeiro casamento: Carlos, Luís (?-1963) , 

Jorge e Carlota (?-1950). Aqui se casou novamente com Agnes, de Berlim, que lhe deu mais dois 

filhos, um dos quais Wolfgang, pai de D. Helena. Os filhos do primeiro casamento não se davam 

com os meios-irm~os, pois “tinham o nariz empinado”. De sua vida profissional pouco se sabe: 

com Maylasky, construiu a estrada de ferro Sorocabana, entre 1870 e 1875, e seu prolongamento, 

em 1899; projetou para um negociante suíço-alemão estabelecido na Corte, Frederico Glette, o 

Grande Hotel, de São Paulo (1876-1878); para esse mesmo cliente arruou os Campos Elísios 

(1879); pertenceu ao corpo técnico da ferrovia Rio-Clarense; em 1892 era vereador em São Carlos 

do Pinhal e finalizou a construção do palacete de Elias Chaves (1893-1899), nos Campos Elísios. 

Faleceu em Ribeirão Preto em 1917.  

Além do depoimento de D. Helena, redigimos esta nota baseando-nos em dados constantes do 

arquivo do Instituto Martius-Staden, nas biografias de Robert von Puttkammer e de sua irmã 

encontradas na web e em outros documentos: 

              ROBERT von Puttkamer. Wikipedia, the free encyclopedia 

              Disponível em:< http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_von_Puttkamer> 

             JOHANNA von Puttkamer. Wikipedia, the free encyclopedia 

             Disponível em:< http://en.wikipedia.org/wiki/Johanna_von_Puttkamer> 

             Acesso em 10 de abril de 2011. 

             COELHO, Sérgio. Recusa fez surgir Sorocaba. O Estado de São Paulo. São Paulo, 29 de agosto de 

1970. p.16.  

SÃO PAULO (Estado). SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. CONDEPHAAT. CAMPOS 

ELÍSEOS, história e patrimônio. São Paulo: 1982. (Projeto Áreas Envoltórias). 

   219-SÃO PAULO (Cidade). INSTITUTO MARTIUS-STADEN (antigo INSTITUTO HANS STADEN). 

SOMMER, Friedrich. Die Deutschen in São Paulo. São Paulo:1945.  V.3,P.1.p.304.(manuscrito). Ver 

também necrológio do engenheiro no Correio Paulistano de 9 de dezembro de 1917,p.3. 

      220-SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares-Papéis Avulsos. V.E-1-3. Solicitação de autorização para armar andaimes na frente 

da casa do Dr. Cincinato. São Paulo, 30 de agosto de 1877. (ass) Hermann von Puttkammer. 

221 - ESCRIPTORIO architectonico. Correio Paulistano. São Paulo, 10 de abril de 1878. p.4. 

Não deixa de ser extremamente revelador do rápido florescimento da iniciativa privada 

paulistana dos últimos anos de 1870 o anúncio da Imperial Litografia de Jules Martin publicado no 

Correio Paulistano (25 de maio de 1878. p.4), em que se declarava que a oficina estava em 

condições de prontificar quaisquer encomendas, entre elas, “vistas de hoteis, fabricas, etc.”. 

Possivelmente Martin realizava vistas arquitetônicas também por solicitação de projetistas. São 

conhecidas, por exemplo, a vista do palácio do governo (c.1885) na sua segunda versão, com 

pórtico, não completamente realizada (de autoria de Eusébio Stevaux), e a do Hospital dos 

Variolosos (1879-81), de autoria do engenheiro Gama Cochrane. 

Em sua oficina ficaram expostos ainda os projetos de Peyrouton para a construtora da Olaria do 

Bom Retiro, ao que parece, litografados (Correio Paulistano, 7 de fevereiro de 1878. p.3). 

  222-TERRENOS. Correio Paulistano. São Paulo, 27 de fevereiro de 1878. p.3. 

 Pesquisas recentes afirmam que Charles Peyrouton trabalhou na obra do Palácio dos Condes de 

Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, atual Palácio do Catete. É, porém, mais conhecido como autor 

do belo solar dos Barões de Itapeva em Pindamonhangaba (até alguns anos atrás sede da 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 129 

 

 

 

 

 

prefeitura da cidade), construção datada por volta de 1880. É também de sua autoria a Igreja de 

S. Benedito, em Lorena, iniciada em 25 de novembro de 1875 e inaugurada em 14 de fevereiro de 

1884. Considerada então um dos mais belos templos da Província. O professor Carlos Lemos teve 

em mãos em certa ocasião o diário desse arquiteto e nos garantiu que ele trabalhou nas obras do 

teatro de Manaus. Segundo outras fontes, teria fornecido um projeto, que foi modificado a seguir 

por outro profissional. Sabemos também que colaborou no projeto do teatro municipal do Rio de 

Janeiro. No jornal A Provincia de São Paulo do dia 22 de agosto de 1877, apresentava-se como 

engenheiro-arquiteto ao público paulistano e oferecia seus serviços. Em janeiro de 1879 avisava 

que se retirava da capital paulista para se estabelecer de novo em Pindamonhangaba, pois estava 

encarregado da direção de várias obras no norte da Província. Cf.: 

EVANGELISTA, José Geraldo. Lorena no século XIX. São Paulo: Governo do Estado, 1978. p.164. 

SANTOS, Paulo F. Quatro séculos de arquitetura. Rio de Janeiro: IAB, 1981. p.80. 

D’ALAMBERT, Clara Correia. O tijolo nas construções paulistanas do século XIX. São Paulo: 

dissertação de mestrado, FAU USP, 1993. p.88.  

ARCHITECTO. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 21 de janeiro de 1879. p.2. 

Embora os historiadores brasileiros em geral adotem a forma Peyroton, a imprensa paulistana 

da época escrevia Peyrouton. Na França existem ambos os sobrenomes.  

  223- CONSTRUCÇÃO de chalets. Correio Paulistano. São Paulo, 1º de fevereiro de 1878. p.3. 

  224- ENGENHEIRO... A Provincia de São Paulo. São Paulo, 2 de marco de 1875. p.3. 

Aliás, ministrar aulas particulares pode ter sido uma saída econômica bastante comum para os 

profissionais da primeira metade do século XIX, quando a engenharia ainda enfrentava tempos 

difíceis. É verdade que em 1830 o tenente-coronel Cabral lecionava gratuitamente (ver nota 

n.18), mas não podemos garantir que também fosse esse o caso do marechal Müller, que 

ensinava Veríssimo e Veridiana, filhos do futuro Barão de Iguape. Cf.: 

LEVI, op. cit.,p.77. 

    225-Pelo almanaque paulista de 1873 sabemos que João Martins de Azevedo, pai de Ramos de 

Azevedo, era negociante de tecidos em Campinas e “capitalista”, além de major da Guarda 

Nacional, o que é uma evidência de sua boa condição socioeconômica. Segundo a biografia de 

Ramos de Azevedo, de autoria de Pelágio Lobo, foi vereador naquela cidade seguidas vezes, e no 

Correio Paulistano (3 de maio de 1876. p.2) há referências elogiosas a sua pessoa ao ser noticiada 

a sua demissão do cargo de tesoureiro da Caixa Econômica e Monte de Socorro. 

226-TRANSCORRE hoje o centenário do nascimento do grande arquiteto  Ramos  de Azevedo. Correio 

Paulistano. São Paulo, 8 de dezembro de 1951. p.8 e última página. 

227 - MONUMENTO do Ypiranga. Correio Paulistano. São Paulo, 13 de fevereiro de 1876. p.2 

         228-CARNEIRO, Glauco. O poder da misericórdia. São Paulo: s.n., 1986. 2v. V.1. p.321 e 323. 

Não deixa de ser de certo modo emblemática do início da mudança de opinião dos paulistanos 

em relação à arquitetura a palestra proferida pelo jovem Afonso Celso [de Assis Figueiredo] 

Júnior (1860-1938) na Sociedade Propagadora de Instrução Popular, em 22 de junho de 1879. O 

poeta precoce, então com apenas 19 anos, abordou um tema incomum e pioneiro para o público 

a que se dirigia: “Tendências novas na arte”. Após uma introduç~o pernóstica e afetada, que deve 

ter arrancado muitos aplausos de uma plateia ingênua, o palestrante buscou definir cada uma 

das artes à luz de seu credo positivista e republicano, entre elas, a Arquitetura. Para dar a 

entender que dominava o assunto e estava atualizado em relação a ele, chegou a citar o nome do 

eminente arquiteto francês Viollet-Le-Duc (1814-1879). Após enumerar e caracterizar 
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ligeiramente os principais estilos históricos da arquitetura européia – o grego, o romano, o 

bizantino, o gótico e o renascentista –, referiu-se aos 

simples e practicos palacios da industria, como os da ultima exposição [a de 
Paris, de 1878], onde nas galerias concentricas e moldadas na mesma fórma, 
arejadas, cheias de luz, passeia livre o povo, sem distincções, 
egualitariamente, no mesmo plano, reunindo productos heterogeneos, 
classificados segundo a desequaldade relativa das partes, productora da 
egualdade do todo, dando a idéa, emfim, de um seculo que, desdenhando as 
abstrações banaes das eras improductivas, aspira a uma fórma de governo 
ordenadora, promotora de iniciativa, confraternizadora, sem privilegios, 
haurindo a  sua força na congregação popular, isto é, á fórma republicana.” 
 

 A transcrição dessa oratória enfadonha e oca prolongou-se pelas páginas de dois números de 

jornal. E, após tratar da poesia, sua arte preferida, o orador concluiu a conferência de modo um 

tanto abrupto, numa manifestação de profundo desprezo pelo regime monárquico, o que 

provocou uma reação de aprovação, imediata e acalorada, por parte dos ouvintes.  Embora 

revele essa palestra muito mais sobre o espírito ainda verde de um jovem exibicionista, dando os 

seus primeiros voos em público e procurando, por meio de termos rebuscados, alardear um 

conhecimento que lhe era alheio, deve-se reconhecer que a iniciativa de discorrer perante uma 

plateia composta de paulistanos sobre artes e arquitetura, naquele distante ano de 1879, reveste-

se de um aspecto antecipador, prenunciativo de desdobramentos posteriores mais consistentes. 

Cf.: 

CELSO Júnior, Afonso. Tendências novas na arte. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 19 de julho 

de 1879. p.1 

  Id. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 20 de julho de 1879. p.2. 

 229- NOTICIA sobre o monumento do Ypiranga. Correio Paulistano. São Paulo, 2 de setembro de 1884. 

p.4.  

ATAS, 1885. p.25. 

RELATORIO, 15 de fevereiro de 1886. p.34. 

Os ganhadores desses concursos foram Pucci (Santa Casa), Ramos de Azevedo (Liceu Ipiranga) e 

Kuhlmann (matadouro municipal), todos engenheiros. No concurso da hospedaria não houve 

classificados (dele participaram Luís Augusto Pinto e Charles Peyrouton, entre outros); mais 

tarde, Häussler seria contratado pelo governo para desenvolver o projeto desse edifício. 

Antes da realização de todos esses concursos, porém, houve outro realizado em março de 1879, o 

primeiro de iniciativa da Câmara paulistana para a construção de uma obra pública: o do 

matadouro municipal. Não sabemos, contudo, se exclusivo para engenheiros. Os finalistas foram 

Constantin Batista e Alberto Kuhlmann. Do primeiro desconhecemos a profissão; o segundo, 

engenheiro, é nas Atas qualificado como agrimensor (ATAS, 1879. p.47). Embora o projeto de 

Kuhlmann haja sido o vencedor (ATAS, 1880. p.22), o edifício não foi construído. Outro concurso 

seria realizado em 1885 e de novo Kuhlmann teria seu projeto classificado em primeiro lugar. 

Tem sido habitual pôr em dúvida o fato de Luís Pucci ter sido engenheiro diplomado. Salmoni e 

Debenedetti em seu Arquitetura italiana em São Paulo (p.47) afirmaram taxativamente que Pucci 

não era diplomado, mas como esse profissional participou do concurso exclusivo para 

engenheiros organizado pela Santa Casa de São Paulo, para a escolha do projeto do hospital da 

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

época sempre se referem a Pucci como engenheiro. E até a Revista de Engenharia da Corte o 
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trata desse modo, sendo que essa publicação sempre se mantinha grandemente motivada na 

defesa dos interesses corporativos da classe engenheril. 

  230- Ver nota n. 81. 

  231-  RIBEIRO, op.cit., V.2, P.2, p.606. 

Ao que parece, o engenheiro França Leite estava firmemente persuadido da legitimidade das 

ideias positivistas. Em 1874, chegara a publicar uma Conferencia sobre o progresso material da 

Provincia de São Paulo, em que defendia a industrialização paulista à luz da doutrina comtiana. 

Cf.: 

MORSE, op.cit., p.235. 

   232-  Citado em RIBEIRO, op.cit., V.2, P.2, p.603. 

   233-  Id., ibid. 

  234- Mais duas Associações congregando engenheiros e personagens conspícuos da sociedade 

paulista de então foram criadas naqueles anos e tiveram igualmente curtíssima duração. Seus 

objetivos eram os mesmos, progressistas e industrialistas: a Sociedade Auxiliadora da Indústria 

da Província e o Clube Paulista de Engenharia e Indústria, fundados em 1876 e 1882, 

respectivamente. Da primeira tomaram parte os engenheiros França Leite, Trigo de Loureiro e 

Elias Fausto Pacheco Jordão, e ainda Américo de Campos, Elias Chaves, Antônio Prado, Rafael de 

Aguiar Pais de Barros, coronel Antônio Pais de Barros, etc. Da segunda, dentre tantos 

engenheiros que a compunham, salientava-se o nome do industrial Antônio Proost Rodovalho, 

que naquele tempo se distinguia pela importação de materiais de construção e pela produção, na 

fazenda das Caieiras, de similares nacionais. Cf.: 

Id., ibid., V.2, P.2, p.577. 

SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da 

Capital. Ordem 968. Comunicação ao presidente da Província da instalação do Clube Paulista de 

Engenharia e Indústria. São Paulo, 31 de janeiro de 1882. 

NOVO Almanach de São Paulo para o anno de 1883. São Paulo: Jorge Seckler, 1882. p.133. 

         23 5-ENGENHEIRO architecto Alex. J. Fergusson. Correio Paulistano. São Paulo, 27 de abril 1879. p.3. 

            236 -LEVANTAMENTO de plantas de todos os gostos e estylos... Correio Paulistano. São Paulo, 1o de 

janeiro de 1880. p.4. 

  237- ENGENHARIA e architectura. Correio Paulistano. São Paulo, 19 de junho de 1885. p.4. 

            238- MEDIÇÕES de terras e todos os trabalhos de engenharia. Correio Paulistano. São Paulo, 8 de 

junho de 1886. p.3. 

  239 - NOVO almanach... 1883. p.222. 

RELATORIO, 13 de janeiro de 1881. p.51. 

Na web encontramos umas poucas informações genealógicas relativas ao engenheiro Henrique 

Eduardo Hargreaves. Seu pai, David Hargreaves, era de nacionalidade inglesa, nascido em 

Bradford, em 9 de dezembro de 1810, e morto no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 1862. Sua 

mãe, Joana Maria Amélia Smith, nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 10 de outubro de 

1813, tendo falecido no Rio de Janeiro em 18 de agosto de 1878. O casal deixou seis filhos, entre 

eles, Henri Edward Hargreaves(1846-1891). Este, por sua vez, se casou com Matilde Olivela, com 

a qual teve quatro filhos. 

Henrique Eduardo Hargreaves atuou sobretudo como engenheiro ferroviário. Entre 1887 e 1888, 

por exemplo, ficou responsável pela construção do ramal de Ponte Nova na Província de Minas 

Gerais (segmento Bournier-Ouro Preto), trecho da ferrovia que ligou a Corte à então capital 

mineira (Linha do Centro). Em 1896, foi erguida uma estação que recebeu o nome de Henrique 
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Hargreaves, em homenagem ao engenheiro aqui focalizado. Em 1934, essa estação passou a ser 

denominada D. Bosco e hoje não é mais existente. A homenagem ao engenheiro foi então 

transferida para a Estação Ferroviária Metalúrgica, atual Estação Hargreaves. Cf: 

LITTLE, Corinne. Hargreaves no Brasil. GEN FORUM 

Disponível em: <http://genforum.genealogy.com/cgi-bin/print.cgi?brazil::1296.html> 

Acesso em 10 de abril de 2011 

HARGREAVES- Estações ferroviárias do Brasil 

Disponível em:< www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg.../hargreaves.htm240>  

Acesso em 10 de abril de 2011 

 240-ATAS, 1888. p.250. 

 241-ALMANACH... 1885. p.212. 

ALMANACH... 1886. p.31. (Annuncios) 

RAFFARD, op. cit., p.25. 

Mateus Häussler está documentado em São Paulo desde 1882, conforme atestam os pedidos de 

alinhamento arquivados no Arquivo Histórico de São Paulo. Trabalhou para os Pais de Barros e 

para Elias Chaves (na sua Serraria Bela Vista), para quem construiu um prédio comercial alugado 

para os Correios e a mansão nos Campos Elísios (1892-1900), depois palácio do governo no 

período republicano. Fora da cidade de São Paulo, conhece-se o Colégio Piracicabano, escola de 

origem norte-americana, primeira instituição metodista de ensino do Brasil, construído por 

Häussler entre 1883 e 1884. Esta última construção, de tijolos aparentes, acha-se hoje ampliada e 

reformada por Jorge Krug (1860-1919). Tradicionalmente era atribuída a Häussler a origem 

alsaciana, porém, nos arquivos do Instituto Martius-Staden, localizamos a informação de que 

nascera em Heidenheim, na Alemanha. Há nesse país duas aglomerações urbanas com esse 

nome: Heidenheim an der Brenz, no Jura Suábio (Baden-Württemberg) e uma localidade na 

Francônia Média (Heidenheim, Weissenburg-Gunzenhausen, Baviera). Häussler aparece como 

sócio do Clube Germania do Rio de Janeiro em 1921, o que significa que ainda estava vivo nesse 

ano. Ao que parece, achava-se radicado na Capital Federal desde os últimos anos do século XIX 

ou os primeiros do século seguinte.  

Há quem não esteja convencido de que Häussler fosse engenheiro diplomado, entre eles Yan de 

Almeida Prado, que dizia que Heussler [sic] era mestre de obras, em artigo de 1951. De fato, a 

variedade de qualificativos que tomou, arquiteto, engenheiro-arquiteto, marceneiro e 

empreiteiro de obras pode ser uma séria indicação de que talvez não fosse profissional 

habilitado. Outra atitude suspeita foi não ter participado do concurso aberto para o projeto da 

Hospedaria dos Imigrantes, projeto mais tarde desenvolvido por ele. Mas, em contrapartida, 

participou do concurso do Liceu Ipiranga, exclusivo para engenheiros. Ver nota n. 229. 

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

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

Campinas para São Paulo por volta de 1881. Aparece nas Atas desse ano fazendo a planta do 

arruamento que deveria integrar a Luz ao Brás.  Foi o construtor do Monumento do Ipiranga 

(1885-1895) e autor do Hospital da Santa Casa de Misericórdia (1881-?). A ele atribuímos, sem 

muito fundamento, na verdade, a construção da bela sede da Livraria Garraux, na Rua da 

Imperatriz, até hoje existente, edifício para o qual ergueu um andar de acréscimo em 1896, como 

veremos adiante no Capítulo 7, seção 7.3, O Historicismo e O Ecletismo. Cf.: 

ATAS, 1881. p.104. 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg.../hargreaves.htm240%3e
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metodista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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E no almanaque de 1890 (p.177) topamos com o nome de Tomás G. Bezzi, Cavaliere, engenheiro 

civil, encarregado, em 1882, de projetar o Monumento do Ipiranga para a Comissão para o 

Monumento à Independência do Brasil. Bezzi, como é sabido, estava estabelecido na Corte, onde 

participava do círculo íntimo do Imperador, o que explicaria a escolha do seu nome para tão 

relevante missão. Após muitos transtornos, o edifício teve sua construção iniciada em 1885 e a 

admiração geral pelo palácio-monumento de linhas classicistas ecléticas, conforme a linguagem 

arquitetônica mais arrojada introduzida no Brasil, incentivou o engenheiro a procurar formar 

clientela na cidade de São Paulo. Nos anos 1890 construía edifícios quase utilitários para a família 

Prado. Graças à amizade que manteve com essa família, foi convidado no início do século XX pelo 

prefeito Antônio Prado para projetar a Praça da República (1902-1904), concepção paisagística 

que alcançou grande destaque. Cf.: 

SALMONI e DEBENEDETTI, op. cit., p.40 e ss. 

      242-SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HÍSTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares - Papéis Avulsos. V.E-1-5. Solicitação de alinhamento para edificar na Rua da 

Estação, 22 de março de 1882. Assinado por Mateus Häussler. 

243-ALMANACH...1886. p.31 (Annuncios). 

             244 -COLLECÇÃO DE LEIS E POSTURAS MUNICIPAES PROMULGADAS... NO ANNO DE 1886.  [ São 

Paulo: ?, 1886?]. p.139. 

  245 - NOVO engenheiro na villa de Santo Amaro. Diario de São Paulo. São Paulo, 17 de março de 1875, 

p.3. 

  246- ILLM. exm. sr. Senador Florencio Carlos de Abreu e Silva (p.II). Correio Paulistano. São Paulo, 3 de 

maio de 1881. p.2. 

Já em 1879 no n. 5 da Revista de Engenharia, editada na Corte, era publicado um artigo intitulado 

A Engenharia no Brazil, em que se acusava o favoritismo das autoridades para com os falsos 

engenheiros estrangeiros, sendo culpada por este estado de coisas a desunião da classe de 

engenheiros brasileiros e a inexistência de um regulamento correspondente. 

Contra esse abuso foi promulgada a lei n. 3001, de 1880, que exigia dos engenheiros a 

apresentação de títulos e cartas de habilitação para tomar posse de empregos ou comissões do 

governo. A lei só se referia, no entanto, ao serviço público, podendo os curiosos, mestres de 

obras e engenheiros práticos continuar agindo à vontade no campo da iniciativa privada. 

Além desses problemas com os falsos engenheiros, os profissionais da engenharia civil tinham de 

enfrentar a preferência do governo por engenheiros estrangeiros e engenheiros militares para as 

comissões oficiais, o que motivou um protesto formal por parte da Associação de Engenheiros 

Civis Brasileiros em 1878. Cf: 

A engenharia no Brazil. Revista de Engenharia. Rio de Janeiro, n. 5, 1-2, set. 1879. 

TELLES, op. cit., p.470. 

A ASSOCIAÇÃO dos engenheiros. Correio Paulistano. São Paulo, 16 de março de 1878. p.2. 

    247-ATAS, 1881. p.40. 

COLLEÇÃO DE LEIS E POSTURAS MUNICIPAES PROMULGADAS... NO ANNO DE 1881. S. 

Paulo: Typ. do “Tribunal liberal”, 1881. p.29 (resolução provincial n. 23  Orçamento municipal, 

Título IV, art. 5). 

248-ATAS, 1866. p.17. 

 249- Pouco conseguimos apurar sobre esse engenheiro que, no entanto, assumiu certo relevo nos 

anos 1870 em São Paulo. Formado em engenharia muito provavelmente na Corte, Felipe Hermes 

Fernandes Trigo de Loureiro (c.1841-1879), tenente, era adventício. Filho do Conselheiro 
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Lourenço Fernandes Trigo de Loureiro e de Umbelina Luísa da Silva, Felipe teria nascido em 

Pernambuco. Veio para São Paulo no tempo do presidente Saldanha Marinho (1867-1868). Atuou 

na repartição de obras públicas da Província, onde realizou diversos trabalhos: fez os 

levantamentos necessários para o desenvolvimento do projeto do Monumento do Ipiranga, 

conjuntamente com Augusto Gonçalves e Carlos Rath (1872); projetou um chalé para o Jardim 

Público em 1873, e outros chalés e quiosques para aquele mesmo logradouro no ano seguinte. 

Fiscalizou a construção de anexos na penitenciária (1875) e, ao que parece, foi o responsável pelo 

projeto de reforma completa do edifício do “mercado novo”, transformando-o em Palácio do 

Tesouro Provincial (1875-1877), como veremos no Capítulo 3, A questão da autoria. Participou da 

direção do Instituto Politécnico de São Paulo, como primeiro secretário (1876), e do conselho 

administrativo da Associação Auxiliadora do Progresso da Província. Durante o ano de 1874 

esteve por algum tempo, por indicação do governo provincial, a serviço da Câmara Municipal da 

Capital. Por integrar a Comissão Permanente de Arquitetura do Instituto Politécnico, apreciou, 

ao lado de outros engenheiros da época, os planos concorrentes para o monumento escultórico 

do Ipiranga (1877). Faleceu prematuramente em 1879, em decorrência de uma crise de 

hemoptise, quando ocupava o posto de secretário da Diretoria Geral das Obras Públicas. Cf.: 

BLAKE, op. cit., V.1, p.159 e 435; V.5, p.326 e 327. 

SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Oficios diversos da 

Capital. Ordem 951. Apresentação do orçamento de chalé organizado por Trigo de Loureiro. São 

Paulo, 4 de março de 1874, assinado por Antônio Bernardo Quartim. 

Ibid. Obras Públicas. Ordem 5174. Relatório anual da Inspetoria Geral das Obras Públicas. São 

Paulo, 31 de dezembro de 1875. Assinado pelo inspetor João Pedro de Almeida. 

RELATORIO, 21 de dezembro de 1872. p.43. 

MARQUES, op. cit., p. 137 e 138. 

RELATORIO, 14 de fevereiro de 1875. p.121. 

FLYNN, Maria Helena. Concursos públicos para o monumento do Ipiranga. In: MUSEU 

PAULISTA. Às margens do Ipiranga, 1890-1990. São Paulo: 1990. (Catálogo da exposição do 

centenário do edifício do Museu Paulista da USP.). p.14. 

RELATORIO, 5 de fevereiro de 1880. p. 133. 

SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Atas da 

qualificação de votantes da Parochia da Sé (1871-1878). V.E-61-44. fls.126 e 144. 

ENGENHEIRO Trigo de Loureiro. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 16 de abril de 1879.p.2 

      250-Segundo o genealogista Luís Gonzaga da Silva Leme, Fernando de Albuquerque nasceu em 

Santos. Foi um dos primeiros brasileiros a estudar nos EUA, onde se formou na Universidade de 

Easton, Pensilvânia, segundo o necrológio publicado n’O Estado de São Paulo. Trabalhou para a 

Província, sendo então comissionado na Câmara Municipal de São Paulo. Elaborou a planta da 

cidade de 1877, em colaboração com Jules Martin, e era de sua autoria o ajardinamento do Largo 

Municipal (1879). Afastou-se do serviço público municipal para tornar-se engenheiro fiscal da 

Companhia Bragantina. Casado com a viúva de Antônio José Leite Braga, loteador da antiga 

Chácara do Bexiga, morava num belo chalé na Bela Vista, visível em certas fotografias. 

Desfrutava de boa situaç~o social e financeira e, como todos os “capitalistas” da época, explorava 

cortiços. Construiu a Escola Maria José (nome de sua mãe) na Rua Manuel Dutra e doou-a ao 

Estado nos primeiros anos da República. De acordo com Raffard (1890), era proprietário de uma 

fábrica de bordados e procurava desenvolvê-la. Em 1891, pertencia à irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia, instituição em que ocupava o cargo de mordomo. Faleceu em 1907. Cf.: 
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ALMANACH... 1885. p.172. 

ATAS, 1879. p.15, 26, 95 e 153. 

CARNEIRO, op. cit., V.1, p.392. 

MARZOLA, Nádia. Bela Vista. São Paulo: DPH, 1979. p.40. 

SÃO PAULO (Estado). INSPECTORIA GERAL DO ENSINO. Annuario do ensino do Estado de São 

Paulo, 1907-1908. São Paulo: Typ. Augusto Siqueira & C., [19--]. p.156. 

RAFFARD, op. cit., p.25. 

FALLECIMENTOS. O Estado de São Paulo. São Paulo, 25 de setembro de 1907. p.4. 

   251- Nabor Jordão, irmão de Elias Fausto, estudou primeiramente em Cornell, depois se transferiu 

para a escola de minas do Columbia College, N.Y. (EUA). No período em que trabalhou para a 

Câmara de São Paulo, projetou os primeiros mictórios públicos da cidade. No início da República 

montou com Elias Chaves uma importante lavanderia a vapor, de tipo americano, chamada 

Lavanderia Paulista, em funcionamento a partir de 1890 na Rua Barão de Limeira, em São Paulo. 

Cf.: 

ESTUDANTES brazileiros nos Estados Unidos. Correio Paulistano. São Paulo, 16 de fevereiro de 

1875. p.2 e 3. 

ATAS, 1882. p.212. 

RAFFARD, op. cit., p.81 e 82. 

ALMANACH do Estado de S. Paulo para 1890. São Paulo: Jorge Seckler, 1890.p.225. 

252-ATAS, 1890. p.3. 

253-RELATORIO apresentado á Camara Municipal de São Paulo pelo Intendente Municipal Cesario 

Ramalho da Silva, 1893. São Paulo: Typ. Espindola, Siqueira & Cia, 1894. p.35 (Annexos). 

254 - ATAS, 1889. p.255, 285, 341 e 342. 

    255 -PINTO, Adolpho A. Historia da viação publica de S. Paulo. São Paulo: Typ. Vanorden & Cia, 1903. 

p.265. 

256- Id., ibid., p.266. 

257 -HOMENAGEM prestada ao Dr. F. de Paula Ramos d’Azevedo... S.Paulo: Secç~o de obras d’O 

Estado de S.Paulo, 1922. p.60. 

258 - Ibid., p.62. 

Note-se que Ramos de Azevedo, vaidoso, parece ter contribuído muito para a criação de seu 

próprio mito. O engenheiro, nesta passagem, chama a si mesmo de “pioneiro” por ter montado 

sua “tenda” em S~o Paulo em 1886. Todo o nosso esforço de pesquisa para reconstituir a 

evolução da carreira de engenheiro na cidade durante o Império demonstra, no entanto, que foi 

precedido por vários outros profissionais que, tal como ele, se haviam lançado no campo da 

arquitetura, alguns dos quais já com escritório próprio. O que diferencia Ramos de Azevedo de 

seus predecessores é, sem dúvida, o fato de ter encontrado na capital paulista uma situação 

social, econômica e cultural bastante favorável a que sua carreira prosperasse, além de, 

naturalmente, gozar Ramos de Azevedo de todas as qualidades intrínsecas necessárias ao bom 

êxito profissional de um grande empresário da arquitetura e construção civil. 

   259-Ibid., p.62 e 63. 

   260-Para conhecer o desenvolvimento ulterior da carreira de engenheiro-arquiteto em São Paulo, 

cujo curso foi criado na Escola Politécnica em 1896, consultar: 

FICHER, op. cit., passim. 
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1-Retrato póstumo, ao que tudo indica, do marechal Daniel Pedro Müller, executado em 

data ignorada por sua neta D. Elisa de Beaurepaire-Rohan Aragão, filha do engenheiro-

militar carioca Visconde de Beaurepaire-Rohan.  
Muller ((1775/79-1841) detém uma posição impar no quadro da engenharia paulista da primeira metade do século XIX. 
Sucessor do engenheiro militar João da Costa Ferreira (1750-1822), é ele, Muller, quem estabelece a ligação entre a 
tradição lusa da engenharia militar do tempo da Colônia e os engenheiros práticos de meados dos Oitocentos 
formados no Gabinete Topográfico, do qual foi o idealizador, o segundo diretor e o primeiro professor. 
FONTE: BARROS, Gilberto Leite. A cidade e o planalto. São Paulo: Martins, 1967. 2v. V1. 
 REPRODUÇÃO DIGITAL 
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2-Planta de autoria do engenheiro militar Müller para a Praça do Chafariz, localizada no 

Piques; acompanha documento datado de 17 de outubro de 1814. Desenho aquarelado. 
Trata-se da planta referente à praça onde se erigiu o primeiro monumento público paulistano, a mais famosa obra de 
Müller, da qual subsiste até hoje o obelisco, vulgarmente chamado de Pirâmide do Piques. 
FONTE: SÂO PAULO (ESTADO). APESP 
REPRODUÇÃO: José Rosael (< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142007000100002>) 
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3-Projeto para a ponte nova do rio dos Pinheiros, executado na Cidade de S.Paulo pelo 

engenheiro militar José Jacques da Costa Ourique, 1845. 
A projetada ponte de madeira tem suas linhas funcionalistas atenuadas pela presença dos encontros de cantaria, 
ornados com esferas e pináculos. As formas barrocas destes últimos elementos, extremamente tardias, evidenciam o 
conservadorismo formal da engenharia militar brasileira oitocentista, herdeira da escola de engenheiros lusos do 
período colonial, conforme veremos no Capítulo 7, Formas e expressões arquitetônicas. 
FONTE: MASP. São Paulo onde está sua história. São Paulo: 1981. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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4-Reprodução fotográfica do retrato do agrimensor alemão Carlos Abraão Bresser, 

aparentemente datado da década de 1840. A deformação observável na imagem consta da 

reprodução existente no arquivo consultado. Autor não identificado. 
Embora tido como agrimensor na Alemanha, Bresser (1804-1856) sempre foi considerado engenheiro civil no Brasil. 
Contratado originalmente para vir abrir a nova estrada de rodagem de Santos a São Paulo em 1838, no comando de 
uma equipe de trabalhadores estrangeiros, Bresser falhou nessa importante missão, tendo sido afastado da direção 
dos trabalhos em 1841. Mesmo assim, continuou sob contrato com o governo da Província por muitos anos, 
desempenhando outras tarefas de relativa importância. 
FONTE: Instituto Staden-Martius, Arquivo de Imigração. 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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5-Matadouro municipal, projetado em 1849 por Carlos Abraão Bresser, tal como aparece em 

ilustração do Diabo Coxo. Constava de rústicas construções de taipa, como a maioria das 

edificações paulistanas de então. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÂO PAULO (CIDADE). Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 
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6-Lista dos Alumnos do 1º anno do Gabinete Topographico com todas as notas, e  materias que 

cursarão. Documento datado de 11 de novembro de 1844 e assinado pelo 1º tenente de 

Engenheiros José Jacques da Costa Ourique, diretor do Gabinete Topográfico de 1842 a 

1849. 
Este documento é de extrema relevância, pois traz muitas informações sobre o curso de engenheiros práticos e seus 
alunos, alguns dos quais futuros servidores da Província e da Câmara Municipal paulistana. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÂO PAULO (ESTADO). APESP. 
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7-Projeto para cadeia, caza para Jury e Camara Municipal da Villa Real de 

Pindamonhangaba pelo architecto J. Porfirio de Lima, 1843. 
Este é um dos dois trabalhos por nós conhecidos de autoria desse antigo aluno da escola do Gabinete Topográfico de 
São Paulo e da Aula de Arquitetos Medidores, de Niterói, em que foi discípulo do major Pedro de Alcântara Bellegarde 
(1807-1864). Realizado logo após o retorno do alferes José Porfírio de Lima (c.1810-1887) ao serviço da Província, o 
desenho demonstra que a linguagem arquitetônica empregada pelo arquiteto-medidor era inspirada no 
Neoclassicismo, aqui tratado de modo bastante prosaico, já pela natureza do projeto – modesta construção oficial 
destinada a uma pequena vila –, já provavelmente pelo talento limitado do próprio projetista. Por trás do frontão de 
singelas linhas neoclássicas, salta à vista a tradição construtiva luso-brasileira. 
FONTE: MASP. São Paulo onde está sua história. 

                   REPRODUÇÃO DIGITAL 
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8-Caricatura do engenheiro Günther e do engenheiro Bresser, feita pelo engenheiro Carlos 

Rath (c. 1801- 1876) no início da década de 1850, provavelmente. 
Atuantes na São Paulo de meados do século XIX, os dois alemães afrontam-se. Bresser, à direita, na verdade 
agrimensor, chegou a São Paulo em 1838, contratado pelo governo provincial, e aqui faleceu em 1856 após ter-se 
adaptado muito bem à vida da cidade. Günther, porém, era recente na Capital e tinha um passado comprometedor. Os 
atos cometidos durante sua estada na Província confirmaram-lhe a má reputação. 
FONTE: Instituto Staden-Martius, Arquivo da Imigração. 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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9-Planta de alinhamentos concedidos pela Câmara Municipal no Largo do Capim, ou de São 

Francisco, datada de 11 de novembro de 1851 e executada pelo engenheiro prático municipal 

João José Soares, antigo aluno do Gabinete Topográfico. Nela aparecem os alinhamentos 

das futuras casas de Carlos Augusto Bresser e de João Pedro Schwindt, aprovados pelos 

vereadores. 
Este é, ao que parece, o único documento em seu gênero que chegou a nossos dias, um croqui de alinhamento 
executado por engenheiro municipal em meados do Oitocentos.  Trata-se da solução de retificação do mencionado 
logradouro, aprovada pela Câmara, com os alinhamentos da futura Casa de Soteia, de propriedade do agrimensor 
alemão Carlos Augusto Bresser (lado direito do observador), e do futuro sobrado do chapeleiro João Pedro Schwindt 
(lado esquerdo do observador), que então solicitava alinhamento para construir sua residência. No caso de Bresser, o 
solicitante ganhou uma nesga de terra de formato triangular, eliminando um “cotovelo” preexistente. Quanto { 
solicitação de alinhamento feita por Schwindt, segundo parecer de um vereador, ela retificava parcialmente o Largo do 
Capim, mas trazia como conseqüência o fato de mais tarde ter de ser removido o venerável cruzeiro então existente no 
local. E esse defeito foi levado em consideração pela Câmara ao ser recusada a proposta do solicitante. A solução 
encontrada pelo vereador, aceita por seus pares e acatada por Schwindt, é a que está assinalada na planta: o 
alinhamento da futura casa seria tirado a partir do prolongamento da Rua de São Bento. Como podemos notar, esse 
alinhamento regularizava o largo, deixando-o com os lados maiores praticamente paralelos, mas acentuava a 
descentralização do cruzeiro. Era o preço que se pagava numa época em que a regularização viária promovida pela 
administração municipal se fazia lote a lote, sem haver esperanças de grandes desapropriações, por falta de recursos.   
Notar que a casa do senador Sousa Queirós (1806-1891), na esquina da Rua do Ouvidor (atual José Bonifácio) com a 
Rua de São Bento – antiga residência do brigadeiro Luís Antônio (1746-1819) –, por distração, não apresenta o canto 
quebrado que se vê em foto de Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), datada de 1862 ou 1863 (no original há um 
ligeiro traço a lápis que corrige o lapso). Como dissemos alhures, esse agenciamento é certamente original e remonta à 
década de 1810, sendo portanto anterior ao exemplar da casa do alferes João Ribeiro da Silva (1823) e criado neste 
caso por motivos eminentemente estéticos, ao contrário do outro caso. Também a casa de Bresser seria construída 
com um canto cortado, de acordo com a imagem do prédio tomada por Militão, mas parece que isso não foi objeto de 
imposição por parte da Câmara no ato do alinhamento, conforme se vê na documentação camarária subsistente. 
Naquela época, contudo, já existiam algumas esquinas na cidade que apresentavam o canto cortado como forma de 
aperfeiçoamento viário e deve ter sido adotada pelo engenheiro alemão como forma de conferir uma aparência de 
modernidade a seu imóvel. 
 FONTE: SÂO PAULO (CIDADE).  AHSP. 
REPRODUÇÃO: José Rosael (<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142007000100002>) 
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10-Retrato do arquiteto, pintor e literato Manuel Araújo Porto Alegre, então Barão de Santo 

Ângelo. Litografia assinada por Augusto Off (1838-1883), datada de 1877. 
Embora tenha sido consultado algumas vezes na década de 1850 pelo governo paulista acerca de questões de 
arquitetura, na qualidade de um dos nomes mais significativos do panorama da arte brasileira de então, Porto Alegre 
(1806-1879) só veio a São Paulo, ao que parece, uma única vez, em 1872, acompanhando o Barão de Bom Retiro. Na 
ocasião, decidiram retirar a pedra fundamental do projetado monumento do Ipiranga de 1825 do local onde foi 
encontrada e transferi-la para o palácio do governo. Três anos mais tarde, no entanto, o presidente João Teodoro 
devolveria a pedra a seu lugar de origem. 
FONTE: MUSEU Nacional de Belas Artes. São Paulo: Banco Safra, 1985. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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11-Modelo de madeira representando o novo edifício da Alfândega do Rio de Janeiro, de 

autoria do arquiteto Porto Alegre e do engenheiro militar Guilherme Schüch de Capanema 

(1824-1908), apresentado na Primeira Exposição Nacional Brasileira em 1861. 

Como podemos observar, já no início da década de 1860 Porto Alegre dava mostras de buscar inspiração para seus 

projetos em outros repertórios formais do passado, baseando-se aqui na Renascença florentina. De fato, seu projeto 

para o Banco do Brasil, de 1850, do qual sobrevive também um modelo de madeira, deixava claro que, para ele, o 

estrito formalismo do Neoclassicismo já estava, àquela altura, definitivamente ultrapassado. 

FONTE: RECORDAÇÕES da Exposição Nacional de 1861. Rio de Janeiro: [Nova Fronteira], 1977. 
                  REPRODUÇÃO DIGITAL 
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12-Retrato do brigadeiro Francisco Antônio de Oliveira. Autor não identificado, data 

ignorada. 
Segundo se infere das informações de Azevedo Marques (1825-1878), Oliveira (1796-1871) era engenheiro de formação 
autodidática. Diretor da fábrica do Ipanema, entre 1837 e 1838; diretor de obras públicas, entre 1846 e 1847; diretor da 
penitenciária, até sua morte em 1871 e, em nossa opinião, autor do projeto do Teatro de São José aprovado pelo 
arquiteto Manuel Araújo Porto Alegre em 1858, versão definitiva pessimamente executada por Antônio Bernardo 
Quartim (1822-1887), empreiteiro de obras públicas. 
FONTE: SÃO Paulo antigo e São Paulo moderno, 1554-1904. São Paulo: Vanorden e Co., [1905].                                
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13- Um grupo de progressistas. Charge de Diabo Coxo, de 27 de agosto de 1865. Autoria de 

Ângelo Agostini (1843-1910). 
Um grupo de pessoas gradas da cidade rodeia a Locomotiva, “padroeira do progresso”, na primeira chegada 
experimental do trem a São Paulo. Certamente eram os cafeicultores do Oeste paulista – representantes da camada 
senhorial de então –, os que mais ansiavam por um meio de transporte rápido e eficiente, que conduzisse em 
segurança até o Porto de Santos a mais preciosa mercadoria de exportação da Província, o café. Em sentido contrário 
viriam maquinário e imigrantes para a lavoura e para as primeiras indústrias paulistas, inauguradas por alguns desses 
mesmos agricultores, alçados de moto próprio à condição de agentes principais da revolução burguesa no Brasil.  
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 
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14-Viaduto da Grota Funda, de autoria do engenheiro inglês James Brunlees (1816-1892), c. 

1865. Foto atribuída a Paulo Kowalsky, datada por volta de 1892. 
Esse viaduto constituiu a maior proeza da engenharia ferroviária inglesa no Brasil, ao tempo de sua construção. 
Situado no início do quarto plano inclinado tinha 214 m de comprimento, altura máxima de 49 m e desenvolvia-se em 
uma curva de 603 m de raio. Compunha-se de 11 vãos, e seu tabuleiro, em viga reta de treliça metálica, repousava 
sobre altos pilares também de treliça, apoiados em sólidas bases de cantaria. 

                  FONTE: KOSSOY. Album de photographias do Estado de São Paulo, 1892. São Paulo: Kosmos, 1984.                  
                  REPRODUÇÃO DIGITAL 
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15-Ponte de ferro de Santana, sobre o Rio Tietê, de autoria do engenheiro inglês Daniel 

Makinson Fox (1830-1918), construída entre 1865 e 1866. Foto de Kowalsky e Hensler, 

datada por volta de 1892. 
Uma das conseqüências diretas da presença de engenheiros ferroviários estrangeiros na vida da capital paulista foi a 
instalação de pontes metálicas nas proximidades da cidade. No presente caso, a estrutura metálica do tabuleiro 
apoiava-se em grossos pilares de cantaria e substituía uma ponte de madeira, de origem multissecular, periodicamente 
reconstruída. Em 1866 seria a vez do engenheiro inglês Newton Bennaton, de origem judaica, projetar uma outra 

ponte metálica, desta feita sobre o Rio Pinheiros. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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-Retrato do engenheiro Antônio Francisco de Paula Sousa, quando ainda estudava na 

Alemanha, entre 1864 e 1865. Foto de autor não identificado. 

Paula Sousa (1843-1917) está sentado entre dois colegas alemães. Foto tirada por um profissional estabelecido em 
Carlsruhe. Três ou quatros anos depois (1868), assumiria a direção da repartição de obras públicas da Província de São 
Paulo, curta experiência que o decepcionou bastante. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Escola Politécnica (USP). Biblioteca Central. Diretoria. 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardã 
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17- Caixa d’água da Rua da Cruz Preta. Foto atribuída a Aurélio Becherini (1879-1839), 

datada por volta de 1905. 
Edifício erguido em 1870 pelo engenheiro militar Azevedo Marques (?-1880), provavelmente segundo projeto de sua 
própria autoria. Tratava-se de uma grosseira construção utilitária, de modestas linhas neoclássicas, demolida em 1905 

para alargamento da Rua Quintino Bocaiúva. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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18- Vista do antigo Largo do Rosário. Foto de autor não identificado, datada entre 1878 e 

1883. 
À esquerda, observa-se o Chafariz Sete de Setembro, projetado em 1874 pelo engenheiro militar paulistano Henrique 
Luís de Azevedo Marques. Segundo afirmava maldosamente Antônio Bernardo Quartim, seu autor foi incapaz de 
construí-lo de modo adequado. O chafariz teve de ser desmontado e reconstituído. 
A datação desta foto foi atribuída levando-se em consideração a existência, ao fundo, à direita, na Rua de São Bento, 
do volumoso edifício do Grande Hotel, inaugurado em 1878 e, à extrema direita, na esquina da Ladeira de São João, de 
uma pequena construção térrea, demolida em 1883 para dar lugar a um sobrado de autoria de Mateus Häussler, onde, 

na passagem do século, estaria sediada a Chapelaria Alberto, conforme veremos depois. 
FONTE: SÃO Paulo antigo e São Paulo moderno, 1554 - 1904. 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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19- Jardim da Luz, segundo planta da cidade de 1877. Desenho de Jules Martin (1832-1906), 

com defeitos de impressão. 
Neste desenho observam-se construções erguidas no tempo do presidente João Teodoro (1872-1875): chalés e 
quiosques, projetados pelo engenheiro provincial Trigo de Loureiro (c.1841-1879), e mirante, cuja autoria pode ser 
tanto atribuída ao engenheiro Azevedo Marques, quanto a Antônio Bernardo Quartim, responsável por sua 
construção. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Museu Paulista (USP). 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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20- Retrato do engenheiro Francisco Teixeira Miranda de Azevedo, publicado na Chronologia 

paulista, de 1904. Autor não identificado; data ignorada. 

A biografia profissional de Miranda de Azevedo (c.1856-1894) tem muitas semelhanças com as vidas de outros 
engenheiros diplomados de seu tempo. Filho de família abastada, estudou no colégio Pedro II antes de seguir para a 
Bélgica (1873), onde foi cursar engenharia civil. Freqüentou primeiramente em Bruxelas, mas logo passou para Gand. 
Depois de formado, especializou-se em engenharia hidráulica em vários países da Europa. De volta ao Brasil, foi 
professor na Escola Politécnica do Rio de Janeiro; trabalhou em ferrovia; ocupou cargos públicos e terminou em São 
Paulo com seu escritório de engenharia. Ao contrário de outros, porém, foi arrastado pela crise do Encilhamento, 
perdendo toda sua fortuna pessoal. Não resistindo à desgraça, faleceu prematuramente aos 38 anos de idade em 1894. 
FONTE: RIBEIRO, J.J. Chronologia paulista. São Paulo: Diario Official, 1895 - 1901. 2v. em 3. 
REPRODUÇÃO DIGITA 
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21- Retrato do engenheiro francês Eusébio Stevaux, pintado por Almeida Junior (1850-1899) 

em 1894. Pormenor. 

Stevaux (1826-1904) trabalhou para a Província entre 1877 e 1885. E nessa época, conforme estudo que lhe dedicamos, 
teve oportunidade de renovar três importantes edifícios públicos paulistanos: a Casa de Câmara e Cadeia, 
transformando-a no Paço da Assembleia Provincial e Câmara Municipal (1877-1879); o palácio do governo 
(reconstruído entre 1881 e 1886) e o antigo convento franciscano, sede da Faculdade de Direito (reformado entre 1884 
e 1885). Pode-se considerá-lo, assim, o primeiro arquiteto oficial do governo paulista, prenunciando assim a posição 
assumida e mantida por Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928) por mais de quarenta anos. 
FONTE: SÃO PAULO (Estado). Pinacoteca do Estado. Catálogo geral das obras. São Paulo: IMESP, 1988. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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22- Brasão da família Puttkamer. Ilustração encontrada na Wikipedia, the free encyclopedia. 
Puttkamer, ou Puttkammer, conforme grafia que parece ter sido usada pelo engenheiro Hermann, descendia de uma 
antiga linhagem nobre pomerana, de remota origem eslava, que floresceu a partir do século XIII.  Primo da esposa do 
Príncipe de Bismark, Hermann (1842-1917) teve de abandonar o seu país provavelmente por motivos políticos, vindo 
desenvolver sua carreira a partir de então na Província, depois Estado de São Paulo.  

                  FONTE: Wikipedia, the free   encyclopedia. 
REPRODUÇÂO DIGITAL 
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23- Retrato a carvão de Carlos Frederico José Rath, morto em 1876 aos setenta e cinco anos 

de idade. Autor não identificado; data ignorada. 
Médico, engenheiro civil, literato e pintor, chegou a São Paulo por volta do final da década de 1830 e desde então 
soube granjear a consideração e o respeito dos paulistanos. De grande instrução, formou uma coleção de recordações 
históricas e curiosidades de história natural e arqueologia que, mais tarde, iria formar o núcleo do Museu Paulista. No 
retrato, em seu peito, entre outros símbolos de distinção honorífica, distingue-se uma insígnia, ao que parece, 
pertencente à Imperial Ordem da Rosa. Trata-se provavelmente da condecoração recebida em 1846, quando foi 
agraciado com o título de cavaleiro, por ocasião da primeira visita imperial, conforme nos conta J.J. Ribeiro em sua 
Chronologia paulista. 
FONTE: Instituto Staden-Martius, Arquivo da Imigração. 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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24- Desenho sobre as diversas maneiras de matar o gado. Autoria do engenheiro Carlos Rath, 

1873. 
Esse documento, que data do ano em que seu autor serviu na Câmara de São Paulo como engenheiro municipal, é um 
bom exemplo da grande diversidade de assuntos que atraia o interesse desse notável engenheiro alemão. 
FONTE: MASP. São Paulo, onde está sua história. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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25- Diploma do Instituto Politécnico de São Paulo, 1876. 
É evidente a atmosfera positivista que emana deste documento, todo ele ornado com símbolos da modernidade – da 
ciência e da indústria – quer no motivo decorativo estampado ao alto (Minerva presidindo o comércio marítimo, a 
agricultura e a indústria), quer nos nomes de admiráveis cientistas que se veem nos quatros cantos da moldura: 
Arquimedes (287 a.C. – 212 a.C.), Galileu Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650) e Isaac Newton (1643-1727). 
Na lateral, à direita, vem transcrito o primeiro artigo do estatuto do instituto, associação científica que tinha por 
objetivo o aperfeiçoamento e a difusão dos conhecimentos teóricos e práticos dos diferentes ramos da engenharia, das 
ciências e das artes acessórias, bem como sua imediata aplicação à industria em geral. Na lateral, à esquerda, lê-se o 
que poderia ser o lema do instituto: “Propagar a Sciencia. Animar a Industria”. 
O exemplar aqui reproduzido pertenceu ao engenheiro Paula Sousa, que o recebeu na qualidade de sócio efetivo e 
fundador “por ter o mmo Snr.  satisfeito as condições dos Estatutos e regulamento d’esta associaç~o”.    Acha-se  
assinado, por alguns engenheiros conhecidos na época: 
 
  Presidente: Nicolau Roiz [Rodrigues] dos Santos França Leite. 
  1º Secretário: Felipe Hermes Fernandes Trigo de Loureiro. 
  2º Secretário: Raimundo de Pennaforte Alves Sacramento Blake. 
  Tesoureiro: Henrique Luís de Azevedo Marques. 
 

FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Biblioteca Central da Escola Politécnica (USP). Diretoria. 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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26- Largo Municipal, fotografado por Militão Augusto de Azevedo (1837-1905). Imagem 

datada de 1887. 
Em 1879, Fernando de Albuquerque, na época engenheiro municipal, agenciou no meio do Largo de São Gonçalo um 
pequeno jardim, de ingênuo gosto romântico: caminhos tortuosos, canteiros assimétricos, caramanchão coberto de 
verdura e, como todos os jardins públicos desse tempo, circundado com gradis metálicos à volta toda. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÂO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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27- Retrato do engenheiro Francisco de Paula Ramos de Azevedo, publicado na obra 

Chronologia paulista, de 1904. Foto de autor não identificado, datada da década de 1880 

provavelmente. 
Embora publicado em 1904, o retrato é certamente muito anterior a essa data, pois o engenheiro (1851-1928) aparenta 
estar na casa dos trinta anos. Remontaria, portanto, esse retrato aos últimos tempos do Império, quando então a 
carreira do engenheiro e arquiteto progredia rapidamente. 
FONTE: RIBEIRO. Chronologia paulista. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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2.2 - Empreiteiros, mestres de obras, artífices e operários 

 

                               A condição da mão de obra paulista empregada na construção civil no 

início do século XIX (1804) está bem retratada num ofício dirigido pelo governador 

Franca e Horta (1753-1823) ao Vice-Rei, em que trata da alfândega de Santos. Observa o 

capitão-general que as obras oficiais sempre redundam mais caras que as particulares e 

que melhor seria optar pela arrematação,  

maz esta Capitania q.̃ inda agora começa a sahir da barbaridade, não 

tem hum Mestre Pedreiro, nem Carpinteiro, que pudesse abalançar-se 

a fazela, como julgo aContece no Rio de Janº. [...] e Bahia. Todos os q̃. 

aqui há são Mestres de jornal, quanto mto.  com hum té dois Escravos 

proprios do seu officio, e o Comum delles trabalhão como Officiaes, 

sendo pela maior parte Mulatos, e Pretos, de maneira q̃. nem huma 

piquena Caza se faz aqui de empreitada. Que elles pela sua pobreza, e 

indolencia não são Capazes, nem mesmo querem responder por Coisa 

alguma [...]1 

 

                                Para contornar tamanha dificuldade, o governador resolveu assumir, ele 

próprio, a direção da obra. Ordenou ao sargento-mor engenheiro – Costa Ferreira (1750-

1822), sem dúvida – fosse residir em Santos e recrutou como trabalhadores, presos de 

leves culpas, soldados serventes, vinte índios assalariados para o serviço dos escaleres e 

 

alguns Escravos rebeldes q̃. seus Snr.es por Castigo mandão p.a os trabalhos 

publicos.2 

 

                               Logicamente não poderia ser diversa a situação da cabeça da capitania3, 

pois foi decerto num contexto semelhante ao descrito por Franca e Horta que Joaquim 

Pinto de Oliveira (1733-?), o lendário Tebas, mulato liberto, pôde ascender ao cargo de 

juiz do ofício de pedreiro, que ainda ocupava em 18084. Uma conta de despesa das obras 

do Hospital Militar e do Jardim Botânico de São Paulo, datada de alguns anos antes 
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(1802), mostra militares coordenando mestres taipeiros, pedreiros e carpinteiros, em 

construções oficiais executadas por índios e escravos alugados5.  

                          Os mestres-canteiros naquela altura eram raríssimos; Tebas, por saber 

lidar com a pedra numa cidade em que predominavam as construções de terra e pau, 

tornou-se verdadeira figura mítica6. Vicente Gomes Pereira distinguiu-se da mesma 

forma como canteiro, ao erigir, conjuntamente com João Crisóstomo, o pelourinho da 

cidade (1812) e, mais tarde, a Pirâmide dos Piques (1814), ambos os projetos da autoria 

do tenente-coronel Müller7. Já o alferes Manuel da Costa Vale se destacou como escultor, 

tendo lavrado os mascarões do Chafariz da Misericórdia em 1808, ano em que executou 

também quatro figuras decorativas para a Ponte do Carmo, obra que então se 

finalizava8. 

                                São escassas as referências aos mestres de ofícios nessa época. 

Conhecemos porém os nomes de alguns que trabalhavam para a Capitania, depois 

Província de São Paulo, e para a Câmara da Capital, realizando obras de pouca 

importância. A respeito das construções particulares nada conseguimos apurar. O que, 

todavia, transparece na documentação compulsada é a grande falta de artífices e 

operários, em geral9. 

                                Em contraste com esse ambiente pouco animador, sobressai-se ainda o 

nome de João Ferreira de Azevedo, profissional ao que tudo indica dotado de grandes 

habilidades técnicas. Nomeado em 1806 pelo Senado da Câmara de São Paulo para 

assumir o importante cargo especialmente criado para ele de mestre geral das obras 

municipais, dedicou-se durante certo tempo com exclusividade à continuação da obra da 

Ponte do Carmo (1805-1808)10. Foi sob sua direção (1807) que se iniciou a execução da 

abóbada de tijolos da referida ponte, feito de tal modo notável que não seria igualado na 

cidade nos próximos 45 anos, conforme veremos oportunamente ao examinarmos o 

desenvolvimento da técnica tijoleira na São Paulo do século XIX. Aqui só cabe chamar a 

atenção para o alto grau de ousadia técnica que representou o emprego da alvenaria de 

tijolos de forma estrutural numa construção de relativa importância realizada em data 

assim tão remota11. Desconhecemos os detalhes das circunstâncias em que se deu o 

empreendimento, mas aparentemente é a Azevedo – ou ao mestre Manuel Rodrigues 

Ramalda, como veremos posteriormente – e também aos oleiros e pedreiros atuantes 

nessa construção, que devemos creditar o mérito de haver sido realizada tal proeza. 
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           Durante o Império, por muito tempo continuaram a predominar as 

mestranças nas obras públicas da cidade de São Paulo. Os engenheiros militares eram 

poucos e serviam a Província; dificilmente estavam disponíveis para suprir as 

necessidades da edilidade paulistana. Em 1825, por exemplo, segundo uma velha 

tradição, era o arruador um mestre, Manuel Alves [dos Reis], que para dar o alinhamento 

do prolongamento, que então se abria, da Rua da Esperança até o Pátio da Sé, foi 

auxiliado por não menos do que quatro artífices: o mestre-carpinteiro Ricardo Pinho, os 

mestres-pedreiros Vicente Gomes e Inácio de Tal (Inácio Casimiro) e o alferes José 

Joaquim de Carvalho12, que em almanaque paulista de 1857 aparece como carpinteiro e 

mestre de obras13. Um pouco antes, o juiz almotacé – cargo extinto em 1830 e cujas 

atribuições foram em parte herdadas pelo fiscal da Câmara – havia acusado a falta de 

mestres de ofícios mecânicos que soubessem alinhar e nivelar14, ocasião em que deram o 

nível o já mencionado Manuel Alves dos Reis e Vicente da Costa. Nessa mesma época, foi 

o mestre Vicente Gomes Pereira com outro mestre pedreiro orçar, a mando da 

Municipalidade, o encanamento das águas servidas do Recolhimento de Santa Teresa, a 

ser executado no aterrado do Buracão do Carmo – erosão de grandes proporções que 

constituía um dos graves problemas públicos municipais15. Três anos depois (1828), 

Inácio Casimiro continuava a ser empregado no conserto das calçadas e em várias outras 

pequenas obras a cargo da Câmara paulistana16. No ano seguinte, o mestre carpinteiro 

João Silvestre fazia um relatório a respeito do estado das madeiras da Ponte de 

Pinheiros17, enquanto os artífices mencionados em 1825, Vicente Gomes Pereira, José 

Joaquim de Carvalho e Inácio Casimiro, vistoriavam o Chafariz de São Francisco18. Em 

1830 empregavam-se como trabalhadores de obras públicas dezenove galés, sendo cinco 

escravos, dois angolas, um mulato, e oito sem sobrenome, libertos talvez. Os forçados 

eram um tipo de mão de obra regularmente usado nos trabalhos municipais desde 1825 e 

a ele ainda se faria menção cinquenta anos mais tarde19. 

           Nas obras provinciais, durante os primeiros anos do Império, sempre havia 

lugar, ao lado dos engenheiros militares, para mestres de ofícios mecânicos, tratados 

com a deferência devida a especialistas. Sousa Queirós (ao que parece, Francisco 

Antônio de Sousa Queirós, 1806-1891), por exemplo, membro do Conselho da 

Presidência, ao emitir um parecer sobre a construção de canais em Iguape, sugeria em 

1825 que tais trabalhos fossem cometidos a um oficial de Engenheiros ou “| algua outra 
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pessoa intelligente”20. Cinco anos depois o capitão Francisco Antônio de Oliveira (1796-

1871), auxiliado pelos mestres João Silvestre e Mariano de Andrade, preparava o 

orçamento da Ponte Grande, de Santana, em cuja reconstrução somente madeiras 

seriam empregadas21. Por esse mesmo tempo surgiam os primeiros artífices alemães, 

como o mestre construtor João Müller, que estava na cidade e ia ao Cubatão para 

construir a ponte daquela localidade22; antes disso, porém, fora o mesmo João Müller, 

fabricante de pontes, reerguer uma outra sobre o Rio Paraíba, em Lorena23. E entre os 

raros empreiteiros, encontrava-se o alemão Henrique Droge, que pretendia abrir a 

estrada de Santo Amaro a Itanhaém24. 

           Em meados dos anos trinta os trabalhos públicos da cidade de São Paulo 

estavam sendo dirigidos pelo fiscal municipal, que neles empregava oficiais mecânicos e 

serventes. Na Câmara, durante um curto lapso, o prefeito, cargo de confiança do 

presidente da Província, interpôs-se entre os edis e o fiscal25. O mercado municipal 

erguido nessa época, conhecido posteriormente como Barracão do Carmo, foi construído 

sem a participação de engenheiro: o fiscal entendeu-se diretamente com os 

trabalhadores, sendo a obra supervisionada pelo prefeito26. A planta original acabou 

perdida e a partir daí tudo foi decidido por escrito pelos vereadores, sem confecção de 

nenhuma outra peça gráfica27. Afinal, por essa época o desenho arquitetônico era algo 

ainda raro, que estava restrito ao uso dos engenheiros, sendo decerto pouco inteligível 

para mestres de obras, artífices e pessoas leigas28. 

            Em ofício endereçado ao presidente da Província, a Câmara, cumprindo a 

portaria presidencial de 20 de março de 1838, indicou as obras públicas municipais mais 

urgentes: o desvio das águas que inundavam a estrada da Mooca e outros pontos da 

Freguesia do Brás; os reparos dos paredões e o redirecionamento das águas que vinham 

para o Chafariz do Piques; o conserto da estrada de carro para Santo Amaro e o 

melhoramento dos aquedutos que forneciam água potável à cidade. Em face da 

dificuldade que encontrava para elaborar os respectivos orçamentos, assim se 

pronunciou a corporação municipal: 

 

O orçamento de despeza com qualquer d’essas obras deve ser basêado sobre 

um plano concebido, e traçado por engenheiro, ou por pessoa que possua 

conhecimentos profissionaes em gráu mais elevado, do que ordinariamente 

apresentão simples mestres de hum qualquer officio que apenas podem orçar 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 171 

 

 

 

 

 

imperfeitamente um ou outro insignificante reparo; como a experiencia o tem 

demonstrado. Se pois assim é a Camara, que só tem entre seos empregados o 

Fiscal por meio do qual costuma obter esses orçamentos de pequenas obras 

vê-se nas circunstancias de submetter ao prudente dicernimento de V. Exa. as 

referidas considerações, as quaes induzem a crêr, que está mais ao alcance do 

Governo o incumbir de similhantes planos, e orçamentos á algum Official 

engenheiro, ou perito que seja capaz de dezempenhar essa tarefa. V. Exa 

porêm determinará como julgar mais conveniente.29 

 

                          A importância da passagem acima transcrita reside na 

desconfiança agora experimentada em relação à capacidade profissional das mestranças, 

às quais a Municipalidade habitualmente recorria. Daí por diante será cada vez mais 

amiudada a presença dos engenheiros provinciais, organizando planos e orçamentos 

para as obras municipais da Capital. 

                              No entanto, a falta de engenheiros era só parte dos problemas referentes 

às obras públicas; de fato, como já dissemos antes, na Província de São Paulo havia 

grande escassez de mão de obra, mormente de mão de obra qualificada. Se por um lado 

é inegável que esse estado de coisas fora herdado dos duros tempos da colônia, por 

outro, devemos admitir que a extinção das corporações de ofícios mecânicos pela 

Constituição de 1824 só tenha contribuído para acentuar a gravidade da questão30. Em 

1839 o major dos Engenheiros João Bloem (?-1851), diretor da fábrica de ferro de 

Ipanema, dirigindo-se ao presidente da Província para comunicar a fuga de dois cativos 

então trabalhando em obras públicas, propôs que os senhores deixassem seus escravos 

aprender ofícios de carpinteiro, de marceneiro, etc. para que no futuro houvesse mestres 

devidamente habilitados31. Ainda muito tempo depois, nas décadas de 1850 e 60, era 

comum a falta de obreiros especializados: o empresário do Teatro de São José mandou 

buscar no Rio de Janeiro Antônio Joaquim, que trabalhara nas coberturas do São Pedro 

de Alcântara e do teatro de Porto Alegre32, e para empedrar a Rua de São Bento foi 

necessário fazer o mesmo com hábeis calceteiros33. 

          Um fato que repercutiu positivamente no mercado de mão de obra 

paulistano foi sem dúvida o engajamento de trabalhadores alemães para vir cuidar das 

estradas provinciais, já que era difícil achar jornaleiros para as obras públicas. Em 

relatório datado de 1838 o presidente da Província anunciava que mandara trazer por 
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cinco anos um engenheiro, ou primeiro mestre de estrada, um segundo, oito pedreiros, 

quatro canteiros, seis calçadores de estrada, seis ferreiros e três carpinteiros próprios 

para a fatura e consertos de carros, utensílios e ferramentas, e ainda cem trabalhadores e 

dois mestres34. A experiência teve, porém, mau êxito. Os imigrantes não suportaram as 

duras condições em que eram mantidos e muitos se evadiram. No Arquivo Público do 

Estado de São Paulo há documentos que até hoje comprovam a fuga de trabalhadores 

alemães35. Os trânsfugas, todavia, acabaram por vir engrossar o mercado de 

trabalhadores da Capital. Temos comprovação disso nas obras públicas municipais, e 

devemos encarar como inevitável o fato de que também trabalhassem em obras 

particulares, sobre as quais infelizmente não há registros. Não podemos deixar de supor, 

contudo, que esses trabalhadores estrangeiros estivessem modernizando os 

procedimentos adotados dentro dos canteiros de obras, tanto públicas quanto privadas, 

ao introduzir, mesmo que timidamente, instrumentos de trabalho até então 

desconhecidos, novas técnicas construtivas e métodos mais racionais e econômicos de 

lidar com o material de construção. 

             Documentos sobreviventes da Diretoria de Obras Públicas mostram-nos 

quão heterogênea era a composição étnica, social e cultural dos canteiros de serviços 

provinciais nos meados da década de 1840. Como serventes e oficiais eram empregados 

em geral escravos de aluguel, libertos e ocasionalmente um ou outro alemão36; em 

contrapartida era corrente conviverem mestres pedreiros e mestres carpinteiros 

portugueses e alemães com mestranças de condição servil. Às vezes o mestre de obras 

era de origem teutônica e o engenheiro, brasileiro, proveniente da Corte37. 

             Essa mistura de estrangeiros e brasileiros, brancos, negros e mulatos – 

escravos, libertos e livres – já ocorria em determinadas situações no início do Primeiro 

Império. Na fábrica de ferro do Ipanema acotovelavam-se técnicos estrangeiros e mão de 

obra composta em parte por trabalhadores cativos, negros e mulatos, entre os quais era 

habitual estabelecer nítidas distinções. José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), 

num relatório técnico sobre a fábrica datado dos anos de 1820, afirmava claramente ser 

preferível que nas terras do estabelecimento fabril se fixassem novos colonos que as 

cultivassem sem prejudicar as matas virgens, de onde saia o combustível necessário à 

alimentação dos fornos. Esses colonos dariam filhos que poderiam aprender a fundir e 

refinar, sem que à fábrica fosse necessário recorrer a 
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negros captivos, que só prestão para cortar com enxada,  aproveitando-se 

somente os mulatos, que são a melhor raça do Brasil para trabalhos 

fabris, que exigem actividade e inteligência, e cuja industria e pundonor 

se estimulará com a promettida liberdade, cujo praso seja proporcional á 

sua capacidade e serviços. 38 [grifo nosso] 

 

               O pintor Debret (1768-1848) dizia o mesmo dos mulatos. Após louvar-

lhes a energia e a inteligência, superiores, segundo ele, em relação aos negros, afirmava: 

A classe dos mulatos, muito acima da dos negros pelas suas 

possibilidades naturais, encontra, por isso mesmo, maiores 

oportunidades para libertar-se da escravidão; ela é que fornece com 

efeito a maior parte dos operários qualificados [...] já se encontram 

inúmeros [mulatos] gozando da estima geral que conquistaram com seu êxito 

nas ciências e nas artes, na medicina ou na música, nas matemáticas ou na 

poesia, na cirurgia ou na pintura [...]39 [grifo nosso] 

 

           No âmbito da construção civil não podia acontecer nada muito diferente. 

O mulato, nascido no País e com sua parcela de sangue branco a instigá-lo à busca de 

ascensão social, achava-se numa posição bem mais vantajosa que a do negro e, até 

mesmo, que a do branco pobre. Este, influenciado por preconceito de remota origem 

aristocrática contra a atividade manual, abominava simplesmente todo o tipo de 

trabalho; aquele, embrutecido pelo sofrimento e por uma vida sem perspectivas, retraía-

se numa surda resistência cultural. Restava, pois, ao mulato a chance de se emancipar e 

alcançar a respeitabilidade através do trabalho, fosse ele manual ou intelectual. 

            Quanto à contribuição dos operários estrangeiros chegados à Província 

em 1838, podemos sem muito esforço vislumbrar sua real dimensão: logo no ano 

seguinte, trabalhadores alemães tiravam pedras para a construção dos pilares da Ponte 

Grande40. Pouco mais tarde, Bento José de Morais, responsável pela construção da Casa 

de Correção41, julgava necessário chamar os ferreiros Pedro Filman (ou Tilman) e 

Frederico Rohes, ou Rohs (Röhe?), para auxiliar na execução daquela obra. Desejava 

reativar uma ferraria outrora existente dentro do estabelecimento penal, e até fornecer 

moradia para Filman, de quem falava nos seguintes termos: 
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tem probidade, he habil no seu officio, trabalhador, e talvez o unico ferreiro q. 

prezentem.e se possa encarregar da factura de taes ferragens, que são 

dificultosas, pezadas, e de não pequenas conduções, cazo sejam feitas em 

tendas particulares [...]42 

 

           Conhecemos certamente outros nomes de artífices europeus: Matias 

Beierle e Georg Michler, carpinteiros; Guilherme Zapp (que devia ter alguma relação de 

parentesco com Carlos e Pedro Zapp, citados na imprensa dos anos de 1850), Cristiano 

Frank e Luís Schard, mestres pedreiros. Há menção também a certo mestre Toll (de 

origem inglesa?) e mesmo a um carpinteiro, provavelmente francês, chamado Pedro 

Mandot 43 . 

            Nos anos de 1850 as coisas já transcorriam mais favoravelmente. Havia 

então numerosos empreiteiros dispostos a arcar com a execução das obras públicas. 

Aquiles Martin d’Estadens44, engenheiro francês, foi o responsável pela construção da 

primeira ponte de ferro da Província, erguida no Casqueiro. Ia construir pilares de béton, 

mas depois preferiu empregar a cantaria, no que os engenheiros brasileiros Monteiro e 

Beaurepaire-Rohan (1812-1894) concordaram45. Atuava também por essa época o 

francês Marcelino Gerard (Gèrard?) (fig.28), que por trabalhar com tijolos possuía uma 

olaria montada na sua Chácara da Água Branca46. Era então corriqueiro o fato de mestres 

de obras e de empreiteiros disporem de olarias nos arredores de São Paulo, como o 

tenente-coronel Andrade, um dos pretendentes à reconstrução da Ponte do Acu em 

1850, e Francisco Taques Alvim, sucessor de Gerard na construção do muro de arrimo do 

Morro do Carmo47. Também o empreiteiro e negociante de fazendas português Caetano 

Ferreira Baltar, que iniciou a construção do mercado municipal, tinha a posse de uma 

olaria na Várzea do Carmo48, tal como o verdadeiro construtor desse estabelecimento, o 

Dr. José Maria de Andrade, filho do tenente-coronel Andrade e dono da Olaria do Bom 

Retiro49. 

                        Muitos dos empreiteiros eram provavelmente mestres de obras enriquecidos, 

como é o caso do português Manuel Ferreira Leal, identificado em um dos nossos 

trabalhos programados50, mas entre eles se achavam também comerciantes, como 

Baltar, e membros das camadas superiores como Antônio Bernardo Quartim (1822-

1887), Francisco Taques Alvim51 e o Dr. José Maria de Andrade, ex-juiz de direito em 
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Jacareí52. Construíam por conta própria, mediante retribuição prefixada em lance ganho 

por meio de concorrência pública. Lamentavelmente alguns deles pouco ou nada 

entendiam de obras. Simplesmente compravam material, contratavam operários e 

deixavam todo o resto a cargo dos mestres de obras por eles designados. Pelo menos é 

essa a impressão que se tem de Baltar, cujo contrato para a construção do mercado 

municipal acabou rescindido pela Câmara, e do capitão da Guarda Nacional Antônio 

Bernardo Quartim, administrador do Jardim Público, empresário teatral e negociante de 

fazendas na cidade53 e sobre o qual voltaremos a falar oportunamente. 

           Através da portaria de 27 de dezembro de 1854 a presidência do governo 

provincial fez engajar 350 trabalhadores europeus no serviço de estradas. Repetia-se 

assim o expediente de que se havia lançado mão vinte anos atrás. A turma contratada 

constituía-se de 119 portugueses e 204 alemães. Durante certo tempo conservaram as 

estradas e até revestiram ruas da Capital por um novo sistema que então se introduzia, o 

abaulamento a pedregulho. Como da primeira vez, as duríssimas condições a que eram 

submetidos provocaram evasões em massa, obrigando o governo a romper o contrato 

com a maioria dos imigrados, os quais, conforme o esperado, vieram exercer suas 

profissões na Capital54. 

            Cristiano Siechrist ou Siegrist (a forma correta parece ser esta última), que 

erguia o muro de fecho do palácio do governo com pilares de tijolos aparentes e 

alvenaria de pedra em 185755, talvez fosse um desses operários alemães (seu sobrenome 

parece ter origem teuto-suíça) (fig.29). Outros seriam Valentino Kanz e (Bernardo ?) 

Mayer, que tiravam pedras de Santana para o arrimo do Morro do Carmo – a Câmara 

chegou a solicitar ao governo provincial que os conservassem nessa atividade, pois não 

havia mais ninguém que fizesse este tipo de trabalho56 –, e Frederico Riedel, que fugira 

da estrada do Mar onde contraíra dívidas e agora, em 1857, trabalhava para a 

administração municipal paulista em reparos na Rua do Comércio57. João Roos, João 

Rheinfranck, Jacob Thut, Francisco Scheneid, ou antes Schneider, José Heib e Bernardo 

Mayer seriam outros tantos alemães vindos em 1855 e que, após o malogrado contrato 

de trabalho com o governo da Província, se haviam estabelecido na Capital como 

empreiteiros de obras públicas58. João Beck, canteiro, encarregou-se de executar o 

portão do cemitério municipal em 1863, depois de idealizá-lo talvez59 (fig.30); mais tarde, 

nos anos de 1870, trabalhava na construção do Hospital da Sociedade Portuguesa de 
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Beneficência60. Ignoramos porém se teria algum grau de parentesco com um falecido 

“engenheiro” Beck, mencionado no discurso presidencial de fevereiro de 185561. 

       Mais difíceis de identificar são os operários portugueses, que decerto logo 

se transferiram para a cidade de São Paulo, empregando-se como canteiros e 

mestres de obras ou atuando como empreiteiros. Um deles seria Antônio Joaquim 

de Sousa Portugal62. Sabemos que eram numerosos os lusitanos no ramo da 

construção civil em São Paulo, a dificuldade no entanto reside na distinção da 

nacionalidade pelo sobrenome, para não confundi-los com os brasileiros (fig.31). 

Nos almanaques paulistas de 1857 e 1858 vários dos nomes de ferreiros, pedreiros, 

mestres de obras e carpinteiros correspondem provavelmente a portugueses, mas é 

arriscado apontá-los. Antônio Pádua Lisboa certamente era lusitano, ao passo que 

Antônio Benedito pode ter sido negro ou pardo (era o arruador da Câmara nessa 

época)63. Ir mais além, contudo, é perigoso: qual seria, por exemplo, a nacionalidade 

ou a origem étnica de Joaquim César do Espírito Santo? Seria parente de José 

Joaquim do Espírito Santo, servente liberto que aparece na féria dos trabalhadores 

empregados na obra do Chafariz do Piques referente à semana iniciada em 23 de 

setembro de 184464, ou seria branco, de origem lusa ou brasileira? Impossível 

responder. 

          Ao que parece, até para os contemporâneos às vezes a nacionalidade do 

profissional envolvido era de difícil determinação. Num protesto publicado em 

jornal, o acusado de difamar um mestre de obras devia ser um concorrente invejoso, 

cuja nacionalidade, lusa ou brasileira, não se consegue precisar: 

Sr. Redator – um ente que existe nesta cidade, de que não se sabe ao certo 

qual sua nacionalidade, pois que a fallar a verdade é – zero –  tem propalado 

que a musica dirigida pelo sr. Almeida está toda abandonada e que hora para 

nada presta, chegando o arrojo desse, que ignoro se é brasileiro ou se é 

portuguez, de querer por forças desconceituar a boa fama de que goza essa 

musica; e como eu não possa consentir que assim se desacredite a quem não 

merece, rogo ao sr. Redactor que publique estas linhas como um protesto de 

que essa musica jamais cahirá de seu posto, o que além disso seus membros 

tem por timbre bem desempenhar suas obrigações. 

O Feitor de obras65 
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                            No almanaque de 1873 estão arrolados Joaquim de Oliveira Neves 

e José de Sousa Machado, supostos canteiros portugueses, ao lado do germânico João 

Bickman66. Entre os pedreiros e mestres de obras citados naquela publicação 

poderíamos aventurar-nos a apontar ao menos dois de origem lusa: Delfim Dias Beliago 

e Manuel Francisco Madruga, este último ainda ativo dez anos depois, pelo menos67. 

Deve-se incluir entre esses profissionais o misterioso arquiteto Manuel Gonçalves da 

Silva Cantarino, identificado pelo professor Carlos Lemos como o autor do plano do 

Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência (1866). Aparentemente ficou pouco 

tempo na Capital (se é que aqui esteve), pois já no ano seguinte surge em Campinas 

reconstruindo ou reformando o Teatro São Carlos, numa bela versão luso-brasileira do 

estilo Império68, e riscando o frontispício da matriz local, que, segundo informações 

contempor}neas, era de estilo “romano”, o que neste caso deve ser interpretado como 

de estilo neoclássico69. Em 9 de fevereiro de 1867, o administrador de obras da matriz 

nova daquela cidade, A.C. [Antônio Carlos] Sampaio Peixoto, comunicava que havia 

ajustado à sua custa 

 

para riscar e dirigir todos os trabalhos da fachada da mesma [matriz] o mui 

habil  architecto Manoel Goncalves [sic] da Silva Cantarino, bem conhecido 

nas Provincias  do rio [sic] de Janeiro e S. Paulo, tendo para desempenhar os 

seus planos o habil e intelligente mestre pedreiro João Francisco dos Santos, 

já conhecido n’esta cidade pelos seus trabalhos.70 

 

            Em nossa opinião deve-se ver em Cantarino um daqueles talentosos 

mestres de obras portugueses que se especializaram em projetos arquitetônicos, 

atribuindo por isso a si mesmos o título de arquiteto71. Provavelmente veio da Corte pelo 

Vale do Paraíba, seguindo a rota do ouro verde até Campinas, então florescente com a 

economia do café e do algodão. 

          Este mesmo percurso foi trilhado logo em seguida pelo pintor espanhol 

José Maria Villaronga y Panella (c.1809-1894) 72, que, chegando a Campinas depois de 

Cantarino, propôs em 1872 um projeto substitutivo para o frontispício da matriz, em 

estilo gótico, chegando a seduzir com ele o Conde d’Eu (1842-1922), que considerou 

aquele futuro templo o primeiro do seu gênero em todo o País73. Infelizmente esse 
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projeto foi pouco depois abandonado, em consequência do fato de as fundações então 

existentes não terem resistido ao peso da fachada74. Frustrado, Villaronga transferiu-se 

para a Capital em 1875, trazendo a fama de pintor e arquiteto75. Aqui, no entanto, parece 

que não conseguiu dar prosseguimento à sua carreira de projetista, pois na imprensa 

passou a anunciar preferivelmente suas qualidades de pintor, profissão que exerceria em 

São Paulo por muitos anos76. No início de 1875 mandou, porém, publicar no Correio 

Paulistano o seguinte anúncio: 

ARCHITECTURA e Decorações 

José Maria Villaronga, representante da firma Faria Ayrosa, Villaronga & C.a, 

actualmente nesta Capital, incumbe-se da construcção architectônica, 

reconstrucção e decoração de theatros, palacetes, casas de campo, chalets 

etc., tanto nesta cidade, como para fóra. 

Aproveita a opportunidade para offerecer seus serviços na realisação dos 

preparativas [sic] e decorações que se tiver de fazer por occasião da chegada 

de S.M. o Imperador a esta Capital.77 

 

                           Outro que palmilhou o mesmo caminho, subindo o Vale do Paraíba 

até a Capital foi a arquiteto francês Charles Peyrouton, aqui trabalhando em 1878 na 

Olaria do Bom Retiro; mas este era, como vimos, arquiteto de fato e de direito, com 

título conferido pela Academia de Bordéus. 

                           Digno de nota por destoar da maioria dos artesãos que 

trabalharam em São Paulo, cuja nacionalidade era predominantemente lusa e alemã, é a 

presença de um carpinteiro francês na capital paulista nos idos de 1861. Tinha por nome 

Bernachot e no Correio Paulistano informava: 

Carpinteiro francez 

Bernachot, carpinteiro francez, constructor no Rio de Janeiro, do theatro de 

S. Pedro, do Cassino, da Beneficencia portugueza, e da estação do Caminho 

União e Industria, na posse [sic], achando-se nesta cidade por causa da 

saude, encarrega-se de tomar por empreitada quaesquer construcções que 

sejão, como tambem faz escadas de toda a especie, como ainda não tem 

apparecido em S. Paulo. O annunciante tambem dá plantas e modelos para 

construcções. 
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Hotel Paulo rua de S. Bento.78 

 

                         Esse profissional, como tantos outros, não deve ter demorado na 

cidade, pois o reclame acima reproduzido foi o único encontrado nos periódicos 

paulistanos. Seu currículo era porém notável; além de haver trabalhado na reconstrução 

do incendiado Teatro de São Pedro de Alcântara, levantou uma das curiosas estações da 

Estrada União e Indústria, a de Posse. Tratava-se de uma estação de muda em forma de 

chalé suíço, aliás como todas as concebidas para aquela famosa estrada79. Ignoramos se 

obteve algum trabalho enquanto permaneceu na Capital; em caso afirmativo, poderia ter 

sido um dos introdutores do Neoclassicismo ou do Pitoresco na arquitetura paulistana 

ou, ao menos, haver executado as primeiras escadas ao novo gosto, destacadas das 

paredes e plasmadas com elegantes curvas. Infelizmente, esse artífice, que supomos 

hábil e competente, não deixou traços, desaparecendo da mesma forma meteórica que 

surgiu. 

                             Talvez mais populares tenham sido os pintores franceses que a partir de 

1860 divulgavam pelos jornais suas habilidades de pintores de casas, douradores, 

ornamentistas e imitadores de madeiras e mármores (técnica ilusionista posta em moda 

na Corte, onde atingiu o auge nos anos de 1840, quando o Paço Imperial do Rio de 

Janeiro e o de Petrópolis estavam externamente recobertos com pintura de falsos 

mármores, conforme fontes escritas e iconográficas). 

          Bom exemplo da habilidade dos pintores decorativos é o anúncio de 1875 

que transcrevemos abaixo na íntegra: 

PINTORES 

Leonce Mourlane e C.a 

Douradores e escultores. 

Rua do Ouvidor n.17. 

Tem a honra de participar ao respeitavel publico que acabam de montar o seu 

estabelecimento nas condições de poderem servir com a maior promptidão e 

barateza ás pessoas que os honrarem com sua confiança. 

Encarregam-se dos seguintes trabalhos: molduras em quadros: decorações de 

salas em alto relevo; pinturas de taboletas sobre vidro [com iluminação a gás 

por trás?], de todos os estylos e gosto e mesmo imitações de tartaruga, com a 

maior perfeição; decorações scenographicas e qualquer trabalho optico, 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 180 

 

 

 

 

 

assim como pintura a oleo em salas de jantar, como seja paisagem, fructas e 

allegorias apropriadas as mesmas; preparos de jardins, kiosques e chalets. 

Os mesmos incumbem-se de encarnações de imagens e estufos das mesmas, 

com a maior perfeição das da Bahia bem assim oratorios completos e em 

peças, afim de poderem ser transportados para qualquer ponto, de todos os 

gostos e preços. 

Todos estes trabalhos podem ser garantidos – S.Paulo80. 

 

                          Certos pintores entretanto ultrapassavam o campo de suas 

competências tradicionais81; alguns chegavam a auxiliar outros profissionais na 

execução de desenhos técnicos de arquitetura e até de engenharia ferroviária: 

Officina de pintura 

de 

Francisco Tornotti 

Rua da Boa-Vista n.50 

Pintam-se taboletas de varios gostos, lettras na frente das lojas, e mais 

serviços por preços rozoaveis [sic] 

A mesma casa encarrega-se de receber encommendas de todo o pertencente 

a desenho linear, plantas de casas, estradas de ferro, e mais serviços de 

engenharia82. 

 

                Ao mesmo tempo que observamos crescer o número de artífices 

especializados na Capital, surpreendemos o declínio do emprego de trabalhadores servis 

em obras públicas urbanas nos últimos anos do Império. Tal fenômeno pode ser 

identificado com certa facilidade em papéis provinciais, mas em relação às obras 

particulares pouco se pode afirmar, pois não encontramos fontes concernentes a esse 

assunto. Anúncios de vendas de escravos em jornais nos dão uma ideia muito pálida de 

como se desenvolveu o processo de emancipação e europeização da mão de obra 

atuante nos canteiros de obras paulistanos. Há entretanto alguns números significativos: 

às vésperas da extinção do cativeiro, em março de 1888, não havia mais nenhum escravo 

na cidade de São Paulo, número que em 1872 era ainda de 3.424, em 1878, de 1.909 e em 

1887, de apenas 49383. A imigração crescente a partir de 1875 foi sem dúvida o fator 

preponderante na progressiva substituição do braço escravo urbano pela mão de obra 

livre, branca e europeia.  
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           Em relação, especificamente, à mão de obra assalariada empregada na 

construção civil, topamos com o seguinte anúncio, assinado pelo agente oficial da 

Associação Auxiliadora da Colonização e Imigração, organização criada em 1871 por 

fazendeiros paulistas: 

Immigrantes 

Existem no deposito de immigrantes bons carpinteiros, marcineiros, 

serralheiros, ferreiros, canteiros, pedreiros e bem assim trabalhadores para 

estradas de ferro ou lavoura. Podem ser contractados por intermedio do 

agente official da immigração abaixo assignado 

S. Paulo, 21 de junho de 1875 

José Severiano [sic, por Severino] Fernandez84 

 

 

           Esse anúncio nos traz à lembrança a observação do historiador Sérgio 

Buarque de Holanda (1902-1982)85 de que, ao tempo da imigração alemã, os colonos 

recrutados na Europa para as lavouras de café provinham muitas vezes do proletariado 

urbano da Europa Central, origem social que parece se confirmar também no caso da 

imigração italiana, então prevalecente. Mal adaptados à faina agrícola o destino desses 

trabalhadores estrangeiros deve ter sido invariavelmente as aglomerações urbanas, onde 

vinham engrossar o mercado de trabalho da construção civil. 

                                 Quanto aos escravos urbanos, sua emancipação chegou a receber 

incentivos por meio de medidas legais, entre elas a Lei n. 25 de 28 de março de 1884, que 

cobrava de cada escravo existente na Província e não aplicado ao serviço da lavoura o 

imposto anual de 5$, a ser revertido ao fundo de emancipação, enquanto a lei n. 26 do 

mesmo ano cobrava 3$ do escravo da lavoura para ser aplicado às despesas com o 

serviço de imigração. 

                              Já em 1869 a Câmara de São Paulo havia decidido não mais empregar 

mão de obra cativa nos trabalhos municipais, atitude que sem dúvida encobria com uma 

epidérmica razão humanitária uma profunda insatisfação com esse gênero de trabalho, 

tido como embrutecido e indolente86. A falta de trabalhadores livres, contudo, fez com 

que essa proibição fosse suspensa cerca de um ano mais tarde87, sendo somente 

retomada onze anos depois, em 1881, quando o vereador Augusto de Sousa Queirós 

(1844-1900) indicou que ficasse proibido o emprego de operários escravos em serviços 
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municipais por administração. Tal indicação acabou aprovada, ressalvando-se o caso em 

que o cativo levasse declaração do senhor atestando que o resultado de sua labuta era 

pecúlio para a sua libertação, indício claro de que àquela altura a oferta de mão de obra 

livre e imigrante estava definitivamente regularizada88. 

                                O trabalho do escravo como meio de conquistar a carta de alforria era 

garantido pelo artigo 4º da Lei de 28 de setembro de 187189 e a emancipação, pelo 

menos no caso do escravo urbano, a partir de determinado momento, passou a 

interessar a ambas as partes: o escravo ganhava sua liberdade e o senhor recuperava o 

capital aplicado num investimento que se ia tornando cada vez menos rentável, 

mormente quando comparado a outras modalidades de aplicação então disponíveis90. 

Assim é que no Correio Paulistano de 18 de março de 1874 lemos o seguinte: 

ANNUNCIOS – pedreiros 

Cezario, crioulo de 25 annos, escravo de d. Maria do Patrocinio Andrade da 

cidade de Itú, Raymundo, crioulo, de 21 annos, escravo do sr. Miguel 

Mainardi da cidade de Campinas, com faculdade de seus senhores, desejam 

libertar-se, sendo ambos officiaes de pedreiro, tendo trabalhado nas estradas 

de ferro em pedras e tijollos com molduras em vista das plantas, seus jornaes 

diarios é [sic] de 4 a 5$, conforme a obra, ainda póde ser mais, offerecem-se a 

alguns senhores empreiteiros de estrada de ferro, mestres de obras e 

emprezarios de edificios e mais pessoas a quem convier, seus serviços e 

trabalhos de seus officios mediante o 1º a quantia de 2:200$, recebendo sua 

senhora a terceira parte á vista e em prestações mensaes em proporção á 

quantia restante; o segundo 2:000$ a vista por seu senhor assim o exigir, afim 

de ambos receberem suas cartas de liberdade e no mesmo acto passarem a 

quem convier o negocio o contracto de serviços com todas as formalidades de 

direito [...]. Os senhores a quem convier o negocio se dirijam á cidade de 

Jundiahy, rua do Barão n.48 que acharão quem lhes dê todos os 

esclarecimentos exigidos. 

Jundiahy, 17 de Março de 1874.91 

 

          O texto acima reproduzido deixa patente também que a alvenaria de 

tijolos se havia generalizado na Província e na Capital ainda na época da escravidão, 

fato em geral esquecido, sendo habitual entre historiadores vincular exclusivamente 

a adoção dessa técnica construtiva à presença de mão de obra imigrante, o que é 

apenas uma meia verdade. Nos jornais da época é comum a alusão à presença de 
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trabalhadores de condição servil no serviço de olaria, como podemos verificar pelos 

seguintes anúncios publicitários: 

Attenção 

Na olaria do Pary, precisa-se alugar negros a quem convier pode procurar na 

mesma chacara q’achara [sic] com quem tractar. 

 

S. Paulo, 14 de setembro de 1861 – Mariano Jose d’Oliveira92. 

 

Attenção 

Na chacara do Pacaembu precisa-se de officiaes telheiros, devendo um, com 

quem se ajustará para tomar conta do forno: a entender de informar e 

queimar telhas e tijollos. 

Nesta mesma chacara recebe-se trabalhadores livres e escravos, e paga-se 

1$000 por dia, e 25$ por mez, dando-se sustento.93 

 

Escravo á venda 

Vende-se um rapaz de 23 annos de idade, preto, sadio e robusto, bonita figura 

e pratico de todo o serviço de roça e de olaria, pois que foi nisto creado: para 

ver e tratar na chacara do Pacaembu de Cima.94 

 

 Pouco depois, a mesma chácara, em que havia uma olaria de tijolos95, voltava aos 

jornais: 

Venda de escravos 

Vende-se [sic] alguns escravos moços, sadios, e praticos de todo serviço de 

roça e de olaria. Para ver e tratar na chacara do Pacaembu de Cima.96 

 

             Por outro lado, um dos últimos anúncios de venda de escravo pedreiro 

que localizamos nos jornais paulistanos pesquisados data de 1877: 
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Escravo. vende-se um escravo, pedreiro, bom official; quem quizer compral-o 

dirija-se a rua de Santa Thereza n.20, que achara com quem tratar.97 

 

           Esses anúncios confirmam que a primeira geração de edifícios de tijolos 

erguidos na Capital veio a lume como fruto do labor não só de imigrantes – portugueses 

e alemães principalmente –, mas também de escravos. Como veremos oportunamente, a 

técnica tijoleira introduzida na cidade de São Paulo nos meados do Oitocentos já estava 

implantada de modo definitivo em 1874, quando ainda não haviam chegado as primeiras 

grandes levas de imigrantes italianos, que só passariam a dominar o panorama da 

construção civil paulistana nos últimos anos do século XIX. 

          Consulta a férias dos trabalhadores de obras públicas provinciais nos dá a 

possibilidade de conhecer a composição do canteiro de obras no ocaso do Império98. É 

facilmente observável que a participação do braço escravo, e mesmo liberto, decresce 

sensivelmente no transcorrer do tempo. Nas obras realizadas pelo empreiteiro Joaquim 

Luís Cantinho Sobrinho na Várzea do Carmo em 1875, por exemplo, foram empregados 

no período de 11 a 16 de maio 125 trabalhadores, dos quais só nove vêm discriminados 

como escravos99. Estes em geral não possuem sobrenome ou apresentam prenomes 

característicos: Benedito, Venâncio, Lucas, Nasário, Emerenciano, Mariano, Fernandes, 

Bernardo e Antônio; Romão de Nação era com certeza um liberto100. Na féria 

correspondente ao período de 3 a 8 de agosto, temos 95 operários dos quais onze 

cativos: quase todos os retromencionados e mais Antônio Congo, Vicente e Sebastião101. 

             Notavelmente, nas férias dos trabalhadores empregados na construção 

do Palácio do Tesouro Provincial e Escola Normal (1874-1877), referente ao período de 19 

a 24 de abril de 1875102, constatamos a numerosa presença de estrangeiros, cujos nomes 

vêm sistematicamente estropiados: feitor, Rodolf Voss (assinava Rudolf); mestres 

pedreiros, Eduardo Richy (assinava Richi), Govany [sic] Polet (em outros documentos, 

Poleti [Poletti?], Carlos Semasal (?), Felipe Aeste (?), Nicolau Faracy ou Farace [Faraci?], 

André Auzemas (?) (ou Auzem, em outras fontes); entre os serventes, vê-se um certo 

Irminani (?) Bandoly, ou  antes Bandoli (italiano?), etc. Na féria relativa ao período de 26 

de abril de 1º de maio de 1875103, colhemos ainda: Manuel Alongo (espanhol?), Frederico 

Muler (sic), Govani Garot (ou Garrot) e Nicolau Sinili (provavelmente Simili, italiano). Há 

também nomes luso-brasileiros, que aliás predominam: Pedro Nicolau, Mariano Gaspar, 
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Tomás Paulino, Manuel Rodrigues, Domingos Lessa, Miguel Jordão, etc. E simples 

prenomes, típicos de escravos. Como não é acusada a condição servil desses últimos 

operários, supomos pertencerem a libertos, embora anos antes essa condição sempre 

viesse explícita: Marcolino, Germano, Lauriano, Antônio, Tarquínio, Frutuoso, etc. De 

qualquer modo, o que se nota é a tendência de escravos ou libertos serem utilizados 

como serventes, ou seja, como mão de obra pouco qualificada. Nas férias relativas a 

maio de 1876104, a situação mais ou menos se repete com outros nomes: mestres 

pedreiros: Vicente Marcos, Vicente Fernandes, João Roland, Joaquim Silva, Lourenço 

Mascari e Marciano (escravo ou liberto); serventes, Benedito Cantinho, Ângelo Paulo, 

Lauriano, Januário, Marcolino, etc.; mestres carpinteiros, Francisco Joaquim de Barros, 

Antônio Santos Andrade, Benjamino Parot, José Duarte, etc.; pintores, Carlos Gerot e 

Pedro Roche (franceses?). 

            Na documentação concernente às obras do Palácio do Governo105, 

fiscalizadas em 1882 pelo próprio projetista, o engenheiro Eusébio Stevaux (1825-1904), 

preponderam curiosamente empreiteiros de aparente origem francesa: Antônio Anpetit 

(alvenaria), João Herbet (carpintaria), Paulino Bezard (Bézard?) e Eugênio Baranjard 

(marcenaria), além de Vicente Gracioso (encanamento), este naturalmente português106. 

No caso da Tesouraria de Fazenda, também sob a fiscalização de Stevaux, havia Cláudio 

Marullas, francês (cantaria de mármore), ao lado de Joaquim Alves da Silva (alvenaria), 

Vicente Gracioso (encanamento), Aurélio Justino Franco (madeiras) e José Maria Soares 

e Arouca (marcos – de cantaria?), todos aqui, com exceção do primeiro, supostamente 

portugueses107.  

          Como aventamos em páginas anteriores, não podemos deixar de imaginar 

que muitos desses recém-chegados estivessem anteriormente estabelecidos em cidades 

e fazendas no Vale do Paraíba. Como vimos, Villaronga e Peyrouton, e Cantarino talvez, 

haviam-se demorado por lá, antes de se transferir para a cidade de São Paulo, o que nos 

faz suspeitar da existência de um verdadeiro fluxo orientado no sentido da Capital, 

iniciado com a manifestação dos primeiros sinais de decadência econômica daquela até 

então opulenta zona produtora de café. Observemos que para o francês Stevaux, 

durante certo tempo engenheiro-chefe do 2º distrito de Obras Públicas, com sede em 

Guaratinguetá108, teria sido fácil mandar buscar artífices conterrâneos seus, quem sabe 

antigos colaboradores em obras realizadas naquela região.  
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           Como deve ter sido notado, na construção do Palácio do Tesouro 

Provincial, em 1875, já ocorriam nomes de nítida origem italiana. Por meio de outros 

papéis remanescentes da repartição de obras públicas, datadas do mesmo ano, 

descobrimos em atividade uma dupla de empreiteiros daquela nacionalidade: Jácome 

Gandino e Pedro Ricardino (ou antes, Giacomo Gandini e Pietro Riccardini). Em 14 de 

dezembro foram contratados para executar o novo edifício destinado à morada do 

diretor da penitenciária e, ao mesmo tempo, adaptar a residência então em uso para 

cadeia, segundo planos e orçamentos organizados pela repartição provincial, sob a 

fiscalização do engenheiro Trigo de Loureiro (c.1841-1879)109. Dois anos mais tarde esses 

mesmos empreiteiros assumiam a execução da reforma da Casa de Câmara e Cadeia 

paulistana, transformando-a em Paço da Assembleia Provincial e Câmara Municipal, 

desta feita de acordo com as plantas elaboradas por Eusébio Stevaux110. Nos jornais de 

meados de 1877 esses dois peninsulares se anunciavam da seguinte forma: 

Empreiteiros de obras 

Pedro Ricardini e Gaduino [sic] propõe-se [sic] a contractar quaesquer obras, 

por mais importantes que sejam, tanto de pedreiro como de carpinteiro, em 

condições mais vantajosas possiveis [sic], dando para isso os [sic] melhores 

garantias. 

Quem delles quizer utilisar-se, póde procural-os á rua dos Estudantes n.23 e 

25.111 

 

           Fica assim evidenciada a estreita ligação existente entre a presença de 

projetistas, empreiteiros e mão de obra qualificada de origem estrangeira e as primeiras 

manifestações do Ecletismo em São Paulo (Assembleia Provincial, Palácio do Governo e 

a primeira versão da Tesouraria de Fazenda, obra inconclusa e abandonada). No entanto, 

desde o princípio, essa presença não se limitou a italianos e alemães, como 

tradicionalmente se admite112. De fato, como vimos, podia ser portuguesa e mesmo 

francesa . O Grande Hotel parece ser um bom exemplo do que acabamos de dizer, pois 

se tinha como projetista um engenheiro-arquiteto de origem teutônica, Von 

Puttkammer (1842-1917), seu construtor era, ao que se supõe, português: Francisco 

Pires, que em 1887 podia ser encontrado na Rua de São Bento, n.84 em frente à Sereia 

Paulista113. Atribuímos também a um próspero construtor português, Manuel Ferreira 
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Leal, antigo empreiteiro da San Paulo Railway, a realização da bela residência eclética 

sita na Rua Florêncio de Abreu, n.111, de 1884, erroneamente considerada por Salmoni e 

Debennedeti como evidente obra de capomastro 114. 

                               Nada sabemos acerca da atuação de empreiteiros e mestres de obras em 

construções particulares anteriores a 1870. É admissível que nem existisse trabalhador 

algum exercendo o papel de coordenador geral das obras e dirigente de operários no 

canteiro das construções privadas. Baseando-nos no depoimento do engenheiro inglês 

Thomas Ewbank (1792-1870) sobre a situação da construção civil na Corte de 1846, talvez 

devamos admitir algo muito semelhante para as construções particulares paulistanas por 

essa época. Antes de notar que os instrumentos e ferramentas então em uso eram de 

aparência tão antiga que pareciam saídos de iluminuras medievais e até de relevos da 

Antiguidade egípcia, ou mesmo de zonas arqueológicas romanas, Ewbank observa que 

na obra da grande casa que estava sendo erguida nas proximidades de onde habitava 

existia um mestre pedreiro português, auxiliado por escravos, e um mestre carpinteiro de 

mesma origem, secundado por homens de cor branca, na maioria. Tanto o pedreiro 

quanto o carpinteiro tinham papéis equivalentes e percebiam os mesmos salários. 

Repara que não havia ali chefes de construção, ou seja, mestres de obras, ao contrário do 

que sucedia na América do Norte. Donde se conclui que a coordenação geral dos 

trabalhos era exercida pelo próprio proprietário da construção115.  

          Tal como sucedeu à engenharia, a construção das ferrovias paulistas deve 

ter desempenhado a função de marco divisor também na construção civil da Capital. Este 

gênero de empreendimento certamente concorreu para o aceleramento da renovação 

das técnicas construtivas então em uso e só pode ter contribuído positivamente para a 

renovação dos profissionais atuantes na cidade de São Paulo. Era inevitável que 

empreiteiros e mestres com mais profundos e atualizados conhecimentos técnicos, 

atraídos pela febricitante atividade ferroviária desenvolvida na Província, começassem, 

cedo ou tarde, a se dedicar à construção de edifícios paulistanos, sobretudo após a crise 

de 1875. Não tivemos oportunidade de avaliar a real proporção desse fenômeno, mas 

Manuel Ferreira Leal, ex-empreiteiro da San Paulo Railway, construindo edifícios 

residenciais entre as décadas de 1870 e 1890116, e Giacomo Gandini, empreiteiro de obras 

da Companhia Paulista em 1877117, construtor de casas no bairro da Liberdade nos 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 188 

 

 

 

 

 

primeiros anos do século XX, conforme atestam documentos do Arquivo Histórico de 

São Paulo, constituem sérios indícios deste fato118.  

           Para conhecermos algo acerca da produção dos mestres de obras e dos 

empreiteiros no âmbito da arquitetura privada paulistana durante os últimos anos do 

Segundo Reinado, devemos recorrer, primordialmente, a documentos depositados no 

citado Arquivo Histórico. Nessa instituição consultamos os volumes referentes a Obras 

Particulares – Papéis Avulsos cujas datas se acham compreendidas dentro dos limites de 

nosso estudo: de 1870 (o ano mais recuado dos papéis subsistentes) a 1890. Nessa 

pesquisa tivemos como propósito localizar pedidos de alinhamentos relativos a 

edificações que pudessem ser identificadas em antigas fotografias paulistanas. Por essa 

razão, acabamos por nos restringir à área central da capital paulista, já que foi essa a 

parte mais registrada fotograficamente entre o final do século XIX e o começo do XX. 

Dentro dessa região nobre da cidade, observamos a ocorrência de pedidos de 

alinhamentos assinados por mestres de obras, alguns nomes dos quais se repetem com 

tamanha insistência que nos fazem deduzir pertencessem a profissionais muito 

conceituados na época. Dentre os recolhidos destacamos o de Cândido Leonardo do 

Espírito Santo, que construía em 1878 para o comendador José Maria Gavião Peixoto na 

Rua da Constituição119; o de Manuel Ferreira Leal, empreiteiro português sobre o qual já 

nos debruçamos em um de nossos estudos anteriores a esta tese120; o de Pedro Gullo, 

mestre de obras italiano responsável pela reconstrução da loja maçônica Piratininga, 

situada na Rua de São João esquina da Rua São José, num estilo classicista eclético típico 

dos anos 80121; o de Manuel Francisco Madruga, que trabalhou para o Barão de Tatuí 

(1831-1914) 122; o de José Domingues da Silva Beleza, talvez um dos mais ativos na 

década de 1880123; o de Joaquim Ferreira Bento, construtor do edifício do 2.º Barão de 

Piracicaba (1830-1898), sito no terreno antes ocupado pela Igreja da Misericórdia124; o de 

Manuel dos Reis Pinto da Rocha, construtor do prédio de três andares de propriedade do 

então Visconde de São Joaquim (1834-1909) na Rua da Fundição canto do Largo de 

Palácio, hoje em avançado estado de deterioração, embora caracterizado como Z8-200-

060 (atual ZEPEC) desde 1975 e tombado pelo órgão de preservação cultural da 

Prefeitura de São Paulo – Conpresp125 (prédio recentemente “restaurado”); o de Giacomo 

Gandini, construtor trabalhando para o então Conde de Três Rios (1821-1893) na Rua 

Senador Queirós, no ano de 1886126, o de João Ferraz de Campos (este seguramente 
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paulistano pois tataravô do autor do presente trabalho), que, construtor,  habitualmente 

prestava serviços para a família do falecido Barão da Limeira (1813-1872) 127, e o de José 

Fernandes Pinto, suposto português que construía em geral na parte da Cidade Nova 

para o fazendeiro e capitalista José Estanislau do Amaral 128. 

              Esses pedidos podiam ser assinados indiferentemente por empreiteiros, mestres, 

propriet|rios, engenheiros ou “artistas”, mas pela an|lise que fizemos, verificamos que a 

maioria dos documentos foi redigida e assinada por empreiteiros ou por mestres de 

obras, cujos sobrenomes acusam em geral a nacionalidade lusa, alemã ou italiana. No 

início do período analisado predominam os lusos e os alemães, depois, começam a 

despontar os profissionais de origem itálica. Às vezes a grafia errônea de certas palavras 

traem a naturalidade dos requerentes: Febereiro (Joaquim Ferreira Bento)129; April 

(Mateus Häussler)130; ladeira Dr. Falcone (eng. Bellarmino Grassi)131. 

                                 A grande dificuldade a ser enfrentada na interpretação desses 

requerimentos é a de que nada nos garante sejam os solicitantes os autores dos planos 

dos edifícios para os quais pedem alinhamento. Segundo o nosso modo de ver, seria 

extremamente simplista a atitude de imputar, de modo sistemático, a concepção dos 

edifícios aos mestres requerentes, pois, afinal, como visto anteriormente, já havia na 

última década do período monárquico muitos engenheiros com clientela formada e esses 

mestres podiam muito bem estar solicitando autorização para executar projetos alheios. 

A identificação em imagens fotográficas de construções para as quais se pediam 

alinhamentos, pode em alguns casos ser esclarecedora, pois nos parece possível, sem 

muitos riscos, interpretar as obras arquitetônicas de aparência mais conservadora (forma 

marcadamente prismática da construção, com predomínio de paramentos lisos, quase 

sem ornatos ou com pouco contraste de claro e escuro) como o produto da atividade 

profissional de construtores de origem lusa ou brasileira. O próprio Junius (Firmo de 

Albuquerque Diniz, 1828-?), habituado à arquitetura historicista de tendência eclética 

praticada na Corte, já censurava, em 1882, a propósito das sedes da Beneficência 

Portuguesa e do Clube Ginástico Português, o fato de os edifícios paulistanos em geral, 

mesmo os recentes, não se terem afastado ainda da arquitetura pesada, monótona, 

quase tosca que nos havia sido legada pela mãe-pátria132. Partimos, portanto, do 

princípio de que tanto os engenheiros, de uma forma geral, quanto os mestres de obras 

italianos recém-chegados, estavam em situação de se manter mais bem informados 
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acerca do que ocorria em matéria de arquitetura no Exterior e em outras capitais do 

Império, enquanto os mestres de obras lusos ou brasileiros, pelo peso de sua herança 

cultural e pelas próprias condições limitadas de sua formação profissional, se inclinavam, 

por via de regra, ao tradicionalismo no tocante à linguagem arquitetônica utilizada em 

suas quase sempre singelas edificações133. Sobre essa questão, porém, devemos estar 

sempre dispostos a admitir exceções e, sobretudo, revisões134. 

                      De acordo com o que poderíamos imaginar, nem todos os mestres pedreiros, 

por vezes alçados à condição de mestres de obras ou empreiteiros, apresentavam 

habilitação profissional equivalente. Havia os que se especializavam em grandes 

construções e os que se restringiam a pequenas obras. Os que eram capazes de elaborar 

grandes orçamentos e os que, como vimos no início dessa seção, só se arriscavam a orçar 

pequenos serviços. 

                       Embora desconfiando dos orçamentos elaborados por mestranças desde 

1838, a Câmara não hesitou em recorrer, tardiamente (1855), a um desses mestres de 

obras, cujo nome infelizmente não é citado dada a importância da obra que então dirigia, 

para obter dele a aprovação de um orçamento feito em seu próprio seio: 

A Commissão de Contas a quem foi incumbido o exame do Orçamento 

aprezentado a esta Camara pela Commissão incumbida da planta do 

cemiterio publico desta Cide., sendo unicamente para o feixo do mesmo, 

querendo dar um parecer mais seguro, entendeu-se com o mestre da obra do 

Seminario Episcopal que approvou o dito Orçamento em sua totalidade [...]135 

 

        Como dizíamos há pouco, pedreiros e encarregados de obras havia de 

diferentes capacidades. E isto é facilmente verificável mediante o confronto de alguns 

anúncios publicados na imprensa paulistana durante o Segundo Reinado: 

Quem precizar de um homem para administrar e zelar os trabalhos de 

qualquer obra tanto de pedreiros como de carpinteiros, por ter ja muita 

practica a tal respeito, sendo tudo debaixo das ordens e vontade de seus 

donos pode quem quizer annunciar por esta folha para ser procurado ou 

perguntar ao entregador da mesma para indicar quem é.136 

 

Pedreiros e empreiteiros 
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Os abaixo assignados, mestres pedreiros, encarregão-se de toda e qualquer 

obra de sua profissão, tanto nesta capital como em outro lugar da provincia; 

assim como mausoleos, construcções de obras de marmore, ladrilhos do 

mesmo, azuleijos etc., e mesmo empreitão qualquer serviço de carpinteiro, 

que em quaesquer das mesmas obras possa haver, quer cantaria, pintura etc. 

Pódem ser procurados na rua do Seminario de Educandas n.23. 

S. Paulo, 15 de Abril de 1867 

João Francisco de Vasconcellos 

Manoel Francisco Madruga137 

 

Emilio Christiano, mestre pedreiro, encarrega-se de todas as obras proprias 

do seu officio, como factura de fogões, de latrinas, chafarizes, cascatas, etc., 

com toda a perfeição e preço commodo. 

Póde ser procurado no largo de S. Francisco na casa do ferrador Sr. 

Fabiano138. 

 

Pedreiro 

O abaixo assignado de volta de sua viagem a Europa, offerece senão 

limitados prestimos como pedreiro em construcção de casas, arcos, poços, 

fornos, e abobadas para terraços e casas, etc. [...] 

José Posseto [sic, por Possetti]139 

 

ARTISTA DA CORTE 
 

SANTOS LUZES tendo liquidado seu estabelecimento á rua do General 

Camara, 103, no Rio de Janeiro, acha-se actualmente estabelecido nesta 

capital á rua Vinte e Cinco de Março n. 99, aonde [sic] offerece seu prestimo, 

aqui, ou em qualquer parte da provincia, a quem precisar. 

Dispõe de recursos e habilitações para os dous ramos da arte que exerce, e 

dispõe de um excellente pessoal, a seu dispor, na côrte. 

Seus trabalhos serão feitos de administração, conta propria ou empreitada, 

como convier, por contracto firmado, salvo trabalhos pequenos. 

Encarrega-se de construcções de predios, pelo elegante e economico systema 

de chalets suissos; architectura rustica de jardins, como sejam: pontes, 

cascatas, blocks, parcks e presepes com engenhos em miniatura a trabalhar 
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com agua de repucho; pintura e predios e frentes acabadas com gosto e 

mimo; pintura e douramento de egrejas. 

Fornece desenhos de fachadas e plantas de predios com elegancia e 

approveitamento de terreno aos srs. Proprietarios e mestres de obras por 

modico preço, por escala, acompanhados de esclarecimentos ao alcance de 

qualquer mestre, principalmente em logares aonde as viagens sejam longas e 

difficeis. 

Tambem tracta por sub-empreitada com os mestres de obras qualquer 

trabalho a seu alcance, em frentes, entradas e corredores de predios140. 

 

 

Aos Fazendeiros 

Companhias de estradas de ferro 

Empresas de encanamentos 

Acaba de chegar a esta cidade de S. Paulo Manoel Rios, mestre de obras, 

architecto e agrimensor, com practica de estradas de ferro, bonds, 

nivellamentos de águas, fazer terreiros, casas para machinas, alinhamentos 

das casas, beneficios das mesmas e toda a qualidade de obras; apresentando 

attestados dos trabalhos que tem feito nas fazendas, garantirá os seus 

contractos e serviços de quem precisar. Rua da Estação n.45 São Paulo141. 

 

Serafim Corso Mestre de obras – acceita obras por empreitada ou 

administração, encarrega-se de embellezamento de jardins, grutas, cascatas, 

etc. Acceita trabalhos para fôra. S. Paulo – 34, Rua do Imperador, 34. S. 

Paulo142. 

 

Aviso ao respeitavel publico: Nicoláu Magno, mestre de obra de pedreiro, 

bastante habilitado a executar qualquer construcção de palacios, egrejas, 

tumulos, casas particulares e outras, com esculptura e molduras 

correspondentes ás cinco ordens de architectura, offerece seus serviços de 

sua arte, garantindo elegancia, proporção e solidez das obras que executar, 

tendo feito para isso um longo e cuidadoso tirocinio. 

Pela sua pericia e pela moderação nos preços, solicita e espera merecer de 

todos os senhores que se quizerem utilisar de seus prestimos artisticos, o seu 

valioso apoio. 

Póde ser procurado á rua do Conselheiro Nébias n.10B. 

S. Paulo, 29 de Dezembro de 1888143. 

 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 193 

 

 

 

 

 

           Naturalmente a grande maioria, ou a totalidade, desses artífices que 

anunciavam nos jornais, fossem brasileiros ou estrangeiros, livres, libertos, ou escravos, 

se havia formado ainda de maneira tradicional através da aprendizagem, com a 

transferência dos conhecimentos profissionais, de natureza empírica e prática, tendo 

sido feita por meio da transmissão oral e gestual, dos mestres para os aprendizes, que 

em geral desde cedo começavam a frequentar as oficinas. A ruptura da ordem 

corporativa no Brasil em 1824, a exemplo do que ocorreu em outros países, não 

modificou essencialmente, no primeiro momento, as formas de aprendizado. 

Simplesmente eliminou a regulamentação dos diferentes ofícios e os mecanismos de 

controle do exercício das profissões e das condições de trabalho. De acordo com a 

ideologia liberal, a seleção dos profissionais competentes passou a se dar a partir de 

então de modo espontâneo, através da livre concorrência. Contudo, no Brasil, a 

organização do trabalho artesanal, pouco estruturada mesmo no tempo das 

corporações, uma vez sem elas, logo deu mostras de desagregação e decadência, 

levando as autoridades a se preocupar seriamente, embora de maneira pouco eficaz, 

com a deficiência da formação profissional dos artífices brasileiros. 

                          Já em 1849, na Assembleia Provincial, o deputado Pinto Júnior havia 

apresentado um projeto de lei referente à criação no Seminário de Santana de um liceu 

para órfãos pobres, expostos e filhos indigentes, com dois cursos de dois anos de duração 

cada um. Um deles dedicado à formação de subdiretores de estradas e mais obras 

públicas e o outro com três oficinas: de carpinteiro, de pedreiro e calceteiro e de ferreiro. 

Ideia não levada avante, mas prenunciadora de medidas mais efetivas tomadas vinte 

anos depois144. 

                               No decorrer dos anos de 1870 e 1880 seriam criados vários cursos voltados 

para o mesmo propósito: formação de mão de obra qualificada. A Sociedade 

Propagadora de Instrução Popular (1874), o Instituto dos Educandos Artífices (1874), o 

Instituto Dona Ana Rosa (1874), o Liceu do Sagrado Coração de Jesus (1885) e o Liceu de 

Artes e Ofícios (1882), que sucedeu a sociedade primeiramente nomeada, eram 

basicamente instituições assistencialistas, cheias de conservadorismo e paternalismo 

social. Procuravam instruir e educar os jovens dos níveis populares, adestrando-os de 

modo adequado em profissões manuais facilmente absorvíveis pelo mercado de trabalho 

que então se reorganizava na Capital. Destas instituições difusoras de instrução popular, 
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que tentavam preparar o proletariado incipiente para servir ao capitalismo em expansão, 

interessa-nos particularmente a Propagadora, a mais antiga delas, que em 1874 instalou 

uma escola onde seriam ministrados, além do curso primário e secundário, seis cursos 

superiores, com a duração de dois anos cada: de Higiene; de Moral e Direito Natural e 

Público; de Agricultura; de Mecânica Industrial; de Agrimensura e de Arquitetura. Neste 

último, haveria no primeiro ano, uma cadeira constituída de aritmética, sistema métrico 

(então recém-adotado), álgebra até equações do segundo grau, e uma outra, composta 

de geometria, trigonometria, e desenho respectivo. No segundo ano seria ensinada 

arquitetura, construção e desenho respectivo. De maneira semelhante aos cursos de 

Agrimensura, Mecânica Industrial e Agricultura, o corpo de professores era composto 

exclusivamente de engenheiros: Dr. João Pedro de Almeida (e como substituto o capitão 

Henrique Luís de Azevedo Marques) na primeira cadeira do primeiro ano e Dr. Augusto 

Francisco Gonçalves (substituto, eng. Felipe Hermes Trigo de Loureiro) na segunda 

cadeira; no segundo ano, Dr. Antônio Cavalcanti de Sousa Raposo e Dr. João Pinto 

Gonçalves (substituto)145. 

                          Não há, contudo, a menor evidência de que o curso de Arquitetura tenha 

algum dia chegado a funcionar146. A Propagadora, nove anos após a sua fundação, 

transformou-se no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, cuja atuação atingiria o auge 

durante a Primeira República, sob a direção do engenheiro Ramos de Azevedo (1895- 

1924). O fato de ter sido cogitada em época ainda tão prematura (1874) a criação de um 

curso profissionalizante para mestres de obras ministrado por profissionais diplomados, 

confirma a nosso ver a necessidade que estes últimos técnicos sentiam desde aquele 

tempo de submeter os artífices a seus desígnios profissionais (entre eles o comando e a 

coordenação geral dos trabalhos dentro do canteiro de obras). Pretendiam, sem dúvida, 

formar operários capazes de realizar adequadamente seus projetos, mas que não 

entrassem em concorrência profissional com eles, seus instrutores147. 

         Com o seu progressivo avanço no campo da projetação e construção de 

edifícios, os engenheiros conseguem que seus rivais, os mestres de obras, vão, aos 

poucos, sendo relegados a setores considerados menos atraentes ou prestigiosos da 

construção civil ou à posição subalterna de meros dirigentes de operários. 

Especificamente no âmbito das construções particulares, as restrições à atividade dos 

mestres enquanto autores de planos e responsáveis técnicos constituíram um fenômeno 
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que só muito lentamente tomou corpo148. Desde o ano de 1875, mais ou menos, até bem 

depois da Revolução de 1930, o que sucedeu, de ordinário, foi a gradual diminuição do 

nível sócio-econômico e cultural das pessoas que os procuravam e a paulatina redução 

qualitativa das obras entregues à sua total responsabilidade. Os engenheiros, porém, 

nunca abriram mão de participar ativamente desse processo. Muitas foram as 

demonstrações de emulação havidas entre os profissionais envolvidos, o engenheiro e o 

mestre de obras ou o engenheiro e o empreiteiro leigo. O primeiro deles nunca perdendo 

o ensejo de mostrar com clareza ser ele próprio o profissional mais adequado, graças aos 

seus conhecimentos técnico-científicos, ao desempenho de toda e qualquer atividade 

ligada à arquitetura e construção civil. 

                         Para exemplificar essa rivalidade combativa sempre pronta a depreciar o 

valor das profissões concorrentes, selecionamos, entre tantos, trecho de autoria do 

engenheiro Garcia Redondo (1854-1916), que num artigo da Revista de engenharia 

(1880), editada na Corte, louvava, baseado em observações de natureza científica, o uso 

de um novo elemento construtivo, o tijolo tubular, fabricado industrialmente num 

estabelecimento sito na Ilha do Governador, então recentemente inaugurado. Segundo 

o engenheiro, todas as casas deveriam ser construídas com esse material, leve, 

resistente, isotérmico e não higroscópico. No entanto, havia grande resistência a seu 

emprego, em virtude principalmente das concepções atrasadas compartilhadas pelos 

mestres de obras. Possuidores de conhecimentos construtivos empíricos e práticos, e 

pouco dados à especulação teórica, os trabalhadores de nível oficinal tornavam-se presas 

fáceis da tradição profissional, cometendo frequentes erros em razão de seu senso 

comum equivocado. Cheios de soberba, o que os engenheiros oitocentistas esqueciam, 

porém, é que nem tudo na construção é passível de ser resolvido por meio da aplicação 

sistemática de técnicas matemáticas e que até hoje, em determinadas ocasiões, o saber 

empírico segue sendo uma ferramenta útil para aquele que projeta e constrói: 

 

Infelizmente porém essa preferencia [pelo tijolo tubular] não se tem 

manifestado até hoje, porque a maioria dos nossos constructores rotineiros 

por teima e ignorantes por habito, tem arreigada no espirito a convicção de 

que o tijolo ôco não offerece resistencia alguma. 

Eis a razão porque a pedra, sobretudo a pedra de grandes dimensões (obra 

segura!) representa nas paredes de nossas vivendas o papel que por 
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indeclinavel necessidade devia estar exclusivamente confiado ao tijolo 

tubular. 

Este phenomeno explica-se: nós estamos ainda no reinado dos mestres-de-

obras, entidades eminentemente sabias a quem os constructores 

fluminenses confiam cega e exclusivamente o plano e direcção de suas 

obras.149 

 

           Outro interessante exemplo de questão surgida entre engenheiros e 

empresários inexperientes, a abranger considerações técnicas de grande importância, foi 

a polêmica relativa à acústica do Teatro de São José, surgida durante a reforma por que 

passou aquele edifício entre 1875 e 1876. Incidente revelador não só da eterna 

concorrência existente entre profissionais com formação superior e leigos que se 

aventuravam pelas mais diversas razões na área de construção civil, como também das 

fontes que embasavam as argumentações contrárias sustentadas pelas partes 

envolvidas. 

                Assim é que Antônio da Silva Prado (1840-1929), bacharel em Direito e 

dinâmico empresário paulista, arrendara o arruinado Teatro de São José e, ao que se 

deduz da leitura da documentação sobrevivente, colocara-se à testa dos trabalhos em 

execução (fig.32). 

           Em 20 de novembro de 1875, denunciava o engenheiro Azevedo Marques, 

na qualidade de fiscal da obra do Teatro de São José, ao inspetor de obras públicas, o 

emprego de lona no forro da sala de espetáculos, com o objetivo de regularizar a 

superfície do teto feito de tábuas desconjuntadas. Condenava esse emprego por ser 

impróprio { acústica do teatro, além de propiciar incêndios e ser de “mau gosto”. Os 

princípios gerais da física e as recomendações de notáveis profissionais estrangeiros que 

vinham estudando a construção de teatros, haviam convencido o engenheiro que o São 

José ficaria em piores condições acústicas, e que no caso deveriam ser usadas tábuas de 

pinho “finas e bem secas”, conforme aconselhava o engenheiro  Charles-Alfred 

Oppermann nos Novos anais da construção (Nouvelles annales de la construction) de 1874, 

a quem citava em francês150. 

              Antônio Prado, comunicado pelo presidente da Província das acusações 

do engenheiro provincial, rebateu com a opinião de [Charles] Garnier (1825-1898), 

“notavel architeto francês”, que afirmava ser a acústica de teatros “antes producto do 
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acaso do que sciencia exacta”. Segundo Amédeé Guillemin (1826-1893), autor de várias 

obras de divulgação científica, após numerosas tentativas de aplicar as leis da física à 

construção e disposição das salas das assembleias públicas, pouco se havia conseguido 

até então, e ainda, de acordo com De Felippi [sic] (Joseph de Filippi, autor dos textos de 

uma importante obra denominada  Parallèle des principaux théâtres modernes d’Europe..., 

com pranchas de Clément Content, datada de 1860), eram indiferentes as qualidades dos 

materiais empregados nos revestimentos das paredes e dos tetos dos teatros, sendo este 

último autor mais explícito quanto à madeira, que julgava não ter influência alguma na 

sonoridade [sic]. Tanto isso era verdade que Garnier forrara a sala da Opéra de Paris com 

cobre e não com madeira. Quanto à combustibilidade do material escolhido, Prado 

observava ainda que as tábuas de pinho eram tão incendiáveis quanto o pano. E com 

relação ao mau gosto da solução por ele adotada, não compreendia o que o engenheiro 

Marques queria dizer com isso: se era de mau gosto ajustar um pano sobre uma 

superfície desigual, ou a pintura a ser executada sobre o pano151. 

                               Visando auxiliar o presidente da Província a decidir o caso, o inspetor de 

obras públicas, o engenheiro João Pedro de Almeida, exarou um parecer em que garantiu 

que as teses de Azevedo Marques estavam  

em perfeito accordo com os principios da sciencia, por quanto não ha quem 

não tenha observado que nas salas, mesmo pouco vastas, que são 

profusamente tapetadas e ornadas de sanefas, resente-se a voz de certo 

ensurdecimento [...]152 

 

                               Aludia também ao artigo d’O monitor dos arquitetos (Le moniteur des 

architectes) daquele ano, 1875, sobre a nova Ópera de Garnier. Dizia que o arquiteto para 

assegurar o bom resultado da sonoridade da sala optara por forrar o teto com metal e 

n~o com madeira, por ser o metal mais sonoro que as madeiras e “ninguem poder| 

sustentar que a madeira o seja menos que o panno”, concluía. Recorreu ainda ao mesmo 

Guillemin citado por Prado para demonstrar que a opinião de Marques era a mais 

tecnicamente abalizada. Encerrava o parecer, no entanto, de modo bastante político, 

sugerindo que, na eventualidade de o presidente da Província não querer proscrever o 
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uso do material a ser empregado no forro da sala do Teatro de São José, fosse ele 

perfeitamente esticado e colado sobre o teto a fim de não prejudicar a acústica da sala. 

                        E foi esta afinal a solução adotada, pois no ano seguinte era Villaronga 

quem decorava o forro da plateia (fig.33). O que não podemos precisar, contudo, é se foi 

ou não o forro de lona o único responsável pela pouca sonoridade daquela sala de 

espetáculos, uma entre outras deficiências apontadas por Junius algum tempo depois153. 

                           O episódio acima descrito, rico em informações, confirma portanto a 

rivalidade existente entre engenheiros e profissionais leigos, que disputavam baseados 

na opinião de autores estrangeiros seus contemporâneos, dando-nos uma amostra da 

cultura arquitetônica partilhada pelos profissionais da construção por volta dos anos de 

1870, quando na cidade de São Paulo ainda não havia condições econômicas, sociais, 

culturais e técnicas para a fiel reprodução da arquitetura eclética internacional. 

                          A partir da segunda metade daquela década, as camadas mais cultas e 

abastadas da sociedade paulistana começaram a desenvolver o hábito de recorrer a 

profissionais devidamente habilitados por cursos de formação de nível superior, e 

geralmente saídos dessas mesmas categorias sociais, aos quais passaram a entregar o 

projeto e execução de palacetes, edifícios comerciais e até de construções de natureza 

utilitária. Assim temos Von Puttkammer erguendo o Grande Hotel para Glette a partir de 

1876, Häussler (com relação a este último há dúvidas acerca de sua qualificação) 

construindo um armazém para Bruhns e Cia. em 1884154 e um grande edifício comercial 

para Eduardo Prates (1860-1928) em 1887, em seguida alugado ao governo da Província, 

que aí instalou o Correio Geral155. Até agrupamentos de casas de aluguel tiveram seu 

plano concebido por engenheiros, conforme observamos nos volumes de Obras 

Particulares - Papéis Avulsos do Arquivo Histórico de São Paulo, pois deve ser esse o caso 

de um pedido de alinhamento referente a um terreno de propriedade do Dr. João de 

Paula Sousa, situado na Rua da Estação, datado de 1888 e assinado por Ramos de 

Azevedo156. No entanto, estaria reservada aos capomastri na passagem para o século XX 

a concepção e construção do mar de casinhas de aluguel com platibandas e 

“compoteiras” que, alastrando-se pelos bairros novos dos subúrbios da Capital, dariam 

abrigo a famílias inteiras da pequena burguesia, da classe média nascente e do 

operariado. Casinhas construídas muitas vezes por solicitação de clientes abonados. 
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             Com efeito, não podemos concluir essa parte de nosso trabalho sem 

chamar a atenção para a presença crescente dos imigrantes italianos, que começaram a 

chegar em grande número à Capital após 1875 e onde, segundo Junius (Firmo de 

Albuquerque Diniz, 1828-?), já contavam seis mil por volta de 1882157. Compondo uma 

operosa e unida colônia, publicavam avisos de seu interesse em língua materna nos 

jornais paulistanos desde ao menos 1878158; e já no ano seguinte estabeleciam um 

consulado na cidade159. Entre os nomes de destaque, encontrava-se o do empreiteiro de 

obras públicas Eduardo Ricci160, membro de uma comunidade que logo se fez notar por 

tomar parte intensamente nos acontecimentos locais. Exemplo disso é o requerimento 

apresentado à Câmara em 1881, no qual, na qualidade de presidente do Círculo Operário 

Italiano, o empreiteiro Pietro Riccardini solicitava dispensa do pagamento de licença 

sobre espetáculos teatrais para que sua associação pudesse levar no Teatro de São José 

duas comédias com o fim de ser o produto arrecadado aplicado na libertação de um 

escravo161(fig.34). Caso bem ilustrativo da cooperação desenvolvida pela incipiente 

classe operária em favor da emancipação do trabalho servil urbano e ato prenunciador do 

ativismo político com que mais tarde, já no século XX, o proletariado paulistano, em 

grande parte formado pelo elemento itálico, iria desassossegar as camadas dominantes. 

                           Em 1884, a imprensa local publicava um artigo entusiasmado 

enaltecendo as virtudes dessa influente colônia, que provocava significativas alterações 

quer no estilo arquitetônico apresentado pelas construções erguidas na Capital, quer no 

aspecto étnico, cultural e moral dos operários paulistanos, dentro e fora do canteiro de 

obras: 

Os italianos são trabalhadores, industriosos e aproveitaveis. 

Para provar basta contemplar a maravilhosa transformação, operada na 

capital, por elles. 

A sua edificação mudou inteiramente de aspecto, passando do antiquario 

[sic] systhema de casas baixas de beira larga para o estylo de moderna 

architectura, em que se vê a solidez alliada com a elegancia. 

Por todas as ruas se nota lojas de subida importancia, alfaiatarias, 

sapatarias, marcenarias e diversas fábricas de artefactos, medicos, musicos e 

professores de diferentes materias. 

Não mais se encontra aquella malta de negros, que nas éras passadas se 

incumbia do proletarismo e officios mecanicos; os carpinteiros, padeiros, 

carroceiros e até os trabalhadores de enchada são em grande parte italianos. 
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Em uma palavra são elles tão methodicos no modo de gerir a vida, que alguns 

de modesta origem hão se tornado opulentos capitalistas, dando exemplo 

digno de ser imitado pelos nossos patricios, que em geral pouco pensam no 

futuro.162 

 

           De fato, muitos peninsulares emigrados, já condicionados à vida urbana, 

romperam o contrato que os devia manter presos à lavoura e vieram estabelecer-se na 

Capital. Os mais humildes deles passaram inclusive a substituir os portugueses em 

ocupações antes destinadas a negros e mulatos163. 

              Com o aumento constante da intensidade da corrente migratória, a São 

Paulo da era republicana quase se transformou numa cidade italiana, característica vista 

habitualmente com muita simpatia pelos inúmeros forasteiros que então a visitavam 

(fig.35) 

2.2.1. O capitão Antônio Bernardo Quartim ou o ABC da engenharia. 

           Este personagem foi certamente o empreiteiro de obras públicas mais 

popular de seu tempo, e sua carreira controvertida dá oportunidade para que 

surpreendamos o conflito então surgido entre o éthos tradicional da sociedade brasileira 

e os novos valores burgueses que se insinuavam por entre os setores mais avançados da 

sociedade paulistana. Muitos dos edifícios provinciais erguidos na Capital durante a 

segunda metade do século passado, tiveram sua construção devida à iniciativa desse 

capitão da Guarda Nacional, que, a acreditar nas críticas de parte de seus 

contemporâneos, não tinha as mínimas condições para exercer a função de diretor de 

obras. 

           Na realidade, Antônio Bernardo Quartim (1822-1888) desempenhou várias 

atividades ao longo da vida. Dessas atividades, duas, a construção de obras públicas e a 

administração do Jardim Público, foram, por assim dizer, herdadas de seu pai, o tenente-

coronel das milícias Antônio Maria Quartim, que em 1827 executara o encanamento do 

Rio Tamanduateí – provavelmente uma retificação parcial nas proximidades do Morro do 

Carmo164. Com a morte paterna em 1846, Bernardo assumiu o cargo deixado vago na 

administração do Jardim Público165. Filiado ao Partido Conservador, foi durante décadas 

protegido por seus correligionários políticos166. Uma lei de 1857 chegou a lhe conceder 
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prerrogativas extraordinárias: não podia ser demitido do cargo de inspetor do Jardim 

Público senão em virtude de sentença passada em julgado e foi-lhe permitido manter 

uma residência naquele local pelo prazo de trinta anos167. 

          De acordo com o que conseguimos apurar, sua carreira de empreiteiro 

iniciou-se no princípio da década de 1850, ao se prontificar a recuperar o Teatro de Ópera 

então em adiantado estado de ruína. Com as obras que empreendeu nessa casa de 

espetáculos adquiriu o direito de usufruir o teatro pelo espaço de catorze anos168. 

        Depois, ofereceu-se para construir o novo teatro provincial que vinha 

sendo objeto de cogitações por parte do governo provincial desde 1852. Após muitas 

marchas e contramarchas, deu início à construção do novo teatro em abril de 1858169. O 

projeto apresentado na ocasião por Quartim era, ao que parece, da autoria do 

engenheiro paulistano Francisco Antônio de Oliveira, então coronel do Estado Maior do 

Exército170. 

           Nessa obra ficou responsável pelos trabalhos o mestre de obras alemão 

Pedro Zapp, para quem o engenheiro fiscal do governo, o alferes José Porfírio de Lima, 

só tinha palavras elogiosas. Quando surgiram rumores sobre a má construção das 

fundações do teatro, Porfírio de Lima apressou-se em dissipar as dúvidas das 

autoridades, assegurando que os alicerces tinham sido abertos “pelo mais habil mestre 

pedreiro que se acha nessa Capital, o alemão Pedro Zapp”171. Mais tarde ressurgiram 

denúncias de defeito na construção, inclusive na composição da argamassa empregada, 

pelo qual foi responsabilizado de novo o “operario director dos trabalhos”. Uma vez mais 

Porfírio, que ainda detinha o cargo de fiscal do governo, veio em socorro do empresário 

Quartim, seu correlegionário e sem dúvida amigo, atestando a solidez da obra e a 

capacidade profissional do mestre de obras:  

Este operario não póde ser julgado impirico, quando sempre foi reconhecido 

por todos os engenheiros nesta capital, como o melhor mestre da profissão 

que exerce, como pedreiro, e conhecedor dos desenhos de planos das obras; 

vindo nesta qualidade contractado da Europa para essa provincia, por conta 

do governo, ha muitos annos [1838?].172 

 

             Com a persistência das irregularidades, o engenheiro Francisco Antônio de 

Oliveira, escolhido por Quartim para auxiliá-lo na condução dos trabalhos, preferiu 
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afastar-se, pois não quis continuar a responder pelos constantes defeitos e vícios de 

construção173. 

                                O teatro, que conforme a imprensa vinha funcionando desde 1861, foi 

inaugurado finalmente três anos mais tarde, apesar de inacabado173. E assim 

permaneceu em mãos do empresário Quartim até ser encampado pelo governo 

provincial em 1875175. 

          Em seu relatório de 2 de fevereiro de 1868, o presidente Saldanha Marinho 

(1816-1885), de tendência liberal, mostrou-se escandalizado com os privilégios de que 

gozava o administrador do Jardim Público. Irritação maior, no entanto, causou-lhe o 

“embrulhado negocio do Theatro de S. José”. Após repassar sucintamente todos os fatos 

relacionados com aquela edificação, observou que o empresário ainda não a tinha 

concluído nem prestara contas das somas recebidas pelo governo para a finalização das 

obras176. Nomeada uma comissão para examinar o teatro, esta descobriu que não havia 

plano completo e exato do edifício. A planta que lhe fora apresentada pelo empreiteiro 

não era validada com a assinatura das partes contratadas e estava longe de refletir o que 

fora executado. Os defeitos de construção então notados eram sobejamente conhecidos: 

alicerces formados por pedras de dimensões inconvenientes, assentadas com uma 

argamassa que de tão ruim permitia que as pedras fossem destacadas à mão; fendas nas 

paredes causadas pelo imperfeito alicerçamento da obra e pelo mau engranzamento dos 

tijolos; e utilização de mão de obra que de tão má parecia não ter sido dirigida por 

alguém que entendesse da arte. Enfim, o teatro era um “pessimo artefacto”, com 

madeiramento ruim e esquadrias toscamente executadas177 (figs.36 e 37). 

                                Diante de tantas irregularidades, Saldanha Marinho determinou que o 

procurador fiscal do tesouro tomasse as providências para rescindir o contrato de 

Quartim. Finalmente, a Lei provincial n.22 de 19 de abril de 1870 no seu artigo 1º, 

determinou a encampação do teatro. Contudo, só três anos mais tarde, com o presidente 

João Teodoro Xavier (1828-1878), é que foram adotadas as primeiras medidas práticas 

nesse sentido178. 

          Em 1873, novo parecer foi emitido pelos engenheiros da Província sobre a 

construção da casa de espetáculos. As críticas então se renovaram. Entre tantos outros 

defeitos foi mencionada a estrutura do telhado, que, por “excesso de solidez”, 

aumentava o peso geral do edifício e com isso comprimia o solo. O prédio era, em suma, 
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uma lição da experiência, que demonstrava que em matéria pertencente à arte de 

construir devia ser procurado um engenheiro e não contratados profissionais sem 

habilitação179. Um ano depois, em nova vistoria, engenheiros verificavam que o corpo da 

frente do teatro necessitava, simplesmente, ser reconstruído180(fig.38). 

          Uma vez encampado, passou a construção para as mãos de outro 

empresário, o Dr. Antônio da Silva Prado, que a reformou totalmente. No ano 

subsequente (1876), estava sendo decorada pelo pintor e arquiteto catalão José Maria 

Villaronga (c.1809-1894), desde o ano anterior estabelecido em São Paulo181, e que 

sabidamente ornamentou, na mesma época, o salão nobre da Academia de Direito e o 

interior do Teatro Provisório Paulistano182. 

         A atuação indecorosa de Quartim no caso do teatro provincial não afetou, 

porém, minimamente, a sua reputação de empreiteiro de obras públicas. Embora 

criticado na Assembleia Legislativa Provincial pela bancada oposicionista, e mesmo pela 

imprensa de igual coloração política, Quartim foi responsável por várias obras provinciais 

executadas na Capital, sobretudo durante a gestão do presidente João Teodoro (1872-

1875), de quem sem dúvida era amigo pessoal. 

          Já no tempo do ultraconservador Pires da Mota (1862-1864)183, fora 

chamado para reconstruir a ala dos fundos do Palácio da Presidência (1862-c.1864), 

antigo colégio jesuítico. Substituiu então a ala seiscentista, de taipa, situada no fundo, 

por uma longa construção de tijolos com janelas de arco pleno e platibandas184. Não se 

sabe se neste caso houve algum projeto elaborado especialmente, ou se Quartim 

simplesmente enfrentou o problema como então faziam, em geral, os mestres de obras, 

que, ignorando a utilidade do desenho como eficaz instrumento para estabelecer a 

relação entre a ideia e o artefato construído, orientavam tudo, como se diz, com a ponta 

do guarda-chuva. É até possível que tenha acontecido a segunda hipótese, pois, a certa 

altura, foi chamado o engenheiro João José Soares, que tinha um cargo burocrático na 

administração provincial, para levantar a planta da parte executada, a fim de que fosse 

enviada ao Ministério dos Negócios do Império. Essa satisfação era exigida dado o fato 

de o antigo colégio ser de propriedade nacional, como todas as propriedades 

sequestradas dos jesuítas no século XVIII185. Um ano depois, contudo, já se queixavam da 

repartição da nova ala, pois não haviam sido previstas as dependências necessárias186. 
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           Foi no governo de João Teodoro (1872-1875), porém, que Quartim atingiu 

o auge de sua desastrada carreira de empreiteiro. O novo presidente da Província, um 

conservador, era paulistano e lente da Academia de Direito, onde sobressaía por suas 

excentricidades. Sua nomeação para o cargo provocara ironias entre as hostes liberais187. 

Governou isolado, com o Legislativo e parte da imprensa criticando acerbamente suas 

decisões. À sua gestão corresponde a segunda fundação de São Paulo, conforme 

consagrada expressão do professor Eurípides Simões de Paula (1910-1977), mas por 

ventura uma análise mais crítica do período levasse à constatação de que predominou 

nas obras públicas então encetadas o desperdício e a incompetência, mormente nos 

trabalhos sob a responsabilidade do capitão Quartim. 

                           Como visto anteriormente, desde 1860 vinham-se acirrando os 

ânimos entre liberais e conservadores na Assembleia. Naquele ano só três leis 

conseguiram ser aprovadas; nem mesmo as leis ânuas alcançaram consenso para serem 

submetidas a votação. Embora ainda hoje seja corrente a concepção de que no tempo do 

Império não havia diferenças significativas entre os dois partidos, a leitura dos Anais da 

Assembleia e mais documentos deixam-nos a impressão de que em matéria de obras 

públicas os liberais eram realmente mais esclarecidos, ou seja, mais imbuídos de espírito 

burguês; preocupavam-se continuamente com o mau estado das estradas provinciais, 

que constituíam um sério impedimento à expansão da produção agrícola de exportação, 

e estavam conscientes de que a conservação das estradas e a abertura de novas 

dependiam de uma bem organizada repartição de obras públicas, convenientemente 

composta por engenheiros hábeis e diligentes. Os conservadores, por seu lado, não 

davam grande importância a esse tipo de questão. Apoiavam-se geralmente para a 

realização de obras de engenharia em inspetores leigos escolhidos entre as lideranças 

políticas regionais e nos antigos engenheiros formados pelo Gabinete Topográfico (1836-

1849). Dessa escola haviam saído técnicos mal preparados, os chamados engenheiros de 

estradas, que não estavam em condições de competir em conhecimentos técnico-

científicos com muitos dos profissionais estrangeiros e nacionais que chegavam, atraídos 

pela construção da ferrovia de Santos a Jundiaí. 

              Fora uma atitude caracteristicamente conservadora o afilhadismo de 

Pires da Mota. Desprezara os engenheiros existentes na Capital e entregara a tarefa de 

reconstrução da ala presidencial do palácio do governo a um leigo, seu correligionário 
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político, ao qual fez rasgados elogios em seu relatório de 2 de fevereiro de 1863188, 

ressaltando o zelo, a atividade e a honradez com que conduzia os trabalhos do São José, 

mesmo quando já pesavam contra Quartim sérias suspeitas de incompetência e 

improbidade.  

            Agora na gestão de João Teodoro, coisa semelhante voltava a ocorrer. 

Como já dissemos, os engenheiros civis que serviam na Província foram postos de lado 

em favor de Antônio Bernardo Quartim, que chegou a acumular a direção de quatro ou 

cinco obras provinciais na Capital, ao mesmo tempo que continuava ocupando o cargo 

de inspetor do Jardim Público. E, o que é pior, nessas obras o presidente não cuidou, nem 

ao menos, de mandar exercer a necessária fiscalização pelos engenheiros da repartição 

das obras públicas. 

                               A reação na Assembleia e na imprensa, como é lógico, não se fez esperar. 

Uma das obras então conduzidas por Quartim era uma pequena ilha criada no 

Tamanduateí para servir de passeio público (figs. 39, 40a e 40b). Em 1874, um deputado 

assim se expressava a esse respeito: 

não serei eu, sr. Presidente, deputado do 1º districto, que hei de vir a esta 

assembléa censurar o presidente da provincia por haver promovido o 

embellezamento da nossa capital, abrindo novas ruas, alargando outras, 

formando e ajardinando ilhas, erguendo paredões, arborisando a nossa 

tradicional varzea do Carmo. 

O publico dessa capital tem direito a gozar desses bellos passeios para recreio 

e distracção; todos geralmente os aprecião, ainda mesmo os que aqui não 

residem. [...] 

O que é para lamentar-se é que se tenha gasto dezenas e dezenas de contos 

de réis sem que d’ahi provenha o mais pequeno beneficio ao publico desta 

capital! 

A enchente da varzea do Carmo, sr. Presidente, ahi está para attestar o que 

acabo de dizer ! [...] 

A canalização da varzea do Carmo de nada serviu; a ilha dos Amores 

(risadas) levou o diabo ! 

Sr. Presidente, s. exc. não quiz acreditar no que tanto se disse pela imprensa, 

a respeito daquella obra; fel-a sem planos e orçamento, sem ouvir os homens 

profissionaes, e qual o resultado ? 

Vão os nobres deputados ver e admirar: lá está a ilha submergida pela 

abundancia das aguas na varzea, e pelo represo dos rios Tietê e 

Tamanduatehy ! 
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Ilha minha gentil, que te partiste 

Tão cedo desta terra descontente 

                 Repousa lá no ceu eternamente 

(Risadas continuadas) 

O Sr. AROUCA:  Aqui devia ser repousa lá embaixo eternamente  ! ...189 

 

           A propósito de outra obra do tempo de João Teodoro, esta da maior 

importância, pois se tratava do primeiro edifício especialmente construído pelo governo 

para abrigar repartições públicas, a história é bem mais complicada. Diziam que o 

presidente da Câmara da Capital, Dr. Ernesto Mariano da Silva Ramos (1836-1919), 

pretendera edificar um mercado de verduras; como não havia dinheiro nos cofres 

municipais, apelou para seu amigo João Teodoro. Este teria recorrido ao estratagema de 

fundir os interesses da cidade com os interesses da Província. No prédio que ergueria, o 

térreo ficaria destinado ao mercado de verduras, enquanto no andar superior cogitava-se 

instalar a Escola Normal, segundo proposta do inspetor geral de instrução pública, e 

ainda o Tesouro Provincial190. 

           A construção desse edifício teve também seus percalços. A estrutura foi 

reforçada e logo a seguir totalmente reformada por iniciativa do presidente Sebastião 

Pereira, sucessor de João Teodoro, conforme veremos no capítulo A questão da autoria. 

           As críticas dos deputados não demoraram a se fazer ouvir. Todas as obras 

provinciais eram mal executadas, entre elas, o “canudo” do Jardim Público, cuja utilidade 

precisa era de todos desconhecida (fig. 41): 

gastão-se sommas enormes nessas obras que, antes de concluidas, umas já 

estão caindo aos pedaços e outras atemorizando os vizinhos e fazendo 

apparecer conflictos [a referencia aqui é ao mercado de verduras, que 

começava a ruir]. 

Ora digão os nobres deputados, para que serve aquelle grande canudo que s. 

exc. mandou levantar no jardim (riso), e que tem consumido tantos contos de 

réis? Consta-me que o sr. conselheiro Duarte de Azevedo, quando recolhia-se 

para a côrte, ao avistar tal canudo, perguntára ao sr. J. Theodoro para que 

servia aquillo, e que s. exc. abaixando  cabeça, nada respondêra ! E até hoje, 

sr. presidente, não ha quem possa descobrir o fim de tal canudo. Dizem uns 

que s. exc., como amante da astrologia, o mandára preparar para vêr a 

passagem de Venus (risadas); outros, que o sr. Quartim aconselhára a s. exc. 

que mandasse fazer ali uma fonte de repuxo para abastecer toda a capital de 
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agua potavel ! (continuação das risadas). Isto é o que dizem; mas ninguem 

sabe nada ao certo. O que ha de real em tudo isto, é que a cada canto 

encontra-se uma chapa de ferro, onde se lê em letras douradas  “Presidencia 

do exm. sr. dr. João Teodoro Xavier .Administração do sr. A.B.Q.” (Risadas). 

Ora, sr. presidente, v. exc. não me dirá quem é este sr. A.B.Q. ? Eu creio que 

houve engano, que se quiz dizer administração do ABC (continuão as 

risadas), ABC da engenharia !191 

 

                        E persistia o deputado em suas ironias: 

 

Já ouvi dizer que o A.B.Q. é o sr. Antonio Bernado Quartim, mas o sr. Quartim 

não é engenheiro; e, como é que, havendo na capital uma repartição de obras 

publicas, com a qual a provincia despende para mais de 40.000$ annuaes, 

tendo-se de fazer uma obra importante como essa do mercado novo, vai-se 

lançar mão do sr. Quartim, que, embora seja muito boa pessoa, não serve 

para estas cousas?192 

 

                           E como exemplo da incapacidade profissional de Quartim, citava ainda a 

Ponte do Gasômetro, de 1872: 

Como esta, outras obras tem s. exc. mandado fazer. Por exemplo, uma ponte 

na rua do Gazometro, que ainda não estava concluida, e já os assentos 

lateraes se havião abatido !193 

 

           Além dessas, Quartim assumira a direção de outras obras, entre as quais a 

abertura de duas ruas, a do Hospício e a do Conde d’Eu, trecho final do primeiro anel 

perimetral da cidade de São Paulo a envolver a colina sobre qual se assentara o primitivo 

núcleo urbano paulistano. Havia-se iniciado com as Ruas Formosa, 25 de Março e 

Riachuelo. A 25 de Março foi mais tarde prolongada e agora por meio das duas ruas 

acima nomeadas conectava-se com a Mooca e com a saída de Santos. Nesses trabalhos 

também se manifestou a negligência profissional de Quartim, pois essas ruas 

necessitaram ser refeitas seguidas vezes. 

                         E não só as construções de Quartim constituíam problema, 

também suas demolições. Quando foi preciso derrubar as construções da Rua das 
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Casinhas para dar início {s futuras obras do “mercado novo”, Quartim provocou abalos 

no prédio vizinho, que por isso tinha de ser desapropriado e demolido! 

                               O deputado padre João Vicente Valadão (?-1883), ao aludir à casa da viúva 

Bourroul, não perdeu a oportunidade de exercitar sua costumeira mordacidade: 

Os intimos de s. exc. publicavão em altas vozes que o predio dessa senhora ia 

ser desapropriado para a casa da relação. 

Ora, diga-me v. exc.: desapropriado o predio dessa senhora, ahi vinha a 

engenharia do ABC ou ABQ (risadas), damnificava o predio proximo: 

tinhamos, portanto, nova desapropriação, assim iriamos, e só haveria 

paradeiro quando chegasse ao beco das Cachaças [atual rua da Quitanda]. 

(Risadas) 194 

 

          Na Assembleia, ao debaterem o futuro incerto da repartição de obras 

públicas, em 1873, alguém perguntava se o engenheiro de Iguape era formado. A que um 

deputado gaiatamente respondia: 

É da academia do sr. Quartim. (Risadas).195 

 

                          Os opositores de João Teodoro mostravam-se de fato incansáveis. 

Acusaram o presidente de despender enormes somas em obras inúteis e em pagamentos 

ao Sr. Quartim: 

 

O que significa s. exc. estar a gastar aqui na capital rios de dinheiro com obras 

de mero luxo, sem plano, sem ordem, sem methodo, em puro disperdicio, e 

entretanto as estradas da provincia, essas [...] não merecem dos cofres 

publicos um ceitil para seus concertos, para seus reparos indispensaveis ?! 

Pois não ha dinheiro para concertar as estradas, e ha para dar-se quatro ou 

cinco gratificações ao sr. Quartim, ao sr. Carlos Oliva e a outros felizes da 

época ? 

O sr. Quartim tem, como administrador do morro do Carmo 100 $ por mez, 

como administrador da rua do Jardim, 120 $; como administrador do 

mercado de verduras, 200 $; como administrador da rua do Gazometro 

150$000 ! Somma, 570 $ mensaes !! 

Eis, sr. presidente, um homem feliz e venturoso, por que até tem o dom da 

ubiquidade ! Administra quatro ou cinco obras ao mesmo tempo, acha-se 

presente a todas ao mesmo tempo !196 
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           Anedotas corrosivas sobre a obtusidade do capitão Quartim faziam a 

alegria dos círculos oposicionistas de São Paulo.Yan (João Fernando) de Almeida Prado 

(1898-1987) em artigo de sua autoria relembra duas delas, que equivocadamente faz crer 

ter colhido em Junius: 

Certa vêz, fôra o imperador visitar construções ordenadas pelo govêrno 

provincial, e sentindo sêde pediu um pouco de água, que lhe trouxeram num 

copo amarelado. Suspeitando a pureza do líquido, perguntou o monarca se 

era potável, respondendo algo vacilante o bom Quartim: “Sim... sim...vem 

em potes...”. De outra feita, diziam que se esquecera da escada, ao planejar 

vasto edificio de vários pavimentos, e só dera falta no dia da inauguração.197 

 

                          Num jornal de 1881 alguém que se ocultava sob o pseudônimo de A 

verdade dirigiu uma carta aberta ao senador Florêncio de Abreu (1839-1881), na época 

presidente da Província. Em determinado momento assestou suas críticas contra o 

administrador do Jardim Público, o velho Quartim: não tinha os conhecimentos precisos 

para dirigir um estabelecimento que demandava conhecimentos especiais, nem cursara 

aula alguma regular de ciências naturais ou de outra qualquer: 

 

Dar-me ha vossa excellencia que o senhor administrador do jardim já foi 

elevado aqui na capital a cathegoria de engenheiro. É verdade, mas vossa 

excellencia hade lembrar-se, por que é de seu tempo de estudante, da 

construcção do theatro de S. José, das fabulosas quantias que ali se 

gastaram, e que se se quiz que o theatro tivesse nome de theatro e ficasse em 

ponto de funccionar, foi preciso que um partícular [Antônio da Silva Prado] 

gastasse naquele barracão noventa contos de réis. 

Vê vossa excellencia que não é bem cabido ao sr. Quartim o nome de 

engenheiro constructor.198 

 

             Para concluir estas considerações a propósito do empreiteiro de obras 

públicas Antônio Bernardo Quartim, devemos procurar interpretar a sua atuação 

profissional à luz das peculiares circunstâncias econômicas, sociais, políticas e culturais 

vividas pela Província de São Paulo naquela época, então nos primórdios do 

desenvolvimento capitalista e da mentalidade burguesa. 
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           Como já visto inicialmente na periodização proposta, a partir dos anos 

1850 começou a se formar na Província, e também na Capital, um clima de grande 

expectativa em relação ao futuro da região. A construção da ferrovia de Santos a Jundiaí 

(1860-1867), e dos ramais subsequentes, fez com que a cultura cafeeira prosperasse 

rapidamente, trazendo esperanças de um desenvolvimento compatível com a nova 

situação econômica. As frações mais progressistas da camada dominante 

impacientavam-se com o imobilismo reinante, pois tinham a vista voltada para a Corte, 

centro irradiador de novos modelos culturais. No entanto, a mentalidade da camada 

dirigente na Capital não evoluía com o necessário desembaraço. Os conservadores 

detinham os cargos da administração pública e protegiam abertamente seus 

correligionários sem se preocupar com o os ideais da ordem burguesa que aos poucos se 

instaurava: a valorização do saber prático, de cunho científico, a racionalização 

burocrática, a busca da disciplina e da eficiência, a impessoalidade no tratamento dos 

negócios públicos, etc. 

            Em vista disso tornou-se inevitável o confronto: de um lado os políticos 

oposicionistas, preocupados com a sólida organização da repartição de obras públicas e 

com a contratação de engenheiros com suficientes conhecimentos técnico-científicos; de 

outro, a rotina dos conservadores, que só cuidavam de manter o poder nas mãos e 

favorecer os apaniguados providos ou não de qualificação. 

               Não obstante sua antevisão de um futuro burguês para a Capital, graças 

à riqueza do café, à presença da ferrovia e à industrialização incipiente, o presidente João 

Teodoro não conseguiu despojar-se da concepção antiquada que mantinha em relação à 

sociedade efervescente em que vivia. Conservador, achava-se de tal modo enredado em 

laços de amizade, patronato e familismo, que lhe devia ser impossível adotar um padrão 

de conduta que fizesse nítida distinção entre as esferas do público e do privado. Daí o ato 

de ir buscar auxílio entre pessoas que lhe demonstravam gratidão ou que lhe inspiravam 

confiança pessoal, sem atentar para a capacitação profissional de seus assistentes, 

chegando com essa atitude a desrespeitar a preexistente estrutura burocrática da 

administração provincial. 

             O favorecimento de um leigo em detrimento dos técnicos de função 

especializada que trabalhavam na repartição de obras públicas – com os quais Teodoro 

certamente não mantinha nenhum tipo de relacionamento pessoal, porque quase 
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sempre forasteiros,  se deu inicialmente pelo fato de Quartim ser correligionário, e sem 

dúvida amigo pessoal, do presidente da Província. Essa proteção a empreiteiro 

reconhecidamente inapto, se antes habitual, passava agora a ser encarada como 

escandalosa, tendo suscitado contra o protegido e o protetor ataques constantes 

daqueles que então propugnavam pela introdução de relações impessoais e eficientes na 

condução dos negócios administrativos da Província. O que parece ter principiado 

realmente a acontecer com o sucessor de João Teodoro, Sebastião Pereira (ironicamente 

outro conservador), sob a gestão do qual a estrela de Quartim, na qualidade de 

empreiteiro de obras públicas, declina definitivamente199 (fig.42). 

                               Toda essa situação, afinal, é confirmada numa carta de Quartim dirigida 

em tom amargo a sua filha Maricota, Maria da Glória Quartim de Morais (1850-1937), em 

26 de dezembro de 1877. Inaugurado o Palácio do Tesouro em julho daquele ano, 

Quartim retirara-se definitivamente das obras públicas, repelido pelos novos tempos. De 

seu sítio denominado Bela Vista, origem do futuro bairro de Vila Maria, escreveu: 

                                       A Capital para mim não tem atrativos, hoje he uma cidade de estrangeiros, de 

gente egoista e quem não tem dinheiro nada vale [...]. Por isso vivo em um 

mundo aparte, isto he para mim só, e aqueles [sic] filhos que se sujeitão a 

meomodo[sic] de vida, sem me envolver, no que chamão progresso moderno, 

sem Fé, sem lei, e sem lealdade, enfim acho tudo isto péssimo, prefiro o mato 

á falsa civilização actual [...]200 

                             Infelizmente, a prática do nepotismo e clientelismo não só não se 

extinguiu com a instauração do regime republicano201, como todos sabemos pelos jornais 

que ela sobrevive até hoje (2015), forte e inabalável, como algo simplesmente 

inseparável do exercício do poder político. De fato, muitos anos depois (1911) seria 

Ramos de Azevedo (1851-1928) objeto de acusações muito semelhantes àquelas feitas a 

Quartim202, com a diferença notável, e nisso residiria o traço essencial da racionalidade 

burguesa ou capitalista entre nós, de que a Ramos de Azevedo nunca se atribuiu falta de 

competência profissional. O que demonstra que, se a nova mentalidade não foi 

suficiente para erradicar certas condenáveis práticas tradicionais, que até nossos dias nos 

assombram, foi ao menos capaz de exigir um mínimo de idoneidade profissional para o 

desempenho de determinadas funções técnicas. 
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 NOTAS - Capítulo 2 (2.2 e 2.2.1) 

1 - DOC. INT., V. 94. p.219. 

2 - Ibid. 

3 -Já em 1791, o procurador da Câmara se queixava de que ninguém concorrera à praça para 

executar os acabamentos do edifício da cadeia paulistana, então em construção. Foi necessário 

renunciar às empreitadas e fazer o trabalho a jornal, situação que nas obras públicas perdurava 

imutável em 1821, acrescida da falta de operários. Cf.:  

TAUNAY, Affonso E. História da cidade de São Paulo no século XVIII, (1765-1801). São Paulo: 

Divisão de Arquivo Histórico, 1949, V.2, P.1. p.112 e 113. 

 Id. História colonial da cidade de São Paulo no século XIX. V.3. p. 281. 

 4 - Id., p.360. 

5 - DOC. INT., V.35. p.31. 

Um interessante documento depositado no ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO DE LISBOA, 

analisado pelo professor Carlos Lemos, não só permite que se tome conhecimento acerca dos 
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em Santos, Bento de Oliveira Lima, que se mudou para São Paulo, onde morreu em 1769, quando 

trabalhava com seu auxiliar no frontispício da Sé. O tirocínio de Tebas com a pedra provinha 

portanto do litoral, onde o granito era abundante. Transferido para a cabeça da Capitania, foi 

durante décadas o único trabalhador a dominar plenamente a técnica desse material. Cf.: 

TRINDADE, Joelson B. Corporação e escravidão. In: ARAÚJO. A mão afro-brasileira. p.122. 

 7 - TAUNAY, op.cit., p.240. 

TOLEDO. Anhangabahú. p.29.  
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Na segunda referência, o nome do alferes escultor vem grafado erradamente: Manuel da Costa 

Valde. 

 9 - R.G., 1821-1822. p.242. 

10-R.G., 1803-1808. p. 401, 402 a 404, e 442. 

 PAPÉIS avulsos (1808). Revista do Arquivo Municipal. São Paulo, n.21, 125-154, mar.1936. passim. 
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volta de janeiro de 1808, dedicando-se a partir de então a inspecionar outros trabalhos 

municipais. 

  11- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 
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         ATAS, 1875. p.89. 

O emprego de mão de obra prisioneira em obras públicas brasileiras havia-se iniciado ainda no 

período colonial. Sob o Império, há menção a ela, em São Paulo, desde quando começou a 

funcionar a Casa de Correção. Em 30 de janeiro de 1826 baixou o presidente da Província o 

regimento relativo ao governo e direção dos galés: 

 

Seriam dirigidos por feitor ágil, trabalhador e robusto, com luzes de oficial 
pedreiro escolhido e pago pela Câmara [...] Empregar-se-iam os galés em 
obras públicas como o asseio e limpeza de ruas quando não houvesse 
calçadas a fazer e obras determinadas pelo Govêrno Provincial. Cf.: 

 

  TAUNAY, op.cit., V.4, p.413. 

20 - DOC. INT., V.86. p.108. (ATAS do Conselho da Presidência, 1824-1829). 

21 - BOLETIM, V.15. p.53 e 54. (ATAS do Conselho da Presidência, 1829-1832). 

22 - Ibid., p.134 e 136. 

23 - Ibid., p.53. 

Os primeiros alemães a trabalhar na Capital eram provavelmente imigrantes fixados na colônia 

de Santo Amaro em 1829. Segundo Raffard (1851-1906), a maioria deles era constituída de 

operários e não de trabalhadores rurais. A colônia decaiu rapidamente; documento oficial de 

1830 consignava 124 alemães espalhados pela cidade de São Paulo, Santos, etc. Em 1832 outros 

documentos oficiais acusavam o abandono da colônia pelos alemães. Cf.: 

RAFFARD. Alguns dias na Paulicéia.  p.57 e 58. 

R.G., 1830-1832. p.83. 

A esse respeito ver também: 

SIRIANI, Sílvia Cristina L. Uma São Paulo alemã: vida cotidiana dos imigrantes germânicos na 

região da capital (1827-1889). São Paulo: Arquivo do Estado; IMESP, 2003. passim. 
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26-  ATAS, 1837. p.88 e 139. 

27 -  ATAS, 1836. p.93. 

ATAS, 1837. p.82. 

R.G., 1838. p.26. 

28-  A falta de profissionais habilitados que auxiliassem a Câmara era de fato grave: por essa mesma 

época (sessão de 16 de maio de 1838) os vereadores decidiam iniciar as obras de reforma da 

cadeia pela fatura das novas enxovias no andar térreo do edifício. Fa-lo-iam contudo de maneira 

cautelosa, pois a Comissão Permanente não podia, de antemão, 

 

calcular exactamente as dimensões a serem dadas aos cômodos e a divisão 
dêstes, mais apropriada ao local, o que se tornava muito mais fácil desde que 
se encetasse a obra. 
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Essa incapacidade de planejamento e organização de plantas levou o historiador e engenheiro 

Taunay a tecer o seguinte comentário: 

 

Curioso critério êste que não admitia a execução de planta previamente 
estudada. 

 

Taunay não atentou para a possibilidade de que, naquela altura (1838), o desenho arquitetônico 

devia constituir uma proeza além da capacidade intelectual da maioria dos paulistanos, já que 

nem os mestres de obras estavam acostumados com o manuseio de peças desse tipo. Cf.: 

TAUNAY., op. cit., V.5, p.426 e 427. 

 29 -  Ibid., p.87. 

 30- Desconhecemos estudos aprofundados sobre as reais consequências da extinção das corporações 

de ofícios mecânicos no Brasil. Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) era de opinião que os 

institutos brasileiros sempre se caracterizaram por uma inofensiva fragilidade, bem distante da 

Casa dos Vinte e Quatro, que em Portugal exercia intensa opressão sobre o trabalho manual. 

José da Silva Lisboa, economista baiano, foi a única voz na Assembleia Constituinte de 1823 a se 

erguer contra a extinção das corporações. Segundo ele, a sobrevivência desses grêmios não 

ameaçava a liberdade de indústria, já que aqui nunca foram suficientemente fortes para sufocar a 

livre concorrência. Via neles, porém, superior vantagem: a de sustentar a moralidade dos 

aprendizes, sujeitos aos mestres, e também o hábito da subordinação. Com o tempo o aprendiz 

adquiriria o costume do trabalho, a reverência ao mestre e a destreza manual. 

 Embora a situação das corporações paulistanas fosse mais instável que a das equivalentes 

instituídas nas principais cidades do País, o seu desaparecimento pode muito bem ter contribuído 

para agravar as precaríssimas condições de formação profissional dos artífices locais. Cf.: 

HOLANDA, Sérgio B. A herança colonial – sua desagregação. In: Id. (org.). História geral da 

civilização brasileira. São Paulo: Difel, 1962., T.2, V.1. p.26 a 29. 

TRINDADE, op.cit., p.119 a 130.  

 31-  SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. 

Ordem 5140. Ofício do major João Bloem ao presidente da Província dando conta da fuga de 

cativos que trabalhavam em obras públicas. Ipanema, 18 de janeiro de 1839.  

 32 - THEATRO de São José. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de abril de 1868. p.2. 

 33 - ATAS, 1858. p.181 e 182. 

 34 - DISCURSO, 7 de janeiro de 1838. In: ANNAES, 1837. p.173. 

A contratação de artífices na Europa para trabalhar em obras públicas foi um expediente também 

usado em outras provinciais, como, por exemplo, em Pernambuco (1839). Cf.: 

VAUTHIER, L.L. Casas de residências no Brasil. Introdução de Gilberto Freire. In.: ARQUITETURA 

civil, I. São Paulo: FAUUSP e MEC-IPHAN, 1975. p.9 e 10. 

            35- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. 

Ordem 5140. Ofícios de Carlos Abraão Bresser ao presidente da Província comunicando a fuga de 

trabalhadores alemães. Datados de 21 de fevereiro de 1839 e 9 de março de 1839. 
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  36 - Na féria relativa à semana de 2 a 14 de dezembro de 1844, vem citado entre os serventes o nome 

de Adolf Girken, ou Girke conforme aparece em outros documentos (ARQUIVO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, Obras Públicas, Ordem 5144). 

37 - Isso acontecia na obra do Chafariz Dois de Dezembro, de 1844. O engenheiro era o tenente José 

Luís Monteiro, vindo do Rio de Janeiro para servir na Província, e o mestre de obras, Cristiano 

Frank. Cf.: 

CAMPOS. São Paulo em 1860. p.60. 

38 - SILVA. José Bonifácio de A. e. Memoria economica e metalurgica sobre a fabrica de ferro do 

Ypanema. Apud. TELLES. História da engenharia no Brasil. p.498. 

39 -DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São   

Paulo: Edusp, 1978.2v. V.1. p.162, 163. 

40 - ATAS, 1839. p.133. 

41 - Ver dados biográficos desse militar com patente de tenente coronel em: 

  RIBEIRO, J.J. Chronologia Paulista. V.2, P.1. p.575 e 576. 

42 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. Ordem  

5144. Ofício de Bento José de Morais ao presidente da Província sobre artífices alemães e a Casa 

de  Correção. São Paulo, 15 de novembro de 1844. 

43-Nomes colhidos em diversos documentos provinciais agrupados sob o número de ordem 5144, 

Obras Públicas, ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

44 - ANNAES, 1857. p.563. 

45 - RELATORIO, 16 de fevereiro de 1853. In: ANNAES, 1852-1853. p.543. 

46 - CAMPOS, op.cit., p.43. 

 RUA do Rosário n.7. Correio Paulistano. São Paulo, 10 de julho de 1862. p.4. 

A MARCELINO Gerard... Correio Paulistano. São Paulo, 2 de agosto de 1854. p.4. 

47 -ATAS, 1850-1851. p.97. 

R.G., 1857-1863. p.28 e 87. 

ALMANAK... 1857. p.144. 

48 -TIJOLOS. Correio Paulistano. São Paulo, 3 de maio de 1867. p.3. 

ALMANAK...1857. p.133 e 137. 

Baltar era sem dúvida português, já que presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência 

entre 1862 e 1863. Sua chácara pertencera ao bispo e depois passou para as mãos de Custódio 

Fernandes da Silva, provavelmente outro empreiteiro de origem lusa. Cf.: 

MARTINS. São Paulo Antigo. p.33. 

ATTENÇÃO. Correio Paulistano. São Paulo, 17 de agosto de 1861. p.4. 

Entre as obras realizadas por Baltar, na qualidade de empreiteiro, são-lhe atribuídas duas muito 

importantes: a fachada neoclássica da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (1858) e o 

sobrado de três pavimentos, revestido de azulejos amarelos, situado na Rua da Imperatriz. Ver a 

esse respeito a nota n. 76, do Capítulo 3, A questão da autoria, e nota n. 9 do capítulo 7, seção 7.2, O 

Neoclassicismo. 

               49 -Como veremos detalhadamente em capítulo posterior, a Viúva Andrade e Filhos eram herdeiros 

do tenente-coronel Jerônimo José de Andrade e proprietários de uma olaria na Chácara do Bom 

Retiro. Dissolvida essa sociedade em fins de 1858, surge a Andrade e Cia., formada por José Maria 

de Andrade e sua mãe, fundadores de uma olaria a vapor. Em 1868 venderiam essa propriedade a 

Custódio Fernandes da Silva, conforme anúncios de jornais da época. 

50 - CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo Imperial. p.45 e ss. 
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51-Francisco Taques Alvim era filho natural de Pedro Taques de Almeida Alvim (1781-1869), 

tenente-coronel da Cavalaria das Milícias e Cavaleiro da Ordem de Cristo, várias vezes levado a 

ocupar cargos eletivos em Campinas. Francisco transferiu-se de Porto Feliz para a Capital em 

1854. Aqui morou na Chácara do Campo Redondo, onde mantinha uma olaria, segundo o 

almanaque de 1857. No Correio Paulistano topamos com o anúncio que segue: 

 

Francisco Taques Alvim tendo-se retirado de Porto Feliz, e, vindo residir nesta 
capital aqui offerece seus prestimos aos seus amigos de Itu, Capivari e 
Pirapora, aos quaes não se despedio por inconvenientes. 

 

Foi conjuntamente com José Dalton o concessionário da companhia de gás, por contrato firmado 

em 1863. A ele se agradeceu publicamente quando em 1872 foi inaugurado o novo sistema de 

iluminação. Cf.: 

LEME. Genealogia paulistana. V.2. p.475 a 477. 

FRANCISCO Taques Alvim... Correio Paulistano. São Paulo, 12 de outubro de 1854. p.4. 

MARTINS, op.cit., p.332 e 333. 

52 - EXPEDIENTE da Presidência. Correio Paulistano. São Paulo, 3 de agosto de 1855. 

p.1. 

53 - ALMANAK... 1857. p.137. 

54 - DISCURSO, 15 de fevereiro de 1855. In: ANNAES, 1855. p.375. 

DISCURSO, 15 de fevereiro de 1856. In: ANNAES, 1856. p.260 e 264; e ainda p.359  360 (lei 

orçamentária de 31 de maio de 1856, art. 56 e 59). 

RELATORIO, 2 de fevereiro de 1858. In: ANNAES, 1858. p.515. 

Entre os casos ocorridos com a mão de obra de origem alemã, mal adaptada á dura realidade das 

obras públicas paulistas, encontramos o sucedido em 1856 com o mestre calceteiro Conrad 

(Konrad?) Thomas, mencionado pela historiadora Sênia Bastos em sua tese de doutorado. Os 

fatos por ela relatados comprovam a inadaptabilidade do operário ao País, o seu endividamento 

com a administração da Província e a decepção por não encontrar trabalho à altura de sua 

especialidade no mercado da construção civil da Capital. Ao que tudo indica, porém, conseguiu 

superar a crise por que passou, tornando-se, quatro anos mais tarde, empreiteiro de obras 

públicas municipais. Cf.: 

BASTOS, Sênia. A cidade por seus moradores. São Paulo: tese de doutorado, PUC, 2001. p. 275 a 

279.  

 55 - ATAS, 1857. p.166. 

 56 - ATAS, 1856. p.59. 

 57 - ATAS, 1857. p.139. 

  ATAS, 1858. p.6. 

 58 - Ibid., p.32, 44 e 45. 

ATAS, 1864. p.123. 

ATAS, 1870. p.22 e 23. 

ATAS, 1873. p.37 e 44. 

 59 - ATAS, 1863. p.208 e 214. 
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O único registro iconográfico que conhecemos desse portão do cemitério é o desenho constante 

da planta da cidade de 1877, de autoria de Jules Martin (desenho n.3). 

60- LEMOS, Carlos. Ecletismo em São Paulo. In: FABRIS, Annateresa, org. Ecletismo na arquitetura 

brasileira. São Paulo: Nobel/Edusp, 1987. 

Nesta obra aparece o nome do canteiro alemão erroneamente grafado: João Becker. 

61 - DISCURSO, 15 de fevereiro de 1855. In: ANNAES, 1855. p.378. 

62 - ALMANAK... 1857. p.152. 

ATAS, 1857. p.158. 

63 - ALMANAK... 1857. p.118 e 145.  

64 - SÃO PAULO (ESTADO). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.   Obras Públicas. 

Ordem 5144. 

65 - SR. Redator... Correio Paulistano. São Paulo, 1o de agosto de 1860. p.3. 

Era longa a tradição europeia que via analogias entre a Música e a Arquitetura. Durante o 

Classicismo francês temos os arquitetos Jean-François Blondel (1683-1756), Germain Boffrand 

(1667-1754) e Charles Etienne Briseux (c. 1680-1754) procurando estabelecer verdadeiras 

correspondências entre essas duas formas de arte. 

66 - LUNÉ e FONSECA. Almanak da Provincia de São Paulo para 1873. p.127. 

67 - Encontramos seu nome com frequência nos volumes de Obras Particulares - Papéis Avulsos, 

depositados no DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO, E-1-5 (1882) e E-

1-6 (1883-1884), por exemplo. 

68 - LEMOS, loc.cit. 

69 - MATRIZ nova de Campinas. Correio Paulistano. São Paulo, 3 de agosto de 1876. p.2 e 3. 

70 - CAMPINAS. Correio Paulistano. São Paulo, 9 de fevereiro de 1867. p.4. 

71 - A suposição de que o arquiteto Cantarino era português provém de: 

LEMOS, op. cit., p.76 e 77. 

Sobre a ambiguidade do título que ostentava, ver o Capítulo 3, intitulado A questão da autoria. 

72 - José Maria Villaronga y Panella, pintor de origem catalã, chegou ao Brasil pouco antes de 1850. 

Morou em Vassouras, onde decorou uma residência até hoje existente e o interior da igreja 

matriz, entre outras obras. Pintou em Juiz de Fora, Bananal, Taubaté, Pindamonhangaba e, 

provavelmente, em muitos outros lugares. Mudou-se para Campinas em 1872 e depois se 

transferiu para São Paulo. Aqui chegou em 1875, quando realizou a pintura do teto do salão 

nobre da Academia de Direito. Atuou no Teatro de São José e no Teatro Provisório Paulistano. 

Publicou vários anúncios na imprensa da Capital.  

Pobre e esquecido, faleceu em São Paulo em 1894, com 75 anos de idade. Pouco se sabe de sua 

atuação como arquiteto: projetou a Igreja de Nosso Senhor dos Passos em Rio Preto, Minas 

Gerais, e a fachada da catedral da Campinas (1872), não executada. Desconhecem-se outras 

obras, embora possa ter projetado e, talvez, construído muito. Cf.: 

ZALUAR, Augusto E. Peregrinação pela província de São Paulo (1860-1861). Belo Horizonte: 

Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1975. p.49. 

PORTO, L. de A. Nogueira. Bananal no Império. Rio de Janeiro: Brasil- América (EBAL) AS, 1994. 

Id. A obra esquecida de Villaronga. O Estado de São Paulo (Suplemento Cultural). São Paulo, 2 de 

dezembro de 1979.p.13. 

Id. Villaronga; Novas contribuições. O Estado de São Paulo (Suplemento Cultural). São Paulo, 18 

de julho de 1982. p.11. 
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Id. Villaronga: um pintor na corte do rei café. O Estado de São Paulo (Suplemento Cultural). São 

Paulo, 5 de junho de 1977, p.6 e 7. 

PASSAGLIA, Luís A. do P. A preservação do patrimônio histórico de Juiz de Fora. Juiz de Fora: 

Prefeitura de Juiz de Fora, 1983.p.153. 

REALE, Ebe. Pindamonhangaba: cidade do Segundo Império. Pindamonhangaba: Tribuna do 

Norte, 1970. p.35. 

DINIZ (Junius). Notas de viagem. p.120 e 125. 

A SALA nobre da Academia. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de dezembro de 1875. p.1. 

O THEATRO de S. José. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de fevereiro de 1876. p.2. 

NOTICIARIO Geral. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de março de 1876. p.2. 

JOSÉ Maria Villaronga... Correio Paulistano. São Paulo, 16 de janeiro de 1877. p.3. 

LOJA de Bellas-Artes. Correio Paulistano. São Paulo, 26 de fevereiro de 1878. p.3. 

    73 - MATRIZ - nova. Correio Paulistano. São Paulo, 30 de outubro de 1874. p.2. 

MATRIZ - nova. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 13 de fevereiro de 1875. p.3. 

    74 - MATRIZ - nova. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de novembro de 1874. p.1 e 2. 

MATRIZ nova de Campinas. Correio Paulistano. São Paulo, 3 de agosto de 1876. p.2 e 3. 

 75 - DINIZ (Junius), op. cit., p.55 e 56 e 120 a 125. 

            A SALA nobre da Academia. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de dezembro de 1875. p.1. 

            THEATRO Provisorio... Correio Paulistano. São Paulo, 21 de março de 1876. p.2. 

 76 - Entre os anúncios que Villaronga fez publicar na imprensa paulistana, o mais curioso talvez tenha 

sido o que apareceu em 1881: 

 

Rua do Ouvidor officina de pintura  
José Maria Villaronga, pintor hespanhol, com officina de pintura, decoração 
de casas e scenographia, encarrega-se de qualquer trabalho de sua arte, 
dentro e fóra da cidade. 
Pinta no Braz, pinta na Luz, pinta na Consolação e até pinta no Cemitério. 
Pinta a fresco, pinta mesmo a quente, à vontade dos fregueses. 
Pinta segundo todas as escolas: hespanhola a mais imponente e arrojada; 
flamenga, gallica, italiana e até romana. 
Pinta historicamente; pinta mesmo fantasticamente. 
Quem se qdizer [sic, por quiser] utilizar de seus prestimos póde dirigir-se ao 
estabelecimento acima indicado, ou pessoalmente por carta. Neste caso a 
carta deve ser franca de porte. 
Rua do Ouvidor 
S. Paulo. Cf.: 
 

RUA do Ouvidor... Correio Paulistano. São Paulo, 20 de janeiro de 1881. p.3. 

 77 -ARCHITETURA e Decorações. Correio Paulistano. São Paulo, 28 de abril de 1875. p.3. 

78 - CARPINTEIRO francez. Correio Paulistano. São Paulo, 11 de outubro de 1861. p.4. 

79 - TELLES. A história da engenharia no Brasil. p.168 a 175. 

80 - PINTORES... Correio Paulistano. São Paulo, 7 de abril de 1875. p.3. 

81- A maioria dos pintores mantinha-se num nível profissional bastante modesto, combinando a 

decoração de interiores, com trabalhos diversos, tais como os de pedreiro, carpinteiro, 

vidraceiro, forrador de papel, etc. No Correio Paulistano lemos o seguinte anúncio: 
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ATTENÇÃO, Eduardo Smith, pintor e dourador encarrega-se nesta capital ou 
fora della dos serviços de sua profissão como sejam: 
Pintar casas singelas, ou com paisagens e fingimentos de marmores, 
madeiras, bronze etc. 
Taboletas com emblemas, lettras a fantasia, góticas e vulgares, dourar, e 
empapelar. 
Tambem encarrega-se dos serviços de pedreiro e carpinteiro. 
Sendo um artista brasileiro e ja bem conhecido nesta capital pede a attenção 
e o favor do publico, podendo as pessoas que quizerem utilisar-se de seu 
prestimo, procural-o na rua 7 de Abril n. 47, certo de que encontrarão bom 
gosto, promptidão e commodo preço. Cf.: 
 

ATTENÇÃO... Correio Paulistano São Paulo, 1º de julho de 1876. p.3. 

     82- OFFICINA de pintura... A Provincia de São Paulo. São Paulo, 30 de setembro de 1875. p.3. 

     83 -MORSE. Formação histórica de São Paulo. p.220 e 221. 

MARQUES, Abilio. Indicador de São Paulo ... para o ano de 1878. p.105. 

         84-IMMIGRANTES. Correio Paulistano. São Paulo, 23 de junho de 1875. p.3. 

         85-DAVATZ, Thomas. Memórias de um colono no Brasil; 1850. Prefácio e notas de Sérgio Buarque de 

Holanda.Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980. p.17 

    86 - ATAS, 1869. p.157. 

A extinção do tráfico de escravos criou uma situação incomum, o dos africanos livres. Eram os 

negros irregularmente introduzidos no País depois da primeira tentativa de extinção do tráfico 

(1831) e por isso, eventualmente, apreendidos e mantidos sob tutela obrigatória do Estado, 

sendo empregados em geral em obras públicas. Uma turma desses trabalhadores foi cedida ao 

governo provincial, que os mandou para a estrada de Santos. Depois 30 deles foram transferidos 

para o Jardim Público, onde estavam sob a fiscalização de um feitor (provavelmente o alemão 

Kaspar Friedrich Rhormens (1798-1878), quinto avô do autor deste trabalho) Quartim, 

administrador do Jardim Público, queixava-se desse tipo de mão de obra, nem livre nem servil: 

 

Dissemos que quatro africanos livres não produzem o trabalho que sem 
grande esforço, produz um só trabalhador á jornal. 
Algumas razões actuão para que este facto se reproduza constantemente, 
sem que a administração tenha meios de removel-o, mas, parece-nos fóra de 
duvida ser elle por origem principal a falta de obediencia e disciplina d’este 
pessoal, e mais que tudo o tempo que os africanos livres perdem, saindo do 
estabelecimento quasi sempre seduzidos por interessados que lhe promettem  
vantajosos contractos para tratarem de obter completa liberdade. 
Todo e qualquer castigo que os obrigue a trabalhos regulares, e não 
interrompidos, não é possivel applicar-se, porque tambem não é isto 
admissivel por lei. Como pois evitar o mal ! Ate hoje não descobrimos o meio. 

 

Apesar das desvantagens, o administrador estava convencido de que este tipo de mão de obra 

era mais econômico para a Província, pois com a diária de um só trabalhador a jornal, 

sustentavam-se cinco africanos livres. E como esse jornal haveria de aumentar com o avanço das 

obras da ferrovia em direção à Capital, aconselhava a prudência e a boa administração que os 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 220 

 

 

 

 

 

africanos livres fossem mantidos nesse regime, que era, na verdade, de escravidão disfarçada. 

Cf.: 

QUARTIM, Antonio B. Relatorio do estado do Jardim Publico desta Capital, 10 de janeiro de 1862. 

In: DOCUMENTOS que acompanham o relatorio [de 3 de fevereiro de 1863]... p.43 a 46. 

87 - ATAS, 1870. p.88. 

88 - ATAS, 1881. p.51. 

A Câmara em anos posteriores iniciou uma campanha pela abolição da escravatura. Em 1884 

instituiu um livro de ouro para assentamento dos nomes dos senhores que emancipassem seus 

cativos. Dois anos depois abriu outro livro para a alforria de escravos menores de 60 anos. Cf.: 

ATAS, 1884. p.82. 

ATAS, 1886. p.34 e 35. 

 89 - BEIGUELMAN, Paula. O encaminhamento político do problema da escravidão no Império. In: 

HOLANDA, Sérgio B. de (dir). História geral da civilização brasileira. São Paulo: Difel, 1967. T.2, 

V.3. p.210. 

90 - Id., ibid., p.304. 

91 - ANNUNCIOS - Pedreiros. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de março de 1874. p.3. 

92- ATTENÇÃO. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de setembro de 1861. p.4. 

93 - ATTENÇÃO. Correio Paulistano. São Paulo, 17 de dezembro de 1861. p.4. 

94 - ESCRAVO á venda. Correio Paulistano. São Paulo, 25 de novembro de 1873.  p.4 

95 - MORSE, op.cit., p.250. 

96 - VENDA de escravos. Correio Paulistano. São Paulo, 27 de dezembro de 1873. p.3. 

97 - ESCRAVO. Correio Paulistano. São Paulo, 4 de agosto de 1877. p.3. 

98 -A respeito das férias dos empregados em trabalhos públicos, das quais grande número remanesce 

inédito depositado no Arquivo Público do Estado de São Paulo, muitas são as informações que daí 

se podem extrair, não só relativas à composição do canteiro de obras, como também relativas às 

questões ligadas ao mercado de mão de obra, à hierarquia profissional, etc. Não tivemos, porém, a 

veleidade de explorar todos esses temas instigantes, reservando-os para pesquisadores mais 

experientes. 

99 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. Ordem 

5172. Feria dos trabalhadores encarregados nas obras da varzea do Carmo no período de 11 a 16 de 

Maio do corrente anno [1875]. 

      100-Romão de Nasção [sic], como aparece no original, era provavelmente um antigo escravo da     

nação, liberto pelo decreto n.3310 de 24 de setembro de 1864. Cf.: 

                BEIGUELMAN, op. cit., p.205. 

          O nome poderia estar também simplesmente indicando o fato de o indivíduo ser proveniente da       

África, pertencente a algum povo ou nação africana.  

    101-SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. Ordem   

agosto de 1875. 

  102 - Ibid. Feria dos trabalhadores empregados nas obras do edificio pª. Tesouro e escola normal desde o 

dia 19 a 24 de Abril de 1875. 

Mapa estatístico de 1875 indicava a existência na Província de São Paulo de 66 escravos canteiros, 

calceteiros, mineiros, etc., 1.140 trabalhando em madeiras e 751 como operários de edificação 

contra 75.620 empregados no campo. Cf.: 

GODOY. A Provincia de São Paulo. tabela entre p.46 e 47. 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 221 

 

 

 

 

 

     103 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. 

Ordem 5174. Feria dos trabalhadores empregados nas obras do edificio pª. Tesouro e escola normal 

desde o dia 26 a 1º de Maio de 1875. 

  104 - Ibid. Obras Públicas. Ordem 5176. Diversas férias de trabalhadores empregados nas obras do 

edifício do Tesouro Provincial relativas às semanas de maio de 1876. 

        105 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. 

Ordem 5188. Antônio Cândido Rodrigues, diretor geral, encaminha ao presidente da Província o 

relatório solicitado elaborado por Eusébio Stevaux, engenheiro encarregado da execução e 

finalização das obras do palácio e da Tesouraria. São Paulo, 16 de setembro de 1882. 

     106- O encanamento a que se refere a documentação do ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO é o de captação de águas pluviais. Na imprensa de 1875 encontramos: 

VICENTE GRACIOSO, estabelecido com officina de funilaria á rua do 
Commercio, n.12, tem sempre um completo sortimento de canos de folhas de 
Flandres, de superior qualidade, e bem assim de cobre, vendendo sempre mais 
barato do que em outra qualquer parte. Cf.: 

 

VICENTE GRACIOSO. Correio Paulistano. São Paulo, 23 de abril de 1875. p.3. 

      107 - Ver nota n.105. 

Não deixa de ser curioso o fato de, nessa época de desorganização do trabalho escravo na zona 

rural, terem vindo parar nas obras públicas da capital paulista cativos fugidos, acobertados pela 

militância abolicionista. Foi o que aconteceu, por exemplo, com um escravo rio-grandense 

foragido, descoberto trabalhando nas obras do palácio do governo em 1884, segundo consta em 

papéis da Polícia da época. Cf.: 

WISSENBACH, Maria Cristina. Sonhos africanos; vivências ladinas. São Paulo: Dissertação de 

mestrado, FFCHL. USP, 1989. p.103 e 104. 

108 - MARQUES, op. cit., p.79. 

109 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. 

Ordem 5172. Relatorio Annual da Inspectoria Geral de Obras Publicas. São Paulo, 31 de dezembro 

de 1875. (Ass.) João Pedro de Almeida. p.88. 

110 - Ver a esse respeito: 

RELATORIO, [18 de fevereiro de 1878?]. p.57: 

 

Em 6 de Novembro [de 1877] Giacomo Gandino e Pedro Ricardino 
contratárão as obras de reconstrucção do edifício do largo de São Gonçalo, 
destinado a ser paço da assembléa provincial e camara municipal.[...] 
Essas obras foram planejadas e orçada sem 5$:700$ pelo distincto engenheiro 
Eusébio Stevaux. 
 

111 - EMPREITEIROS de obras. Correio Paulistano. São Paulo, 31 de julho de 1877. p.4. 

112 - SALMONI e DEBENNEDETI. Arquitetura italiana em São Paulo. p.33 e ss. 

113 - MESTRE de obras. Correio Paulistano. São Paulo, 5 de fevereiro de 1887. p.4. 

Presumimos que esse Francisco Pires seja o mesmo português que aportara em Santos em 1867, 

conforme o Correio Paulistano de 27 de novembro desse ano. p.2. 

   114 - Ver a esse respeito: 
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 CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo Imperial. p.45 e ss. 

      115 -  EWBANK. Thomas. Vida no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1976, p.147 a 149 e 

151. 

Ewbank era um inglês radicado nos EUA, onde se tornou empresário de muito sucesso, ligado à 

área da construção civil. Sua formação em engenharia adveio da prática profissional, dentro da 

melhor tradição britânica. No Rio de Janeiro, sentiu-se atraído tanto pelo aspecto supersticioso 

do catolicismo luso-brasileiro, quanto pelo aspecto arcaico das técnicas construtivas em uso no 

Brasil de então. 

116 - Ver nota n.114. 

          117 - SOUZA Filho, Clemente Falcão. Relatorio da Directoria da Companhia Paulista para a sessão de 

Assembléa Geral de Accionistas de 4 de Setembro de 1875. S. Paulo: Typ. do Correio Paulistano, 

1875. Quadro do Annexo n.9, p.66. 

           118 - PASSAGLIA, Luís A. O italianizante; a arquitetura no período de 1880 a 1914 na cidade de São 

Paulo. São Paulo: Dissertação de mestrado, FAU.USP, 1984. p.45 e 46. (plantas de casas com 

corredor central situadas na Rua Galvão Bueno, datadas de 1903). 

             119-SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares - Papéis Avulsos. V.E-1-3. Pedido de alinhamento para a rua da Constituição, 18 de 

julho de 1878. 

Seria esse Cândido Leonardo o construtor da residência de José Maria Gavião erguida na Rua da 

Constituição entre 1876-c.1877, como veremos em capítulos posteriores? 

   120- Ver nota n.114. 

   121 -SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares - Papéis avulsos. V.E-1-14. Pedido de alinhamento para a Rua de São João esquina da 

Rua de São José, 24 de janeiro de 1888. 

  122 - Ibid. V.E-1-5. Pedido de alinhamento para a Rua da Constituição, 27 de abril de 1882. 

  123- Pelo almanaque de 1886 (p.163) sabemos que Beleza era diretor-presidente do Clube Ginástico 

Português. Seu nome ocorre em vários volumes de Obras Particulares - Papéis Avulsos do 

DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO: E-1-5, E-1-7, E-1-8, E-1-9, E-1-10, 

etc. 

124- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares - Papéis Avulsos. V.E-1-10. Pedido de alinhamento para a Rua Direita esquina do 

Largo da Misericórdia, 23 de novembro de 1887. 

              125 -Ibid. V.E-1-10. Pedido de alinhamento para a Rua da Fundição esquina do Largo de Palacio, 5 de 

novembro de 1887. 

 126 - Ibid. V.E-1-8. Pedido de alinhamento para a Rua Senador Queirós, 9 de outubro de 1886. 

 127 - Ver, por exemplo, as referências a esse mestre de obras em: 

SÂO PAULO (Cidade). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Livro de lançamento dos autos de 

alinhamento, 1880-1886. passim. 

 128 - Ibid. 1886-1890. folha 109,122,123v, etc. 

 129 - Ibid. V.E-1-15. Pedido de alinhamento para a Rua Santo Antônio, 22 de fevereiro de 1889. 

       130- Ibid. Obras Particulares - Papéis avulsos. V.E-1-5. Pedido de alinhamento para a Rua 25 de Março, 

3 de abril de 1882. 

131 - Ibid. V.E-1-7. Pedido de alinhamento para a Ladeira Dr. Falcão, 8 de abril de 1886. 

132 - DINIZ (Junius), op. cit., p.56. 
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Para a realização da referida pesquisa iconográfica baseamo-nos principalmente nas coleções de 

fotografias das seguintes entidades, algumas das quais tiveram sua denominação mudada desde 

então: 

SÃO PAULO (Cidade). MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO (antiga DIVISÃO DE ICONOGRAFIA 

E MUSEUS do DPH). Seção Arquivo de Negativos. 

SÃO PAULO (Estado). FUNDAÇÃO ENERGIA E SANEAMENTO (antiga ELETROPAULO). Núcleo 

de Documentação e Pesquisa.  

SÃO PAULO (EstadoO). MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE SÂO PAULO. Centro de Memória e 

Informação.  

SÃO PAULO (Estado). MUSEU PAULISTA (USP). Serviço de Documentação Textual e 

Iconografia. 

   133 - A esse respeito, ver: 

SOUSA, Everardo V. P. Reminiscências acadêmicas, 1887-1891. Revista do  Arquivo  Municipal. 

São Paulo, V.93, 111-127, 1943. p.126. 

          134-No Capítulo 7, Formas e expressões arquitetônicas, teremos oportunidade de analisar do ponto de 

vista plástico alguns exemplares concebidos por esses profissionais não diplomados. 

    135 -ATAS, 1855. p.36. 

Para a construção do Seminário Episcopal foi contratado um renomado mestre carpinteiro de 

nome Benedito Morato, trazido de Piracicaba. Conforme os costumes da época, tanto pode esse 

artífice ter-se encarregado, exclusivamente, da execução da parte de carpintaria do edifício, 

como pode ter-se responsabilizado pela concepção geral e construção de toda a obra. Cf.: 

JORGE, Clóvis de Athaíde. Luz. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 1988. p.76. 

136 - QUEM precisar... Correio Paulistano. São Paulo, 20 de dezembro de 1859. p.4. 

137 - PEDREIROS e empreiteiros. Correio Paulistano. São Paulo, 27 de abril de 1867. p.4. 

138 - EMILIO Christiano... Correio Paulistano. São Paulo, 10 de agosto de 1877. p.3. 

139 - PEDREIRO. Correio Paulistano. São Paulo, 1º de novembro de 1877. p.1. 

Sobre este empreiteiro italiano, relata-nos Franco Cenni: 

 

Em 1883 havia, em São Paulo, poucas pontes, tôdas elas de tradicional 
construção portuguêsa, de pedra [de fato já havia dentro perímetro urbano 
a ponte de ferro sobre o Tamanduateí, de Manuel Ferreira Leal], nada 
bonitas embora bastante sólidas, sobre o Tamanduateí e o Córrego das 
Almas. 
Conta-se que naquela época, vivia na cidade o empreiteiro italiano José 
Possetti, que por ocasião da construção de uma ponte nova, apresentou-se à 
concorrência com um projeto original, prevendo o emprêgo de materiais ainda 
não conhecidos em São Paulo. Não foi levado a s-rio [sic]. Tratava-se, 
decerto, de construção de concreto armado escreveu o engenheiro Agenor 
Guerra Corrêa estando Possetti possìvelmente ao par [sic] de experiências, 
então recentes, realizadas na Alemanha, na França, e na Itália. Cf.: 
 

CENNI, Franco. Italianos no Brasil. 2ª ed. fac-similar. São Paulo: Martins e Edusp, 1975. p.329. 

A ponte em questão parece ter sido a Ponte dos Lázaros sobre o Tamanduateí, reconstruída com 

ferro pelo capitão Miguel Asmussen conforme planta de sua própria autoria. Cf.: 

ATAS, 1883. p.160 e 219. 

  140- ARTISTA da corte. A Província de São Paulo. São Paulo, 28 de maio de 1878. p.3. 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 224 

 

 

 

 

 

               141 - AOS FAZENDEIROS. Correio Paulistano. São Paulo, 16 de novembro de 1886. p.3. 

            142 - ALMANACH administrativo, commercial, industrial da Provincia de S. Paulo para o anno de 1888. 

6º anno. São Paulo: J. Seckler, 188- .p.55. (Annuncios). 

  143 - AVISO ao respeitavel publico... Correio Paulistano. São Paulo, 17 de janeiro de 1888. p.4. 

     144 - ANNAES, 1848-1849, p.371. 

A deficiência da mão de obra era geral, mesmo nos grandes centros. Num jornal da Corte, de 

meados do século XIX, provavelmente anterior à fundação do Liceu de Artes e Ofícios daquela 

cidade ocorrida em 1856, lia-se: 

 

Falta ao Brasil uma escola para operários e mecânicos, onde se possa formar 
bons artífices e contribuir para elevar a indústria do país ao grau mais alto de 
engenheiros práticos. Cf.: 

 

RENAULT, Delso. Indústria, escravidão e sociedade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976. 

p.37. 

        145 - PROPAGADORA da Instrucção Popular. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de janeiro de 1874. p.2. 

        146 - ESCOLA Propagadora da Instrucção Popular. Correio Paulistano. São Paulo, 15 de maio de 1875. 

p.3. 

Estavam então funcionando, além do curso primário, aulas de cosmografia e geografia, história 

pátria, francês, aritmética, álgebra e geometria e português. Achavam-se abertas as matrículas 

para higiene e fisiologia comparada. Pelo Indicador de 1878 (p.139 e 140), porém, sabemos que, 

com exceção da instrução primária, todas as outras aulas já haviam sido desativadas. 

   147 - O propósito de Ramos de Azevedo ao assumir a direção do liceu (1895) parece ter sido justamente 

esse:  

 

Como engenheiro e empresário, Ramos de Azevedo tinha o máximo interesse 
em instrumentar artífices capazes de trabalhar na execução de projetos 
encomendados ao seu escritório. Daí ter sido essa [1895-1924] a fase de 
maior progresso do Liceu. Cf.: 

 

MACAMBIRA, Ivoti de M. P. Os mestres da fachada. São Paulo: Centro Cultural de São Paulo., 

1985. p.26. 

  148 -Ver nota n.146 do Capítulo 2, seção2.1, Os engenheiros. 

                  149 -REDONDO, Garcia. A grande fabrica de productos ceramicos - Santa Cruz, sita á ilha do 

Governador. Revista de Engenharia. Rio de Janeiro, n. 2, 7-10, fev. 1880. p.9. 

Ainda em 1886 na Corte, o engenheiro Guilherme Frederico Röhe não perdia a oportunidade de, 

num artigo, fazer um comentário negativo acerca da capacidade profissional do mestre de obras: 

 

é elle o constructor mais em voga [atualmente] e entra em campo com 
constructores ou com architectos pelo simples facto de não carecer de 
plantas, nem de estudos, e muito menos bellezas archictectonicas. Cf.: 

 

RÖHE, Guilherme Frederico. Higiene da habitação. Nossas habitações. Segunda parte. O 

conforto I. Revista dos Constructores. Rio de Janeiro, n. 11 e 12, 159, dez. 1889. p.159. 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 225 

 

 

 

 

 

        150-  SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. 

Ordem 5174. Ofício endereçado ao inspetor geral de obras públicas com a denúncia do emprego 

de lona no forro da sala do Teatro de São José. São Paulo, 20 de novembro de 1875. Assinado 

pelo engenheiro do 1º Distrito de Obras Publicas, Azevedo Marques. 

        151- Ibid. Ofício endereçado ao presidente da Província com esclarecimentos sobre a denúncia do 

engenheiro fiscal das obras do Teatro de São José, Azevedo Marques, relativa ao forro do teto da 

sala do mesmo teatro. São Paulo, 20 de dezembro de 1875. Assinado por Antônio Prado. 

               152-  Ibid. Parecer do inspetor geral de obras públicas sobre a denúncia do engenheiro fiscal das obras 

do Teatro de São José e sobre a respectiva resposta do empresário Antônio Prado. São Paulo, 23 

de dezembro de 1875. Assinado por João Pedro de Almeida. 

   153 - DINIZ (Junius), op.cit., p.57. 

                154- SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras 

Particulares - Papéis Avulsos. V.E-1-6. Pedido de alinhamento para a Alameda do Triunfo, 20 de 

maio de 1884.  

  155- Ibid. V.E-1-11. Pedido de alinhamento para o Largo do Mercadinho, 27 de fevereiro de 1887. 

  156- Ibid. V.E-1-12. Pedido de alinhamento para a Rua da Estação, 3 de abril de 1888. 

  157 - DINIZ (Junius), op. cit., p.43. 

      158- Aviso em italiano publicado no Correio Paulistano (19 de janeiro de 1878, p.3), convidava os 

peninsulares residentes na Capital a assistir missa solene pela perda do Rei Vítor Manuel II.  

         159- MORSE, op. cit., p.241. 

      160- Eduardo Ricci era um dos que assinava o anúncio de 1878. Na época erguia para a Província 

escolas primárias estabelecidas nos arredores da cidade. 

             161- SÃO PAULO (Estado). GOVERNO DO ESTADO. São Paulo, onde está sua história. p.105 (doc. 

203). 

      162- OS ITALIANOS. Correio Paulistano. São Paulo, 29 de outubro de 1884. p.2. 

                O artigo é uma transcrição do editorial do Guarani, periódico de Taubaté. 

                163- BEIGUELMAN, Paula. A formação do povo no complexo cafeeiro, aspectos políticos. 2ª ed. rev. e 

ampl. São Paulo: Pioneira, 1977. p.115 e 116. 

             164 - Ver nota n.22 do Capítulo 2, seção2.1, Os engenheiros.. 

             165 - MARTINS, op. cit., p.130. 

                       166- Isso fora notado, sem nenhuma intenção maliciosa pois eram correligionários, pelo engenheiro  

fiscal das obras do Teatro de São José, Porfírio de Lima, que em seu relatório de 1861 afirmou em 

certo trecho ter o Capit~o Quartim “merecido dos Legisladores Provinciaes e do Exmo. Governo 

n~o equivocas provas de protecç~o e benevolencia”. Cf.: 

LIMA, José Porfírio de. Informação a cerca do estado das obras do novo theatro de São José 

(Annexo V). p.1. In: [ANEXOS ao relatório de 2 de março de 1861...]. 

  167 - RELATORIO, 2 de fevereiro de 1868. p.79 e 84. 

 168 - AMARAL. História dos velhos teatros de São Paulo. p.48 a 49. 

 169 - Id., ibid., p.63 a 67. 

        170 - Ver a respeito desse assunto A questão da autoria, Cap.3. 

           171 - EXPEDIENTE da Presidência. O Publicador Paulistano. São Paulo, 17 de abril de 1858. p.1. 

           172 - O THEATRO em construcção. O Publicador Paulistano. São Paulo, 8 de junho de 1859. p.4. 

        173- OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Informe com que qualidade servi no theatro de São José.    

(Annexo 3). p[5]. In: RELATORIO, 24 de abril de 1868. 

     174 - MARTINS, op. cit., p.130. 
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 Acerca do Teatro de São José, no Diabo Coxo lia-se a seguinte anedota: 

 

– Ó papá é certo que o theatro de S. José é filho do sr. Quartim? 
– Pois ainda o duvidas? 
– Eu sei! Mas que senhora pôde conceber aquella monstruosidade? 
– A D. Provincia de S. Paulo, 
[–] Ah! por isso ella anda ainda agora tão abatida [financeiramente]. Cf.: 

 
DIABO COXO. São Paulo, [setembro de 1864], ano 1, n.7. p.6. 

175 - AMARAL, op.cit., p.81 e 84. 

176 - Ver nota n.166. 

    177 - MENDONÇA. F.M.S. Furtado de. Minucioso exame nas obras do edificio do theatro de São José 

(Annexo n.2). p.[2]-4. In.: RELATORIO, 24 de abril de 1868. 

178 - AMARAL, op. cit., p.82 e 83. 

   179 - RAPOSO, Antônio C. de S. e ALMEIDA, João Pedro de.  Parecer sobre a condição do theatro de 

São José. (Annexo n.30). In.: RELATORIO, 5 de fevereiro de 1874. p.223 a 225. 

180 - RELATORIO, 14 de fevereiro de 1875. p.123 e 124. 

181 - O THEATRO de São José. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de fevereiro de 1876. p.2. 

                 182 - A SALA nobre da Academia. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de dezembro de 1875. 

p.1.THEATRO Provisorio... Correio Paulistano. São Paulo, 21 de março de 1876. p.2. 

183 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO . Ofícios diversos da 

Capital. Ordem 920. Orçamento das obras que serão necessarias no Palacio do Governo, na parte 

que se acha ameaçando ruína no lado meridional que vae para a Secretaria da Prezidencia [...] e do 

lado septentrional que vae para á Igreja do Colégio [sic]. São Paulo, 26 de novembro de 1862. 

Assinado por Antônio Bernardo Quartim. 

 Ibid. Obras Públicas. Ordem 5157. Vários documentos relativos às obras do palácio   do governo, 

datados de junho a outubro de 1863. 

RELATORIO, 24 de outubro de 1864. p.31. 

 184 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da 

Capital. Ordem 920. Orçamento das obras que serão necessarias no Palacio do Governo... (ver nota 

anterior). 

185 - RELATORIO, 8 de março de 1864. p.2. 

186 - RELATORIO, 4 de agosto de 1865. p.11. 

187 - ANNAES, 1875. p.402. 

188 - RELATORIO, 2 de fevereiro de 1863. p.6. 

189 - ANNAES, 1874. p.45. 

Segundo o deputado Ulhoa Cintra (1837-1895) foi seu colega o padre Valadão quem batizou a ilha 

com esse nome, irônico em origem. Cf.:  

Ibid. p., 69. 

190 - Ibid., p.26 e 27. 

191 - ANNAES, 1875. p.49. 

192 - Ibid. 

193 - Ibid., p.49 e 50. 

194 - Ibid., p.5. 

195 - Ibid., p.263. 

196- Ibid., p.322. 
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  O Carlos Oliva mencionado neste trecho parece ser Carlos Maria de Oliva, filho de um coronel 

homônimo, genro do 1o Visconde de Castro (pai da Marquesa de Santos), nomeado veador de S. 

M. a Imperatriz em 1826. Carlos Maria Oliva, o filho, sobrinho da Marquesa de Santos, era sem 

dúvida conservador, havendo sido nomeado tenente-coronel dos Permanentes pelo Barão de 

Itaúna em 1868. Pelo contexto, percebe-se que era apaniguado de João Teodoro e, 

provavelmente, tal qual Quartim, atuava na época como empreiteiro de obras públicas. Cf.: 

MARTINS, op. cit., p.199 e 335. 

197 - PRADO, João Fernando de Almeida (Yan de Almeida). Arquitetos de São Paulo em 1880. 

Habitat. São Paulo, 50-53, 1951. 

      198 - ILLM. exc. sr. Senador Florencio Carlos de Abreu e Silva. Correio Paulistano. São Paulo, 3 de maio 

de 1881. p.2. 

DINIZ (Junius), op. cit., p.58. 

199-Consulte-se a respeito de patrimonialismo e nepotismo, traços característicos da cultura 

brasileira: 

HOLANDA, Sérgio B. de. Raízes do Brasil. 14 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1981. p.96 e 97, 

105 e ss. 

200 - MORAES. Reminiscências de uma velha.p.52. 

201- Em outra obra, Holanda esclarece que o “filhotismo” estava fadado a ter continuidade na    

República Velha, aliás como até hoje, pois 

 

Não se poderia esperar coisa diversa onde não se criaram condições para a 
participação da massa do povo na vida política. O resultado será sempre 
alguma forma de “elitismo” e nesse particular, ao menos, não se pode 
pretender que a república proclamada em 1889 representasse progresso 
sensível sôbre as condições preexistentes. Cf.: 
 

HOLANDA. O fim do Regime. In: Id. (dir). História geral da civilização brasileira. São Paulo: 

Difusão Européia do Livro, 1972. T.2, V.5. p.348. 

202 - Vejam-se, por exemplo, as denúncias feitas pela imprensa nos primeiros anos do século XX (1911), 

em que se acusava Ramos de Azevedo de, por influência política, monopolizar a arquitetura 

oficial paulista: 

 

Sr. Dr. Ramos de Azevedo, um dos homens mais felizes de São Paulo, a quem 

todos os governos de mãos abertas sempre, escandalosamente facilitam 

empreitadas de primeira ordem. Cf.: 

 

SÃO PAULO (CIidade). DPH. Adequação da ordem. São Paulo, 1992. p.165. não publicado. 

O estudo acima citado deixa claro que, até o fim da vida, Ramos de Azevedo desfrutou, no 

âmbito da administração pública, de privilégios muito semelhantes aos do capitão Quartim no 

tempo do Império: ganhava empreitadas sem concorrência, não assinava contratos e suas obras 

não eram fiscalizadas pelos engenheiros do DOP. Cf.: 

Id. ibid., p.165 e ss. 

Nosso orientador, o professor Carlos Lemos, entretanto, não deixa de ressaltar que essa 

onipresença de Ramos de Azevedo estava também ligada ao fato de o engenheiro-arquiteto 
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muitas vezes financiar do próprio bolso as obras públicas que executava, como ficou evidente na 

consulta que fez ao seu inventário, na época em que redigia a biografia desse destacado 

profissional. De acordo com o documento, ainda em 1928 o governo do Estado pagava em 

prestações mensais o valor da construção do Grupo Escolar Rodrigues Alves, inaugurado nove 

anos antes. 
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28- Vista do Largo do Carmo. Foto atribuída a Militão Augusto de Azevedo, datada por volta 

de 1862. 
Nesta foto podem-se apreciar os grossos pilares de seção quadrada em que se chumbaram grades de ferro, executados 

entre 1851 e 1854 por Marcelino Gerard, empreiteiro de obras públicas. Pelo que se depreende da leitura das Atas 

daqueles anos, na construção desses pilares foi empregada a alvenaria de tijolos. 

À extrema esquerda, vê-se o canto do antigo Barracão do Carmo (1836-1838), grosseira construção originalmente 

construída para nela funcionar o mercado municipal, mas que não serviu para esse propósito. 

FONTE e REPRODUÇÃO SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo Seção Arquivo de Negativos. 
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29- Aspecto da Rua Municipal (hoje General Carneiro). Foto de Militão Augusto de Azevedo, 

datada por volta de 1862. 
Aqui se vê a Rua Municipal pouco anos depois de sua abertura definitiva, ocorrida em 1855. Os edifícios que se notam 
no lado esquerdo da rua devem ter sido erguidos no período 1855-1860. O lado direito, no entanto, foi realinhado em 
1857, quando então foi construído o fecho do quintal do palácio do governo, obra da qual se encarregou o mestre 
alemão Cristiano Siechrist. Por esta foto vemos tratar-se de um muro com pilares de alvenaria de tijolos aparentes, 
certamente um dos primeiros exemplares desse tipo de construção na Capital. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP). Biblioteca. São Paulo em 1860. (álbum de fotografias). 
REPRODUÇÃO: Paulo César Garcez Marins. 
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30- Portão do Cemitério da Consolação, segundo planta da cidade datada de 1877. Desenho 

de Jules Martin. 
O portão aqui representado é provavelmente o mesmo executado, e idealizado supomos, pelo canteiro alemão João 
Beck em 1863. Através da abertura do portão, observa-se a representação simplificada da capela funerária projetada e 
erguida, entre 1857 e 1858, pelo engenheiro alemão Carlos Rath. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Museu Paulista (USP). 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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31- Fachada do Real Clube Ginástico Português, datada de 1878. Fotógrafo não identificado, 

talvez Aurélio Becherini (1879-1939); foto tomada provavelmente entre 1910 e 1912, quando 

se iniciaram as demolições na antiga Rua Marechal Deodoro (antiga de São Gonçalo). 
De autoria atribuível, provavelmente, a algum mestre de obras português, essa fachada prende-se firmemente aos 
valores estéticos tradicionais, embora recorrendo a elementos formais do Neoclassicismo. Foi citada por Junius em 
1882 como exemplo de obra quase tosca, pesada e monótona, características herdadas enfim da velha arquitetura 

lusitana. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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32- Teatro de São José após a reforma de 1875-1876, realizada pela destacada figura de 

Antônio da Silva Prado, então atuando como empresário teatral. Foto atribuída por nós a 

Walter Sutton Bradley, datada por volta de 1876.  
Antônio Prado (1840-1929) conferiu ao teatro inacabado linhas mais nitidamente neoclássicas. Criou-se um antecorpo 
central coroado de frontão na fachada principal e introduziram-se platibandas. Solução típica do estilo arquitetônico, 
já usada por Pierre Joseph Pézérat (1800-1872) na antiga Academia Militar, da Corte, no início do Império. 
Em visita oficial a São Paulo em 1884, a Princesa Isabel referiu-se, em seu diário de viagem, de modo favorável ao 
teatro reformado, considerando-o “bonito”. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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33- Representação gráfica esquemática da parte interna do Teatro de São José, de autoria de 

Jules Martin, mostrando a decoração da sala de espetáculos executada pelo pintor espanhol 

José Maria Villaronga em 1876. 
O desenho simplificado permite que se tenha uma ideia do interior do teatro após a intervenção de Antônio Prado. 
Confronte-se esta ilustração com a de nº 38 deste capítulo, que representa o aspecto das ordens de camarotes ao 
tempo do empresário teatral Antônio Bernardo Quartim. 
 FONTE: AMARAL, Antônio B. do. História dos velhos teatros paulistanos de São Paulo. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 
1979. 
 REPRODUÇÃO DIGITAL 
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34- Requerimento do Círculo Operário Italiano, solicitando dispensa do pagamento de 

licença sobre espetáculos teatrais, a fim de que fosse o produto do espetáculo a ser realizado 

empregado na libertação de um escravo. Datado de 25 de maio de 1881 e assinado pelo 

empreiteiro italiano Pietro Riccardini, também conhecido sob a forma abrasileirada de Pedro 

Ricardino. 
Sobre este documento, diz-se na obra da qual foi reproduzido: 
    
                                                        
                                                       documento interessante por revelar não apenas uma das formas de organização da nascente 

classe operária de São Paulo, como também por atestar sua participação na luta pela 
emancipação do braço escravo - fato que indica não estar a organização inteiramente 
orientada pelo critério de nacionalidade de seus membros e reivindicações; o documento, por 
outro lado, interessa para o tema de formação do mercado de trabalho livre urbano. 

 
FONTE: MASP. São Paulo onde está sua história.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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35- Aspecto da loja maçônica Piratininga, erguida na Ladeira de São João, esquina da Rua de 

São José (Avenida São João, esquina da Rua Libero Badaró). Fotógrafo não identificado, 

talvez Aurélio Becherini; imagem do início do século XX (talvez por volta de 1912, quando se 

iniciou o alargamento da Rua Libero Badaró). 
Edifício erguido, em 1888, pelo mestre de obras Pietro Gullo, ou Pedro Gullo, conforme documentação hoje 
depositada no AHSP. A linguagem arquitetônica nele empregada estava ligada ao Classicismo eclético, linguagem 
preferida pelos projetistas estrangeiros (sobretudo alemães e italianos) que chegavam a São Paulo nos anos de 1880. 
Mas não era ela absolutamente exclusiva dos profissionais dessas nacionalidades, como veremos em Formas e 
expressões arquitetônicas; o Historicismo e o Ecletismo. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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36- Antônio Bernardo Quartim mama na vaca do Teatro de São José, com conivência do 

presidente da Província desembargador José Tavares Bastos. Caricatura de Ângelo Agostini 

publicada no Cabrião (ano 1, nº 15, jan. de 1867). 
Foi contra essa situação de abuso, que se arrastava havia dez anos, que se colocou Saldanha Marinho (1816-1895), 
sucessor de Tavares Bastos (1822-1889). O novo presidente, de tendência liberal, se tornaria mais tarde reverenciado 
líder republicano. 
FONTE: CABRIÃO. ed. fac-similar. São Paulo: IMESP/DAESP, 1982. 
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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37- Aparência do Teatro de São José na época de sua inauguração. Foto de Militão Augusto 

de Azevedo, por volta de 1862. 
Pela foto podemos observar a fábrica grosseira e inacabada do teatro, situação que permaneceria inalterada até a 
encampação realizada pelo governo provincial em 1875. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Museu da Imagem e do Som. 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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38- Caricatura de Ângelo Agostini publicada no Cabrião (ano 1, nº 25, março de 1867), 

representando o interior do Teatro de São José. 
Pela ilustração podemos observar o despojamento das ordens de camarotes e a total falta de conforto que reinava no 
interior dessa casa de espetáculos, defeitos comuns aos demais teatros construídos nas regiões mais pobres do Brasil 
Imperial. 
FONTE: CABRIÃO. ed. fac-similar.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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39- A Ilha dos Amores, segundo planta da cidade datada de 1877. Desenho de Jules Martin. 
O nome dessa ilha artificial, segundo os Anais da Assembleia Provincial, era irônico em origem. Realizada no período 
do presidente João Teodoro (1872 - 1875) e executada por Antônio Bernardo Quartim, a ilha ficou totalmente submersa 
já nas primeiras chuvas de verão. 
O jornal humorístico O Polichinello, nº 2, de 25 de abril de 1876, publicou caricaturas de dois elementos ornamentais 
então existentes no jardim da Ilha dos Amores: uma luminária decorativa assentada sobre uma base descomunal e 
uma estrutura metálica em forma de pavilhão, a rodear um tronco de árvore. Elementos vistos como de extremo mau 
gosto, provavelmente criados por Antônio Bernardo Quartim, empreiteiro responsável pela execução do logradouro 
público. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Museu Paulista (USP). 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

                                                                                                            Capítulo 2  - 245 

 

 

 

 

 

  

40 a- 
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40 b-          

40 a- Luminária de ferro fundido representando um pajem do século XVI. Originalmente na 

Ilha dos Amores, depois transferida para o Largo do Arouche. Foto da década de 1920, de 

autor não identificado.  
Esta luminária – talvez a primeira em São Paulo de puro caráter ornamental –, hoje instalada na sede do Centro de 
Estudos Jurídicos da Prefeitura, sito no Pátio do Colégio, embelezou primitivamente a Ilha dos Amores. Trata-se de 
obra do escultor Mathurin Moreau (1821 - 1912), fundida na importantíssima indústria francesa Societé Anonyme des 
Haut - Fourneaux & Fonderies du Val d’Osne, da qual Moreau era administrador, segundo nos informa Jean-Claude 
Renard (L’âge de la fonte; un art, une industrie, 1800 - 1914. Paris: Les éditions de l’amateur, 1985).  Um exemplar igual a 
este flanqueia hoje a entrada da antiga sede da fundição. A base que se vê na foto, porém, não é a original. Esta última, 
de alvenaria, extremamente disforme e desproporcional, foi ridicularizada pelo jornal satírico O Polichinello com um 
exemplo de “architectura egypciana”... 
FONTE: MOURA, Paulo Cursino. São Paulo de outrora. São Paulo: Itatiaia; EDUSP, 1980. 
 REPRODUÇÃO DIGITAL.                                  
 

40b- Desenho do candelabro visto na ilustração anterior tirado do catálogo da    

Société anonyme des hauts-fourneaux et fonderies du Val d’Osne, datado aproximativamente 

de 1891.   
É possível que a peça paulistana fosse apenas ornamental, nunca tendo talvez suportado um lampião, tal como 

aparece no desenho do catálogo. Assim, a terminação em forma de chama vista na foto anterior poderia ser original e 

não uma adaptação posterior para disfarçar uma luminária removida. 

 FONTE:  <http://www.histoire-vesinet.org/villa-des-pages.htm> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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41- Mirante, e depois observatório meteorológico, do Jardim Público. Foto de autor não 

identificado, datada de fins do século XIX. 
Tosca construção de aparência neoclássica erguida no Jardim Público em 1874 por Antônio Bernardo Quartim. De 
utilidade duvidosa, o edifício de 20 m de altura, logo saiu do prumo, tornando-se uma espécie de torre de Pisa 
paulistana.  A autoria do projeto pode ser atribuída ao engenheiro provincial Azevedo Marques ou, quem sabe, ao 
próprio Quartim. Em 1886 nele foi instalado um observatório meteorológico, que recebeu o nome de João Teodoro. 
Demolido em 1900 por ordem do prefeito Antônio Prado. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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42- Retrato de Antônio Bernardo Quartim (1822-1887). Autor não identificado; data 

ignorada. 
Famigerado empreiteiro de obras públicas, impiedosamente ridicularizado pela bancada liberal da Assembleia 
Legislativa Provincial. Protegido pelos conservadores, pôde desenvolver sua desastrada carreira profissional durante 
mais de trinta anos, a custa dos cofres públicos. Até sua peruca, vista na foto, era motivo de chacota no periódico 
satírico O Polichinello. 
Em carta datada de 28 de dezembro de 1877, endereçada a sua filha Maricota (Maria da Glória Quartim de Morais), 
Bernardo mostrava-se cioso de um passado aristocrático – a família Quartim, de origem inglesa, fora nobilitada em 
Portugal – e, ao mesmo tempo, muito magoado com o afastamento das obras públicas, a ele imposto pelo presidente 
Sebastião Pereira. Em 1877, havia-se retirado da Capital. Da “roça”, lançava invectivas contra a falsidade da “civilizaç~o 

atual”. 
FONTE: SÃO Paulo antigo e São Paulo moderno, 1554 - 1904.  
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 

 

 

 


