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                                   7. FORMAS E EXPRESSÕES ARQUITETÔNICAS                                            
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este capítulo, dividido em três seções, examinaremos a evolução 

das formas e expressões arquitetônicas referente às construções 

paulistanas do período monárquico. 

                                De maneira genérica podemos afirmar que cada uma das seções abrange 

uma das fases reconhecidas na evolução das condições históricas e técnicas da cidade de 

São Paulo, e que a cada fase corresponde basicamente uma linguagem arquitetônica 

distinta. Assim, à primeira fase corresponde uma linguagem particular adaptada à taipa, 

num primeiro momento ainda firmada em experiências estéticas de tradição luso-

brasileira correntes no século anterior, a que o professor Carlos Lemos (1925- ), em sua 

obra Alvenaria burguesa (1985), na falta de denominação melhor chamou simpaticamente 

de “pombalino acaipirado”. E num segundo momento, a partir de 1830 ou 40 mais ou 

menos, convertida naquilo que foi qualificado por esse mesmo pesquisador de “pombalino 

neoclassizante regionalizado”, quando então uns poucos elementos neoclássicos foram 

absorvidos pelas construções de aspecto ainda conservador. Na segunda fase, é 

introduzida e difundida a técnica tijoleira e o Neoclassicismo cortesão, aqui aportado 

graças à atuação de técnicos e artífices recém-chegados do Rio de Janeiro. Profissionais 

acolhidos com muito boa vontade pelos representantes do governo provincial e pela elite 

local, ansiosa, por uma questão de status, de poder compartilhar a cultura produzida na 

sede político-administrativa do Império, mesmo que essa cultura se apresentasse 

simplificada e com algumas décadas de atraso. Na terceira e última fase, com o 

enriquecimento da Província e sua capital, e com a difusão mais intensa da cultura 

              N 
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burguesa internacional, passa a haver uma intensa busca de atualização tanto no aspecto 

técnico-construtivo das edificações, quanto no seu aspecto higiênico, programático e 

estético. Os fatos então se sucederam rapidamente, fazendo com que conviva na cidade o 

estilo neoclássico, ainda em diluição entre as camadas medianas da sociedade paulistana, 

com ocorrências de transição estilística e com formas já francamente historicistas ou 

ecléticas, baseadas em modelos provindos diretamente do Exterior. Entre estas últimas 

formas haverá uma variação considerável em relação às influências culturais sofridas e aos 

resultados plásticos e expressivos obtidos. 

 

7.1 - O peso da tradição 

 

             Como já assinalamos mais de uma vez, supõe-se que a introdução de 

princípios compositivos de origem erudita na arquitetura paulistana nos últimos anos do 

setecentismo se tenha dado em decorrência da presença de engenheiros militares aqui 

atuantes, principalmente Costa Ferreira (1750-1822). Embora baseada essa suposição em 

testemunhos de contemporâneos, é hoje impossível precisar o verdadeiro alcance da 

influência profissional desse engenheiro nas construções particulares da cidade. 

            Tudo o que se observa é que aos poucos foram sendo incorporadas 

características formais até então inexistentes no casario da Capital1: simetria axial das 

fachadas com a porta de ingresso ocupando geralmente a posição central (o que implicou , 

em geral, na divulgação da planta com corredor longitudinal em posição correspondente); 

regularidade no ritmo dos vãos, com uma sequência equidistante de janelas e portas, 

alinhadas umas sobre as outras nos diferentes andares; e contenção de cada uma das 

faces do edifício em um único plano, o que exigiu o realinhamento lote a lote das testadas 

tortas da cidade no momento da reconstrução das casas, tarefa a que a Câmara Municipal 

daria especial atenção durante o Império, a despeito de sua pouca eficácia no que 

concerne à retificação geral do traçado viário paulistano (fig.132 a 135). 
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               A preferência estética por ângulos retos ou de 45 graus traria como 

consequência o surgimento das primeiras esquinas cortadas da cidade, onde em geral 

eram abertos vãos para a composição mais conveniente dos alçados2. A regularização das 

águas dos telhados nas casas de vulto tinha como objetivo fazer com que os beirais se 

desenvolvessem em um único plano horizontal, passando a ser evitados prolongos e 

meias-águas ou duas águas com empenas voltadas para a rua, unidas às construções 

principais. As fachadas mais nobres logo começaram a ser organizadas com elementos 

arquitetônicos de inspiração clássica, em versão simplificada: cunhais de massa sobre 

pedestais de mesmo material e cimalhas de madeira com perfilatura composta de 

molduras convencionais (filete, meia-cana, quarto de redondo, etc.). Os velhos beirados 

providos de cachorros entalhados deram lugar também aos beirais forrados e acabeirados, 

e com o tempo surgiram nas casas mais importantes embasamentos, cordões separando 

andares, cimalhas fingidas de massa e talvez até de cantaria na parte em cima dos 

cunhais. No início do Dezenove já se viam alguns sobrados com uso extensivo da cantaria, 

com cunhais desse material e vãos emoldurados por quadros de lancil, como é o caso do 

palacete do brigadeiro Luís Antônio (1746-1819), conhecido por meio de fotos de Militão 

(1837-1905)3. Ao longo das primeiras décadas do Império, nas janelas rasgadas, as sacadas 

de madeira vão sendo substituídas por bacias de cantaria onde se engastavam grades de 

ferro, cujos intricados desenhos têm evolução difícil de seguir. Os vedos inteiriços em que 

se abriam postigos, guarnecidos ou não de caixilhos, acabarão por ser trocados por portas 

e bandeiras de vidraça, sendo já bastante habituais nos sobrados em 1819, quando 

notados por Saint-Hilaire (1779-1853). 

            O elemento mais característico dessa arquitetura que vimos descrevendo 

é o arco abatido, de gosto barroco, adotado em todos os vãos, portas e janelas, conforme 

modelo conhecido na arquitetura religiosa da cidade desde a realização da ala setecentista 

do colégio jesuítico (1741-1745) e da igreja catedral (1745-1756). Desenhos que guardam 

aspectos paulistanos do início do século XIX nos informam que naquela época esse tipo de 

abertura ainda não era corriqueiro na arquitetura civil (consulte-se Burchell, 1827, por 

exemplo), só tendo passado a preponderar nos meados da centúria, quando o vão de 

verga reta, agora de sabor neoclássico, fez sua reaparição. Os panos de telhado 



771 

 

 

 

mostravam-se agora frequentemente interrompidos por águas-furtadas, e camarinhas ou 

mirantes deixavam também de ser incomuns, constituindo o espécime mais notável o 

mirante de dois andares pertencente a um sobrado situado na saída da estrada que 

conduzia a Sorocaba (atual Rua da Consolação), habitado durante certo tempo pelo 

boticário e vereador Lúcio Manuel Félix dos Santos Capelo e, mais tarde, adquirido por um 

fazendeiro de nome Adolfo Júlio de Aguiar Melchert (figs.136 a e 136 b). Conforme 

identificamos em trabalho anterior, esse sobrado de aspecto excepcional pode ser visto no 

horizonte a sobrepujar as copas das árvores em fotografias tiradas por Militão (1862/1863) 

a partir do Pátio de São Francisco e da Rua da Casa Santa (hoje Riachuelo)4. Na verdade, a 

construção remontava ao início do século XIX, aparecendo já em duas vistas panorâmicas 

da cidade de São Paulo da autoria de Edmund Pink (1802-?), datadas de 18235. 

                                Em que medida essas construções privadas paulistanas teriam sofrido 

influências da arquitetura pombalina portuguesa? Se admitirmos, como admitimos, que o 

termo Pombalino deve ser atribuído exclusivamente ao tipo de construção civil com a 

aparência simplificada e estandardizada a que recorreram alguns engenheiros militares 

portugueses para reerguer rapidamente a Baixa lisboeta, destruída por um terremoto de 

grande intensidade nos meados do século XVIII, como é de uso hoje em dia na 

historiografia lusitana6, forçoso é reconhecer que nenhuma das características formais que 

mais distinguem essa modalidade de arquitetura, aliás particularíssimas, comparece a 

rigor nas construções paulistanas de que estamos tratando. As semelhanças que possam 

haver entre os sobrados de São Paulo da época da Independência e as casas de 

rendimento pombalinas, construídas mais de cinquenta anos antes, são devidas na 

realidade a heranças comuns, corporificadas no insuperável peso da tradição arquitetônica 

portuguesa, que, lá como aqui, subjaz em todas as experiências arquitetônicas levadas a 

efeito desde o século XVI até o século XIX7. Não podemos elidir o fato incontestável de que 

os detalhes mais típicos da arquitetura pombalina nunca ocorrem na arquitetura 

paulistana do século XVIII e XIX: os telhados em duas partes, por exemplo, que 

reproduzem as mansardas à alemã; o emprego combinado e hierarquizado de 

envasaduras com vergas retas e com vergas em arco segmental (ao contrário do que 

pretende nos fazer crer o professor Lemos, no Pombalino nunca, ou muito raramente, se 
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usou o arco abatido em todas as aberturas, como se fazia em São Paulo; na verdade, o uso 

exclusivo desse tipo de verga é antes característico de um estilo arquitetônico português 

de introdução anterior, o estilo barroco do tempo de D. João V); os vãos retangulares com 

os cantos superiores chanfrados, resquícios da escola borrominesca; as molduras das 

janelas, de desenho bastante específico (com ombreiras ligeiramente recortadas ao alto e 

prolongamentos abaixo do nível do peitoril simulando consolas)8. 

         Os traços comuns a essas duas arquiteturas, a paulistana da passagem do 

século XVIII para o XIX e a pombalina (1750-1777), têm origem, a nosso ver, bem mais 

antiga; de fato, na robusta, grave e solene arquitetura chã, preponderante no 

seiscentismo: edifícios de rígidas formas prismáticas, cunhais nos cantos, paredes planas 

sem ornatos, vãos equidistantes, aparência austera até a monotonia. A filiação mais 

próxima de nossa arquitetura privada em voga a partir de fins do século XVIII até meados 

do século subsequente estaria nas sólidas construções erguidas nos mais importantes 

centros urbanos de Portugal e do Brasil no segundo quartel do século XVIII, nas quais à 

tradição da arquitetura chã seiscentista se agregavam alguns elementos compositivos 

e ornamentais recentemente introduzidos na arquitetura erudita portuguesa, 

originários em sua maioria do Barroco romano. A nossa arquitetura “caipira”, de terra 

socada e pau, ao estender o uso do arco abatido a todos os vãos e ao pontoar com águas-

furtadas os telhados de seus sobrados mais nobres, procurava reproduzir uma linguagem 

arquitetônica já codificada antes do estilo pombalino, aquela introduzida pelo sargento-

mor José Fernandes Pinto Alpoim (1698-1768) no Rio de Janeiro dos anos de 1740, por 

exemplo, e que pode ser ilustrada com a residência dos governadores da capitania (em sua 

versão original, com apenas dois pisos e três telhados de quatro águas, um ao lado do 

outro) e, principalmente, com a casa dos Teles de Menezes, conhecida por Casa do Arco 

do Teles, ambas as construções situadas no antigo Largo do Carmo daquela cidade9. 

            Se nada vemos de especificamente pombalino na arquitetura privada 

paulistana dos últimos anos do século XVIII, que estaria antes procurando imitar um estilo 

de construção que começara a se popularizar nos centros mais adiantados da colônia nos 

meados daquele século10, o que diremos acerca da arquitetura oficial, projetada e 



773 

 

 

 

edificada ou simplesmente aperfeiçoada por Costa Ferreira (1750-1822) na cidade de São 

Paulo? 

            O que, afinal, nos teria trazido João da Costa Ferreira  engenheiro militar 

português formado na Real Academia Militar, com prática profissional adquirida na Baixa 

Pombalina, sob as ordens do engenheiro Joaquim Monteiro de Carvalho (?-1780), e 

colaborador, em Coimbra, de um engenheiro militar britânico, o tenente-coronel William 

Elsden (ativo entre 1763-1777)11  ao realizar as obras públicas que constituiriam a primeira 

“decoração” oficial urbana da cabeça da capitania, verdadeiros símbolos arquitetônicos da 

presença tutelar do governo metropolitano, até então fisicamente ausente da cidade?12 

          Trouxe-nos, em nossa opinião, numa época em que o estilo arquitetônico da 

reconstrução lisbonense já estava irremediavelmente atrelado à detestada memória de 

Pombal (1699-1782), caído em desgraça em 1777, o pragmatismo e funcionalismo típico da 

escola tradicional dos engenheiros militares lusitanos. Profissionais que, nos derradeiros 

anos do século XVIII, de maneira eclética e empírica, a um tardorrenascentismo 

fundamental mesclavam sóbrios barroquismos ou elementos de tendência classicista (via 

palladianismo inglês, por exemplo), experiências outrora apressadamente interpretadas 

por críticos de arte e arquitetura brasileira ora como precoces manifestações locais do 

Neoclassicismo, ora como nítidos testemunhos do estilo pombalino13. 

            É a partir dessa ótica que devemos encarar os melhoramentos urbanos 

mandados executar pelos últimos governadores da capitania de São Paulo em sua sede 

administrativa: pontes, chafarizes, monumentos e edifícios públicos. Essas construções, 

mais do que ligadas a um estilo arquitetônico bem definido, traduziam, com a limitação de 

meios que as condições da época impunham à região paulista, várias correntes então 

presentes no ecletismo da cultura arquitetônica setecentista da Metrópole. Atribuídas a 

Costa Ferreira e a seu sucessor Daniel Pedro Müller (1785-1841), revelam perfeitamente 

bem, em nossa opinião, a severa e mesmo rude linguagem arquitetural utilizada pelos 

engenheiros militares, de resto quase sempre acusados por artistas portugueses que lhes 

eram contemporâneos – pintores e arquitetos, mais familiarizados com o academismo 
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arquitetônico – de notória de falta de erudição em relação aos cânones clássicos da 

arquitetura14. 

             Analisando essas obras, por intermédio dos documentos iconográficos 

que nos restaram, podemos identificar facilmente o pragmatismo formal de natureza 

eclética de que falamos. Observemos, por exemplo, a Ponte do Lorena (1795), concebida 

por Costa Ferreira15, e representada por William J. Burchell (1781-1863): ladeada por 

parapeitos corridos, totalmente desornamentados e rematados nas extremidades com 

pilares de terminação piramidal a sustentar graúdas esferas de pedra, numa solução 

semelhante à apresentada por pontes lusitanas do século XVII16, estava ela refletindo na 

verdade a simplicidade do vocabulário formal tardo-renascentista, do qual o grosso dos 

engenheiros militares portugueses jamais ousou afastar-se (fig.137). Reparemos a seguir 

na Ponte do Carmo (1805-1808), de autoria indeterminada (Costa Ferreira?). Examinando 

a ampliação de foto de autoria de Militão Augusto de Azevedo (1862/1863) publicada em 

obra de Pedro Corrêa do Lago17, e a representação artística mais detalhada dessa ponte, 

feita por Eduard Hildebrandt (1818-1869) em junho de 184418, verificamos que as muretas 

dessa ponte, limitadas por grossos pilares com terminação piramidal, ostentavam uma 

curiosa sequência de perfurações elípticas à guisa de balaustrada e, no centro, no ponto 

mais elevado das guardas, havia um motivo decorativo muito simples, de forma curva, em 

contraste com as linhas retas presentes no resto da construção. (Note-se que em foto 

datada por volta de 1878, tomada pelo fotografo Marc Ferrez, 1843-1923, (figs. 138 a e 

138 b), vê-se uma alta composição de forma quase triangular assentada no centro do 

parapeito à direita de quem ia para a Penha, na qual estava fixado um combustor. Este 

ornato não era original. É provável que tenha sido especialmente executado para sustentar 

o bico de gás, pois é posterior à foto de Militão acima citada). Já a Ponte do Acu (1809), de 

Daniel Pedro Müller, documentada por vários artistas estrangeiros no início do 

oitocentismo, exibia espessos parapeitos apainelados, cobertos por grossas lajes de 

granito, segundo anotações feitas em desenho de Burchell19 (fig.139). Os guarda-corpos 

eram ritmicamente divididos por pilastras, e tal como a Ponte do Carmo, neles se 

embutiam assentos. A parte central da ponte alargava-se em duas êxedras, balizadas por 

guaritas cupuladas, cujo aspecto provinha diretamente da linguagem arquitetônica 
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tradicionalmente empregada nas fortificações. A que outra escola poderíamos associar 

essa bela obra senão à longa tradição da arquitetura militar que vinha sendo praticada em 

Portugal desde o quinhentismo? 

                         Em contraste com essas construções estava o Chafariz da Misericórdia 

(1790), de Costa Ferreira. Embora de aparência grosseira – e até disforme, se o 

observarmos em fotos de meados do Oitocentos20 –, era evidente o parentesco do 

primeiro  monumental da cidade de São Paulo com o Barroco lusitano: o corpo central 

chegando a impressionar desfavoravelmente com seu porte deselegante e avantajado, 

provido de perfil rudemente sinuoso21 (fig. 140). Por outro lado, o conjunto da Pirâmide da 

Memória (obelisco, bacia semicircular e pilares que reproduziam as feições da agulha 

monumental), de autoria de Müller (1814), foi concebido com uma severidade bastante 

ambígua  nele não havia lugar para nenhuma linha ondulante , o que nos faz hesitar 

entre o tardorrenascentismo militar e o então nascente Neoclassicismo, este 

provavelmente mais aparente do que intencional (figs. 141 a e 141 b). 

          No âmbito da arquitetura pública paulistana levantada nos dois últimos 

decênios do Setecentos, Costa Ferreira projetou e construiu o Quartel dos Voluntários 

Reais (1790-1791), em cuja fábrica introduziu não só a simbólica perenidade da pedra, 

como também a técnica invulgar do adobe22 (figs. 142 a e 142 b). No frontispício 

originalmente projetado23, garantiu emblematicamente a marca exterior da autoridade 

metropolitana por meio de um antecorpo central coroado com frontão triangular, 

decorado no tímpano com as armas reais e tendo por acrotérios três grandes pináculos 

piramidais rematados por bolas. Essa solução foi relacionada com justeza pelo professor 

Benedito Lima de Toledo (1936- ) ao edifício coimbrão projetado pelo inglês de origem 

alemã William Elsden em 1779 (atual Museu de História Natural) e em cujo canteiro o 

engenheiro luso trabalhara anteriormente24. Mesmo erguendo modestas construções 

oficiais em remotas regiões do império colonial português, Costa Ferreira não abdicava de 

lançar mão de recursos compositivos e decorativos tidos como bastante atualizados para a 

época, chegando a recuperar soluções formais lusas neoquinhentistas e 

neosseiscentistas25 a exemplo do que fizera Elsden. 
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          Sua participação, por volta de 1791, na Casa de Câmara e Cadeia, iniciada 

em 1783, anos antes de sua chegada a São Paulo, evidencia-se do mesmo modo na 

provável inserção do antecorpo com frontão na fachada principal desse prédio, frontão 

que, tal como o do quartel, acabou reduzido a simples empena na hora da 

construção26(fig. 143). Essa solução formal mais uma vez se faria presente em seu projeto 

para o Hospital Real Militar (c.1799), edifício de grandes proporções cuja construção foi 

iniciada e logo depois abandonada, e cuja planta é hoje conservada no Arquivo 

Ultramarino de Lisboa 27 (fig.104). 

                                  Pelo documento, nota-se que a fachada principal do hospital não passaria 

de um longo piso único com um correr de 28 aberturas de extensão. (Os degraus que 

conduziam à porta de entrada demonstram que a construção já disporia de porão, cuja 

serventia seria manter o assoalho afastado do solo úmido e insalubre.) A composição 

arquitetônica da fachada traía, de fato, uma concepção estilisticamente ambígua. Nas 

extremidades, viam-se dois corpos ressaltados com três janelas quadrangulares em cada 

um deles e na parte central se destacava um corpo em forma de edícula, coroado com um 

seco frontão triangular suportado por quatro pilastras. A esta última estrutura, que à 

primeira vista poderia ser tida como neoclássica, se contrapunham, porém, as três 

aberturas centrais, providas de arcos abatidos, o que a tornava filiada a algum tipo de 

classicismo. A porta central chegava mesmo a apresentar no lintel um detalhe decorativo 

(algo como um recorte em forma de meia-lua) que talvez aludisse à tradição das cartelas 

ou cartuchos sobre as portadas, pormenores – tanto os arcos abatidos quanto a cartela – 

provindos da arquitetura barroca (fig. 144). 

                               A propósito dos dois projetos acima mencionados, Quartel dos Voluntários 

Reais e Hospital Real Militar, cumpre ainda chamar a atenção para o fato de que Costa 

Ferreira decidiu, no primeiro caso, evitar, e no segundo, restringir severamente o emprego 

de vãos com arcos abatidos. Atitude que confirma a nossos olhos a tendência antibarroca 

característica da tradição engenheril lusitana de raiz renascentista, responsável, décadas 

antes, pela criação do Pombalino lisboeta, que também se esquivava de quase todo 

barroquismo decorativo28. 
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                               Com o decorrer do tempo, foi-se aprimorando a nova arquitetura privada 

que despontava na cidade. Os sobrados que ladeavam a Igreja de São Pedro no Largo da 

Sé, com aberturas de vergas arqueadas emolduradas por quadros de madeira, vistos em 

fotos antigas, eram provavelmente setecentistas, talvez um deles, localizado na esquina 

da Rua da Fundição (atual Floriano Peixoto) datasse mesmo de 178129. Muito digno de 

nota era também o sobrado do brigadeiro Luís Antônio (1746-1819), erguido na década de 

1810, com seus requintes de modenatura executada em cantaria: pilastras a enquadrar a 

porta de entrada situada no canto cortado e sobrevergas a coroar os vãos. E mais ou 

menos da mesma época datavam os dois casarões que se confrontavam nos Quatro 

Cantos: a casa do futuro Barão de Iguape (1778-1875) e a de seu tio, o brigadeiro Manuel 

Rodrigues Jordão (1781-1827) 30. 

         O sobrado do futuro Barão de Iguape exibia vãos decorados com discretas 

cornijas de linha serpentina, enquanto a casa do outro lado da rua, do brigadeiro Jordão, 

tida como a mais suntuosa de sua época, apresentava sobre os arcos segmentais do andar 

nobre cornijas em forma de acento circunflexo, uma sobrevivência barroca de remota 

origem borrominiana (fig. 145).  

                                 Por volta dos anos 30 do século XIX, como dissemos, ressurgem as vergas 

retas, agora associadas a portais de arco pleno. São os primeiros sinais do Neoclassicismo 

em construções civis paulistanas. O palacete do cadete Santos (1799-1876), futuro Barão 

de Itapetininga, construção erguida talvez por volta de 1830 (figs. 146 a a 147 e), pertence 

a esse tipo de edificação, do mesmo modo que o grosseiro edifício do Hospital da 

Misericórdia, projetado pelo marechal Müller (1785-1841) e erguido na futura Rua da Glória 

entre 1832 e 184031 (fig.107 a). 

           Uma forma de envasadura de uso um pouco anterior, e que aqui não 

obteve o mesmo sucesso apresentado em centros urbanos brasileiros mais adiantados, 

Salvador por exemplo32, é aquela em que a parte superior da verga assume a forma 

aproximada de um trapézio, um modelo vulgarmente conhecido como à D. Maria I. 

Introduzida na arquitetura civil paulistana em data desconhecida, provavelmente nos 

primeiros anos do século XIX, um exemplar desse modelo foi surpreendido por Burchell 

em 1827, enfeitando as aberturas de uma casa humilde à beira da estrada de Santos33 (fig. 
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148). Não obstante nunca haver sido muito popular na cidade, perdurou por alguns anos: 

uma casa situada na Rua Direita esquina do Largo da Sé, aparentemente reformada, 

estava ornada com vergas desse tipo34. E o Hospital da Ordem Terceira do Carmo, em 

construção em 1831, também possuía janelas com esse gênero de cercadura35 na fachada 

oposta à da igreja, na  antiga Rua da Boa Morte. 

                         De uma maneira geral, os edifícios de moradia datados desse período 

eram muito semelhantes na aparência, e manter-se-iam em voga durante os primeiros 

anos da fase seguinte, dispondo de modos de expressão muito diferentes daqueles 

apresentados pela arquitetura europeizada e de índole romântica adotada 

posteriormente. Como nada revelavam acerca da vida privada do proprietário (seu estilo 

de vida, seus sentimentos, seus prazeres), sempre providos de exteriores uniformes e 

altamente convencionais, contavam com lugares predeterminados para onde era 

canalizada toda a fantasia e vaidade de seus construtores e de seus donos. Pontos que 

logo se mostraram plenamente definidos: os cunhais e as cimalhas, que enquadravam as 

construções; as grades das sacadas ou dos balcões corridos; os pinázios das bandeiras, as 

sobrevergas e as bacias das varandas; o número de janelas rasgadas abertas na fachada 

principal; o material das molduras dos vãos; o dimensionamento dos barrotes dos 

sobrados, etc. Eram nesses pontos específicos que se manifestavam de preferência as 

novidades formais e a ostentação dos moradores. 

           Mas seguramente a análise do casario privado não é a melhor maneira de 

examinar a paulatina penetração da linguagem formal neoclássica em São Paulo. Nesta 

fase o novo estilo manifestava-se de modo um pouco mais desembaraçado em algumas 

estruturas decorativas, tais como: portões, monumentos e exemplares de arquitetura 

efêmera. 

                                 Já que não nos arriscamos a classificar taxativamente como neoclássico o 

conjunto do Obelisco da Memória, teremos de esperar pelo primeiro projeto do 

monumento comemorativo da Declaração da Independência, de autoria anônima, para 

contemplar aquela que seria, caso houvesse sido realizada, a mais antiga manifestação 

arquitetônica desse estilo na cidade, e cujo traçado foi enviado da Corte a esta capital em 

1827. Era de medíocre concepção, bem à altura de sua sumária representação gráfica; um 
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esboço descuidado onde planta e alçado sequer apresentavam perfeita correspondência36 

(fig. 149).  

                                 Constava de uma base de planta quadrada, formando elevado pódio, com 

cada uma das faces decoradas com quatro pilastras. Por meio de uma escada de degraus 

semicirculares, unida a esse volume, se ascendia ao terraço circundado por gradil de 

desenho singelo. No centro dessa base elevava-se outro sólido com o mesmo formato, 

mas de menor largura e profundidade. A decoração desse corpo limitava-se a pilastras de 

ângulo e sobre ele erguia-se um alto cone, cujo perfil ficava a meio caminho entre o da 

pirâmide e o da meta romana (marco de formato cônico que, nos circos da Roma antiga, 

assinalava o fim da pista, em torno do qual os carros de corrida deveriam fazer a volta), 

guarnecido lateralmente por grandes vasos e rematado com a coroa imperial. A abstração 

volumétrica, conseguida com uma série de formas geométricas estáticas sobrepostas, 

típica do Neoclassicismo revolucionário37, assumia aqui a expressão mais banal, tratando-

se muito provavelmente de obra engendrada dentro da tradicional cultura arquitetônica 

dos engenheiros militares luso-brasileiros influenciados pela arquitetura francesa de fins 

do século XVIII e nada devendo ao grandiloquente  estilo de gosto imperial trazido pelos 

artistas imigrados em 1816. 

          Outra manifestação artística neoclássica, contemporânea do projeto nunca 

realizado que acabamos de descrever, foi o catafalco armado na catedral paulistana para 

as exéquias da Imperatriz  Maria Leopoldina, falecida em dezembro de 1826. Executado 

para as solenidades religiosas celebradas em 27 e 28 de junho do ano seguinte38, era muito 

provavelmente fruto da imaginação criadora de algum engenheiro militar a serviço da 

Província, profissional em geral afeito a esse tipo de atividade39. Talvez não estivéssemos 

muito longe da verdade se atribuíssemos sua autoria ao alferes paulistano Francisco 

Antônio de Oliveira (1796-1871)40, por exemplo, já que sabemos que o experiente 

engenheiro Müller se encontrava ausente da cidade por essa época41. Oliveira projetaria 

com José Porfírio de Lima (c.1810-1887) um dos arcos comemorativos erguidos para a 

visita imperial de 184642 e a ele atribuímos também, como visto em capítulos anteriores, o 

projeto definitivo do Teatro de São José (1858). 
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          É fácil verificar que, por seu estilo, o catafalco, cuja imagem chegou até nós 

graças a desenho de Burchell43, foi produzido dentro do âmbito do Neoclassicismo luso-

brasileiro. Consistia basicamente numa plataforma quadrangular, de cantos chanfrados, 

sustentada por pilares de seção quadrada, quatro em cada face, firmados sobre um 

supedâneo de três degraus. Da plataforma, rodeada por um guarda-corpo à maneira 

romana, constituído por barras cruzadas em diagonal presas a pilaretes, alçava-se um 

elevado trono formado de três corpos sobrepostos, de tamanhos decrescentes e de perfis 

ondulantes, conforme a tradição barroca lusitana, a ostentar uma urna cinerária recoberta 

por um véu. A composição era protegida por um gracioso dossel, de onde pendiam panos 

arrepanhados por quatro esqueletos envolvidos em sudários. Essas imagens sinistras 

equilibravam-se sobre pilares independentes, dispostos junto de cada canto cortado da 

estrutura principal, e nos quais estavam suspensas tabelas com inscrições. Cada um dos 

esqueletos ostentava um objeto de algum modo alusivo à ideia de passamento: a matraca, 

a ampulheta, a pá e a foice. Essa simbologia macabra, anacronicamente sobrevivente do 

Barroco, repetia-se no alto do baldaquino, num arranjo composto de caveira, asas de 

morcego, pá, ampulheta e talvez foice, e, de novo, um pouco abaixo da urna cinerária, 

onde sobre uma almofada repousava um crânio adereçado com cetro e coroa. O resultado 

final não era destituído de singeleza, dignidade e harmonia, e nenhum traço evidente de 

ingenuidade ou vulgaridade provinciana perturbava a elegante sobriedade do conjunto 

(fig. 150). 

          No início da década de 1840 seriam submetidos à apreciação da 

presidência da Província desenhos para as novas entradas do Jardim Público. Deles se 

conservam três de autoria anônima e um do engenheiro alemão Carlos Abraão Bresser 

(1804-1856)44. Foram apresentados em ocasiões diferentes e constavam de 

despretensiosos pilares de cantaria nos quais se engastavam portões metálicos de 

decoração neoclássica convencional. Essas propostas elementares, que deveriam ser 

enviadas ao Rio de Janeiro para a execução das partes metálicas45, revelavam-se obras de 

projetistas de escassa inspiração: pilares de pedra decorados ao alto com urnas, esferas ou 

labaredas do mesmo material (Bresser sugeria o emprego de vasos de ferro fundido) e 

portões de ferro forjado com os ornatos neoclássicos de sempre. A proposta mais 
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rebuscada (Portão n. IV, de autoria não identificada), por exemplo, trazia setas e cruzes 

gregas entre tantos outros arabescos, a compor a parte de serralheria (figs. 151 a e 151 b). 

          O monumento fúnebre erguido em memória do alemão Júlio Frank 

(c.1809-1841), nessa mesma época, não deixa de comprovar que o Neoclassicismo 

introduzido naqueles anos em São Paulo seguia mais de perto o ecletismo de transição 

próprio da cultura arquitetônica lusa de fins do setecentismo do que o rigor da linguagem 

neoclássica trazida pelos artistas franceses participantes da chamada Missão Lebreton, 

cuja existência, aliás, foi contestada durante as comemorações do bicentenário da vinda 

da Corte para o Brasil (2008) pela antropóloga e historiadora Lilian Moritz Schwarcz (1957- 

). 

           Ao falecer em 1841, como é sabido por todos, o estimado e misterioso 

mestre do curso anexo à Academia de Direito não pôde ser sepultado em terreno 

consagrado, por não professar a religião católica. Por isso dois irmãos alunos seus, netos 

do brigadeiro Galvão (1746-1822)46, despenderam grande soma com a encomenda de um 

monumento funerário de cantaria, erguido num dos pátios do antigo convento 

franciscano. 

          Essa obra, revestida com pó de pedra pelos anos de 1930 e que até hoje 

subsiste, compõe-se basicamente de pequeno obelisco assentado em esguio pedestal, a 

que se tem acesso por meio de quatro degraus. A base da agulha acha-se oculta atrás de 

elementos decorativos característicos: em cada face do monumento, sobre a cornija do 

pedestal, há no centro um pequeno frontão curvo, ladeado por dois acrotérios esquinados. 

Originalmente, pousada no ponto mais elevado de cada frontão havia uma pinha, ora 

desaparecida. A decoração simbólica, bastante simples, é de natureza escatológica e evita 

temas religiosos; em cada face do pedestal está aplicado um dos seguintes ornatos de 

ferro fundido: dois fachos acesos, uma láurea mortuária e uma urna cinerária ou 

sarcófago; na face principal, vê-se o infalível epitáfio em latim com as informações de 

praxe sobre o morto. Todo esse conjunto, nítida e corretamente neoclássico, está 

protegido por um gradil de ferro de desenho bastante comum (lanças originalmente 

pretas com pontas douradas, segundo aquarela de Miguelzinho), decorado em cada canto 

com a figura simbólica de um mocho. Posicionados junto dos degraus da base do 
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monumento, nos ângulos, acham-se no entanto candelabros sobre pedestais que fogem 

claramente do repertório neoclássico, identificando-se em razão de sua aparência sinuosa 

com os fogaréus barrocos tão usuais nos topos das fachadas das igrejas setecentistas luso-

brasileiras (fig. 152). 

           Segundo Afonso Schmidt (1890-1964)47, essa obra significou para o tempo 

“cousa nunca vista” e muito provavelmente foi essa singularidade que levou Miguel Dutra 

(1810-1875) a representá-la em 184748. Por sua composição híbrida, neoclássica com 

alguns elementos barrocos, suspeitamos tenha sido concebida e executada por algum 

canteiro português radicado em São Paulo ou talvez em Santos. 

           A necessidade de reconstrução do Chafariz do Piques em 1844 deu azo a 

que a cidade ganhasse a sua primeira fonte monumental neoclássica. O projeto e 

construção ficou a cargo do major do Imperial Corpo de Engenheiros Luís José Monteiro, 

originário do Rio de Janeiro, que substituiu nos trabalhos o engenheiro prático Porfírio de 

Lima, cujo desempenho vinha sendo julgado insatisfatório pelo presidente da Província de 

então. No prazo exíguo de dois meses, Monteiro só teve tempo de erguer, com auxílio do 

mestre de obras alemão Cristiano Frank, um amplo reservatório de formato cúbico, de 

aspecto bastante grosseiro, mas esforçou-se por atenuar a rudeza da edificação com uma 

fachada muito simples, encimada de frontão, na qual se lia o seguinte dístico 

 

2 de Dezembro de 1844  Ao Bem Publico Edificado p.r Ordem do Illmo. Exmo 

Snr. Prezidente Manoel da Fonseca Lima e Silva  49. 

                                   Por documentos depositados no Arquivo Público do Estado de São Paulo 

se sabe que, na época de sua inauguração, os muros de arrimo, e aparentemente o próprio 

chafariz, estavam caiados de azul e branco, constituindo decerto uma das primeiras 

construções paulistanas a ostentar cores fortes, como se tornaria habitual tempos depois50 

(Fig. 153)..  Kidder (1815-1891) entre nós entre o final da década de 1830 e o inicio da 

década seguinte, fala da brancura predominante nos edifícios da cidade, que em alguns 

casos estavam pintados ou de amarelo palha ou de rosa pálido. Ainda por volta de 1860, a 
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objetiva de Militão não conseguia focalizar muitas construções que não estivessem 

pintadas com o branco tradicional 51. 

         A visita imperial feita à Província de São Paulo em 1846 motivou a 

realização de diversas decorações festivas para a ornamentação da Capital e de outras 

localidades paulistas. Miguelzinho documentou alguns arcos comemorativos de ingênua 

concepção erguidos em Itu, dos quais ao menos um de sua própria lavra52. Esses desenhos 

nos servem de preciosa referência para imaginarmos o aspecto aproximado do tipo de 

arquitetura efêmera que atraiu durante alguns dias a curiosidade dos paulistanos. 

           O “Dezenho da Illuminação do Quartel em São Paulo por occasião da 

chegada de S.S.M.M. Imperiaes”, igualmente executado por Miguelzinho53, parece 

representar o “arco grande” a que se refere um documento transcrito por Antônio Egídio 

Martins (1860-1922) 54, em que vem consignado como seu autor o major Francisco José de 

Azevedo. Nessa fachada cenográfica, executada para recobrir a frontaria do quartel, 

despendeu-se quase 11:000$000 réis, mais do que o dobro da quantia gasta com a 

decoração erguida na entrada da cidade em frente ao Hospital da Misericórdia, projetada 

pelo engenheiro militar Ourique. Também Francisco Antônio de Oliveira, militar 

paulistano, e o arquiteto medidor Porfírio de Lima ergueram uma estrutura decorativa que 

engalanou o Largo da Sé durante o tempo que durou a visita imperial. Todas essas 

decorações efêmeras, chamadas arcos, demonstravam sem dúvida a visão que os militares 

seus autores tinham do estilo neoclássico, quer dizer, do estilo arquitetônico em voga na 

Corte, único considerado naquele momento à altura de homenagear condignamente o 

casal reinante. 

         A iluminação registrada por Miguelzinho é do maior interesse, pois 

apresentava, caso o pintor a tenha reproduzido com fidelidade, o ecletismo formal 

característico da cultura arquitetônica luso-brasileira, alheia à chegada dos artistas 

neoclássicos franceses em 1816  com neogoticismos inclusive , ecletismo facilmente 

observável nas obras dos engenheiros militares e dos mestres de ofícios mecânicos 

atuantes na primeira metade do Oitocentos (fig. 154). No nível do rés do chão, abria-se 

uma extensa arcada com arcos apontados suportada por colunas aparentemente 

toscanas; no nível superior, três corpos, um central e dois terminais, completavam a 
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composição principal. Esses pavilhões, interligados por um guarda-corpo de gosto romano 

(barras em aspa presas a montantes regularmente espaçados), enfeitado alternadamente 

com estátuas e troféus, confirmam o hibridismo formal a que nos vimos referindo. 

Enquanto o pavilhão central assumia a rígida forma de templo, com dois pares de colunas 

coríntias sobre pedestais, e encimadas por um frontão reto, a enquadrar uma pintura 

alegórica com o retrato do Imperador, os pavilhões terminais, também em forma de 

edícula, estavam coroados com uma composição de tradição barroca, em que duas 

sinuosas volutas se erguiam contra a peanha de uma figura alegórica. Toda essa estrutura 

decorativa estava ladeada por dois altos obeliscos ou, antes, duas delgadas pirâmides de 

gosto clássico, ornadas com esferas tanto na base como no vértice superior e apoiadas em 

plintos recobertos de ornamentação apropriada. Se a decoração impressionava por suas 

vastas proporções (afinal encobria toda a longa fachada do quartel setecentista projetado 

por Costa Ferreira), a obra não primava absolutamente pela erudição: juntava arcos 

medievais a elementos neoclássicos; à ordem toscana (ou dórica) sobrepunha a ordem 

coríntia; e não a jônica como seria de rigor; avizinhava o frontão triangular neoclássico de 

motivos curvilíneos sobreviventes do Barroco. Evidências que nos fazem remeter essa 

decoração comemorativa à confluência das correntes arquitetônicas vigorantes na 

passagem do Setecentos para o Oitocentos em Portugal, de acordo com uma fórmula 

híbrida que se deve ter mantido viva entre os engenheiros militares atuantes no Brasil da 

primeira metade do século passado, indiferentes, em virtude de seu pragmatismo 

conceptual, aos purismos da versão neoclássica divulgada oficialmente pela Corte a partir 

da chegada dos artistas franceses. 

             Muito provavelmente devemos inserir também no rol das manifestações 

dessa escola de engenheiros militares o pórtico de ordem toscana erguido na Casa de 

Correção em 1851, sob a direção do engenheiro carioca Henrique de Beaurepaire-Rohan 

(1812-1894), mais tarde visconde desse nome. De cantaria e com aparência um tanto tosca 

e pouco erudita (as colunas toscanas são anormalmente alongadas), esse pórtico pode ser 

visto ainda em nossos dias no seu lugar de sempre (na Avenida Tiradentes, na Luz), sem o 

seu coroamento em forma de frontão, aliás jamais executado, não havendo sido 

providenciado a tempo para a inauguração da penitenciária paulista55 (fig. 155). 
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           Assim, verificamos que as realizações neoclássicas paulistanas da primeira 

metade do Oitocentos se caracterizavam basicamente por unir, de diferentes maneiras, 

remanescentes barrocos (e até classicistas) e elementos neoclássicos (e até precocemente 

medievalizantes) sem a menor preocupação com coerência e apuro estilístico, tudo enfim 

dentro da mais legítima tradição da engenharia militar luso-brasileira. 

            No entanto, tivemos ao menos um engenheiro prático paulistano a entrar 

em contato direto com o estilo arquitetônico da Corte, se bem que o tenha feito por 

intermédio de um engenheiro militar, seu professor. Trata-se de José Porfírio de Lima, que 

frequentou a Aula de Arquitetos Medidores, de Niterói, discípulo do engenheiro militar 

Pedro de Alcântara Bellegarde (1807-1864). Infelizmente da autoria de Porfírio só 

conhecemos o risco, quase irrelevante, da Casa de Câmara e Cadeia de Pindamonhangaba 

(1843)56 (fig.7). Os outros planos que concebeu apresentariam também nítidas 

características desse estilo, conquanto seja quase certo que, do ponto de vista formal, da 

mesma maneira que o projeto por nós conhecido, deixassem muito a desejar. Há mesmo 

grande probabilidade de que seguissem a tradição da arquitetura militar, sólida mas quase 

nunca academicamente correta, e, às vezes, até pouco satisfatória do ponto de vista 

formal. 
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NOTAS - Capítulo 7 (7.1) 

1 - Sobre as características básicas da arquitetura paulistana anterior à fase aqui analisada veja-se, por 

exemplo: 

 LEMOS. Alvenaria burguesa .p.21 e ss. (cap. A cidade feita de terra  Arquitetura caipira). 

2 -  A esse respeito ver:   

CAMPOS. São Paulo em 1860. p.76. 

3 –  De acordo com  recente pesquisa, a construção da casa do brigadeiro Luís Antônio deu-se entre 

anos de 1809 e 1819 (ano de morte do proprietário). Tratava-se de um amplo sobrado de esquina, 

com oito janelas rasgadas voltadas para a Rua São Bento e sete voltadas para a Rua do Ouvidor, 

atual José Bonifácio. Segundo informações colhidas no processo de inventário do proprietário, o 

imóvel possuía quatro lanços, sendo o térreo ocupado por loja e cocheira, entre outros cômodos. 

Quanto ao canto cortado visível em fotos de Militão (1837-1905) datáveis do ano de 1862 ou 1863, 

constituía provavelmente um agenciamento urbanístico que fazia parte da primitiva construção. No 

desenho da autoria de Charles Landseer (1799-1879), executado em 1826, a face chanfrada mostra-

se sem aberturas, mas essa representação sumária, a nosso ver, não pode ser tomada como prova 

definitiva. O pormenor reveste-se de grande importância, porque talvez tenha sido o primeiro canto 

quebrado a ser realizado numa construção de esquina da cidade, já que anterior ao exigido pela 

Câmara na casa do alferes Joaquim Ribeiro dos Santos (1823), sobre o qual falamos no Capítulo 6, 

seção 6.3, As posturas municipais paulistanas. Tudo o que podemos afirmar com segurança é que o 

canto cortado já estava presente na planta cadastral datada do período 1844-1847, da autoria do 

engenheiro Bresser, hoje conservada na Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Documento que prova 

que o engenheiro municipal João José Soares cometeu uma distração grosseira ao não representá-

lo no croqui do Largo do Capim, ou de São Francisco, executado em 1851. Erro que foi, contudo, 

corrigido por algum anônimo com um traço a lápis, quase imperceptível, feito no documento 

original.Cf.: 

SÃO PAULO (Cidade). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. Praças, Largos, 

Jardins e Parques. Risco do páteo de S. Francisco e alguas ruas que lhe são confluentes. São Paulo, 11 

de novembro de 1851. Assinada pelo engenheiro civil [municipal] João José Soares. s.esc. VIII, H8. 

Mapoteca 5, Gaveta 5. 

Ver a reconstituição gráfica  que fizemos dessa casa na fig.127 a  , cujo original provém de: 

 CAMPOS, Eudes. Os Pais de Barros e a Imperial Cidade de São Paulo. Informativo Arquivo Histórico 

Municipal. São Paulo, PMSP/SMC/DPH/ AHMWL, ano 3, n.16, jan./fev. 2008. Figs. n. 22 e 23. 

Disponível em: http://www.fotoplus.com/dph/info16/i-estudos.htm 

Acesso em 29 de novembro de 2008. 

    4 - A propósito desse notável edifício  residencial, que identificamos e para o qual também ensaiamos    

uma reconstituição gráfica, ver fig.136 a, cujo original provém de: 

CAMPOS. Eudes. A propósito de uma obscura passagem de Tristes Trópicos ou um pequeno 

recanto perdido na cidade de São Paulo da década de 1930. Informativo Arquivo Histórico Municipal. 

São Paulo, PMSP/SMC/DPH/ AHMWL, ano 3, n.16, jan./fev. 2008.  

Disponível em: < http://www.fotoplus.com/dph/info16/i-inter.htm> 
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Acesso em 29 de novembro de 2008. 

       5- Conferir: 

LAGO, Pedro Corrêa do. Iconografia paulistana do século XIX. São Paulo: Metalivros; BM& F, 1998.         

figuras da p.62 e 63. 

       6- É, por exemplo, desse modo que encara o Pombalino o professor de História da Arte Paulo Varela  

Gomes no seu já citado: 

GOMES. A cultura arquitectónica e artística em Portugal no séc. XVIII. passim. 

     7- Sobre as diversas correntes existentes na cultura arquitetônica portuguesa durante a segunda 

metade do século XVIII, baseamo-nos principalmente em vários ensaios do professor Paulo Varela 

Gomes. Ver nota anterior. 

     8-Consultem-se os vários alçados projetados para a Baixa Pombalina em: 

FRANÇA. Lisboa pombalina e o Iluminismo. p.173 e ss. (cap. O estilo pombalino). 

 Pelas ilustrações publicadas nessa obra, observa-se o emprego parcimonioso que no Pombalino se 

fazia dos arcos segmentais. Nas fachadas de edifícios destinados às ruas principais (p.109), os vãos 

em arco abatido concentravam-se, em geral, no quarto andar. Nas casas modestas (p.111), eles não 

eram adotados, só comparecendo nelas vãos de verga reta. É verdade que havia alguns conjuntos 

em que o arco de gosto barroco se apresentava também nos vãos localizados no térreo (p.118), mas 

em alguns planos excepcionais eles simplesmente não existiam: no conjunto da Praça do Comércio 

(p.119), por exemplo, no primeiro projeto para o Senado da Câmara (p.180) e no projeto não 

realizado de reconstrução do palácio do Marquês de Marialva (depois de 1755 e antes de 1760), de 

autoria de Eugênio dos Santos. 

Em contraponto a essa constatação, temos, por exemplo, o edifício joanino lisboeta denominado 

Casa das Varandas, construído depois de 1741, de suposta autoria de Carlos Mardel (1696-1763), 

com todas as aberturas providas de arcos segmentais (p.210). Neste último caso, o prédio é anterior 

ao terremoto e foi inspirado diretamente pelo então prevalecente gosto barroco, de tendência 

romana. Disto tudo se deduz, a nosso ver, que o uso generalizado do arco abatido em São Paulo, a 

partir dos últimos anos do século XVIII, não teria ocorrido jamais em função de reminiscências 

pombalinas, mas, sim, de ecos tardios do Barroco, muito vivo na Metrópole até fins do século XVIII.  

 A reprodução da citada fachada do palácio do 4º Marquês de Marialva (1713-1799) encontra-se em:  

MATOS, José Sarmento de. O Palácio de Castelo Melhor. Monumentos. Lisboa, n.11, 15-19, set. 

1999. p.18. 

  9 - Consultem-se a esse respeito, por exemplo, as interessantes reconstituições gráficas desses edifícios   

em:  

PRAÇA XV, 1580/1988. Rio de Janeiro: Bolsas de Valores do Rio de Janeiro, IplanRio, [1988?]. 

prancha 1750. 

 10-  O fato de não distinguirmos a influência pombalina em São Paulo não quer dizer que não haja 

ocorrido essa influência na arquitetura brasileira. O projeto para um trapiche na Bahia, hoje 

depositado no Arquivo Militar do Rio de Janeiro, mostra numa construção de fins do Setecentos a 

solução parcial do telhado diretamente copiada das mansardas mardelianas da Baixa Pombalina. 

Além disso, constata-se nas aberturas o emprego das vergas retas, admitido no Pombalino. Já as 

cercaduras das janelas rasgadas e os gradis das sacadas, com sua ornamentação rebuscada, iam 

inspirar-se em outras correntes arquitetônicas da Metrópole. 
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O professor Carlos Lemos (1925- ), contudo, não deixa de insistir na importância do Pombalino na 

configuração da arquitetura setecentista de cidades do norte amazônico, que prosperaram à 

sombra das companhias gerais de comércio fomentadas pelo Marquês de Pombal (1699-1782). 

  11- DOC. INT., V.95. p.112 (currículo sumário de Costa Ferreira feito por ele mesmo). 

TOLEDO. O Real Corpo de Engenheiros na capitania de São Paulo. p.91 e 141. 

William Elsden chegou a Coimbra em data indeterminada, mas é sabido que em 1763 ostentava a 

patente de sargento-mor com exercício de engenharia e em 1771 já atingira o posto de quartel-

mestre-general. Consta que era conhecedor da matemática e em sua pátria se teria ocupado como 

ensamblador ou marceneiro. Em Coimbra, destacam-se dois belos edifícios de sua autoria, de linhas 

influenciadas pelo Palladianismo inglês: o Laboratório Químico (década de 1770) e o Museu de 

História Natural (1779). Também projetou construções em Portugal segundo o gosto do revivalismo 

gótico, tão caro aos ingleses do século XVIII. Cf.: 

PEREIRA, Paulo (org.). História da Arte Portuguesa. Lisboa: Círculo dos Leitores, 1995. v.3.p.189 e 

356. 

   12-Essa concepção de que os edifícios públicos eram os ornatos das cidades, já vemos num iluminista 

brasileiro radicado em Portugal, Matias Ramos da Silva de Eça (1705- c.1770), na obra intitulada 

Problema da Arquitetura Civil (1770), segundo a qual eram os edifícios suntuosos que faziam a 

decoração das Cortes e das cidades. Templos, habitações reais, monumentos, edifícios públicos 

deviam ser feitos “para enquanto durar o mundo”. 

             Em 1794, Cirilo Volkmar Machado (1748-1823) escrevia 

 

Huma Cidade pode ser considerada como huma Galeria de Quadros, Estatuas 
etc. As casas tenhão embora alguma uniformidade como tem os Almofadados 
ou Lambris das paredes; porém os Edifícíos publicos, que estão alli como outros 
tantos Quadros, devem ser Bellos, nobres, expressivos, em suficiente numero; 
de diversos Authores, e de tal sorte variados que não hajão dois semelhantes 
[...] 

 

 

Segundo o professor Paulo Varela Gomes, uma opinião profundamente barroca no sentido mais 

clássico do termo. Cf.: 

 GOMES, op.cit., p. 81, 82 e 124. 

  13 - Sobre a escola de engenheiros militares atuante no século XVIII, consulte-se a obra apontada na 

nota n. 6 desta seção e também: 

LEMOS, Carlos. No Brasil, a coexistência do Maneirismo e do Barroco até o advento do Neoclássico 

histórico. Barroco. Ouro Preto, 15, 251-256, 1990-1992. 

Neste artigo, o professor Carlos Lemos adota tese semelhante à do pesquisador português Paulo 

Varela Gomes. Atribui, em parte, o aspecto conservador da arquitetura colonial brasileira à atuação 

dos engenheiros militares lusitanos, com boa formação profissional do ponto de vista técnico, mas 

muito pouco preocupados com o lado estético da construção ou com o rigor acadêmico da 

modenatura arquitetônica. 

Quanto à influência pombalina em São Paulo, o próprio Lemos admite que usou essa denominação 

estilística para o caso paulistano sobretudo por uma questão de comodidade, dada a dificuldade de 
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sintetizar numa expressão simples as características peculiares apresentadas pela arquitetura 

introduzida na cidade nos últimos anos do século dezoito. No entanto, essa expressão nos parece 

bem inadequada, talvez melhor retratasse a condição da arquitetura paulistana da época chamá-la 

simplesmente de Barroco acaipirado. 

    14 - José da Costa e Silva (1747-1819), arquiteto das obras públicas em 1802, ao pretender concluir a 

Praça do Comércio lisboeta, criticou o desconhecimento das ordens arquitetônicas manifestado no 

desenho da cimalha do torreão daquele logradouro, projetado por Eugênio dos Santos, um dos 

engenheiros militares responsáveis pela reconstrução da capital portuguesa após o terremoto de 

1755. Também o pintor Cirilo Volkmar Machado acusou os engenheiros pombalinos de serem 

culpados de duplo pecado: de serem ateus, porque não deram às igrejas da Baixa o merecido 

destaque, e de não terem uma formação clássica de arquitetura. Cf.: 

GOMES, op. cit., p. 87 e 125. 

          15 - FERREZ. O Brasil do Primeiro Reinado... p.102 (fig. n. 151). 

O atestado fornecido pela Câmara da cidade de São Paulo ao sargento-mor do Real Corpo de 

Engenheiros João da Costa Ferreira (1750-1822) em 19 de dezembro de 1799 relaciona as seguintes 

obras realizadas por esse profissional: o Chafariz da Misericórdia (1790-1792), a regularização da 

cadeia (c.1791), a Ponte do Lorena (1795) e o Quartel da Legião dos Voluntários Reais (1790-1791). 

É também de sua autoria o desenho do Hospital Real Militar, que chegou a ser iniciado na Luz 

(c.1799), e, talvez, o da Ponte do Carmo (1805-1808).  

16 -  Veja-se, por exemplo, a ponte representada na Vista Panorâmica do Mosteiro e Praça de Belém, 1657 

ou 1658, de Felipe Lobo, tela do Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. Cf.: 

PORTUGAL  Brasil, a era dos Descobrimentos Atlânticos. Lisboa: Bertrand Ed., 1990. [p.92-93]. 

(fig.n.42). 

17-   LAGO. Militão Augusto de Azevedo. figura da p. 145. 

18-   Id. Iconografia paulistana do século XIX. São Paulo: Metalivros; BM & F, 1998. figura da p.121. 

19-   Baseamo-nos aqui em : 

FERREZ, op.cit., p.103 (fig. n.163). 

20-  LAGO, Militão Augusto de Azevedo, figuras das p. 167 e 168. 

   21-  Nas fotos do século XIX, o Chafariz da Misericórdia revela-se com um aspecto tão bruto que 

achamos difícil atribuir a autoria de seu desenho ao engenheiro Costa Ferreira. Provavelmente o 

engenheiro militar restringiu sua atuação à parte técnica da obra (construção do duto de captação 

de águas), relegando ao canteiro Tebas a concepção e execução da parte decorativa do chafariz. A 

menos que, o que talvez seja mais correto, o canteiro Manuel da Costa Vale tenha deturpado 

irremediavelmente a construção ao substituir algumas pedras para introduzir os grosseiros 

mascarões de sua lavra em 1808. 

            Os artistas do Oitocentos que representaram o Chafariz da Misericórdia se recusaram a reproduzir 

sua verdadeira aparência disforme, optando por figurá-lo de modo idealizado. Esse é o caso, por 

exemplo, de Miguelzinho. Cf.: 

          BARDI, P.M. (apres.) Miguel Dutra, o poliédrico artista paulista. São Paulo: Masp, 1981. [p.77] 

(ilustração). 

22 - Ver nota n.3 do Capítulo 2, seção 2.1, Os Engenheiros. 



790 

 

 

 

23 - BARATA, Mário. Notícia das artes plásticas em São Paulo durante o período colonial. Folha da 

Manhã. São Paulo, 24 e 25 de janeiro de 1954. (Atualidades e Comentários II). p.7 e 8. 

24 - TOLEDO, op.cit., p.141. 

Ver sobre esse assunto o que diz Robert Smith em: 

SMITH. Arquitetura civil do período colonial. p.185, 186, 189 e 190. 

No artigo indicado à nota n.13, o professor Lemos recupera aspectos da relevante produção 

arquitetônica do engenheiro militar José da Silva Pais (1679-1760), construindo em 1728, em 

Portugal, o Palácio das Vendas Novas, cuja composição fachadística reproduzia, segundo  o 

historiador Robert Smith (1912-1975) (op. cit., p.185), a elevação de certos solares joaninos 

inspirados no estilo Luís XV, despido porém de toda a ornamentação, em razão de ter sido erguido 

no exíguo prazo de seis meses. Vinte anos depois, reutilizou Silva Pais a mesma composição de 

fachada para a sede do governo catarinense (1748) – um longo frontispício provido de corpo central 

coroado com frontão triangular. Esse tipo de frontaria seria várias vezes utilizado em Portugal e no 

Brasil pelos engenheiros militares: no Antigo Celeiro Público, de Lisboa (1766); no edifício do Museu 

que Elsden construiu em Coimbra (década de 1770); no palácio do governo em Belém, de Landi 

(1762), e nos projetos paulistanos de Costa Ferreira. 

Vemos assim entrecruzarem-se várias tradições arquiteturais muito vivas no mundo lusitano do 

século XVIII: a tradição dos engenheiros militares lusos, o Classicismo francês, o Classicismo italiano 

e o neoclassicismo setecentista inglês. Tudo isso com pitadas do Barroco à portuguesa e sabe-se lá 

qual outra influência... Cf. 

LEMOS, op. cit., p.235. 

25 - GOMES, op.cit., p.76. 

26 - TOLEDO, op.cit., p.143; p.142 (ilustração). 

Mário Barata (1921-2007) classificava esse edifício como sendo de estilo neoclássico em virtude da 

presença de uma empena sobre o antecorpo central. De fato, tal classificação seria hoje considerada 

precipitada; tratava-se de uma versão “caipira” das casas de Câmara e Cadeia coloniais, em que 

reflexos da velha arquitetura chã eram perceptíveis mesmo perante as aberturas de cunho barroco 

(arco abatido), cujos marcos aliás já eram de cantaria. O antecorpo central, acrescentado, como 

acreditamos, em 1791 por Costa Ferreira, introduziu na arquitetura preexistente uma nota 

característica do Classicismo setecentista internacional. 

   27 -  Id., ibid., p.143 e 144; p.143 (ilustração). 

28- Não deixa de revelar um sentido tragicamente irônico a versão que afirma terem as características 

arquitetônicas do estilo pombalino sido introduzidas em terras paulistas no final do século XVIII 

pelas mãos de um auxiliar do capitão-general Bernardo José Maria de Silveira e Lorena (1756-1818). 

Afinal, esse governador fora em criança vítima inocente do terrível patrocinador do Pombalino em 

Lisboa, o próprio Marquês de Pombal, na sua cruel vingança política movida contra a família do 3º 

Marquês de Távora (1703-1759), de quem era neto D. Bernardo de Lorena. Na verdade, dizem que D. 

Bernardo era filho de D. José I (1714-1777) e sua amante a 4º marquesa de Távora (1723-1790), nora 

do citado marquês. Sendo assim meio-irmão de sua benfeitora, a rainha D. Maria I (1734 -1816). 

Libertado, após a queda de Pombal, da reclusão conventual a que fora submetido durante toda a 

infância e adolescência (sua família materna fora dizimada por ordem do marquês), parece-nos 

óbvio que muito dificilmente teria D. Bernardo consentido, por razões políticas e pessoais, que 
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algum traço reconhecidamente pertencente ao estilo arquitetônico da Baixa lisbonense, obra 

máxima do ministro de José I, aflorasse, de maneira evidente, em construções locais erguidas 

durante o período em que se manteve à testa da administração da Capitania de São Paulo. 

Acerca da vida de D. Bernardo, consulte-se por exemplo: 

ROCHA, Maria Luiza Franco da. Biografia de D. Bernardo José Maria de Lorena.Revista do Arquivo     

Municipal. São Paulo, n.64, 105-147, fev.1940. passim. 

   29-TAUNAY. História colonial da cidade de São Paulo no século XVIII. V.2, P1. p.104.SÃO PAULO   

(Cidade). DPH.DIM. Arquivo de Negativos. Neg. n.197E. 

30-SOUSA. Casa Barão de Iguape. p.12 e 26. 

SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Álbum comparativo da 

cidade de São Paulo, 1862-1887. foto  n.8. 

31 - CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo imperial. p.61 e 62 (nota n.5). 

SÃO PAULO (Cidade). MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO.  Seção Arquivo de Negativos. Neg. no 

003E e 1454CN. 

32 - RODRIGUES, José Wasth. Documentário arquitetônico relativo à antiga construção civil no Brasil. 4ª 

ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1979. est. 132 e 133. 

      33 - FERREZ, op.cit., p.93 (fig. n.143). 

Talvez o modelo mais primitivo desse tipo de sobreverga que se possa encontrar na região paulista 

seja a sobreverga da porta de entrada da capela da fortaleza da Barra Grande, datada de 1742. Cf.: 

TOLEDO, op.cit., p.134. 

         34- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Álbum comparativo da 

cidade de São Paulo. foto n.47. 

  35 -SÃO PAULO (Cidade). MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção Arquivo de Negativos. Neg 

n.312E. 

ATAS, 1831.p.163, 171 e 232. 

  36- TAUNAY, Affonso de E. Guia da secção histórica do Museu Paulista. São Paulo: Imprensa Official do 

Estado, 1937. ilustração entre p.16 e 17. 

     37- Muito intrigante é o fato de a solução formal apresentada por esse monumento ser extremamente 

semelhante ao desenho do Sarcófago em honra ao general Duphot, hoje depositado no Museu 

Napoleônico, de Roma, de autoria do arquiteto italiano Paolo Bargigli (2o metade do séc. XVIII  2o 

decênio do séc. XIX), que fez parte dos assim chamados architetti della revoluzione, atuantes 

durante a efêmera República Cisalpina (1797-1802) instaurada na Lombardia. Certamente ambos os 

planos, tanto o brasileiro quanto o italiano, têm uma fonte comum, francesa, do período 

revolucionário (1789-1799). No caso, o modelo francês teria chegado ao Brasil por intermédio de 

profissionais portugueses, nada devendo à arte dos artistas neoclássicos franceses chegados à Corte 

em 1816. Cf.: 

ARGAN. Giulio et alt. El passado en el presente. Barcelona: Gili, 1977. p.56 (ilustração n.8). 

DE FUSCO, Renato. L’architectura dell’ Ottocento. Torino: UTET, 1980. p.24, 25 e 222. 

38 - R.G., 1826-1828. p.177, 178 e 262. 

39 - Recorde-se, por exemplo, o catafalco concebido pelo engenheiro militar Sá e Faria para as 

exéquias de D. João V, celebradas na sé patriarcal de Lisboa em 1750. 

40 - Citado em: 
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 R.G., 1824-1826. p.227. 

    41- Ao que tudo indica, Daniel Pedro Müller (1785-1841) esteve ausente da capital paulista entre 1825 e 

1829,  como já vimos no Capítulo 2, seção 2.1, Os engenheiros. 

42 - MARTINS. São Paulo antigo. p.56. 

43 - FERREZ, op.cit., p.100 (ilustração n.166). 

44- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  Ofícios diversos da 

Capital. Ordem 881. Ofício de Francisco Antônio de Miranda remetendo ao presidente da Província 

Tobias de Aguiar orçamentos referentes aos quatro riscos de portões enviados anteriormente por 

este último a ele Francisco. São Paulo, 16 de janeiro de 1841. 

Ibid. Ordem 882. Ofício do engenheiro Carlos Abraão Bresser enviando ao presidente da Província 

Sousa Melo e Alvim desenho e orçamento do projetado portão do Jardim Público, que se pretendia 

abrir na taipa do meio. São Paulo, 23 de outubro de 1841. 

Por engano, o desenho assinado de que trata esse segundo ofício foi arquivado junto com os três 

desenhos sobreviventes (Portão II, Portão III e Portão IV) anexos ao ofício anteriormente citado. 

45 - O ofício de Francisco Antônio de Miranda mencionado na nota anterior dizia: 

Illmo. e Exmo Snr. 
Em cumprimento da Respeitavel Portaria de V.Exa. datada de 9 bro corr.te em 
virtude da qual remeto o Orçamento do ferro que precizo p.a cada hum Portão 
dos 4 Riscos em viados [sic] pr. V.Exa. os quaes vão em cluzos [sic], e pode 
V.Exa. em viar [sic] pa. o Rio de Janeiro, o orçamento do ferro do dezenho, q. 
determinar fazer hum ou todos: p.r isso q.vay cada hum separado; Emqto.[sic] 
amão [sic] de Obra, livre Carvão e limas, em viey [sic] a V.Exa  em 14 de 
Dez.bro proximo pp. 

 

 

46 - NOGUEIRA, José L. de A. A academia de São Paulo. V.2. p.146 e 147. 

O autor, citando José Vieira Couto de Magalhães (1837-1898), afirma que os jovens Joaquim 

Mariano e Júlio Mariano eram filhos do brigadeiro, contudo Azevedo Marques (1825-1878) assegura 

que ambos eram de fato seus netos, filhos do marechal de campo Joaquim Mariano morto em 1834. 

Cf.: 

MARQUES. Apontamentos históricos... V.2., p.64 e 47. 

47 - SCHMIDT. Afonso. A sombra de Júlio Frank. São Paulo: Clube do Livro, 1950. p.178. 

48 - BARDI. op.cit., [p.75]. 

49- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras Públicas. Ordem 

5144. Ferias dos vencim.tos dos Operarios q. trabalharão no Chafariz do Piques de 25 de 9bro a 1o de 

Dezembro de 1844. Assinado por Luís José Monteiro.50 - A respeito desse chafariz ver: 

50- CAMPOS, op.cit., p.54 e ss. 

    51- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Álbum comparativo da 

cidade de São Paulo, 1862-1887. foto n.4851- Por antigos documentos depositados no Arquivo 

Público do Estado, somos informados de que a Casa de Câmara e Cadeia foi pintada com ocre em 

1844 e, por depoimento de Almeida Nogueira (1851-1914), sabemos que o palácio do governo, 

antigo convento jesuítico, estava revestido externamente com tinta dessa mesma cor por volta de 



793 

 

 

 

1870, o que aliás se nota em foto de Militão de 1862, na qual o prédio aparece pintado com tinta de 

tom escuro. Também Saint-Hilaire, em 1819, assinalava que a Casa da Ópera tinha o exterior 

pintado na cor vermelha e os postigos pretos, mas isso parece ter sido excepcional para a época. 

 52- BARDI, op.cit., [p.15]. 

 53- Id., ibid., [.17]. 

 54- MARTINS, op.cit., p.56. 

 55-  Ver nota n.14 do Capítulo 3, A questão da autoria. 

Paulo Varela Gomes num artigo dedicado a um tratadista luso da primeira metade do século XVIII, 

observa a certa altura que os edifícios construídos em Portugal durante o século anterior e o início 

do Setecentos apresentavam preferência pela ordem toscana. Segundo ele, 

 O recurso ao Toscano foi evidentemente aprendido com a arquitectura militar 
e resultou também na [sic, por da] pobreza de recursos dos encomendadores 
das obras. 

 

Adiante, afirma ser marca de regresso ao quinhentismo arquitetônico, revelada pelo tratadista 

estudado, a utilização da “coluna toscana [...], de dimensões mais finas e alongadas”, derivadas 

“evidentemente das colunas das igrejas do meado do século XVI”, “com altos pedestais sobre os 

quais se assentam as colunas”. 

Todas essas características, que podemos notar na ordem toscana empregada no portão da 

penitenciária paulista, executado em 1851, só confirmam, ao nosso ver, a filiação desse portal à 

longa tradição da engenharia luso-brasileira, corrente arquitetônica ainda mantida muito viva no 

Brasil de meados do século XIX, paralelamente ao Neoclassicismo cortesão, sob a influência da 

arquitetura francesa. Cf.: 

GOMES. O regresso à ordem (e às Ordens); aspectos da cultura arquitectónica em Portugal na 

época do padre Inácio da Piedade Vasconcelos (1676-1747). Barroco. Ouro Preto, 15, 147-157, 1990-

1992. p.151 e 152. 

 56- Ver nota n.64 do Capítulo 2, seção 2.1, Os engenheiros. 
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132- SÃO PAULO. Casas antigas. Desenhos feitos a partir do natural e de antigas fotografias 

por José Wasth Rodrigues para o seu Documentário arquitetônico. A identificação dos 

exemplares é de responsabilidade do Autor.   
Vemos aqui antigas casas datáveis quase todas, provavelmente, do século XVIII e quase todas situadas na Capital. O que 
caracteriza formalmente essas construções é o seu baixo pé-direito, os largos beirais encachorrados, as indefectíveis 
gelosias protegendo as aberturas, a ausência de modenatura clássica e as fachadas de composição assimétrica, não 
estando os vãos nem uns sobre os outros nem sequer regularmente espaçados: a (exemplar de Santana) e b (exemplar 
da antiga Rua do Ouvidor) mostram ainda a existência de vãos superiores tocando no beiral, iluminando um sobrado de 
pé-direito reduzidíssimo, outra característica da velha arquitetura urbana paulista; c, d e e são sobrados com balcões 
treliçados, que existiram na antiga Rua do Rosário, em São Paulo. O primeiro e o segundo ainda mostram assimetria 
entre os vãos do primeiro e do segundo pavimento. O terceiro, e, deve datar dos últimos anos do setecentismo, e, tal 
como g, pegado com a Igreja de São Pedro da Pedra (este último talvez datado de 1781, conforme antigas referências 
documentais), já exibe fachada regular, arcos de inspiração barroca e alguma modenatura; buscam, enfim, e e g 
transmitir uma maior dignidade urbana, imitando a arquitetura civil dos centros mais adiantados. Os exemplos f e h, 
situados na velha e modesta Rua das Flores, ainda conservavam suas rótulas: f exibia fachada com eixo de simetria 
central, assinalado pela presença da porta de entrada,construção talvez datada da primeira metade do XIX. Quanto a h, 
já provido de vidraças, retinha folhas de rótulas de abrir para fora na parte inferior dos vãos.  As sobrevergas retas 
surgem nessa última casa como indício de um incipiente Neoclassicismo, o que a faz provir provavelmente  da década de 
1850. 
FONTE: RODRIGUES. Documentário arquitetônico. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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133- SÃO PAULO. Desenhos feitos a partir do natural ou de antigas fotografias por José Wasth 

Rodrigues para o seu Documentário arquitetônico. A identificação dos exemplares é de 

responsabilidade do Autor.   
Detalhes arquitetônicos retirados de exemplares paulistanos, em geral setecentistas ou dos princípios do Oitocentos: a e 
b, beirais com cachorros recortados e lavrados, intercalados de rombos no listel (sobrevivência da decoração 
quinhentista e seiscentista); d, exemplo de beiral encachorrado, ainda em uso no início do século XIX; c, solução de beiral 
forrado, das primeiras décadas do oitocentismo. Acima, à esquerda, sem identificação, exemplo de cornija sob beiral, de 
influência classicizante, da primeira metade do Dezenove; abaixo, à esquerda, exemplos de pilastras modeladas no 
revestimento de paredes externas.  O exemplar canelado é, sem dúvida, tardio; de forte inspiração neoclássica, data da 
década de 1850 seguramente. 
FONTE: RODRIGUES. Documentário arquitetônico. 
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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134- SÃO PAULO. Diversos modelos de sobrados urbanos de São Paulo, dos meados do século 

passado [século XIX]. Desenhos feitos a partir de antigas fotografias por José Wasth Rodrigues 

para o seu Documentário arquitetônico. A identificação dos exemplares é de responsabilidade 

do Autor.   
Os sobrados paulistanos da primeira metade do Oitocentos permaneceram fortemente influenciados pelas 
características eruditas da arquitetura lusitana do século anterior: pés-direitos mais altos, modenaturas de gosto 
clássico, vãos envidraçados, fachadas de composição simétrica e estrita regularidade na fenestração. Em alguns 
exemplares veem-se águas-furtadas, em outros mirantes. As vergas recurvas de tradição barroca predominam, porém já 
vemos portas de entrada de arco pleno, como é o caso de b (identificada por nós como a casa de Aires Coelho da Silva 
Gameiro, Barão de Silva Gameiro, sita na Rua Direita, n. 45, em 1859, e n.40, em 1878, depois da troca do sistema de 
numeração). Observamos também sobrevergas “à Maria I” e, no caso de a, vergas retas de inspiração neoclássica. Este 
último sobrado, singelo, situado na Rua da Constituição (Florêncio de Abreu), era semelhante a outras construções 
encontráveis, em fotos de Militão, na Rua do Paredão (Xavier de Toledo) e na Rua Municipal (General Carneiro), todas 
datáveis, com certeza, da década de 1850. 
FONTE: RODRIGUES. Documentário Arquitetônico. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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135- SÃO PAULO. Janelas de São Paulo antigo. Desenhos feitos a partir de antigas fotografias 

por José Wasth Rodrigues para o seu Documentário arquitetônico. A identificação dos 

exemplares é de responsabilidade do Autor.   
O modelo b foi popularíssimo durante a primeira metade do Oitocentos; as grades metálicas dos balcões nos exemplares 
mais antigos eram o resultado de modernizações de meados do século XIX, substituindo os primitivos caixões de rótulas; 
a e c estavam em uso na mesma época: a  mostra uma das portas-balcão (com sobrevergas à D.Maria I) de um sobrado 
de esquina da Rua Direita com Largo da Sé, cujo gradil estava adornado nos cantos superiores com maçanetas de vidro 
de cor;  c traz um exemplar semelhante,mas pelo tipo de bandeira e gradil, de inspiração neoclássica, já parece provir dos 
anos 1840 ou 1850; em d, temos a sobreverga do antigo solar do brigadeiro Jordão, situado nos Quatro Cantos; de 
modelo remotamente borrominesco, datava talvez dos anos iniciais da década de 1820; o modelo que se vê abaixo de g, 
sem identificação, era o existente na casa do alferes Joaquim Ribeiro dos Santos, de 1824, e também seguia o gosto 
barroco; quanto a g, era exemplar tardio, de influência neoclássica, devendo datar da década de 1850. Parece provir de 
um sobrado erguido entre a Ladeira de Santo Antônio e a Ladeira do Meio, visto em foto de Militão (c. 1862). 
FONTE: RODRIGUES. Documentário arquitetônico. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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136 a- Reconstituição gráfica aproximada do sobrado de mirante de dois andares localizado 

numa das saídas da cidade (Rua da Consolação). Residência onde morava, nos meados do 

século XIX, o vereador Lúcio Manuel Félix dos Santos Capelo. Em 1838, aí funcionou o Colégio 

Berthet. Desenho do Autor, executado com técnica digital, 2012. 
Este imóvel, de excepcional configuração, aparece ao longe em duas aquarelas de Edmond Pink, datadas de 1823, e em 
certas fotos de Militão de Azevedo, de c.1862. Reconstituímos aqui sua aparência original a partir dessas imagens e de 
outras já da década de 20 do século passado, quando o edifício abrigava o Colégio Coração de Maria. Remontando ao 
princípio do século XIX, pois sua projeção horizontal aparece na planta da cidade datada de 1810, da autoria de Rufino 
José Felizardo e Costa (1784-1824), este imóvel, então pertencente ao fazendeiro Adolfo Júlio de Aguiar Melchert, sofreu 
uma reforma classicizante no ano de 1880, segundo o lançamento do auto de alinhamento do dia 17 de junho desse ano 
(Livro de lançamento dos autos de alinhamento, 1880-1886, folha 12), quando então teve seu mirante diminuído de um 
andar. Situado na esquina da Rua Major Quedinho, o prédio só foi demolido em 1942, por ocasião da abertura da Rua 
Martins Fontes e do prolongamento do Anel de Irradição, ocorridos no tempo do prefeito Prestes Maia. 
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136 b - Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881,  executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos.  No círculo vermelho, projeção horizontal da casa ocupada em meados 

do século XIX pelo vereador e boticário Lúcio Manuel Félix dos Santos Capelo. O mirante de 

dois andares era tão notável, que era visível do Largo do Capim, em frente a Academia de 

Direito, tal como se vê em fotos de Militão Augusto de Azevedo.  

FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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137- Vista da cidade de São Paulo tomada da Ladeira da Memória. Detalhe mostrando a Ponte 

do Lorena, obra do engenheiro militar Costa Ferreira, datada de 1795. Desenho de William 

John Burchell (1781-1863), datado de 1827. 
FONTE: TOLEDO. Anhangabahú. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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138 a- Ponte do Carmo (1805-1808). Desenho de Eduard Hildebrandt (1818-1868), 1844. 
Acervo do Museu Estatal de Berlim. 
 FONTE: LAGO, Pedro do .Iconografia paulistana do século XIX. 
  REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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138 b- Ponte do Carmo (1805-1808). Foto de Marc Ferrez, por volta de 1878. 
Durante sua estada em São Paulo, em 1819, Saint-Hilaire teve oportunidade de admirar as três pontes mais importantes 
da cidade: a Ponte do Lorena, a Ponte do Marechal, ou do Acu, e a Ponte do Carmo, equivocadamente chamada por ele 
de Ponte do Ferrão. Garantiu serem as três de pedra e cal e, mesmo pequenas, terem sido realizadas com arte. Segundo 
suas medições, a Ponte do Carmo tinha 37 passos de comprimento por 7 de largura, algo em torno de 33 m por 6.  
Sobre o Tamanduateí, no caminho da Penha, havia três pontes: a do Carmo, a do Meio e a do Ferrão, sendo as duas 
últimas toscas estruturas de madeira, como se pode observar, por exemplo, em aquarela de Arnaud Julien Pallière (1784-
1862), datada de 1827. Tradicionalmente considerada como tendo sido feita toda de pedra, a Ponte do Carmo dispunha, 
na realidade, de abóbada construída com tijolos, conforme se infere da leitura dos documentos relativos à fatura dessa 
ponte conservados no AHSP. 
O resto da estrutura, no entanto, era de pedra de cantaria e pela leitura dos Papéis Avulsos de 1808, sabe-se que o 
canteiro alferes Manuel da Costa Vale foi responsável por esculpir quatro figuras que decoravam a referida obra. 
Na foto vemos a aparência da ponte, no final da década de 1870, no tempo em que o fotógrafo Marc Ferrez (1843-1923) 
integrou a Comissão Geológica Brasileira (1875-1878). O elemento triangular assentado sobre a guarda da ponte, no qual 
se fixava um lampião, não era original. Provavelmente foi executado durante alguma reforma por ocasião da introdução 
do gás de iluminação na cidade. Deve-se reparar, contudo, que a linguagem empregada na sua concepção, com curvas e 
contracurvas, ainda se mantinha fiel ao espírito do Barroco, tal como se via na maioria das fachadas das igrejas de então.                
FONTE: FERREZ, Gilberto e NAEF, Weston F. Pioneer photographers of Brazil, 1840-1920. New York: The Center of Inter-American 
Relations, 1976. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



808 

 

 

 

 

 

 

139- Ponte do Acu (1809). Aquarela de Jean–Baptiste Debret, datada de 1827. 
FONTE: J.B. DEBRET - aquarelas. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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140- Chafariz do Largo da Misericórdia (1790-c.1793) Aquarela de Miguelzinho Dutra (1810-

1875), data ignorada ( década de 1840?).  
O desenho de Miguelzinho idealiza o chafariz (fig.140a). Por foto de Militão datada dos meados do século XIX, podemos 
verificar que o corpo central era desproporcionalmente robusto e a base, interpretada pelo artista como um amplo 
tanque quadrilobado, a repetir a forma dos óculos das igrejas luso-brasileiras setecentistas, era de fato um mero apoio 
para vasilhas, de mesquinhas proporções (fig.140b). A inspiração, porém, vinha certamente de chafarizes barrocos 
portugueses, no caso exemplificado trata-se do chafariz do Rossio em Lisboa, antes do terremoto de 1755, tendo ao alto 
a figura de Netuno (fig.140c). De acordo com assentamentos da Câmara, a esfera armilar foi executada em 1791 pelo 
ferreiro Eusébio, enquanto a parte de cantaria ficou a cargo de pedreiros liderados por Joaquim Pinto de Oliveira Tebas. 
 Em 1808, o chafariz achava-se pintado a óleo, na cor branca, ocasião em que foram esculpidas pelo alferes Manuel da 
Costa Vale toscas carrancas figurando homens barbados. 
FONTES: BARDI, P. M. (apresentação). Miguel Dutra, o poliédrico artista paulista. São Paulo: MASP, 1981.(a) 

<http://carlosfatorelli27013.blogspot.com.br/2014/11/a-igreja-e-o-chafariz-da-misericordia.html>  (b)                        
<https://br.pinterest.com/pin/386746686727551063/ > (c) 
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141 a- Pirâmide (1814) e Chafariz (1844) do Piques. Aquarela de Miguelzinho Dutra, 1847.      
O chafariz, Dois de Dezembro, erguido abaixo da Pirâmide, tinha configuração neoclássica.  Seu autor era um 
engenheiro militar carioca. A construção foi demolida em 1888, por ocasião da criação de um jardim gradeado no local. 
FONTE: BARDI. Miguel Dutra. 
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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141 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos. Em destaque, o Monumento do Piques. No canto de baixo da praça 

triangular percebe-se uma pequena saliência, referente ao Chafariz Dois de Dezembro, então 

ainda existente. 
   FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
     REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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142 a- Desenho simplificado reproduzindo o frontispício original do Quartel dos Voluntários 

Reais. Projeto do engenheiro Costa Ferreira, datado de 1790, cujo original se acha depositado 

no Arquivo Histórico do Exército – Rio de Janeiro. Desenho do Autor a partir de um croquis de 

autoria não  identificada, datado de 1954. 
FONTE: BARATA, Mário. Notícia das artes plásticas em São Paulo durante o período colonial. Folha da Manhã. São Paulo, 24 e 25 de 
janeiro de 1954. (Atualidades e Comentários II). 
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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142 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos.  Aqui se vê a projeção horizontal do velho quartel setecentista. Edifício 

em quadra, ocupando todo o quarteirão formado pelas Ruas do Trem (atual Anita Garibaldi), 

do Teatro (Praça João Mendes), do Quartel (Onze de Agosto) e pela travessa do Quartel 

(Felipe de Oliveira). A construção foi demolida no início do século passado (1920) para dar 

lugar ao atual Palácio da Justiça. 
FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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 143 a-  Casa de Câmara e Cadeia (1783-c.1791). Fotografia de Militão Augusto de Azevedo, 

datada de c. 1862. Totalmente reformado entre 1877 e 1879 para servir de Paço da Assembleia 

Provincial e Câmara Municipal, o edifício  foi demolido em 1944. 
FONTE: SÃO PAULO (Cidade). Álbum comparativo da cidade de São Paulo, 1862 - 1887. São Paulo: PMSP, SMC; 1981 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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143 b- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos. Dentro do círculo, a projeção da antiga Casa de Câmara e Cadeia 

(século XVIII), já então transformada em Paço da Assembleia e Câmara Municipal de São 

Paulo. O Largo de São Gonçalo foi contemporaneamente transformado em Largo 

Municipal, com ajardinamento e gradeamento. 
          FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
               REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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144- Projeto do Hospital Real Militar de São Paulo(1797), depositado no Arquivo Ultramarino 

de Lisboa. Autoria do engenheiro militar Costa Ferreira. No pormenor, o corpo central do 

hospital em forma de edícula de estilo clássico, com aberturas herdadas do Barroco. 
FONTE e REPRODUÇÃO: PORTUGAL (País). Arquivo Ultramarino de Lisboa 
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145- Vista dos Quatro Cantos, com os antigos solares do Barão de Iguape (à esquerda) e do 

brigadeiro Jordão (à direita), ambos provavelmente datados da segunda década do século XIX. 

Fotógrafo não identificado, talvez Aurélio Becherini. 
Segundo Maria da Glória Quartim de Morais, que habitou o “palacete Jordão” durante a infância (c. 1860), tratava-se de 
um “enorme casarão colonial, com jardim ao fundo, dois terraços, estátuas e enorme poço no quintal. Tinha sete salas e 
enorme sótão [...]”. No térreo, havia um cômodo sempre fechado, “que era o quarto do tronco, onde se castigavam os 
escravos”. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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146 a- Vista da Rua Direita; no fundo, o solar do Barão de Itapetininga (1799-1876), 

construído por volta de 1830. Foto de autoria não identificada, provavelmente datada de 

1889, ao tempo da demolição do imóvel. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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146 b- Detalhe de gravura mostrando a parte traseira da casa do Barão de Tatuí (1831-1914), 

antigo solar do Barão de Itapetininga, em fase de demolição, 1889. Autoria atribuída a Jules 

Martin. 
Observar, à esquerda, o anexo da cozinha, de um só pavimento, e os arcos de pedra dos baixos, que deviam dar acesso 
possivelmente a senzala e depósitos. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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147 a a 147 c- Reconstituição gráfica aproximada das plantas ( térreo e primeiro andar) e 

fachada da casa do futuro Barão de Itapetininga, c. 1830. Desenhos do Autor, executados com 

técnica digital, 2011. 
As plantas publicadas na imprensa periódica por ocasião da derrubada do imóvel (1889) e as informações colhidas no 
inventário do barão (1799-1876) tornaram possível ensaiar a reconstituição dessa rica moradia, sem dúvida um dos mais 
importantes edifícios residenciais da cidade na época de sua construção (c.1830). 
Externamente o exemplar exibia moderada influência neoclássica, tanto na imponente composição simétrica da fachada 
principal, quanto nos detalhes decorativos empregados, tais como, janelas de verga reta e portas de entrada rematadas 
com bandeiras semicirculares (ver fig.145 a). As portas-balcão do segundo piso, por sua vez, eram valorizadas por 
guarda-corpos de ferro, cujos cantos superiores estavam rematados com maçanetas, ou pinhas, de vidro ou cristal 
colorido.  
As características da edificação eram de fato excepcionais, por estar inteiramente consagrada ao uso residencial, ficando 
relegadas ao pavimento no nível da rua as atividades de serviço e as peças de uso secundário. A implantação da casa 
numa das encostas do Ribeirão Anhangabaú permitiu aproveitar o acentuado declive do terreno para que fosse 
agenciado na parte posterior da moradia um piso inferior, acessível através de arcos de pedra, conforme nos mostram 
antigas imagens (ver fig. 145 b). Aí estariam concentrados senzala, depósitos e outras dependências. 
O piso no nível da Rua de São José (atual Líbero Badaró) possuía dois ingressos, um em cada extremidade da fachada. 
Esse tipo de agenciamento era tão raro em regiões paulistas que sobre ele não há a menor referência na importante obra 
Casa paulista (1999), de autoria do professor Carlos Lemos. Na cidade de São Paulo, contudo, essa solução incomum foi 
empregada, depois, ao menos mais duas vezes: no solar do Barão da Limeira (1813-1872), datado de 1853, sito na Rua da 
Casa Santa (Riachuelo), ver fig.241 a, e numa casa da Rua Alegre (Brigadeiro Tobias), pertencente no final do século XIX 
a Augusto Cincinato de Almeida Lima. 
À direita do edifício, ficava a entrada nobre, no eixo da Rua Direita, e, à esquerda, a entrada de serviço. A primeira abria-
se para um amplo vestíbulo, no fundo do qual degraus de convite conduziam, sob um arco, à escada principal. À 
esquerda desse vestíbulo, sabemos ter existido uma “salinha” provida de alcova. Tratava-se, de fato, do gabinete de 
trabalho do barão, sendo talvez a alcova anexa, neste caso, destinada ao pernoite de hóspedes ligados ao proprietário 
por laços comerciais. De acordo com o inventário, na “salinha” se viam uma escrivaninha, uma cômoda e um cofre de 
ferro. No fundo do vestíbulo, flanqueando a escada nobre, havia uma passagem discreta, sem dúvida permanentemente 
fechada, que dava acesso à sala de jantar íntima, tradicional centro de convivência familiar e de onde provavelmente a 
baronesa supervisionava todo o trabalho doméstico. A peça contígua localizada na extremidade da sala de jantar, à 
direita do observador, era sem dúvida uma copa, que punha em comunicação a peça anterior com o puxado onde estava 
instalada a cozinha, estranhamente ausente nas plantas publicadas em 1889.  
Nesse andar existiam três passagens paralelas que, hierarquizadas na sua importância, levavam da frente ao fundo. Uma 
era a que acabamos de mencionar, indo do vestíbulo à sala de jantar íntima. A essa poderíamos tipificar como uma 
circulação de caráter “social”, embora só amigos muito íntimos ou parentes próximos tivessem direito de penetrar na 
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sala de jantar familiar. Outra conduzia a essa mesma peça, mas a partir da área interna da casa, ou seja era uma 
passagem exclusiva das pessoas da família. E, na zona de serviço, havia mais uma, que ligava a entrada secundária à 
escada usada pela escravaria doméstica, à copa e à cozinha, uma circulação restrita ao uso da criadagem cativa portanto. 
Deve-se assinalar o fato de que o percurso tortuoso feito a partir da porta de ingresso de serviço em direção ao fundo da 
casa, constituía um expediente habitual de que se lançava mão sempre que necessário fosse resguardar a intimidade das 
famílias, impedindo que estranhos ao passar na rua devassassem o interior dos lares.  
As demais repartições existentes nesse pavimento não estão identificadas no inventário do barão, mas como se 
mostravam ocupadas por uma infinidade de móveis velhos (camas, armários, cadeiras, lavatórios, etc.), supomos fossem 
usadas ou como quartos de despejo, ou como dormitórios secundários. A esse respeito, consulte-se o artigo de nossa 
autoria: Palacetes paulistanos; a evolução do ambiente doméstico sob o Império. Historical Archeology in Latin America. 
Columbia (USA), n.6, p.89-103, jan.1995. Aliás, a existência de uma grande quantidade de mobília usada nesse 
pavimento nos permite deduzir que o mobiliário da parte nobre da casa fora em algum momento quase todo renovado, 
quem sabe por ocasião do segundo casamento do proprietário.  

              O piano nobile, como o nome diz, estava inteiramente dedicado às nobres atividades de receber e repousar. Nesse 
andar, a escada principal fazia a sua chegada junto da porta de uma das três salas da frente, cujas janelas se voltavam 
para a Rua de São José (Líbero Badaró). A primeira, à esquerda, devia ser a sala de espera. A segunda, em posição central 
com relação à fachada, estava decorada com mais empenho, revelando ser o salão principal do sobrado, com consolos, 
sofá, cadeiras de braços, cadeiras singelas, espelhos de molduras douradas, bibelôs e lustre de doze luzes, com 
pingentes (de cristal, provavelmente). A terceira sala parece ter sido usada ao mesmo tempo como estar íntimo e quarto 
de vestir, ou seja, tinha a função de boudoir, ou quarto da senhora. O aposento que lhe ficava contíguo, junto da escada 
de serviço, era o dormitório do casal. Em seguida, e comunicando-se com ele, vinha uma copa de apoio à grande sala de 
jantar de cerimônia. Na peça auxiliar havia mesas e um aparador, onde eram guardados porcelanas e cristais. A sala de 
jantar de cerimônia, por sua vez, ocupava vasto cômodo situado na região central da fachada posterior. Estava 
guarnecida de trinta cadeiras, quatro aparadores, dois sofaletes, oito redomas para abrigar enfeites ou arranjos de flores 
artificiais, etc. Curiosamente, o arrolamento do inventário não faz menção à mesa da sala de jantar (seria ela uma peça 
desmontável?) No andar nobre havia ainda três outras acomodações, onde se dispunham móveis diversos. Como não 
foram arroladas camas nesses quartos, supomos que eles só raramente, ou talvez nunca, fossem usados como 
dormitórios.  
Observamos ainda que no piso de cima se mantinham as mesmas três passagens existentes no pavimento inferior. 
Enquanto duas faziam a interligação entre a parte social de recepção, situada na frente da casa (sala de espera e salão 
principal), e a sala de jantar de cerimônia, no fundo, a terceira era de estrito uso familiar e de serviço, pois comunicava o 
boudoir, o quarto de casal e a escada de serviço com a sala de jantar de cerimônia e a copa do piso superior.  
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147 e- Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira      e Esgotos. Aqui vemos a projeção horizontal do solar do Barão de Itapetininga 

impedindo o prolongamento da Rua Direita em direção ao Morro do Chá. Note-se a ausência 

da projeção da cozinha anexa. 
FONTE: <http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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148- S. Bernardo - village between Cubatão & São Paulo. Aguada de autoria de William 

Burchell, 1827. Detalhe mostrando uma humilde casa com sobrevergas trapezoidais, 

conhecidas como à D. Maria I. Vãos fechados com treliças. 
FONTE: FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell, 1825/1829. Rio de Janeiro: Fundação 
João Moreira Salles, Fundação Nacional Pró-Memória, 1981. 
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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149- Primeiro projeto do monumento comemorativo da declaração da Independência (1826). 

Autoria desconhecida. 
FONTE: TAUNAY, Affonso de E. Guia da secção historica do Museu Paulista. São Paulo:      Imprensa Official do Estado, 1937. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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150- [Monumento funerário]. Autoria desconhecida. Lápis de William Burchell, 1827. 
O monumento paulistano seguia a discrição formal própria do estilo neoclássico. Sua tradição compositiva, 
porém, remontava ao período barroco europeu. O catafalco montado na basílica de  Saint-Denis, França, para o 
serviço fúnebre do rei Luís XIV (1638-1715), por exemplo, apresentava quatro meio-esqueletos, montados em 
estípites, a sopesar objetos de significação fúnebre, ao mesmo tempo que sustentavam uma grande coroa real 
sob o dossel. 
FONTE: FERREZ. O Brasil do Primeiro Reinado... 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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151 a e 151 b- Projetos para os portões do Jardim Público, 1841. O portão de n. 1 é de autoria do 

engenheiro Bresser; os demais, de autoria não identificada. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (ESTADO). APESP. 
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152 - Túmulo de Júlio Frank, 1847. Autoria ignorada. Aquarela de Miguelzinho Dutra. 
FONTE: BARDI. Miguel Dutra. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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153 -Chafariz do Piques, de autoria do  engenheiro militar major Luís José Monteiro. inaugurado 

em 1844. Pormenor de foto de autoria de Militão Augusto de Azevedo, datada de  c.1862/63. 
FONTE:IMAGEM ANAIS ERA MELHORAMENTOS 
REPRODUÇÃO  DIGITAL 
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             154 - Desenho da iluminação do quartel em São Paulo por ocasião da chegada do Imperador, 

em 1846. Autoria atribuída ao major Francisco José de Azevedo.  Aquarela de Miguelzinho 

Dutra. 
FONTE: BARDI. Miguel Dutra. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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155- Portão da Casa de Correção (1851). Foto de autoria não identificada, datada do início do 

século XX.             
Edificado por determinação do engenheiro militar carioca Henrique de Beaurepaire-Rohan, membro do Conselho de 
Engenheiros, o portão da Casa de Correção nunca foi concluído, tendo ficado sem o frontão de coroamento originalmente 
previsto. 
FONTE: SÃO PAULO antigo e São Paulo moderno, 1554 - 1904. 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 

 

 

 


