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MÓDULO 6- Praça do Patriarca 

 

                          Por volta de 1910, já se havia formado consenso entre técnicos e leigos 

sobre a necessidade de abertura de uma praça junto à cabeceira leste do Viaduto do 

Chá, em frente à Igreja de Santo Antônio. Essa ideia comparecia no projeto Freire-

Guilhem, executado pela Prefeitura; era mencionada por Alexandre de Albuquerque 

em seu plano Grandes Avenidas; estava prevista no projeto de Samuel das Neves, 

encomendado pelo governo do estado, e foi finalmente mantida na compatibilização 

desses três planos realizada por Bouvard em 1911. 

                       O cruzamento das Ruas São Bento e Direita –  tradicionalmente conhecido 

como Quatro Cantos, por ser o único cruzamento ortogonal existente na área central 

da cidade –, constituía, na opinião dos urbanistas, um dos locais mais congestionados 

do Centro, e a praça a ser aberta representaria um ponto de distribuição de tráfego 

que auxiliaria na solução do problema viário. 

                       É claro que o viaduto existente, com sua estrutura metálica aparente e de 

aspecto ofensivamente utilitário, teria de ser desmontado e substituído por uma 

construção arquitetonicamente mais decorosa, posicionada de modo centralizado em 

relação ao novo logradouro. 

                    A Lei Municipal n° 1473, de 9 de novembro de 1911, decretou a utilidade 

pública de vários prédios para a abertura da citada praça. Algumas desapropriações 

chegaram a ser feitas, baseadas na Lei Municipal nº 1661, de 10 de março de 1913. 

Mas o estabelecimento de outras prioridades e a ocorrência de dificuldades 

financeiras fizeram com que as desapropriações só fossem retomadas na década de 

1920. O que fez com que o novo espaço público só fosse inaugurado em 1926. 

                   Antes mesmo, porém, de a Praça de Santo Antônio ser aberta, vinha a 

iniciativa privada pondo mãos à obra, ao reconstruir alguns velhos edifícios que se 

revelariam estrategicamente posicionados, entre eles, a centenária casa do Barão de 

Iguape, situada no fundo da futura praça, de acordo com um projeto do escritório de 

Ramos de Azevedo. Pouco antes, fora erguido um prédio na esquina da Rua Direita 

com a Rua São Bento, ao lado da Igreja de Santo Antônio, de autoria de Francisco 

Notaroberto, e em 1912, iniciou-se uma construção de autoria de José Rossi, 
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localizada no terreno antes ocupado por um vasto e vetusto sobrado de taipa, 

residência do falecido brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, e onde funcionou por 

vários anos o conhecido Hotel de França. 

                        Ao ser inaugurada em 1926, a Praça do Patriarca José Bonifácio – nome 

atribuído ao logradouro em 1922, ano do Centenário da Independência do Brasil, e 

reduzido pelo hábito popular para Praça do Patriarca, denominação oficializada em 

1953 –, revelou ser a última intervenção urbanística realizada na cidade a conservar o 

espírito do plano Bouvard, pois nela ainda estavam bem vivas as características 

estéticas do urbanismo europeu oitocentista. 

                          De formato oblongo, tinha três de suas faces fechadas originalmente por 

construções de altura regular e estilo historicista, sendo a quarta inteiramente livre, 

voltada para a ampla perspectiva que se abria sobre o vale do Anhangabaú, com vista 

privilegiada para o Teatro Municipal, o novo prédio da Light e os luxuriantes jardins 

adjacentes.  No centro, erguia-se uma coluna monumental e decorativa 

(erroneamente chamada coluna rostral), cuja serventia era sustentar quatro lampiões 

responsáveis pela iluminação do espaço público. A ironia popular alcunhou-a de 

cabide. 

                    O fato de um dos lados da praça apresentar-se desprovido de construções, 

de onde se podia gozar de um vasto e atraente panorama, conferia, sem dúvida, ao 

logradouro uma característica encantadora e única dentro do espaço da cidade. No 

entanto, a praça haveria de sofrer há alguns anos (2002) uma chocante mutilação, 

com a construção da cobertura  metálica que protege a saída da Galeria Prestes Maia, 

erguida durante a primeira gestão do prefeito desse nome.  

                     Incompreensivelmente, a estrutura, projetada por um arquiteto 

mundialmente reconhecido e premiado, apresenta dimensões de tal modo 

exageradas, que passou a constituir uma absurda barreira visual entre os dois espaços, 

impedindo qualquer tipo de comunicação entre eles e assim anulando a inteiração 

desde o início mantida pelos dois elementos urbanos, praça e vale. A proposta, que se 

pretendia notável, manifestou absoluto desdém para com a história e a integralidade 

espacial daquela parte da cidade, demonstrando, de fato, não estar à altura do talento 

de seu famoso criador.  
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SITUAÇÃO APROXIMADA DOS QUATRO CANTOS ANTERIOR À ABERTURA DA 

PRAÇA DO PATRIARCA 
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Fig.1- Confluência das Ruas São Bento e Direita em 1902, na época em que se 

assentavam os trilhos do bonde elétrico, meio de transporte então introduzido na 

cidade. Foto de autoria atribuída a Guilherme Gaensly. 
                    Fonte:<http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/1900/bonde-rua-direita-1900_grande.jpg> 

 

A Rua São Bento era a única via do Centro que tinha traçado perfeitamente retilíneo, 

remontando sua abertura ao século XVII, quando provavelmente foi alinhada por um ex-

marujo que conhecia o uso da bússola. Embora estreita (seis metros de largura), nunca foi 

alargada, porque o preço do metro quadrado das propriedades situadas ao longo dessa via de 

grande extensão (700 metros) era um dos mais altos da cidade. A esquina vista na foto, 

chamada Quatro Cantos, havia-se tornado a mais congestionada da região central, já que 

passagem obrigatória para todos os que, atravessando o Viaduto do Chá, se dirigiam à parte 

nova da cidade. 

À direita, em segundo plano, vemos o velho solar do Barão de Iguape, uma das mais opulentas 

residências paulistanas na época de sua construção, por volta de 1820, substituída em 1910 

por um moderno prédio comercial de cinco pavimentos, de propriedade de uma herdeira do 

barão, a Condessa Pereira Pinto. O edifício novo, erguido obedecendo a um pequeno recuo, 

teve o projeto elaborado pelo escritório de Ramos de Azevedo, e ocuparia uma posição de 

destaque tão logo a Praça do Patriarca fosse aberta nos anos de 1920, quando então estaria o 

prédio ocupado pela famosa Mappin Stores (1919-1939). 
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Fig.2- Vista da Rua Direita, esquina da Rua São Bento. Foto datada de 1908, de autoria de 

Aurélio Becherini. Colorização digital de Reinaldo Elias.  
                     Fonte:<https://sampahistorica.wordpress.com/2015/02/13/viagem-ao-passado-em-cores/> 

 

Esta imagem, valorizada pela colorização digital, que lhe conferiu grande vivacidade, como se 

fosse uma foto contemporânea, mostra-nos um prédio que, datado de meados do século XIX, 

seria demolido em 1908 para em seu lugar ser levantado um edifício de uso misto, com 

projeto de Francisco Notaroberto.  Dava-se assim continuidade ao processo de renovação das 

edificações localizadas no Quatro Cantos, o qual se havia iniciado algum tempo antes com a 

construção de um sobrado situado na esquina em frente, de propriedade de D. Maria Adiva 

Siqueira Machado. 
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Fig.3- Aspecto do antigo Hotel de França, erguido nos Quatro Cantos. Foto de c. 

1912, de autoria desconhecida. 
                     Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_179.jpg> 

 

O velho solar, construído na década de 1820, fora originalmente moradia do brigadeiro 

Rodrigues Jordão, tio do futuro Barão de Iguape, que habitava o sobrado situado na outra 

esquina à esquerda da foto. Nessa residência  apalaçada por muito tempo funcionou o Hotel 

de França e, na época da foto, a construção mostrava-se decadente, à espera da iminente 

demolição. 

 

 

 

 

 



172 
 

 

Fig.4- Vista dos Quatro Cantos. Foto de autoria desconhecida, 1916. 
                    Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_180.jpg> 
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Aqui se vê, à extrema direita da imagem, parte da construção erguida por Francisco 

Notaroberto, e, no centro, o edifício erguido por José Rossi.  

As plantas do edifício de Rossi foram submetidas à Prefeitura em 1911. No ano seguinte, 

porém, novas plantas foram apresentadas e aprovadas. Possuía lojas no térreo e escritórios 

nos pavimentos superiores, estando ainda previsto num dos andares um apartamento de uso 

residencial. 

Quando as plantas foram apresentadas pela primeira vez, o engenheiro municipal 

encarregado de analisá-las reparou que o prédio ficaria com um canto arredondado na 

esquina, contrariando as demais construções recentes erguidas na confluência das Ruas São 

Bento e Direita, que exibiam canto quebrado. Por uma questão de coerência –  e conforme o 

Padrão Municipal vigente desde 1889,–  propôs fosse executado um canto desse tipo no 

projeto em aprovação.  

Na reformulação dos planos datada de 1912, o canto arredondado persistia, mas o engenheiro 

municipal que então examinou o caso não criou objeções à sua execução. É que na época 

tramitava na Câmara Municipal um projeto de lei que em seu artigo 1º dava preferência aos 

cantos arredondados nas edificações erguidas em cruzamentos de ruas, lei aprovada apenas 

onze dias depois de o técnico municipal ter dado o alinhamento à nova construção (Lei 

Municipal n° 1585, de 3 setembro de 1912). 

O projeto de Notaroberto, por sua vez, compunha-se de quatro prédios geminados, com lojas 

no térreo e, aparentemente, escritórios no primeiro e segundo andar. Na esquina, como de 

hábito, havia um torreão. Ao dar o alinhamento, o engenheiro municipal estipulou que o 

canto cortado deveria ser igual ao do edifício dianteiro já reconstruído, propriedade de D. 

Maria Adiva.  

 Pelo exame do corte transversal incluso no plano aprovado pela Prefeitura, verifica-se que a 

intenção original era realizar a obra de acordo com as técnicas construtivas correntes (paredes 

autoportantes de tijolos e telhado), mas por informações contidas num artigo datado de 1909, 

publicado em periódico editado em francês (Le Messager de São Paulo), sabemos que a 

construção se havia tornado o primeiro edifício comercial a ser erguido com estrutura de 

“cimento armado” no estado de São Paulo.  O artigo não só atribuía a Francisco Notaroberto a 

autoria do projeto, como também a responsabilidade pela execução dessa edificação notável, 

que acabou guindada à condição de marco inicial de uma nova fase técnico-construtiva da 

arquitetura paulistana. 

A construção de Notaroberto também  sofreu modificações superficiais durante a execução,  

diferenciando-se das plantas aprovadas pela Prefeitura. Houve alteração do ritmo das 

envasaduras e substituição do repertório ornamental clássico pelos característicos ornatos do 

estilo Secessão Vienense, que ainda conservava, em 1908, o sabor de novidade. 
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Fig.5- Perspectiva de Rua Direita, em direção ao vale do Anhangabaú, na altura do 

cruzamento com Rua São Bento. Foto de autoria desconhecida, 1914. Acervo 

Tesouros da Cidade, Biblioteca Mário de Andrade. 
                   Fonte:<http://docvirt.com/DocReader.Net/DocReader.aspx?bib=FOTOS&pesq=> 

 

Na imagem acima podemos observar, à extrema esquerda, um aspecto da construção erguida 

por Notaroberto, reconhecendo-se claramente a ornamentação secessionista então adotada 

na decoração das fachadas. À extrema direita, topamos com o imóvel de D. Maria Adiva, o 

primeiro edifício a renovar os Quatro Cantos, exibindo o seu canto cortado, agenciamento 

observado por duas das construções levantadas depois nas esquinas próximas, mas não 

acatado pelo prédio de José Rossi. Na época, como solução de esquina, o canto arredondado 

passaria a ser mais valorizado que o canto quebrado. 
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Fig.6- Outra imagem dos Quatro Cantos, também datada de 1914. Foto de autoria 

desconhecida. 
                      Fonte:< http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_049.jpg> 

 

Nesta foto, tomada em direção oposta à da imagem anterior, podemos observar três das 

construções então recentemente erguidas no Quatro Cantos. À extrema direita, o edifício de 

Notaroberto, com seu canto cortado na esquina (não visível), a seguir, ao fundo, o prédio de 

Rossi, com seu canto arredondado, na interseção das Ruas Direita e São Bento, e do outro 

lado da rua, à esquerda, parte do Edifício Barão de Iguape, que também estava provido de 

canto cortado, situado na mesma confluência de ruas. 
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Fig.7-  Aspecto da cabeceira do Viaduto do Chá voltada para a Rua Direita, num 

tempo anterior à abertura da Praça do Patriarca. Foto de autoria desconhecida, 

1916. 
                   Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_178.jpg> 

 

À extrema direita, vê-se a luxuosa construção residencial que o Conde de Prates mandou 

erguer para si após a desapropriação e demolição de seu palacete localizado no lado esquerdo 

do viaduto (na verdade, o conde nunca habitaria o novo imóvel). Ao fundo, à esquerda, pode-

se observar construções que seriam derrubadas no início da década de 1920 para a abertura 

da Praça do Patriarca.  
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Fig.8- - Transcrição aproximada, feita pelo Autor, de documento original depositado 

no Arquivo Histórico de São Paulo: Cadastro dos prédios a expropriar para a construção da 

nova Praça de Santo Antônio. Anexo ao processo referente à Lei nº 1473, de 9 de 

novembro de 1911. CMSP – Conselho de Vereadores –Legislação. CAIXA 068. 
                           Fonte: Supervisão do Acervo Permanente. AHSP. 
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Nesta planta estão discriminados os imóveis que deveriam ser expropriados e demolidos para 

a abertura da futura Praça do Patriarca. De todos eles o mais valorizado na época era o 

sobrado de n° 23 da Rua de São Bento, de recente construção (já existente em 1908). As 

expropriações autorizadas por lei de 1911 começariam a ser efetuadas dois anos depois, mas 

uma vez interrompidas, só foram retomadas no princípio da década de 1920. 
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Fig. 9- Vista da Praça do Patriarca. Foto de autoria desconhecida, c.1926.  
                     Fonte:<http://tudoporsaopaulo1932.blogspot.com.br/2010/12/o-relogio-do-mappin.html> 

 

Na imagem acima podemos identificar três das construções sobreviventes do antigo Quatro 

Cantos que haviam sido reconstruídas nos primeiros anos do século XX. À extrema direita, a 

primeira construção urbana a ser edificada em São Paulo com estrutura de concreto armado, 

de autoria de Francisco Notaroberto (1908). Ao fundo, fechando a perspectiva, o prédio de 

autoria de José Rossi (1912), e no centro da imagem, o Edifício Barão de Iguape (1910), onde 

funcionavam as lojas Mappin. Esses três imóveis haviam sido erguidos antes da abertura da 

praça, mas, uma vez expostos, assumiram um papel de grande relevância na composição da 

fisionomia arquitetônica do logradouro. 
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Fig.10- Outro aspecto da Praça do Patriarca. Cartão postal dos anos de 1930. Foto de 

autoria desconhecida. 
                      Fonte:<https://sampahistorica.wordpress.com/2015/01/21/patriarcha/> 

 

Tão logo aberta, a Praça do Patriarca passou a figurar em cartões postais da cidade, 

demonstrando quão admirado era então o novo logradouro, tanto pela população paulistana 

quanto por visitantes estrangeiros. Ao fundo, à direita, o prédio das Lojas Mappin; à esquerda, 

o Edifício Lutetia (pronuncia-se Lutécia), concluído na época da inauguração da praça. Ao 

fundo, no centro, atrás da  alta coluna ornamental, a construção oitocentista (1886) que 

sediou o Banco do Brasil. Uma vez reformada e ampliada em altura, passou a abrigar a Casa 

Fretin a partir de  1924.  

De traçado regular e convenientemente arruada, arborizada e mobiliada,  a praça constituía 

um ambiente urbano de grande harmonia, com construções particulares de alturas 

compatíveis e estilo arquitetônico coerente.  
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Fig.11- Mais uma imagem da Praça do Patriarca, agora voltada para a face que permitia a 

apreciação do amplo cenário urbano construído a partir da gestão Antônio Prado e dos 

dois prefeitos imediatamente sucessores. Foto de autoria desconhecida, fins da década de 

1920. 
                      Fonte:<http://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/praca-do-patriarca> 

 

 

 

A vista permite captar a aura de elegante metrópole estrangeira que emanava desse agitado 

recanto paulistano. Embora os edifícios viessem ganhando altura desde a construção do 

Edifício Guinle com oito pavimentos em 1912, e já se encontrasse então concluído o Martinelli 

com 30 pavimentos, nesta parte da urbe se corporificavam de modo exemplar os padrões 

técnicos e estéticos do urbanismo europeu do final do século XIX, reverenciados pelos 

primeiros prefeitos paulistanos.  
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Fig.12- Edifícios comerciais construídos na época da abertura da Praça do Patriarca. 

Cartão postal de fins da década de 20, edição Krugner (?), São Paulo. Foto de autoria 

desconhecida. 
                           Fonte:<http://tudoporsaopaulo1932.blogspot.com.br/2013_01_01_archive.html/> 

 

 

Embora apresentando dez pavimentos de altura, essas construções conservavam a linguagem 

arquitetônica preconizada pelos técnicos da Prefeitura do tempo dos primeiros prefeitos 

paulistanos. À esquerda, Edifício Caio Prado, com solução de fachada inspirada nos prédios 

norte-americanos; à direita, Edifício Lutetia, cujo estilo remetia à influência da arquitetura  

Beaux-Arts, com decoração hipertrofiada e falsas mansardas perfuradas de lucarnas.  
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Fig.13- Matéria ilustrada publicada no n.13, da Revista da Semana, de 20 de março de 

1926, ano 27, exaltando as construções de grande altura existentes na cidade de São 

Paulo. 
Fonte:<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=025909_02&pasta=ano%20192&pesq=edifica%C3%A7%C3%B5es

> 
 

 

 Na década de 1920, a verticalização dos edifícios comerciais da capital paulista era motivo de 

orgulho para a população, já que considerada legítima marca de progresso. A influência 

francesa do tempo do plano Bouvard, quando se defendia a construção de imóveis com altura 

moderada (cerca de seis pavimentos), fora superada pela influência norte-americana, com 

suas metrópoles cheias de arranha-céus.  Embora em São Paulo já existisse o Sampaio 

Moreira com 14 andares e estivesse em construção o futuro Edifício Martinelli, visto no canto 

direito inferior da imagem acima (perspectiva do projeto inicial), a maioria das edificações 

altas da cidade possuía cerca de 9 ou 10 andares. Acima do Martinelli, temos o Edifício Caio 

Prado, localizado na Praça do Patriarca. No canto superior esquerdo e no canto superior 

direito vemos duas imagens do Edifício Lutetia, também erguido na mesma praça, 

fotografado em diferentes estágios de construção. Entre os demais edifícios, distinguimos o 

Sampaio Moreira, no canto inferior esquerdo, e, logo acima, o Palacete Santa Helena. 
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Fig.14- Eloquente imagem da cobertura atual que protege a saída da Galeria Prestes Maia, 

sem dúvida uma demonstração de profundo desrespeito pelo espaço público. A estrutura 

porticada, de tamanho avantajado, impede tanto a percepção dos edifícios que circundam 

a praça, quanto isolam esse espaço público do resto da cidade. Foto da autoria de 

Dornicke, 2008. 
                           Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_do_Patriarca#/media/File:Pra%C3%A7a_do_Patriarca_02.JPG> 
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CONCLUSÃO 

 

As transformações urbanas de São Paulo aqui estudadas ocorreram num momento 

em que o urbanismo internacional e a arquitetura europeia procuravam trilhar novos 

caminhos, propondo novas soluções. Enquanto a inculta e deslumbrada São Paulo 

tomava como parâmetro as realizações monumentais do Ecletismo internacional e 

procurava por vezes impor uma meticulosa censura de fachadas na defesa de uma 

arquitetura que no mundo ocidental ficava cada vez mais ultrapassada, a Europa 

ousava experimentar novas linguagens, para além do Art Nouveau e o Secessão de 

Viena, dos quais a capital paulista conheceu poucos exemplares. Já em 1908, em 

Viena, Adolf Loos (1870-1933), um dos pioneiros da arquitetura moderna, 

argumentava num ensaio ser o abuso da ornamentação arquitetônica um verdadeiro 

crime. Enquanto aqui, os edifícios continuavam sobrecarregados de ornatos 

historicistas e os primeiros tímidos ensaios rumo à arquitetura moderna só surgiriam 

muito tempo depois, no final dos anos de 1920, destacando-se ainda em meados do 

decênio seguinte o ornamental Art Déco, de tendência norte-americana.  

                        O fortalecimento da tendência ianque de privilegiar edifícios de grande 

porte desacoroçoaria, porém, qualquer tentativa de uniformização de alturas das 

edificações na cidade, até então ardentemente defendida pelos admiradores de Paris. 

Já nos anos 1920, ao contrário, exaltava-se na imprensa o número significativo de 

recentes construções de vários pavimentos existentes em São Paulo, algo visto então 

como nítido sinal de progresso econômico e cultural. A par disso, o crescimento da 

cidade e o incremento do número de veículos automotores em circulação levariam as 

autoridades nos anos futuros a cogitar outras soluções viárias. Alargamentos e 

aberturas de ruas e avenidas passariam a constituir importantes sistemas viários, cuja 

construção desencadearia mais uma vez intensas campanhas de demolições e 

reconstruções, levando a tão ansiada São Paulo do início do século XX, moldada pela 

cultura européia, ao rápido desaparecimento. 
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