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o presente capítulo procuraremos rastrear a introdução e o desenvolvimento dos 

novos conceitos de higiene e conforto na arquitetura paulistana da época imperial. 

Entre os vários programas em uso na capital paulista, sobretudo durante a parte 

final desse período – a maioria dos quais de recentíssima adoção (edifícios fabris, hoteleiros, 

ferroviários, bancários, burocráticos, etc.) –, selecionamos os três gêneros de construção a que 

os novos conceitos, decerto, foram então mais escrupulosamente aplicados: os edifícios 

residenciais, os edifícios hospitalares e os edifícios escolares. 

 

5.1 - Aplicados aos edifícios residenciais  

 

 Tão significativo quanto a evolução das técnicas construtivas na arquitetura paulistana 

durante o Império foi o processo de assimilação dos novos conceitos de higiene e conforto, 

reflexo de uma verdadeira revolução de ideias e costumes ocorrida no âmbito da vida burguesa 

da Europa a partir da segunda metade dos Setecentos, conhecida sob a denominação de 

higienismo1. 

N 
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  Na realidade, os novos métodos de construção que começavam a ser observados na 

cidade correspondiam justamente a esses novos conceitos. A entrada da pedra e do tijolo em 

fundações de edifícios de taipa, ou erguidos consoante outros sistemas, tinha como objetivo 

fundamental defender as construções contra a umidade, fosse ela proveniente do solo ou 

originada das águas das enxurradas, evitando-se desse modo a desestabilização das estruturas 

e o comprometimento da saúde dos moradores. 

  Outro aperfeiçoamento de grande valia introduzido no tempo das primeiras 

experiências da técnica tijoleira e do estilo neoclássico na cidade, ou um pouco antes, foi a 

criação de caixas de ar nas edificações, com o fito de manter o primeiro pavimento afastado do 

terreno, espaço que no Brasil tomou o nome de porão. Teve origem assim um tipo de 

edificação intermediário entre a casa de sobrado e a casa térrea, o qual veio dignificar o habitar 

em casas de um só pavimento, próximo do chão, mas não em contato com ele: a casa 

assobradada ou abarracada2. 

  Até a etapa anterior não havia meio-termo: as famílias de posses residiam nos altos 

dos sobrados e as outras camadas sociais, remediadas ou de poucos recursos, em térreos onde 

o piso não se elevava acima do nível do chão. Entre as razões do desprestígio social da casa 

térrea achava-se a proximidade havida entre o recesso do lar e os fortes ruídos, os intensos 

odores urbanos e os possíveis olhares furtivos dos passantes (contra os quais as famílias se 

protegiam com rótulas e, mais tarde, com venezianas fixas no terço inferior dos vãos ou ainda 

com “transparentes”). A raz~o principal, contudo, era a constante exposiç~o { umidade que se 

originava do lençol freático, provocadora de perigosas emanações de caráter deletério, 

conforme as convicções médicas da época. Segundo se acreditava, a umidade, aliada à falta de 

ventilação das madeiras, apodrecendo rapidamente o vigotamento do assoalho, contribuía 

para tornar insano esse tipo de habitação, ficando a saúde dos habitantes exposta a inúmeras 

doenças. Nas casas assobradadas, as caixas de ar ventiladas por respiradouros evitavam a 

deterioração das madeiras do piso, assim como impediam que a umidade por capilaridade e as 

invisíveis exalações mefíticas que as acompanhavam atingissem o interior das residências3. 

                  Havia ainda outra razão para o temor de morar em térreos: a proximidade do lixo 

abandonado nas ruas pouco limpas das cidades do Império. Num artigo coletado por Gilberto 
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Freire (1900-1987) no Diario de Pernambuco do dia 18 de agosto de 1855, o autor, Dr. Carolino 

Francisco de Lima, médico, alertava os europeus ainda não aclimatados no País sobre os riscos 

que corriam: 

Se aos habitantes do Brasil e mesmo aos indigenas cumpre fugir dos perigos de uma 

temperatura elevada, humida e variavel, vivendo ou habitando em casas de sobrado 

como tambemde não se exporem despidos á influencia do ar – aos estrangeirosrecém 

chegados esta regradeve seraindacom mais rigor observada. A habitação em casas 

terrias he sempre uma das peores, principalmente no Brasil, cuja temperaturahe 

respeitavel;porque o ar carregado de miasmasque se desprendem das materias 

animaes e vegetaes em putrefacção, occupa por seu peso especifico as camadas 

inferiores da atmosfera, e exerce sua acção deleteria. Entretanto que a altura de um 

primeiroandar he quanto basta para pôr á abrigo o homem destes effeitos nocivos; por 

que o ar carregado de miasma, em geral, não pode chegar a uma tal altura, e quando 

chegue já he rarefeito, purificado em parte, e não se torna tão nocivo. E tanto mais 

necessario se faz entre nós este preceito, que as nossas ruas, se não são 

verdadeirosfocos de infecção, pela inconstanciano aceio, servem ás mais das vezes de 

deposito aos lixos das casas particulares, mormente á noite, que das sacadas lançam 

aguas carregadas de principios de facildecomposição [quer dizer, o conteúdo dos 

urinóis, como veremos adiante] etc.,etc.4 

 A casa com porão, nova solução arquitetônica, revolucionária para a arquitetura 

doméstica brasileira, já havia recebido grande incentivo à sua adoção no Rio de Janeiro de 

18085.  Por meio de um edital, o intendente geral de polícia da Corte, Paulo Fernandes Viana 

(1758-1821), decidira eliminar a casa térrea do centro da cidade, como forma de honrar a 

presença da Família Real entre nós. Por estar associada à ideia de desprestígio social e total 

falta de conforto, em contraposição aos edifícios de sobrado, considerados motivo de orgulho 

para qualquer aglomeração urbana daquele tempo, Viana declarou as casas térreas indignas de 

continuar figurando na parte mais nobre do novo domicílio da Corte portuguesa, devendo por 

isso serem substituídas por prédios de porão, ditos “assobradados”6. Aqui em São Paulo, 

porém, os primeiros exemplares arquitetônicos providos de porão só podem ser surpreendidos 

em fotos de Militão Augusto de Azevedo (1837-1905) datáveis do princípio dos anos de 1860, 

exemplares esses com características arquitetônicasde meados do século XIX. As caixas de ar, 

ou porões, deixavam-se trair então pela grande diferença de altura existente entre as soleiras 
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das portas de entrada e os peitoris das janelas ou pelas esporádicas e minúsculas aberturas 

vazadas nos embasamentos, as quais não participavam da composição arquitetônica dos 

frontispícios7. Anos depois, esses respiradouros nelas se incorporariam, tornando-se maiores e 

de formato circular, sempre providos de aros de cantaria e rosetas de ferro fundido. 

   Em locais onde não era possível introduzir caixas de ar, podia-se mandar proceder à 

impermeabilização, que naquele tempo era conseguida por meio da aplicação direta sobre o 

piso, de asfalto ou betume importado8. Já em 1852 o engenheiro alemão Hermann Bastide 

havia ganho a concorrência para o asfaltamento do pavimento térreo da cadeia municipal9. 

Cuidado que indubitavelmente também era tomado nas coberturas de terraços que 

começavam a aparecer em São Paulo, a fim de evitar a infiltração das águas das chuvas. 

   A sanidade do novo método de construir, que então era posto em prática na cidade, é 

confirmada pelas recomendações feitas pelo Dr. Ernesto Benedito Ottoni, em 1854, para a 

construção do hospital de morféticos da Capital: alicerces de alvenaria de pedra, certamente 

formando caixas de ar, paredes de tijolos, com espessura suficiente para o bom isolamento 

térmico, e janelas dispostas na orientação leste-oeste, o que impediria a entrada do vento frio e 

úmido vindo do sudeste e possibilitaria a penetração profunda da luz solar matinal direta no 

interior do edifício10.  

   Outro avanço técnico-construtivo apresentado pelas edificações da época foi a 

remoção das treliças, chamadas também adufas ou rótulas, que até o início do século XIX 

guarneciam sistematicamente as aberturas dos prédios residenciais e monásticos (figs.75 e 

76). As primeiras construções a abandonar esses dispositivos de reclusão e tamisação de luz 

foram as casas ricas, os sobrados, já providos de vidraças em 1819 segundo Saint-Hilaire (1779-

1853). Grande parte das casas térreas, porém, só sob força de disposição legal (1873) é que 

começaram a perdê-las em definitivo. A razão principal dessa persistência era que as rótulas 

impediam o devassamento do interior das casas pelos transeuntes e vizinhos e que, muito 

provavelmente, as vidraças estavam por seu custo fora do alcance da maioria dos moradores 

de casas térreas. Enquanto os proprietários de casas de locação não as modernizavam, 

decerto, porque este benefício não iria produzir aluguéis suficientemente altos que 

compensassem o investimento. Além de serem consideradas inestéticas e indicadoras de 
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“barbaros costumes”, eram responsabilizadas pela obscuridade e abafamento do interior das 

moradias brasileiras; outra ameaça à saúde pública portanto11. 

 Logicamente as primeiras construções a sentir os efeitos dos novos conceitos 

salubristas que atingiu a cidade de São Paulo nos meados do Oitocentos foram os sobrados 

pertencentes aos níveis mais altos da sociedade. A difusão dos novos preceitos deve ter sido 

influenciada pelos higienistas radicados na Corte, que lutavam entre outras coisas pela 

introdução de luz direta e ar em todos os compartimentos das casas. Procuravam persuadir 

igualmente a que se empregassem materiais de construção de boa qualidade, que não 

propiciassem a concentração de umidade nas paredes, tal como acontecia com a cal de 

mariscos e com os tijolos cheios de impurezas, tão comuns nas construções de todo o 

Império12. 

 Os primeiros passos em direção à melhoria das condições de iluminação natural dos 

obscuros interiores das casas brasileiras foram dados com o Neoclassicismo, por meio do uso 

de claraboias e lanternins, habituais desde o Classicismo francês nos tetos de saguões e caixas 

de escada de palácios e palacetes europeus13. Sabemos, por exemplo, que em São Paulo a casa 

de chácara de Martinho da Silva Prado (1811-1891), situada junto da Igreja da Consolação, 

estava provida de um lanternim cônico de vidro, muito provavelmente instalado numa reforma 

datada de 185214. E as primeiras casas rigorosamente neoclássicas da cidade, a de Fidélis 

Nepomuceno Prates (1782-1875) (figs.168 a e 168 b) e a de José Maria Gavião Peixoto (1821?-

1883) (fig.166 a), iniciadas nos anos de 1850, também exibiam elementos semelhantes. Esses 

dispositivos de iluminação zenital podiam ser facilmente adotados, pois não implicava sua 

instalação nem em implantação especial do prédio, nem em alteração do agenciamento 

interno tradicional, diferentemente da abertura de janelas em todos os cômodos. Este último 

recurso só se tornaria possível graças à criação de pequenos poços de iluminação ou à 

observância de afastamentos das edificações em relação às divisas laterais dos lotes, recuos 

característicos das residências suburbanas, como veremos adiante. 

   Um dos pontos mais atacados pelos sanitaristas da Corte e que mais espanto produzia 

nos estrangeiros que nos visitavam eram as tradicionais alcovas, cubículos sem luz direta, 

providos de portas envidraçadas quando se abriam para peças de recepção. Chamadas neste 
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caso de “camaras nobres”15, esses repartimentos eram, sempre que possível, decorados e 

mobiliados com grande luxo e destinados ao acolhimento de hóspedes16. Os aposentos da 

família, às vezes chamados de quartos, também estavam em geral desprovidos de aberturas 

para o exterior. O médico sanitarista Francisco de Paula Cândido (1805-1864), na Corte de 

1851, já se manifestava com críticas a propósito do plano dos sobrados das camadas médias de 

seu tempo: 

huma fatal alcova, dormitorio predilecto; escura e modesta sala com hum corredor 

escuro; huma sala de jantar, de costura, de tudo, excepto de saude, pouco mais escura 

que a sala da frente, mas munida de infallivel alcova, mediante ou não outro 

corredor[...]17 

 

  A razão mais provável para o hábito, agora tido como malsão, de dormir em total 

isolamento em relação ao exterior, a par da segregação familiar típica das sociedades de 

tradição cultural ibérica, foi a sobrevivência de crenças da velha medicina lusitana, que via na 

má influência dos astros e dos fenômenos meteorológicos (determinados tipos de vento ou 

tempestades com descargas de eletricidade atmosférica, por exemplo) as causas de inúmeras 

moléstias epidêmicas e endêmicas. Decerto os adormecidos, durante o repouso noturno, 

estariam mais sujeitos aos malefíciosdas estrelas, das conformações planetárias e até da luz da 

lua18, advindo talvez daí o costume de as pessoas se recolherem à parte mais interna das 

habitações. Baseados contudo em teorias neo-hipocráticas sobre a gênese das doenças, que 

preponderaram no Oitocentos, os higienistas passaram a pregar justamente o contrário: 

salubres eram os ambientes expostos à ventilação permanente e à abundante osculação 

solar19. Reparemos, porém, que ainda em pleno 1855, o Dr. Carolino Francisco de Lima, de 

Pernambuco, já anteriormente citado por ter alertado os estrangeiros recém-chegados dos 

perigos que corriam ao morar em construções térreas no Brasil, alertava-os ao mesmo tempo 

contra o ar nocivo das cidades brasileiras. Simplesmente, tais como os habitantes do Brasil e os 

indígenas (isto é, os brasileiros natos), não deviam os estrangeiros se expor despidos à 

influencia deletériado ar externo20. Isso, deduz-se, era resquício de um tempo em que era 
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considerado temível o ar vindo do exterior, sendo mais seguro para a saúde trancar-se dentro 

de casa, e recolher-se às alcovas na hora de dormir21. Contra o constante ar viciado dessas 

peças sem ventilação (ar viciado, sim, mas, ao que parece, tido como mais seguro que o de 

fora), só restava recorrer a fumigações aromáticas purificadoras –em geral, feitas com 

alfazema, resina, enxofre ou breu, este último mais eficaz aos olhos dos contemporâneos–, 

fumigações que ainda no Dezenove não eram vistas como mero paliativo do mau cheiro, mas 

como capazes de produzir uma verdadeira desinfecção, já que o fartum em si era considerado 

agente patogênico22. 

 No Correio Paulistano de 1858 aparecia a tradução do segundo capítulo de O Brasil e os 

brasileiros, de autoria dos pastores norte-americanos Kidder (1815-1891) e Fletcher (1823-1901), 

livro editado um ano antes nos EUA, em que esses estrangeiros criticavam os hábitos nacionais 

vigentes: 

[os brasileiros] querem boas salas, no entanto [...] dormem em uma alcova sem 

janellas, que se parece com os quartos de uma masmorra.23 

 

                  A publicação dessas palavras na imprensa diária de então nos induz a pensar que 

parcela da sociedade paulistana daqueles dias começava a se convencer da pertinência das 

críticas feitas pelos higienistas e pelos observadores estrangeiros aos mais entranhados 

costumes do povo brasileiro. No início dos anos de 1850 já era condenado o lamentável estado 

sanitário da Capital; a propósito das habitações, um indivíduo que se assinava A.B., e se dizia 

amigo do progresso material, declarava cheio de ironia: 

As nossas casas são arejadas e ventiladas por dentro e por fora [...]24. 

   Por meio de anúncios de periódicos constata-se que as novas condições de salubridade 

não tardaram a ser assimiladas, pois logo no princípio da década seguinte (1861) proprietários 

passaram a fazer questão de destacar a existência de quartos com janelas nas casas de aluguel 

ou postas à venda: 
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Aluga-se a casa n. 37 da rua da Constituição, contendo nove acommodações separadas, 

e todas com janellas. 

Trata-se na ladeira do Porto-geral n.1325 

 

                  O que acontecia, porém, é que no Brasil a renovação das construções residenciais 

urbanas se dava de modo muito lento e isso fazia com que as casas velhas, que constituíam a 

maior parte do patrimônio edificado das cidades e povoações, conservassem até fins do século 

XIX as incômodas e insalubres alcovas. No Correio Paulistano de 10 de abril de 1877 transcrevia-

se um artigo aparecido anteriormente na Revista Agricola Commercial em que se lamentava a 

ausência de aposentos com janelas na maioria das casas do País: 

 Triste cousa é que na maior parte das moradias se não achem quartos alguns de 

dormir, propriamente ditos, mas somente alcovas sepultadas, no meio da casa, sem 

janellas, e em geral tão estreitas, e de tão mesquinhas dimensões, que uma vez 

cerradas as portas mal podem os desgraçados habitantes tomar folego! 26 

    De fato, as moradias dos estratos privilegiados vinham passando desde algum tempo 

por importantes alterações programáticas, na busca de corresponder às novas necessidades 

burguesas que iam surgindo no seio daqueles mesmos estratos: a de maior intimidade e 

isolamento dos membros da família, por exemplo, satisfeita por meio da independência das 

acomodações. Malgrado continuassem interligados por portas de comunicação (o que era 

muito prático, pois, se preciso, facilitava o rearranjo interno das habitações), os 

compartimentos deveriam ser doravante acessíveis obrigatoriamente através de áreas de 

circulação, sendo esse novo tipo de agenciamento devidamente valorizado nas ofertas de 

imóveis publicadas em jornais, tal como vimos no anúncio de 1861 acima transcrito 27.  

   É possível também que várias organizações domésticas daquele tempo já se 

estruturassem com esquemas de circulação diferenciados do ponto de vista funcional e social. 

A casa do Barão de Itapetininga (1799-1876), por exemplo, construída por volta de 1830, seria 

uma das primeiras construções residenciais paulistanas a apresentar duas portas de entrada 

localizadas simetricamente nas extremidades do frontispício (fig.147 a). Uma delas, a nobre, 

situada no eixo da Rua Direita, permitia a entrada do visitante num grande saguão provido de 
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escada, por meio da qual atingia o primeiro andar (piano nobile), onde seria convenientemente 

recebido. A outra porta, posicionada na extremidade esquerda da fachada, dava acesso a 

compartimentos situados no nível da rua (já de exclusivo uso doméstico), à escada de serviços 

e ao fundo, onde sabemos ter havido um apêndice de um só pavimento, certamente ocupado 

pela cozinha 28. Essa tipologia reaparecia em outros sobrados paulistanos datados dos meados 

do século. Seguiam esse mesmo partido de duas portas de ingresso o solar do Barão da Limeira 

(1813-1872), datado de 1853 (fig.241 a), um sobrado na Rua Alegre fotografado por Militão por 

volta de 1862, e ocupado tempos depois por Augusto Cincinato de Almeida Lima (1835?-1907), 

e talvez o palacete de José Maria Gavião Peixoto (neste caso específico, a moradia 

eraaparentemente servida por três entradas distintas). 

   Contudo, o esquema de circulação doméstica prevalecente nas casas de alta categoria 

durante o Império era o de corredor longitudinal, com posição centralizada em relação à 

fachada principal. A nosso ver foi esta solução introduzida em fins do século anterior, 

conjuntamente com os princípios de simetria axial e regularidade até então ignorados pela 

arquitetura privada paulistana. A casa da chácara de Miguel Carlos Aires, procurador da Coroa 

entre 1786 e1788, datada dos últimos anos do setecentismo (a chácara fora desmembrada de 

uma propriedade maior em 1784), já apresentava acesso centralizado em relação à elevação 

que deve ser encarada como a mais importante, a lateral voltada para a cidade29 (fig.117 a). Do 

mesmo modo, a casa da chácara do coronel Luís Antônio Neves de Carvalho (fig.116 a), depois 

pertencente ao brigadeiro Tobias (1794-1857), situada entre as Ruas da Luz e de Santa Ifigênia, 

cuja construção também parece remontar ao fim do século XVIII (1797-1798), tinha uma porta 

de entrada centralizada na fachada principal, fazendo-nos adivinhar a existência interna de um 

corredor central, disposto longitudinalmente, por meio do qual se tinha acesso às diferentes 

acomodações30. 

                  Com relação aos ingressos principais das residências urbanas paulistanas, sempre 

protegidos por pesadas portas, devemos recordar que em São Paulo, tal como nas demais 

povoações brasileiras, se cultivava, naqueles dias de poucos incidentes criminais, o hábito de 

deixá-las abertas de par em par durante o dia todo, em sinal de hospitalidade. O visitante 

chegava, penetrava no corredor ou no saguão e depois de bater palmas era atendido por um 
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serviçal que vinha prontamente a seu encontro, conforme o hábito comum observado no Rio 

de Janeiro por John Luccock, em 1808, e por Debret (1768-1848), entre 1816 e 1831. Para 

impedir que estranhos avançassem além do permitido, sempre havia uma porta, em geral 

vazada, no fundo do corredor ou no alto da escada a barrar o acesso do estranho à parte mais 

interna da casa. A crônica paulistana e os velhos processos-crimes nos dão notícia desse 

costume generalizado. Casas havia em São Paulo que por pertencerem a personagens muito 

ilustres, ou muito populares, funcionavam como pontos de referência para a população em 

geral. A casa térrea do cônego Ildefonso Xavier Ferreira (1795-1871) erguida na esquina do 

Largo de São Gonçalo (Praça João Mendes) com a passagem para o Largo do Pelourinho (início 

da atual Avenida da Liberdade), por exemplo, que descobrimos em nossas pesquisas tratar-se 

de uma construção datada de 1857 (fig.161 a), era sempre procurada pelos moradores das 

redondezas que vinham assistir alguma função no teatro São José ou nos circos da cidade. 

Como chegavam à cidade à noite, provindos de subúrbios sem iluminação pública (bairros da 

Glória, da Liberdade e proximidades), dirigiam-se ao corredor da casa do cônego para aí 

depositar suas lanternas e lampiões, utensílios resgatados logo após o final do espetáculo31. O 

proprietário, muito satisfeito com a ajuda que prestava, ia ao ponto de deixar no corredor uma 

lata de azeite e caixas de fósforos (os famosos joncopingues) para maior comodidade dos 

amigos e conhecidos. Sabemos também do caso ocorrido com um escravo que, passadas as 

nove horas da noite, se insinuou embriagado no corredor da casa do Barão de Iguape (1778-

1875), situada na Rua São Bento esquina da Rua Direita, para acender um cigarro no lampião 

mantido aceso no local. Imprudência que quase lhe custou a vida por ter sido vítima de uma 

tentativa de assassinato 32.   

    Retornando porém ao assunto que aqui nos retém a atenção, convém ressaltar que a 

existência de diferenciação e hierarquização das áreas de circulação doméstica em certos 

exemplares residenciais paulistanos33, característica inferidas, sobretudo, a partir de indícios 

externos registrados em documentos iconográficos  e por nós utilizados na ausência de 

qualquer outra prova material , leva-nos a imaginar que naquela altura o convívio cotidiano 

com a escravaria e com as tarefas domésticas começava a ser visto como algo indesejável, que 

deveria ser  mantido afastado da presença dos moradores sempre que possível. Atitude que 
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com o passar do tempo levaria os proprietários a preferir criados brancos e europeus, pois 

então seria o desempenho destes últimos o que melhor se coadunaria com a nova escala de 

valores e com os novos modelos comportamentais adotados pelos patrões. 

   À semelhança do que ocorria na Corte e em outras cidades importantes do Brasil 

imperial, as habitações de luxo da segunda metade do século XIX apresentavam internamente, 

além da diferenciação funcional das áreas de circulação, uma evidente tendência à 

extroversão, até então desconhecida, materializada principalmente na hipertrofia dos espaços 

de sociabilidade. Nos sobrados mais finos, muitas salas, inclusive térreas, serão a partir de 

então destinadas a usos nobres bem específicos: sala de bilhar, biblioteca, gabinete ou 

escritório, sala de espera, de costura, de música, etc.34 Essa especialização levou, inclusive, ao 

surgimento, em algumas casas, de duas salas de jantar, a de cerimônia e a íntima, como é o 

caso do solar do Barão de Itapetininga, conforme observamos em seu inventário e nas plantas 

de sua casa recentemente publicadas. A de cerimônia, à europeia, a que os convidados 

estranhos à família tinham acesso, ficava próxima das salas de visitas no andar superior e era 

servida por uma copa anexa. A íntima, herdeira da tradicional varanda, onde se superpunham 

um sem número de atividades ligadas ao estar íntimo familiar e ao funcionamento cotidiano da 

casa, ficava embaixo, no fundo, junto da cozinha. A alemã Ina von Binzer (1856-1916) 

impressionou-se com esse espaço estratégico, de onde a dona-de-casa, à volta com costuras e 

crianças, podia fiscalizar o serviço dos negros, que num entra-e-sai contínuo supriam a cozinha 

e desenvolviam a demais faina diária35. 

    Paralelamente à especialização dos espaços de sociabilidade, operou-se a dignificação 

estética da principal área de circulação vertical, com vestíbulos iluminados por claraboias e 

providos de amplas escadas de madeira que, frequentemente, nos últimos anos do Império, 

com graça e desenvoltura conduziam ao primeiro andar36. 

   Por outro lado, só em fins do Segundo Reinado será abandonado totalmente o 

conceito de piano nobile nas casas urbanas da cidade. As peças de receber de maior cerimônia 

deixam o andar de cima para vir ocupar o pavimento inferior, mantendo-se nos altos apenas a 

parte íntima da casa, constituída pelos aposentos familiares37. Isso significa que só então a casa 

rica paulistana renuncia à tradição luso-brasileira de desprestigiar os baixos, ocupando-os com 
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atividades subsidiárias ou indesejáveis (nas moradias mais antigas do Dezenove aí se 

instalavam serviços, acomodações de escravos ou dos jovens membros masculinos das 

famílias, cocheiras  aliás raríssimas  e nos sobrados das camadas médias o infalível 

comércio), para aceitar definitivamente o modo de vida contemporâneo da burguesia 

internacional. Residências urbanas erguidas nos anos de 1880 ainda conservavam o piano 

nobile  o sobrado do major Benedito Antônio da Silva (?-c.1899),  em  construção  no  ano  de 

1880 (fig.225), e o de Elias Chaves (1842-1903), concluído no primeiro lustro dessa mesma 

década (fig.233 h), até hoje existentes , ao lado de moradias que já ignoravam esse conceito: 

a casa de Antônio de Sousa Queirós (figs.228 b e 228 c ) e a de Augusto (1844-1900)(figs. 229 c 

e 299 d), seu irmão, erguidas mais ou menos na mesma época (segunda metade da década de 

1870), na velha chácara do senador Sousa Queirós(1806-1891), pai de ambos, próxima ao Largo 

dos Curros38; a do empreiteiro português Manuel Ferreira Leal, erguida na Rua Florêncio de 

Abreu entre 1881 e 1884 (hoje conhecida como casa de D. Marieta) (figs.234 d e 234 e ), e a do 

elegante cavalheiro anglófilo Rafael Aguiar Pais de Barros (1835-1889), levantada entre 1885 e 

1887 na Rua Alegre (atual Brigadeiro Tobias) (figs.235 c e 235 d ), por exemplo. 

 De 1860 em diante, nas fases do Neoclassicismo e do Historicismo/Ecletismo, 

portanto, as casas abastadas, influenciadas pelas teorias médicas neo-hipocráticas, 

propenderão a se afastar dos centros urbanos, passando a apresentar características híbridas 

quanto à natureza de sua implantação39. 

  Haverá tendência para a mistura dos correspondentes partidos, até então bem 

definidos. Nos primeiros anos do Império havia basicamente três tipos de edificação residencial 

à disposição dos níveis sociais mais altos: a casa urbana, a casa suburbana e a casa rural. A casa 

urbana, quase sempre um sobrado com a fachada erguida rigorosamente no alinhamento da 

rua e sem recuos laterais, tinha sua porta de entrada voltada diretamente para a via pública. Na 

São Paulo dos meados do oitocentismo, alguns desses sobrados eram, de fato, sedes de 

chácaras, mas por já terem sido alcançados pelos limites do núcleo urbanizado, exibiam 

características plenamente urbanas: a casa do Barão de ltapetininga (c. 1830) (fig.147 a) e a do 

Barão da Limeira (1853) (fig.241 a) encontravam-se, por exemplo, nessa situação. A casa 

suburbana, ou semi-rural, mantinha-se também junto ao alinhamento dos caminhos, porém 
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voltava a porta de entrada para a lateral, dando para um pátio ou jardim. É o caso da sede da 

chácara de Miguel Carlos (fig.117 a), já aludida, e a casa da Chácara Bresser (fig.55), que, 

embora erguida nos meados do século XIX por um alemão, seu proprietário, conservava o 

partido luso-brasileiro das chácaras de subúrbio, a que Henry Chamberlain (1796-1844) se 

referira como sendo o tipo preferido dos cariocas, que no campo, tal como os portugueses, 

gostavam de apreciar, por distração, o trânsito das estradas a partir das janelas de suas casas 

40. As sedes de chácara de José Maria Gavião Peixoto (fig.166 a) e de Fidélis Nepomuceno 

Prates (figs.168 a 168 b) eram, deste ponto de vista, ambíguas: observavam o afastamento 

lateral em relação a uma das divisas do lote, mas conservavam a porta principal em 

comunicação direta com a rua, num compromisso entre o tipo urbano e o suburbano. A casa 

propriamente rural, enfim, não obstante estar situada igualmente nas cercanias da Capital, 

isolava-se  totalmente no interior da herdade, como era o caso da chácara da Água Branca vista 

por Saint-Hilaire em 181941, ou da sede da Chácara da Figueira, no Brás, desenhada por Charles 

Landseer (1799-1879) em 1826. 

 Na segunda metade do século, à medida que o cinturão semi-rural que envolvia o 

núcleo urbanizado paulistano vai sendo parcelado, vão surgindo bairros novos, habitados com 

frequência por famílias de elevada posição sócio-econômica: Santa Ifigênia, Luz, Chá e, mais 

recentemente, Campos Elísios. As habitações aí erguidas perpetuarão em geral a implantação 

das antigas casas suburbanas: respeitarão o alinhamento frontal mas recuarão em relação a 

uma ou a ambas as divisas laterais do lote, aproveitando decerto essa característica para 

iluminar diretamente todos os seus cômodos42. Talvez já imitando as vilas burguesas 

europeias, surgem também, junto dos limites periféricos da área urbanizada da cidade, vastas 

e requintadas moradias urbanas com o total afastamento em relação a todas as divisas do 

terreno, o que, por inédito, criará embaraços na hora de ser calculado o imposto sobre portas e 

janelas (1865) e o imposto sobre muros (1873)43. Os proprietários desse tipo de moradia serão 

também estimulados pela Câmara a guarnecer as testadas de seus terrenos com gradis de 

ferro e não mais com muros de taipas ou tijolos44. E essas propriedades de arrabalde, mesmo 

quando pouco extensas e ornadas com jardins, cercadas de gradis metálicos e exibindo 

mansões de elegante aparência, continuarão sendo classificadas como chácaras, como no caso 
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da residência de Rafael Aguiar Pais de Barros (1885-1887)(fig. 235 a), já estudada num de 

nossos trabalhos programados que antecederam a esta tese45,ou da propriedade de D. 

Veridiana da Silva Prado (1825-1910), localizada nos altos de Santa Cecília (fig.237). A 

cuidadosa análise da planta da cidade executada em 1881 permite facilmente confirmar o que 

vimos descrevendo46. 

   Mas não só as residências novas convenientemente recuadas dos alinhamentos das 

ruas situadas nos arrabaldes foram beneficiadas com a presença de jardins fronteiros. A partir 

dos anos de 1870, é comum encontrar na documentação camarária paulistana moradores de 

casas sem recuo frontal solicitando o realinhamento das testadas de suas propriedades, com a 

alegação de que pretendiam avançar em parte do espaço público diante de suas moradias, 

pertencente a ruas largas demais ou mal alinhadas, para dele fazer ajardinamentos privados, o 

que cooperaria no embelezamento das vias públicas envolvidas. O engenheiro inglês Daniel 

Makinson Fox (1830-1918) solicitou esse tipo de privilégio já em dezembro de 1872, para a sua 

casa sita na esquina da Rua Alegre (atual Brigadeiro Tobias) com a Rua Episcopal (Washington 

Luís). Nos anos seguintes, encontramos solicitações semelhantes a essa para propriedades 

localizadas na Rua do Brás e na Rua do Gasômetro, por exemplo. O comendador Cantinho, 

morador na Rua do Brás, junto da ferrovia inglesa, obteve consentimento do presidente da 

corporação municipal para esse tipo de apropriação em 1875, mas a Câmara do quadriênio 

seguinte, após questionar a validade dessa sorte de concessão, resolveu, em 1881, propor a 

extensão desse benefício a diversas ruas suburbanas, apoiando-se em parecer da comissão de 

Justiça, que assim argumentou: 

Á [sic, por A] commissão de Justiça tendo pessoalmente examinado o lugar e verificado 

a boa fé do peticionario: Considerando que, attenta a situação especial do terreno, a 

grade em nada prejudica ao publico, e ao enves disso, uma ves ajardinada a area 

fechada, que é na verdade insignificantissima, tornar-se-ha um verdadeiro 

aformoseamento: Considerando que em toda parte se fasem concessões desta ordem, e 

que fora assim que se ajardinarão as frentes dos predios da enseada do Botafogo, no 

Rio de Janeiro, dotando-se aquelle arrabalde de um embelesamento incontestavel: 

Considerando que semelhante medida é até recommendada pela hygiene, e que a 

Camara deve mandar levantar plantas para que ella se estenda á diversas ruas dos 

suburbios: Considerando finalmente que o peticionario obriga-se a faser a grade nas 
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condições que forem prescriptas pela Camara, e a abrir mão das obras feitas logo que 

esta o exigir. É de parecer que seja deferida a permissão impetrada, com as clausulas 

acima mencionadas, substituindo-se a grade de madeira por outra de ferro que não 

poderá ter de altura mais de um metro e cincoenta centimetros. A Commissão esta 

convicta de que dest’arte elaborando o seo parecer, consulta unica e exclusivamente os 

interesses do municipio que devem ser o escôpo a que se destinem todos os esforços 

desta Camara. Paço da Camara Municipal 28 de junho de 1881. Dor. Frederico 

Abranches, Fernandes Braga.47 

 

                    Nas casas isoladas no interior dos lotes, erguidas na segunda metade do século XIX, 

logo surgiu mais uma importante novidade: a existência de duas portas de ingresso. Não se 

tratava agora de uma entrada de visitas e de uma entrada de serviço, como vimos antes. A 

entrada principal era mantida no frontispício voltado para a rua – em posição central, conforme 

a tradição que remontava a fins do setecentismo –, dando acesso às visitas de cerimônia, mas o 

inédito era que surgia agora outra porta de entrada instalada numa das fachadas laterais, 

influenciada provavelmente pela solução das casas suburbanas ou semi-rurais. A serventia 

dessa entrada secundária, tal como acontecia no palacete do 2.ºBarão de Piracicaba (1830-

1898), erguido entre 1875 e c.1877, parece ter sido a de permitir o ingresso mais cômodo, no 

caso dos visitantes chegados de carruagem, ou mais íntimo e informal, no caso dos familiares. 

                  A existência de uma segunda entrada exigia o agenciamento de um pequeno vestíbulo 

lateral e uma passagem transversal que permitisse o acesso dos recém-chegados ao interior do 

prédio sem passar pelo saguão nobre. A consequência desse arranjo feito com dois esquemas 

independentes de circulação foi a criação em planta baixa de dois eixos de composição muito 

bem definidos, os quais, dispostos perpendicularmente entre si, passaram a orientar a 

distribuição de todas as peças de representação situadas no andar inferior da casa. O eixo 

longitudinal iniciava-se na porta principal situada no centro do frontispício, passava pelo 

grande saguão de entrada e atingia a escada nobre, instalada no âmago da construção, indo 

terminar no fundo da casa. O eixo transversal, por sua vez, partia da entrada lateral, 

atravessava um pequeno vestíbulo e se prolongava por um corredor ou galeria perpendicular 

ao eixo longitudinal. Próxima da intersecção dos dois eixos, no centro, alçava-se, em geral, a 
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caixa de escada que levava ao primeiro andar. Esse é o caso, por exemplo, da casa do 2º Barão 

de Piracicaba (fig. 180 b). 

               Essa solução deve ter sido encarada pelos moradores ricos de então como um avanço 

em relação à então em voga, provida de uma única entrada frontal ligada ao vestíbulo e ao 

corredor central, anteriormente elevado { condiç~o de “espinha dorsal da organizaç~o 

familiar”. Com o tempo, as casas isoladas no interior dos lotes passariam muitas vezes, a 

privilegiar esses acessos laterais, a ponto de o vão central da frontaria perder a serventia 

original, o que talvez já se tenha dado sob influência do esquema das casas estrangeiras. No 

caso da residência de Augusto de Sousa Queirós (fins da década de 1870), cuja construção é 

atribuída a Eusébio Stevaux (1826-1904), e na de Rafael Aguiar Pais de Barros, levantada entre 

1885 e 1887, de autoria por nós atribuída a Mateus Häussler, só havia uma única entrada 

situada na fachada lateral. Em ambos os casos, o vão central da fachada voltada para a rua 

acabou convertido numa das janelas rasgadas que iluminavam e arejavam o salão principal.  

                Solução parecida se repetia em outra residência, mais ou menos contemporânea do 

palacete Piracicaba e da casa de Augusto de Sousa Queirós – pertencente ao irmão deste 

último de nome Antônio –, casa construída no terreno onde hoje se ergue o Edifício Itália, na 

confluência das atuais Avenidas São Luís e Ipiranga, segundo partido de forte inspiração 

neoclássica (fig.228 a). Nela se mantinha o eixo longitudinal que ia da frente (abertura central 

da sala de visitas) ao fundo (vão central da sala de jantar), passando pelo compartimento em 

que se posicionava a escada nobre. Mas esse eixo funcionava apenas como um dos 

organizadores da composição arquitetônica, pois as visitas para adentrar na edificação usavam 

um dos dois vestíbulos simetricamente posicionados nas fachadas laterais, interligados por 

meio de uma galeria transversal, tangente à escadaria principal e perpendicular ao eixo 

longitudinal. 

                  Anos mais tarde, já no princípio da República, foi-se difundindo por entre as elites 

paulistanas o partido do palacete internacional, duramente depurado à luz da cultura 

romântica desenvolvida ao longo do século XIX. A planimetria nesse tipo de habitação tornara-

se extremamente intrincada e assimétrica, sendo evitados agora os longos corredores, 

substituídos sempre que possível por pequenos vestíbulos de distribuição. Isso muitas vezes 
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fazia esmaecer, quando não eliminava totalmente, a axialidade das plantas das residências, 

tanto no sentido longitudinal quanto transversal; evolução fácil de ser conferida no estudo 

publicado sob o título de O palacete paulistano, de autoria da historiadora Maria Cecília 

Naclério Homem. 

 Outra inovação, desta feita não de natureza preponderantemente estética nem 

programática, mas de caráter fundamentalmente higiênico – e da maior relevância –, ocorrida 

nos últimos dez anos da Monarquia, foi a canalização de água e a instalação do sistema de 

esgotos, progresso que veio alterar em profundidade os hábitos cotidianos das camadas 

superiores da sociedade paulistana. 

   Desde os tempos coloniais uma das mais sérias e constantes preocupações das 

autoridades era com o abastecimento de água da cidade. Como se sabe, o primeiro chafariz 

paulistano de caráter monumental remonta a fins do século XVIII. Em torno dele, e de outros 

chafarizes mais recentes, aglomeravam-se negros e aguadeiros, com barris e vasilhames, em 

ruidosos ajuntamentos que sempre quebravam a tranquilidade pública. À noitinha, era a vez da 

pobreza recolhida dirigir-se furtivamente ao local, tentando ocultar nas sombras uma atividade 

tida como vergonhosa: a de apanhar água para o próprio consumo, por não poder dispor de 

cativos nem para os mais humildes trabalhos domésticos48. 

  Os ricos, sobretudo quando residentes em chácaras, procuravam resolver o problema 

de abastecimento de água de suas moradias sem esperar a iniciativa da administração 

municipal. Eram obviamente mais valorizadas as terras dotadas de “poço e boa |gua”49, 

comodidade que reforçava a ideal condição de auto-suficiência econômica das propriedades 

semi-rurais estabelecidas nos arredores do centro urbano paulistano: 

ATTENÇÃO 

Por motivo de retirada para a Europa, [...] vender-se-ha [...] a linda chacara no Braz, 

denominada do Portão vermelho a 15 minutos de distancia desta, com grande terreno 

na bella estrada da Penha [...].Esta bella propriedade [...] alem d’uma casa de sobrado, 

de taipa [...], toda rodeada de bonitos jardins e canteiros de flores, tem corrigo d’agua 

de fronte, sempre fresca e pura (pertencente a mesma por titulos inalienaveis) muito 

abundante e excellente de beber, que atravessa a chacara, e vem perto de casa formar 
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um tanque, cuja agoa dividida em diversos regos espalha-se quando se quer e rodeia 

uma grande horta [...]50. 

 

 Dos meados do Dezoito datava um extenso rego que trazia água do outro lado da 

cidade para o mosteiro da Luz. Mais tarde dele se aproveitavam dois proprietários de chácara, 

e já na passagem para o oitocentismo foi tirado pelo governo da Capitania um ramal para 

alimentar o recém-criado Jardim Botânico. Ainda desse canal o mesmo governo puxaria uma 

derivação para a criação do tanque do Obelisco (1814, da autoria de Müller), medida que 

provocaria o descontentamento de um dos particulares favorecidos, que agia como 

proprietário exclusivo da canalização51. Sabe-se também que o rico cidadão Vicente de Sousa 

Queirós, futuro Barão da Limeira, celebrou um contrato com o governo da Província para a 

partir do aqueduto que alimentava o Chafariz de São Francisco tirar uma derivação que 

conduzisse água potável a sua chácara, correspondente à antiga cerca franciscana52. A maioria 

dos proprietários de terra por onde passavam as canalizações públicas, no entanto, 

desfalcavam-nas de seu conteúdo sem a menor cerimônia. Os casos eram de conhecimento 

das autoridades, que contra isso, porém, muito pouco ou nada faziam53. 

   Na cidade, algumas casas gozavam o privilégio de dispor de boa nascente no interior 

de seus quintais, raro conforto que a partir dos fins do dezenove estaria ameaçado pelo 

contínuo adensamento da área urbanizada: 

VENDE-SE o sobradinho novo sito na ladeira da tabatinguera, lado direito com os 

fundos até o rio tamandoatahy, e muito comodo para familia por causa da propriedade 

da agôa. Trata-se na casa n. 33 rua do conego Leão.54 

 

                   No Oitocentos, a grave situação de falta de água levaria a Província e a Câmara a 

procurar sucessivas e infrutíferas soluções: todos os trabalhos encetados se mostraram 

insuficientes, e dos projetos concebidos, alguns se revelaram simplesmente irrealizáveis. O 

problema só seria de fato resolvido com a criação da Companhia Cantareira e Esgotos, posta 

em funcionamento nos anos iniciais da década de 1880 (fig. 77 a). Em 1882, 133 edifícios 
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tinham ligação de água55; seis anos mais tarde, 5008 dispunham do privilégio de poder contar 

com, ao menos, uma torneira, geralmente localizada na cozinha. E, ao mesmo tempo, as 

camadas de menores recursos passavam a se abastecer gratuitamente nos vários chafarizes 

recuperados ou recém-instalados pela companhia56. 

   Segundo Gilberto Freire57, foi a persistência da escravidão a responsável pelo 

retardamento da instalação de serviços de água e esgotos no Brasil. Afinal, recaia sobre os 

ombros do escravo, esse misto de animal e gente como alguém já definiu, a penosa tarefa de 

carregar água para dentro dos sobrados e daí remover os dejetos produzidos pelos seus 

senhores. 

   A respeito desse assunto lê-se num jornal de 1856: 

Compra-se [sic] 2 escravos sendo um negro, e uma negra, a saber que não sejão 

viciosos, sendo moços, ou tambem, de 40 annos para 50 de idade e que sejão sadios, a 

negra que sirva para tratar de uma Senhora solteira, e o negro que sirva para surtir com 

agoa potavel a uma casa de familia, a quem convier annuncie por esta folha, para ser 

procurado, ou dirija-se a casa n.4 na rua do Rozario que achará com quem tratar58 

     As casas de então não possuíam, em geral, compartimentos especiais para banhos. As 

abluçõe seram de ordinário feitas por partes, cabeça, rosto, pescoço, peito, costas, braços, 

mãos, pés, axilas, partes íntimas, etc., no quarto de dormir, sendo para isso empregados jarras, 

bacias, baldes e bidês. Para a rara lavagem geral do corpo eram usadas gamelas e canoas 

(banheiras compridas, certamente escavadas em peça única de madeira e de formato raso, 

como a gamela).  O banhista sentava-se em cerca de cinco centímetros de água e procedia à 

limpeza corporal com o auxílio de uma bucha. Na segunda metade do século XIX, contudo, 

com a marcha da valorização do asseio corporal, já se viam algumas banheiras de imersão, em 

que o corpo da pessoa ficava completamente coberto pela água, com exceção da cabeça. Essas 

banheiras eram quase sempre de zinco, mas por vezes magnificamente talhadas num único 

bloco de mármore, e instaladas em locais apropriados, como é o caso do “bonito tanque de 

m|rmore para banho” existente na sede dum curtume próximo da Capital59. Como as 

dependências reservadas para banhos estavam em constante contato com a umidade, eram 

quase sempre erguidas longe da edificação principal, pois, provavelmente, desconfiava-se da 
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eficácia dos impermeabilizantes empregados na época. Eventualmente nas chácaras eram 

construídos tanques externos em lugares discretos, para banhos, como o da bela propriedade a 

seguir parcialmente descrita, cujo maior atrativo residia sem dúvida na abundância de água de 

que era provida: 

Vende-se uma bôa chacara situada nesta cidade, com grande casa para numerosa 

familia, estrebaria cocheira e mais outras acommodações. Contêm [sic] uma entensa 

[sic] aria com uma bica d’agua perenne cahindo em um tanque a sombra de grandes 

chorões, a qual fornece agua para outro tanque que no meio da chacara existe para 

regar a mesma. 

Contem mais uma cistérna d’agua potavel junto | cosinha, e no fundo da mesma 

chacara um grande tanque de pedra de cantaria e com uma porta de ferro formando 

uma cachoeira, o qual é alimentado por dous corregos d’agua est| abrigado do sol por 

diversas arvores, foi feito especialmente para tomar banhos, e é um optimo lavadouro 

para roupa. [...]60 

 

  No último terço do Oitocentos surgem na Capital, como reflexo do que vinha 

sucedendo nas cidades estrangeiras mais adiantadas, sobretudo da Alemanha, 

estabelecimentos comerciais especializados em banhos, dos quais o Sereia Paulista era um dos 

mais antigos e dos mais conhecidos61. O grosso da população paulistana até então nada sabia a 

respeito desses estabelecimentos e essa ignorância era explorada, com a comicidade de 

sempre, pelas charges dos periódicos satíricos. Por ocasião da inauguração de uma dessas 

casas de banho, provavelmente da Sereia Paulista, Diabo Coxo mostrou homens ensopando-se 

de cartola e sobrecasaca por desconhecer o funcionamento dos chuveiros, enquanto clientes 

ventripotentes se consideravam logrados por não caber de corpo inteiro dentro das banheiras 

de imersão. Cabrião mostrou também gente acostumada a se banhar nas rasas e incômodas 

gamelas, intimidada perante uma ampla banheira cheia d’|gua62 (figs.77 b a 79). E para as 

camadas desfavorecidas, João Teodoro mandou erguer um chalé na Ilha dos Amores, onde 

havia banheiras e um chuveiro, que era usado também para fins medicinais 63 
  aliás como era 

habitual nos paises adiantados do século XIX. Os miseráveis, no entanto, eram constrangidos a 

se desfazer de seus molambos, como nos descreve Gilberto Freire64, para se lavar nas águas 

dos rios, aos pés dos sobrados senhoriais.  
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                  Na verdade, os banhos de rio não eram tomados apenas por higiene, mas também por 

diversão. Homens, moços e meninos (e raras mulheres), em geral em fraldas de camisa, 

ceroulas ou totalmente despidos, afrontavam regularmente a nascente moralidade burguesa a 

partir de pontos estabelecidos nas redondezas da cidade. Alguns moleques ousavam até se 

banhar em velhos chafarizes65. No intuito de reprimir o costume de se desnudar em público, 

ora visto como condenável, o código de 1873 no seu art. 10o era bem explícito:  

Todo aquelle que fôr encontrado tomando banho nos rios da Cidade, em plena nudez, 

incorrerá na multa [de 10$000].66 

 

                  E na mesma época, torna-se frequente nas relações de bens móveis a serem levados à 

praça publicadas nos jornais a menção a objetos de higiene intima: “grande banheira 

mechanica, de chuva, e alta press~o”67; “jarros, bacias, grande banheira hydraulica, com 

chuveiro”68, “bacias esmaltadas com valvulas, baldes, bacias, banheiras, [...] bidets”69, etc., 

quase sempre instalados, como vimos, em quartos de banho externos70. 

   Os dormitórios estavam então habitualmente providos de jarros e bacias, lavatórios 

avulsos, toucadores com espelho e até “lavatorios ingleses com tampo de marmore com 

torneiras e pias”71. Há referência mesmo, nas casas abastadas de que se leiloava o recheio, a 

compartimentos de toilette. Às vezes eram reservados os quartos de vestir às atividades que 

depois seriam herdadas pelo banheiro moderno: aí se encontravam lado a lado o guarda-

vestidos, as cômodas, os cabides, o lavatório com jarro e bacia, os urinóis e as retretes72; 

ocasionalmente topava-se com “magnificos toilettes | Pompadour”73. 

    No anúncio do leilão realizado em 1867 na sede de Chácara do Campo Redondo, 

antiga residência de Robert Scharpe, empreiteiro da Inglesa, e na ocasião propriedade do 

engenheiro John Henderson, engenheiro que decerto também trabalhou na construção da 

ferrovia e que então se retirava da cidade, é citado um quarto de banho, sem dúvida externo, 

excelentemente montado, provido de “machina de banhos chamada de chuva, dita para ditos a 

vapor, dita para lavar roupa” e “diversas banheiras”. Tudo naturalmente puro capricho de 

inglês bem-educado, que, muito embora nem sempre cultivando cotidianos hábitos de asseio, 
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não abria mão de seus requintes de conforto e higiene nem mesmo quando estabelecido em 

remotas cidades da América do Sul74 (figs.80 e 81). Um ano depois na casa sita na Rua do 

Imperador, n.9, estava instalado um quarto de banho, onde se achavam “1 banheira grande, 1 

meia banheira, 1 bacia de arame nova de 24 libras”75. E por essa época nas salas de jantar via-

se, por vezes, “um lavador de m~os e seus pertences”76 (figs.82 e 83). 

    A ausência de instalações de esgoto na Capital constituía um assunto igualmente 

sério. Embora hajam sido conhecidas no período colonial latrinas construídas em fundo de 

quintal, esse tipo de equipamento ao que parece só se vulgarizou nos meados do século 

dezenove. Gilberto Freire, ao descrever o estado de imundície dos w.c. brasileiros das primeiras 

décadas do século seguinte, em seu Sobrados e mucambos (1936), aponta como responsáveis 

em parte por essa situação os precursores dos gabinetes sanitários, as chamadas “casinhas”, 

com simples barris sem o fundo enterrados até o meio sobre uma fossa. O uso desses 

barris, em “casinhas” distantes do sobrado ou casas, generalizou-se nas casas 

suburbanas da segunda metade do século XIX.77 

 

    Nas moradias urbanas com quintais de pequenas dimensões as casinhas talvez se 

tornassem difíceis de dispor. Daí o grande número de “ourinoes”, “vasos da noite”, “ourinoes 

com tampas” e cadeiras de retrete, ou tronos, espalhados pelas alcovas e pelos quartos de 

dormir e de vestir, contaminando os ambientes, que, como vimos, de tempos em tempos, 

tinham de ser perfumados e higienizados com ervas aromáticas. 

              Vieira Bueno (1816-1908), recordando o tempo de sua mocidade, menciona os 

esterquilínios ou cisqueiros paulistanos, existentes bem dentro do povoado, nos quais se punha 

todo o lixo que não era abandonado nos quintais. Ali se despejavam também os tigres da 

cadeia e dos quartéis 78. 

     Em 1854 ironizavam os jornais: 

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

pedestres. 
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As nossas casas são arejadas e ventiladas por dentro e por fora, de modo que apenas, la 

de vez em sempre, o ar que exhalam esses cheios paióes [cisqueiros] vem incommodar 

os narizes dos moradores – mas isso é tão raro, como o nascer do sol...79 

 

    As Atas da Câmara dos meados do oitocentismo estão cheias de referências ao 

problema dos despejos da Cadeia e dos quartéis, efetuados pelos galés, que duas vezes por dia 

removiam as matérias fecais desses estabelecimentos sem instalações sanitárias para despejá-

las em regiões ribeirinhas e em locais próximos da área habitada80. Em 1866 ficaria resolvido o 

problema dos despejos da Cadeia, sendo desde então o transporte feito em carro fechado e de 

molas por um particular para isso contratado, sistema tornado obrigatório para todo o 

transporte de dejetos pelo código de 1875 (art. 87). 

 Essas remoções eram em geral relativas à parte sólida dos excrementos, pois as fossas 

negras tinham de ser esvaziadas de seu conteúdo com certa regularidade. Quanto à líquida, 

quando não aliviada individualmente em qualquer canto do muro ou desvão de porta pela 

parte masculina da população, era entornada displicentemente nas cloacas, ou então 

simplesmente lançada pelas janelas durante a noite, tal como ocorria séculos antes nas cidades 

da Europa medieval. 

TRANSGRESSÃO DE POSTURAS  Uma pessoa que ante hontem ao passar pelo Hotel 

Paulistano foi mimoseado com um banho bem pouco odorifero, pede-nos que 

reclamemos pelo cumprimento da postura que prohibe os despejos nas ruas o pedido vai 

com vista aos srns. fiscaes.81 

 

    Ainda em 1868, no Diario de São Paulo, outra vítima alertava contra os perigos 

noturnos a que estavam expostos os incautos que inadvertidamente perambulavam por 

determinadas vias paulistanas: 

 

BANHOS. No becco do largo da Sé para o Collegio ha banhos mornos das 9 para 10 da 

noite, da sacada 
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Uma victima82 

 

   A precariedade das soluções atinentes à higiene das habitações não impedia, 

entretanto, a procura de luxo e refinamento. Ao lado dos incômodos urinóis, que nos tempos 

antigos chegaram a ser de prata – ou às vezes até de barro, com o inconveniente de 

absorverem a urina e assim tresandarem fartamente –, e que agora eram franceses e de 

porcelana, divulgavam-se as retretes, também chamadas cadeiras, caixas ou bancas de 

retretes83. Conforme a descrição de certos autores84, não passavam de um banco ou de uma 

cadeira de braços, de madeira, perfurada no assento, sob o qual se introduzia por trás um 

urinol, ou seja, nada mais do que a versão simplória da célebre chaise percée de Luís XIV, 

também chamadas cadeiras peniqueiras pelos portugueses (fig.84). Havia porém versões 

elegantes, como umas retretes de mogno com tampos de mármore leiloados em 1867 na Rua 

da Constituição, n.2785. No decênio seguinte, anunciavam-se retretes ou latrinas deslocáveis, 

que, muito práticas, só podiam ser artigos de importação: 

Retretes ou Latrinas á novo systema que se transportam com mais facilidade para 

qualquer parte que se deseje em [sic, por sem] causar o minimo incommodo, 

conservando-se sempre limpas. É um progresso notavel que devem [sic] existir em todas 

as casas onde existe o verdadeiro aceio. 

Vendem-se na 57  Rua de São Bento  5786 

 

                        E num leil~o eram mencionadas ainda “cadeira de retrete, americanas [sic]”87
. 

 

                   Na época da instalação da Companhia Cantareira e Esgotos as latrinas, com suas 

respectivas fossas negras, já deviam ser bastante comuns na cidade. No entanto, ao que 

parece, eram quase sempre exteriores, diferentemente da Corte, onde já se construíam latrinas 

internas. Como não havia meios de evitar a propagação do mau cheiro, a presença da secreta 

dentro de casa constituía ao mesmo tempo uma vantagem do ponto de vista do acesso, mas 

um transtorno do ponto de vista do conforto e asseio. Sobre esse problema assim discorria o 

engenheiro César de Rainville (1880): 
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A construcção das latrinas nunca se deve esquecer na planta e na divisão de uma casa. 

O melhor methodo de as construir não se descobrio ainda, e todavia ellas são muito 

importantes á saude e á commodidade. Ordinariamente o architecto occupa-se 

sómente dos quartos, salas, salas de jantar, cozinhas, etc., e não faz caso das secretas, 

aliás tão importantes. Quando não as esquece, põe-nas em um canto escuro, por baixo 

de uma escada, sem luz e sem ar. Devem pelo contrario, construir-se em um logar onde 

haja bastante ar e luz, com entrada facil, mas sem dar muito na vista. [...] quando se 

construem covas, devem as retretes ficar verticalmente sobre estas para evitar canos 

inclinados e compridos. Devem em todos os casos ficar longe da cozinha e da dispensa, 

e é melhor estabelecel-os em logares fronteiros ao sul, ou a léste, por serem estas 

direcções melhores do que a do norte, ou do oeste. Em edificios grandes póde a privada 

ficar no interior; em edificios pequenos, nos quaes ás vezes não ha logar, póde construir-

se um pequeno appendice, ou mesmo uma pequena torre, etc.88 

 

    Esse mesmo autor acrescenta em outra passagem que a retrete devia ser mantida 

separada do resto da casa por meio de um pequeno corredor provido de porta, cuja utilidade 

era sem dúvida a de criar uma barreira à propagação de odores e das sempre tão temidas 

emanações mefíticas89. O poço para a retrete devia ficar vertical, e ser construído de modo 

seguro, impermeável. Devia ser arcado no interior e fechado com tampa de pedra ou ferro, 

removida quando se quisesse limpar ou desinfetar o poçoou quando se quisesse desobstruí-

lo90. 

    Antônio Ribeiro de Moura no seu Manual do edificante, do proprietario e do inquilino 

(1858) dá uma pitoresca definição de latrina: 

é a latrina nas casas uma edificação com as acommodações necessarias para todos 

descomerem ou desonerarem o ventre, e tambem serve para o despejo de cousas 

sordidas.91 

 

    Chamada secreta ou comua, era com esta última denominação conhecida de todos92. 

Em caso de latrinas antigas ou mal feitas cujas infiltrações prejudicassem os edifícios 

contíguos, sempre podia o vizinho, à luz da legislação então vigente, exigir do proprietário da 

latrina defeituosa a limpeza do depósito em época de fácil dispersão de cheiros93. Em geral, 

essa limpeza era feita com a remoção dos resíduos e a desinfecção, ou a desodorização, da 
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matéria acumulada se dava por meio da adição de cal virgem, consagrado desinfetante 

amplamente utilizado na época. 

    Em São Paulo, a remoção das matérias fecais dos particulares foi uma atividade que só 

passou a ser desempenhada por uma empresa para esse fim constituída na década de 1860. 

Em 1867 a Empresa Asseio Publico, como era denominada, prevenia os seus assinantes que 

promoveria um aumento nos preços dos serviços prestados, em razão do uso de desinfetantes 

nos barris então conduzidos em carroças94. 

   Quanto às cloacas, na definição de Ribeiro de Moura, não eram 

outra coisa, senão canos, ou de metal, ou de pedra e cal, que se fazem por baixo do solo 

ou terreno da casa para evacuar aguas servidas, e mesmo podres ou outros liquidos 

immundos e fetidos.95 

 

    Ainda segundo Moura “excrementos, e ourinas podres” n~o deviam ser eliminados 

pelas cloacas nem mesmo na hipótese de haver servidão constituída com o vizinho, o que aliás 

estava perfeitamente de acordo com a jurisprudência internacional96. Este, contudo, era um 

ponto de vista teórico; a realidade dos fatos devia ser bastante diversa tanto na São Paulo 

imperial, quanto em outras cidades brasileiras. 

   Com a generalização do macadame ou do revestimento a pedregulho nas ruas 

paulistanas, no final dos anos de 1850, tornou-se necessário organizar uma rede subterrânea de 

galerias para a captação das águas pluviais, com o objetivo de impedir que as enxurradas 

destruíssem a pavimentação então adotada. A partir de 1861 o engenheiro José Porfírio de 

Lima (c.1810-1887) começou a construir as canalizações de pedra e cal que deveriam dirigir as 

águas das chuvas para os cursos d’|gua das proximidades. N~o demorou muito, porém, para 

que as primeiras queixas contra o forte mau cheiro emanado das bocas de lobo se fizessem 

ouvir. As autoridades logo descobriram que diversos moradores vinham ligando 

clandestinamente seus canos de despejo no encanamento municipal. Pelo espaço de vinte 

anos perduraria essa ameaça à salubridade pública. A Câmara, hesitante, não conseguia achar 

uma solução definitiva para o problema: ora considerava a possibilidade de mandar tapar as 
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bocas-de-lobo (1869), ora pensava em obrigar os proprietários a cortar a comunicação de seus 

canos particulares com as galerias (1877), ora recebia propostas para a instalaç~o de “tanques 

syphões” nos bueiros da cidade (1878)97. Certa feita, em 1869, consentiu no tapamento de uma 

dessas aberturas junto da casa do Barão de São João do Rio Claro (?-1873); em outra 

oportunidade indeferiu o pedido de autorização para que um particular ligasse seu cano à rede 

pública (1876), e ainda em 1883 andava às voltas com a tomada de providências contra esses 

despejos, considerados transgressivos pelo código de 1875 (art. 57)98. Toda essa questão afinal 

só começou a ser definitivamente solucionada quando os primeiros ramais da rede de esgoto 

começaram a ser entregues ao uso público pela companhia responsável, o que ocorreu naquele 

mesmo ano de 1883 nos bairros de Santa Ifigênia, Brás e Centro99. 

   A situação acima descrita revela claramente que algumas privilegiadas construções 

privadas paulistanas localizadas na área central, muito prematuramente puderam desfrutar o 

conforto de primitivos encanamentos de esgoto, embora quase sempre instalados de modo 

inconveniente conforme já era denunciado na Assembleia Provincial em 1862100. Não obstante 

causarem riscos à saúde pública, nenhuma medida enérgica foi tomada pelas autoridades 

municipais para coibi-los, numa evidente tolerância com um abuso que conforme o código de 

1875 era passível de multa e cinco dias de prisão101. Tal negligência demonstra de maneira 

evidente que eram os indivíduos de alta posição social os que mais praticavam esse tipo de 

infração. 

   Concomitantemente à instalação do serviço regular de esgotos pela Companhia 

Cantareira e Esgotos, uma firma estabelecida na Corte e com representação em São Paulo 

alardeava estar em condições de realizar obras de esgoto e instalações higiênicas 

permanentes, empregando decerto para isso artigos sanitários ingleses providos de sifões, 

então líderes do mercado na qualidade e distinção (figs.85 e 86): 

 

Obras de Esgoto 

por todos os systemas conhecidos, latrinas, bidets, mictorios, lavatorios e pias para 

cosinha e copa, desde os maiores até os menores preços, por 

BEGBIE e COMPa. 
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Engenheiros e Constructores 

69 Rua de São Bento 69102 

 

     O anúncio acima reproduzido chama também a atenção por testemunhar o uso de 

pias nas copas, possivelmente destinadas à lavagem de louça do diário. Aliás, não só o gabinete 

sanitário mas ainda a cozinha constituía um ponto nevrálgico na casa oitocentista, pois os 

cheiros aí produzidos eram igualmente de difícil dissipação. Para superação desse problema 

recomendava Rainville a seguinte medida: 

Entre a cozinha e a sala de jantar nunca deve existir communicação directa por causa 

do cheiro que a cozinha sempre exhala.103 

 

   Entre essas duas peças propunha o engenheiro um corredor; poderia recomendar 

também que entre elas se interpusesse a copa, para a qual já se previam pias em 1880. A longa 

experiência europeia contudo dera origem a cozinhas apartadas das casas, em uso desde a 

Idade Média,  e, no Brasil,  ao surgimento até de duas cozinhas. Uma abrigada em puxado com 

duas ou três faces livres providas de janelas para facilitar a tiragem de calor, fumaça e odores, a 

chamada cozinha limpa, e outra no fundo do terreno, separada do corpo da construção por um 

pátio ou quintal, denominada a suja. Tal solução muito corriqueira na Corte104, devia ser 

também bastante usada em São Paulo105. 

    No final do Império, com a introdução do palacete eclético de padrão internacional, 

surge na capital paulista a casa com cozinha localizada no porão, da qual parece ter sido o 

primeiro exemplar a Vila Maria (c.1882 - c.1885), de D. Veridiana Prado, à qual voltaremos 

adiante. Nos EUA, o arquiteto Andrew Jackson Downing (1815-1852) chegou a divulgar em 

1850 projetos com esse tipo de solução, inspirados em exemplares europeus, fazendo porém as 

seguintes ressalvas: requeria a contratação de mais uma empregada, para trabalhar 

exclusivamente na cozinha  o que poderia significar uma sobrecarga no orçamento doméstico 

das famílias de classe média , e a vigilância redobrada da dona-de-casa, em virtude de esta 

parte da moradia não estar situada no mesmo nível das outras peças. A vantagem de relegar a 
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cozinha para o subsolo era, na opinião do arquiteto norte-americano, a economia que se fazia 

na hora da construção da residência, pois saia mais barato situá-la no embasamento do que 

construir um anexo apropriado no nível térreo106.  

                  A realidade sócio-econômica do Brasil imperial, no entanto, era completamente 

diversa daquela existente nas regiões adiantadas da América do Norte. Entre nós, a diminuta 

clientela, só servida por arquitetos habilitados a partir do último terço do século XIX, dispunha 

sempre de grandes recursos financeiros e larga oferta de mão de obra doméstica, não 

apresentando para ela maiores inconvenientes a manutenção de uma cozinha no porão. Em 

suas aulas, já datadas da República, o arquiteto Ramos de Azevedo (1851-1928), segundo nosso 

professor orientador, indicava que era essa a localização recomendada para evitar que o odor 

da comida em preparo invadisse a casa toda. Examinando os projetos remanescentes de 

moradias burguesas dos anos iniciais da República, vemos que as cozinhas instaladas abaixo do 

nível do solo eram às vezes providas de monta-cargas, por intermédio dos quais os alimentos 

eram elevados a um pequeno compartimento anexo à sala de jantar107, correntemente 

discriminado por um elegante termo em francês: office, ou seja, copa.  

                   Retornando contudo à cozinha dos tempos imperiais, observamos que ela se revelava 

em geral, como demonstrou Gilberto Freire, um local abafado, enfumaçado e sujo, onde a 

comida era preparada sem asseio algum por escravos que tinham nessa peça o seu reduto e até 

o seu alojamento e que, quando fugiam, apareciam descritos nos jornais como imundas 

criaturas108.A cozinha era quase sempre uma das partes mais negligenciadas da casa, um lugar 

descuidado e rústico, próprio para ao desenvolvimento das árduas e demoradas atividades 

culinárias de então, em que a maioria dos alimentos tinham de ser beneficiados antes de sua 

utilização. O minerologista inglês John Mawe (1764-1829), no remoto ano de 1807, já se 

escandalizara com o estado de imundície da cozinha paulista109 (fig.87 a). 

                  Comumente acompanhada de um depósito de lenha e de uma ou mais despensas 

anexas, em que se estocavam os mantimentos, na cozinha rica brasileira viam-se tachos, 

caçarolas, frigideiras, chaleiras, caldeirões, grelhas, colheres de pau, escumadeiras e outros 

utensílios pendurados às paredes, ganchos nos tetos de que pendiam certos gêneros 

alimentícios, embutidos e defumados, e ainda, em prateleiras, alguidares, gamelas, potes, 
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boiões vidrados, vasilhas de barro e talhas. E num canto, cepos, pilões, etc. A presença desse 

profuso apetrechamento doméstico, de aparência grosseira, tudo à vista acumulando gordura, 

fumo e poeira, dava à peça um ar confuso e desleixado, pouco agradável aos humanos, ao 

mesmo tempo  que propiciava um esconderijo muito atraente para insetos e roedores (fig.87 

b). O chão era quase sempre atijolado e o forro, quando havia, de treliça, para facilitar a saída 

dos vapores não tirados pelas chaminés, dutos que quase sempre tinham fraco desempenho. 

Em semelhante contexto, constituía grande utilidade a presença de água nas proximidades da 

cozinha ou no interior dela e a substituição do velho fogão de alvenaria, a lenha, que tudo 

enegrecia, pelo fogão de ferro, dito econômico, que podia mais tarde, em alguns casos, ser 

alimentado tanto com carvão mineral como com coque. Nas folhas da época são mencionados 

fogões econômicos americanos em casas paulistanas desde ao menos 1860110: 

Leilão judicial 

[...] terá lugar o leilão judicial, para a venda da chacara que foi do finado fallido 

Guilherme Caetano da Silva comprehendendo uma grande casa de sobrado, com poço 

que leva agua a cosinha, bem como um fogão economico de ferro, que esta na 

mesma.111 

 

     Este mesmo imóvel aparece descrito de maneira complementar, meses depois: 

[...] Chacara 

A grande chacara onde residio o fallido, comprehendendo uma bella casa de sobrado e 

mais tres casas terreas, com um magnifico jardim, e na cozinha da casa um bom fogão 

de ferro, e por baixo da cozinha um grande poço d’agua, com bomba de cobre etc.etc.112 

                   Um fogão de ferro fundido, eficiente e compacto, fora patenteado nos EUA em 1838. 

Esse tipo de artefato continuou a evoluir tecnicamente, passando logo a ser exportado para 

outros países. Em São Paulo, no último terço do Dezenove, o número de fogões econômicos 

aumentou consideravelmente, pois os jornais chegaram a noticiar em 1881 a existência na 

cidade de 200 fogões desse tipo, marca Uncle Sam113 (fig.88). Dentre os numerosíssimos 
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reclames de fogões importados então veiculados pela imprensa diária destacamos o que se 

segue, à guisa de ilustração: 

FOGÕES ECONOMICOS 

Acaba de chegar um variado sortimento de fogões para sala [i.é., estufas] e para 

cosinha, dos modelos mais modernos, podendo usar-se lenha, carvão de pedra ou cocke 

de gaz 

S. BEAVEN & C. 

15. Rua de São Bente [ sic ] 15 

S. Paulo.114 

 

 Também os avanços técnicos apresentados pelos sistemas de iluminação então em uso 

mudaram radicalmente os hábitos paulistanos, tal como ia sucedendo, aliás, em todo o mundo 

ocidental: às primitivas candeias, que podiam ser alimentadas tanto com azeite de oliva, 

produto dispendioso, importado de Portugal, quanto com azeite de peixe (baleia) ou de 

mamona, produtos locais, ou aos candeeiros de três ou quatro lumes dos princípios do 

Oitocentos, cujas chamas eram oscilantes e fumarentas, se juntavam as  tradicionais velas de 

cera de abelha, puras e limpas, e por isso excessivamente caras, e as de sebo, mal cheirosas e 

também fumacentas, consumidas nas casas das pessoas modestas. Ao longo do século XIX 

surgiriam velas aperfeiçoadas, que seriam distribuídas por lustres suspensos dos tetos, 

arandelas e castiçais dispostos sobre mesas e aparadores. As de espermacete, substância 

extraída da cabeça dos cachalotes, foram criadas em meados do século XVIII nos EUA e 

consideradas tão boas que as primeiras velas padrão foram feitas com essa matéria. Depois,em 

1825, surgiram as velas de estearina, obtida a partir de gordura de origem animal ou vegetal e 

no início da segunda metade do século XIX começaram a aparecer as confeccionadas com 

parafina, proveniente do petróleo – velas baratas e de boa qualidade 115. Na verdade, diziam 

que a parafina dava velas mais atraentes que as de espermacete, por ser a parafina mais 

transparente que as melhores velas de espermacete. 

                  As velas     francesas  produzidas  pela manufatura   Cusinberche,   em Clichy   (França), 
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desde meados do Dezenove (de fato a fábrica funcionou de 1850 a 1979), por exemplo, feitas 

de estearina, eram muito finas e caríssimas, chegando a durar cerca de dez horas. Por uma 

questão de status, iluminavam, em fins dos anos 1870, o grande lustre de cristal Baccarat do 

salão principal da casa do 2.º Barão de Piracicaba, na Rua Alegre, residência de luxo em que era 

usada simultaneamente a luz a gás.Um curioso anúncio publicado em A Provincia de São Paulo, 

em 18 de maio de 1878 (p.3), fornecia alguns interessantes detalhes técnicos acerca de um tipo 

moderno de vela, que bem poderia vir a se tornar rival das velas de Clichy. É uma pena que no 

anúncio sua marca e procedência não tenham sido declaradas:  

 

AO YANKEE 

 (velas aperfeiçoadas) 

 

Estas excellentes velas de nova invenção recommendam-se a todos os consumidores 

por apresentarem as vantagens seguintes sobre todas as velas conhecidas: 

1º luz dobrada ;   2º aceio da vela ; 3º economia              

Os tres canaes do interior da vela em torno do pavio, servem para fazer augmentar a 

luz, e á medida que se consome, vão recebendo a estearina derretida, conservando 

assim a vela sempre limpa até o fim. 

E para prova do acima dito 

Quem comprar estas velas, as melhores conhecidas, julgará! 

AGENTES—AFFONSECA & CIA 

2 A- RUA DIREITA-2A 

 

                   Ainda na primeira metade do século XIX, os domicílios paulistanos mais ricos 

começaram a abandonar as arcaicas fontes de iluminação em favor de artefatos mais 

sofisticados, como talvez as lâmpadas Argand, as quais tomaram na França o nome de 

quinquets. A luz fornecida por esse tipo de lampião a azeite equivalia à de seis ou doze velas.  A 

sua desvantagem era que o reservatório de óleo ficava disposto atrás e em nível acima do 

combustor, com a alimentação do pavio feita por gravidade, disposição que projetava uma 

sombra incômoda no lado oposto ao da chama.  Na Europa, foi lançada, em seguida, a 

lâmpada de Bernard Guillaume Carcel (1750–1818), que tinha o reservatório posicionado sob o 

combustor, não produzindo portanto a área de sombra das lâmpadas Argand e quinquets. Mas 

o novo modelo necessitava de um delicado mecanismo de relojoeiro para movimentar a 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Guillaume_Carcel&action=edit&redlink=1
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bomba que fazia com que o óleo chegasse até o pavio. Mecanismo que necessitava de 

constante manutenção por parte do fabricante. Essa característica restringiu o uso desse tipo 

de lâmpada às grandes cidades europeias, e pouco foram usadas no Brasil (nos palácios do 

Imperador usavam-se essas lâmpadas em todos os cômodos). A seguir, foram inventados os 

lampiões com moderador. Comportavam um mecanismo interno mais simples que o das 

lâmpadas de Carcel e, após vários aperfeiçoamentos, se mantiveram em uso até o final do 

século XIX (fig 88 a a 88 j). 

                   Na segunda metade dessa centúria, porém, chegaram os lampiões a petróleo ou 

querosene, cujo reservatório também ficava sob o queimador, mas sem precisar de nenhum 

mecanismo interno. Simplificação técnica possível graças ao alto grau de capilaridade 

apresentado pelo novo combustível empregado. Esses lampiões, quando de mesa,eram, 

portanto, isentos de sombras indesejáveis e o seu poder de iluminação bem maior que o das 

chamas produzidas pelas lâmpadas a óleo convencionais. Sua luz clara e viva tinha, na verdade, 

de ser atenuada por difusores de vidro ou cristal, em geral sob a forma de globos bordados, isto 

é lapidados e gravados, o que favorecia a imaginação decorativa dos fabricantes. Deviam, 

contudo, ser manuseados com cuidado, porque alimentados com substância altamente 

inflamável. Os lampiões a petróleo eram usados em geral apoiados em móveis, mesas e 

aparadores, embora existissem lampiões em forma de lustres e arandelas. Os lampiões de 

suspensão com contrapeso, funil protetor contra fuligem e abajur de porcelana, opalina ou 

cristal mais apreciados em fins do século XIX eram o de origem belga. Havia modelos de salão, 

de biblioteca e modelos próprios para sala de jantar. Às vezes eram acompanhados de bocais 

para velas, que ladeavam a cúpula do quebra-luz. Fabricados em Herstal, perto de Liége, 

provinham de três manufaturas, a de Lempereur & Bernard, cujos fundadores eram Joseph 

Lempereur e Lambert Bernard, com grandes instalações em Paris, a de Louis Sépulchre (1845-

1930), antigo funcionário da fábrica anterior, e a de Caby, que com o tempo superou a de 

Sépulchre. Foi provavelmente a partir do uso de lampiões a querosene que os membros das 

famílias paulistanas começaram a se reunir em torno da chama brilhante do aparelho, fosse ele 

suspenso do teto da sala de jantar, fosse apoiado sobre a mesa central na sala de visitas, para o 
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desenvolvimento de atividades noturnas em comum: costura, bordado, crochê, leitura de 

romances e jornais, jogos de cartas,etc. 

                  Quanto ao gás, energia de iluminação pública, e depois doméstica, surgida no início 

do século XIX e logo adotada em Londres, Paris e Berlim, foi primeiramente produzido na 

Capital por Afonso Milliet, a partir de 1847 (gás hidrogênio líquido); após anos de críticas contra 

o sistema em vigor, introduziu-se o querosene na iluminação pública (final de 1863), até que 

novo sistema fosse adotado,  desta vez  com o “gaz hydrogenio carburetado” (gás de hulha), 

fabricado a partir de 1872, pela Companhia de Gás, empresa criada por ingleses na freguesia do 

Brás (figs. 88 e 88 l). O gás de hulha exalava cheiro desagradável, que o processo de fabricação 

não conseguia de todo eliminar. Era tóxico; se inalado, provocava dores de cabeça e vômitos, 

podendo até matar. E estava, além disso, sujeito a explosões. Em São Paulo, o gás de 

iluminação apresentava alto custo e sua qualidade era apenas sofrível. Corria, no entanto a 

versão de que ir respirá-lo nas proximidades do gasômetro era benéfico à saúde, sobretudo à 

dos tísicos (figs. 88 k a 88 n). 

                  Contemporaneamente ao gás de hulha, foi adotado em alguns locais do Brasil, nos 

subúrbios da capital do Império (serviço inaugurado em 24 de setembro de 1877) e em algumas 

cidades do interior da Província de São Paulo, por exemplo, um novo sistema de gás de 

iluminação pública, à base de óleo de nafta. De procedência norte-americana, era chamado 

aqui de Gaz-Globo (Globe Gaz, com privilégio obtido no Brasil em 1874), sendo o combustível 

produzido dentro de um recipiente colocado em cada poste de iluminação, sem a necessidade 

de criação de nenhuma infraestrutura. Segundo a propaganda da época, era tão luminoso 

quanto o seu concorrente, o gás de hulha. O novo sistema também atendia a particulares, 

sendo fornecidos na agência geral para a província, sita em São Paulo, lustres, arandelas e 

lampiões especialmente adaptados para esse sistema. 

                  Na passagem do século XIX para o XX apareceu enfim o gás acetileno116, fabricado 

domesticamente mediante uma aparelhagem que passou a ser anunciada em páginas de 

jornais. Durante certo tempo a luz esverdeada produzida por esse tipo de gás, liberado a partir 

da exposição do carbureto (ou carbeto) de cálcio à água, extremamente inflamável e com 

desagradável cheiro de alho, chegou a representar uma opção viável frente ao uso da 
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iluminação elétrica. Esta, por sua vez, foi experimentada de modo tímido ainda no tempo do 

Império, mas só nas primeiras décadas do século seguinte se tornaria a energia luminosa 

preponderante.  

                   Gilberto Freire117 notou, de modo arguto, a mudança de comportamento familiar 

sucedida com o melhoramento das técnicas de iluminação, em especial com relação ao gás, 

que propiciou a dispersão familiar antes concentrada à noite na sala de estar patriarcal, já 

então bem iluminada pela luz fornecida pelo lampião a petróleo ou querosene. Esse fenômeno 

só se acentuaria com a eletricidade, pois o novo gênero de energia luminosa, entre outras 

vantagens (mais barata do que o gás e mais intensa e fixa do que ele), não aumentava nem 

diminuía de intensidade em presença do maior ou menor número de pontos de luz acesos, 

conforme era proclamado pela imprensa em 1886. Era também mais salubre, pois não 

despendia calor, não enegrecia os tetos e não impregnava o ambiente de umidade, nem o 

viciava, tornando-o prejudicial { “respiraç~o pulmonar” como acontecia com o g|s118. 

Em São Paulo, desde 1885 vinha Abílio Aurélio da Silva Marques (1851-1891), 

importante personagem pertencente à colônia portuguesa instalada na cidade, iluminando 

com luz elétrica o “chalé” neogótico em que morava na Rua Barão de Itapetininga, no Morro do 

Chá. Entusiasmo que o levou a inaugurar os serviços da primeira empresa de iluminação 

elétrica da cidade em 1888119. Outro destacado personagem contemporâneo, o major Diogo 

Antônio de Barros (1844-1888), também se mostrou grande admirador da luz elétrica por 

incandescência, ao empregá-la, em 1880, segundo Aureliano Leite (História da Civilização 

Paulista, p.122), em seu chalé da Rua Florêncio de Abreu, construído junto à fábrica de tecidos 

de algodão a vapor, que lhe pertencia. Experiência que infelizmente não durou muito tempo120.          

A  razão de Diogo ter desistido da luz elétrica não nos é conhecida, mas é fato que as 

lâmpadas incandescentes, antes dos aperfeiçoamentos técnicos introduzidos por Thomas 

Edison (1847-1931), em 1879, eram muito pouco práticas: caras, frágeis, escassamente 

luminosas e pouco duráveis. 

 Abílio mostrou-se particularmente interessado na produção desse tipo de energia e, 

pensando em chamar a atenção do público para o assunto, publicou nas páginas do jornal A 

Provincia de São Paulo, do dia 20 de novembro de 1885 (p.3) uma carta aberta, queixando-se da 
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Companhia de Gás, que cobrava abusivamente por um fornecimento de má qualidade. 

Desafiou a companhia a cortar-lhe o gás, desencadeando assim uma polêmica que redundaria 

a favor de sua futura empresa fornecedora de eletricidade. Segundo Abílio, a luz alimentada 

por dínamos de corrente contínua era mais econômica que o gás e as lâmpadas incandescentes 

de dez velas que usava tinham três vezes mais poder de iluminação que os bicos combustores 

até então empregados em sua residência. Segundo outro texto encontrado nos jornais, 

intitulado Prospecto da Companhia de Luz Electrica de S. Paulo, assinado pelos respectivos 

incorporadores (A Provincia de São Paulo, dia 7 de março de 1889, p.2), as lâmpadas 

incandescentes então em uso variavam entre 8 e 16 velas e duravam cerca de um ano. A 

procura pelo fornecimento de luz elétrica vinha sendo tão grande na Capital que os autores 

constatavam a total impossibilidade técnica de a Empreza Paulista de Electricidade, de 

propriedade de Abílio Aurélio da Silva Marques, continuar atendendo acrescente demandada 

clientela paulistana. Constatação que os levava a tratar da incorporação da nova sociedade 

anônima para dar prosseguimento ao fornecimento dos serviços de iluminação prestados pela 

empresa anterior.  

   Podemos afirmar que, sem sombra de dúvidas, durante o Império tanto o gás quanto a 

eletricidade mostraram ser energias dispendiosas, de uso exclusivo das camadas abastadas. O 

resto da população tinha de continuar resolvendo o problema da iluminação doméstica de 

acordo com seus meios: com candeias, rolos de sebo, velas, lampiões de azeite ou querosene. 

Em 1876, o gerente da companhia de gás de São Paulo informava com orgulho que fornecia luz 

a 385 casas particulares, número que não representava nem 10% das moradias paulistanas 

então existentes121. 

 E poucos anos antes da extinção do Império (1884), a burguesia paulistana conseguia 

incorporar mais um melhoramento às suas moradias, conquista que lhe devia dar a enganosa 

impressão de estar desfrutando, em igualdade de condições com as camadas elevadas dos 

países civilizados, as mais recentes invenções técnicas criadas pelo capitalismo internacional: o 

telefone. Aparelho cuja maior utilidade em seu início de funcionamento, além de alimentar o 

natural exibicionismo dos assinantes, era pôr o palacete e o sobrado em contato direto com os 

mais sofisticados fornecedores naquela altura estabelecidos na cidade (fig.100 b). 
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     Outra forma de apreciar, ao longo do século XIX, a marcha do bem-estar material nos 

lares paulistanos, graças ao avanço da ideia de domesticidade, caracteristicamente burguesa, é 

acompanhar a progressiva sofisticação do mobiliário exibido nas casas pertencentes aos níveis 

sociais superiores. 

                   É bem conhecida a aquarela do pintor austríaco Thomas Ender (1793-1875) realizada 

em 1817 retratando o interior dum aposento paulistano. Embora de aspecto acolhedor, 

assoalhado e forrado, guarnecido de barrados arrematados por réguas de madeira e iluminado 

por duas janelas (vedadas com rótulas e ladeadas por conversadeiras), o cômodo estava 

praticamente vazio; não havia outro móvel senão uma antiquada cadeira D. José encostada 

contra uma das paredes nuas do recinto (fig.89). Von Martius (1794-1868) pela mesma época 

viu nas salas de São Paulo antiquado mobiliário, constituído de pesadas cadeiras enfileiradas, 

com assento de sola certamente, mesas e pequenos espelhos de Nuremberg122.  

                  Contemporânea a essas descrições é a mobília da sala de visitas do homem mais rico 

da Província de então, o brigadeiro Luís Antônio (1746-1819), que hoje pode ser contemplada 

no Museu Paulista. Inspirados no Neoclassicismo inglês (estilo D. Maria I), os móveis, de 

jacarandá, exibem linhas bastante graciosas, porém de uma sobriedade quase franciscana  

típica do estilo, é certo, mas muito ao gosto austero dos paulistas , em acentuado contraste 

com os pertencentes à Marquesa de Santos (1797-1867), igualmente expostos naquele museu.  

                  Os móveis de quarto da marquesa, constituídos de cama e psyché, vindos de Paris, 

teriam sido executado spor Alexandre-Louis Bellangé (1799-1863)123, no rigor do estilo Primeiro 

Império, com formas ancoradas no Neoclassicismo francês. Não deixa de ser curioso saber que 

o artesão tido hoje como um dos primeiros a introduzir o Historicismo no mobiliário francês 

tenha, ao mesmo tempo, atuado no ateliê de um falecido tio, onde continuavam a ser 

fabricados móveis escuros e de linhas neoclássicas, enquanto na oficina herdada do pai ousava 

produzir mobiliário luxuoso inspirado em outros revivalismos estilísticos, neogóticos e 

neorrenascentistas, por exemplo, sobretudo a partir do reinado de Luís Felipe (1830-1848). 

                   Na segunda metade da década de 1820, o estilo Império já estava caindo de moda na 

França e as formas do mobiliário se aligeiravam, tanto na aparência como na utilização de 

madeiras de cores claras (estilo Carlos X). Os móveis da marquesa, no entanto, mostravam-se 
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ainda bastante volumosos, de aspecto majestoso e pesado, feitos com folhados de acaju 

(mogno) e decorados com vistosa e graúda ornamentação de bronze, de influência greco-

romana. De qualquer maneira, era um tipo de mobiliário sem dúvida atípico na São Paulo nos 

anos de 1830, e seu luxo pouco coadunava com o exterior grosseiro dos casarões geminados e 

interligados em que a proprietária residia124. Deve ter sido considerado à época uma 

extravagância mais ou menos escandalosa de ex-favorita, que no exílio da província procurava 

não esquecer do fasto de sua antiga posição125  (fig.90). 

                  Em 1839, o reverendo metodista norte-americano Daniel Parish Kidder teve decerto 

oportunidade de conhecer alguns solares das famílias mais honradas da cidade, entre os quais 

o de Manuel Rodrigues Jordão (c.1778-1827), situado nos Quatro Cantos (então pertencente à 

viúva, D. Gertrudes). Numa passagem conhecida, descreve a disposição rígida e convencional 

dos móveis de sala de visitas, agora com assentos de palhinha126, com o canapé ao fundo, 

geralmente ocupado pelas senhoras, ladeado por duas fileiras de peças até o meio da sala 

(cadeiras de braços, junto ao canapé, e cadeiras simples ocupando os demais lugares). 

Costume, aliás, nada diferentes dos observados por outros forasteiros em diversos pontos do 

País127 (fig.91). Famílias paulistanas de tão grandes recursos quanto os da marquesa, e de 

posição social mais respeitável do que a dela, contentavam-se, entretanto, com interiores bem 

menos arrumados e mobiliados. Maria Pais de Barros (1851-1952), ao descrever a casa paterna 

(do comendador Luís Antônio de Sousa Barros, 1809-1887) por volta de 1860, o faz como um 

casarão de poucos requintes: nem tapete havia na sala de visitas, só adquirido pelo dono da 

casa após muita insistência de uma das filhas128. Essa severidade de costumes, proveniente da 

peculiar situação de parcial isolamento da região paulista (causada pela difícil transponibilidade 

da Serra do Mar), mas também oriunda do tradicionalismo cultural moldado por antigas 

condicionantes herdadas da velha Metrópole, só a custo começou a ceder, frente às novas 

modas chegadas da Corte e do Exterior, sobretudo a partir do funcionamento da estrada de 

ferro inglesa129. 

    De 1854 em diante (data de início do jornal Correio Paulistano) é perfeitamente viável 

acompanhar de perto a evolução da decoração de interiores das casas ricas da cidade (e que 

aos poucos se transformariam em universo puramente feminino), lendo na imprensa diária os 
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róis de trastes que iam a leilão todas as vezes que um personagem de posses se retirava da 

Capital. A mobília de sala de visitas ainda era a mesma vista por Kidder: sofá, cadeiras de 

braços, cadeiras simples, mesa redonda de centro e consolos com tampos de mármore 

ocupando os tremós ou entrevãos da sala. A isso se acrescentavam {s vezes “ricos quadros”130 

de molduras douradas, pendurados em paredes empapeladas, ou um espelho ornado do 

mesmo modo, uma ou mais cadeiras de balanço americanas, figuras de porcelana, relógios de 

mesa ou arranjos de flores secas, cobertos por redomas de vidro. Não faltavam as serpentinas 

com mangas lavradas, cuspideiras de porcelana, e ainda casualmente “ricos cortinados 

adamascados de cores, para janellas”131. Nas alcovas e nos dormitórios da família, camas 

francesas com cúpula e cortinados, lavatórios com tampos de pedra, guarda-vestidos, camas 

de ferro, marquesas, cômodas inteiras ou meias-cômodas (figs.92 a 96). Na sala de jantar, 

mesa, cadeiras, guarda-louças, e como alfaia aparelho de louça azul chinês, ou de porcelana, 

copos de cristal e muita prata em obra. O Barão de Itapetininga ao morrer em 1876 deixou 

cerca  de 103 quilos de objetos, os mais diversos, confeccionados com este metal132. O Barão da 

Limeira (é assim que identificamos um dos tios citados por Maria Pais de Barros), muito viajado 

e culto, dispunha em sua casa, “grande e bela”, de uma rica biblioteca com obras científicas e 

literárias no escritório, de um magnífico piano de cauda (instrumento musical quese tornaria 

muito comum nas casas de elite e sempre de fabricantes afamados) e de “lindas” litografias 

suspensas por cordões de seda no salão133. 

                   Num “importantissimo” leil~o ocorrido em 1867 na Rua da Constituiç~o, n. 27, 

surpreendemos ricas escrivaninhas, mesas de jacarandá, relógio de mesa dourado, castiçais 

galvanizados, candelabros de cristal e bronze, jarras de porcelana, lampiões de querosene, 

mobília de cerejeira, cama francesa de mogno com colchão e enxergão de molas, guarda-

vestidos de mogno, completa cômoda de óleo, lavatórios de vinhático com tampos de 

mármore e espelho, retretes de mogno com tampos de mármore, grande mesa de óleo, com 

oleado, para jantar, elegante guarda-louça de vinhático, todo envidraçado, cadeiras 

americanas de balanço, rica “costureira” de mogno, camas, marquesas e marquesões, mesas 

para jogo, berços e camas de criança, etc. Tudo isso pertencendo a algum engenheiro da 

Inglesa decerto, pois havia ainda “reguas de desenho”, “taboa para o mesmo fim” e livros 
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científicos em vários línguas134. A outro engenheiro inglês que trabalhara na construção da 

ferrovia, Sr. Henderson, pertenciam os objetos descritos páginas atrás encontrados em seu 

quarto de banho. Na sala nobre de sua casa, além das peças habituais, havia bibelôs, relógio de 

mesa, tapete e lampiões de querosene. No jardim da chácara em que morava, a do Campo 

Redondo, encontravam-se um bonito caramanch~o de madeira e “uma pequena peça de 

salvar” (morteiro), entre outras coisas135. 

                  Em 1861, Júlio Joly, filho de franceses, organizou em São Paulo um salão com cem mil 

peças de cristal e porcelana trazidas da terra de seus pais, e que naturalmente tiveram de subir 

a serra com muito sacrifício, nos lombos de mulas e em carros de bois. Com esse bazar pensava 

Joly em atrair a atenção das famílias distintas da Capital136. Contudo, parece que não foi muito 

feliz no empreendimento, porque semanas depois tentava livrar-se do estoque por meio de 

leilões. Sem dúvida calculara mal o interesse por novidades demonstrado pelas ainda retraídas 

famílias paulistanas. Anos depois, em 1867, já aproveitando as facilidades de transporte 

oferecidas pela ferrovia entre Santos e Jundiaí, Antônio Pereira de Melo, de volta do Rio de 

Janeiro, trazia para comercializar na cidade um sem número de peças, talvez sem a elegância 

das francesas trazidas por Joly: aparelhos de louça ou porcelana, jarras de cristal, faqueiros de 

metal branco, salvas de electroplate, serviços de porcelana de lavatórios, taças de cristal para 

champanhe, cálices, copos, lampiões, lamparinas, serpentinas, candelabros, palmatórias, 

arandelas, mangas, vidros, globos, enfeites de mesa, entre tantos objetos137. 

                 Em 1873, iam { hasta pública “mobilia de seda estufada e molas, dita marchetada de  

madriperola, dita de dito charão, ricos quadros a oleo, [...] cadeiras austriacas, [...] estante de 

ferro para livros, [...] camas de ferro”, etc.138. A ocorrência de móveis estofados, então 

chamados à fantasia por não seguirem as linhas historicistas convencionais, levou a que 

surgissem na Capital  artífices especializados na execução desse tipo de mobiliário, tal como o 

que anunciava suas habilidades profissionais em 1877: 

 

Estufador  Mobilias estufadas, sophás, cadeiras com molas de aço cobertas com 

marroquim, damasco e outras fazendas, avião-se cortinados e põe-se tapetes, colchões 

elasticos e simples, colchões com molas muito moles sem capim de 20$ até 50$, sophás 

modernos com molas, de 30$ até 90$, que se fazem na rua do Senador Feijó, no 5 
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Carlo Angers139 

 

 No ano imediatamente anterior, em 1876, Anatole Louis Garraux (1833-1904), desde a 

década precedente alçado à condição de legítimo agente do processo civilizatório em terras 

paulistanas, retornava à França e de lá passava a enviar à casa que lhe pertencera fino 

mobiliário e custosos objetos de decoração140. Procurava suprir assim, esse patriarca dos 

decoradores paulistanos, os interiores dos novos palacetes que a burguesia cafeeira, recém-

transferida do Interior, ia erguendo na Capital (fig.97): 

 

Casa A.L.Garraux 

Tendo de seguir, no principio de junho para a Europa o socio A.L. Garraux, este tem a 

honra de pôr-se á disposição dos seus amigos e dos numerosos fregueses da casa para 

todas e quaesquer encommendas. 

O sr. A.L. Garraux, fixando a sua residencia em Paris (emquanto estiver na Europa), 

abrirá um escriptorio de commissão onde se executarão todas as ordens dadas 

directamente ou transmittidas pela casa de S. Paulo. 

Uma longa pratica commercial, um grande conhecimento do paíz e a boa vontade de 

corresponder completamente aos desejos de seus clientes são as melhores garantias da 

boa e acertada interpretação das ordens que serão confiadas aos annunciantes. 

Aceitam-se encommendas de todos e quaisquer artigos provenientes da Europa.141 

 

     Entre as luxuosas moradias paulistanas cujos donos confiaram na sensibilidade e 

discernimento de Garraux, encontrava-se o palacete do coronel Rafael Tobias de Barros, futuro 

2.º Barão de Piracicaba (fig.98). Sua neta, Heloísa Alves de Lima e Mota, conservou até a 

morte os originais dessas encomendas: 

 

Os pedidos vinham em detalhe e de acordo com a planta da casa. Para cada sala, 

saleta, salão, quarto de dormir, sala de jogos, tudo era bem detalhado. Os respectivos 

móveis, cortinas, objetos de adorno para cada cômodo vinham especificados. As rou-

pas [sic] de cama e de mesa, tudo em damasco de linho com as iniciais “B.P.” bordadas. 

Louças de “Limoges”, cristais “Baccarat”, enfim todo o necess|rio para montar uma 

mansão nos mínimos detalhes de requinte.142 
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     No vistoso anúncio publicado entre 1877 e 1878 no Correio Paulistano, em cuja 

moldura ornamental não faltava um par de colunas a sustentar crateras-cálices eriçadas de 

plantas decorativas, elementos característicos do estilo arquitetônico que então dominava 

algumas construções recentes da cidade, declarava aquela conhecida casa comercial, “vasta 

Babel, livraria emnome, mas verdadeiramente bazar de luxo”143 (fig.99): 

S. Paulo 

Casa A.L. Garraux & Cia 

38 Rua da Imperatriz, 40 

Exposição Permanente no salão do 1o andar 

(Casa de Compra em Pariz rua d’Hauteville, no 17) 

 Espelhos de todos os feitios 

 Escolha variada de quadros a óleo 

em fumo, a aquarella etc 

 Esplendido sortimento de jarras de todos os gostos 

de Cristal 

Porcelana Bronze etc 

 Burras de ferro a prova de fogo para casas particulares e Commerciais 

 Adornos de sala de visitas 

 Mezas de charão de vários tamanhos 

 Aparadores (buffets de salão) riquissimos 

 Lindissimas secretarias (bureaux de dame) 

 Prateleiras de fantasia 

cache-pots et vide-poches 

 Moxos para piano 

(Chiffonniers,  etc) 

E mais objetos de gostos elegantes e modernissimos 

O salão pode ser visitado a qualquer hora do dia144 

 

                  Muito embora o recheio dos ricos lares paulistanos estivesse em franco processo de 

expansão e sofisticação, graças ao aumento gradativo das importações, e isso certamente 

fosse visto pelos contemporâneos como uma marca infalível de progresso, a arquitetura 
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doméstica da cidade continuava a ser alvo de comentários desfavoráveis, como os de um 

editorial do Correio Paulistano, de 1875, que verificava com desânimo: 

 

A edificação da capital continuará, sabe Deus até quando, a ser a mesma antiquissima, 

sem belleza alguma, ao passo que em outras cidades do imperio e até mesmo desta 

provincia, menos importantes, trata-se de edificar pelo systema moderno que prima 

pela elegancia como por outras condições indispensaveis.145 

 
 

 Isso revela que a adoção da alvenaria autoportante de tijolos como técnica construtiva 

não havia sido por si só suficiente, como é óbvio, para acarretar a atualização e o apuro estético 

das construções da cidade. Embora o novo sistema de construção introduzido fosse 

acompanhado de outras atualizações técnicas,  tais como, telhas marselhesas nos telhados; 

assoalhos de parquetes, que deveriam ser cuidadosamente encerados e lustrados, e não mais 

de tábuas corridas, rudemente raspadas e lavadas; pisos frios de lajotas de mármore ou 

ladrilhos hidráulicos; vidros lapidados ou gravados nas janelas, brancos ou de cor; elementos de 

madeiras envernizados e não só pintados; estuques em relevo nos tetos, substituindo os de 

saia e camisa, nada disso bastava para compor ambientes de bom gosto. Para tanto era 

necessário assumir as regras compositivas e o vocabulário formal e ornamental do 

Neoclassicismo, e até do Historicismo/ Ecletismo, naturalmente com platibandas aí incluídas, 

coisa que nem sempre ocorria na cidade, pois, como vimos, nem o Palácio da Escola Normal, a 

obra oficial mais importante da Capital no tempo de João Teodoro, dispunha de platibandas na 

sua versão original. 

                  Sob esse aspecto, constituiu verdadeiro marco a construção do palacete do coronel 

Rafael Tobias de Barros, depois 2.º Barão de Piracicaba, construído entre 1875 e c.1877146, 

anteriormente referido, que graças à sua relevância teve sua localização assinalada nas plantas 

da cidade datadas de 1877 e de 1883127. De todos os palacetes erguidos no segundo lustro de 

1870, seguramente, foi ele o mais admirado; mesmo assim, tal como o Palácio do Tesouro 

Provincial, não mereceu o mais breve comentário por parte de Junius, que, vindo da Corte 

(1882), continuava provavelmente a julgar o grosso da arquitetura paulistana 

irremediavelmente  ligado à tradição da arquitetura lusitana, ou seja: pesada, monótona, quase 
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tosca148. E nem podia ser diferente, afinal, na Corte já imperava o Ecletismo, e a fidelidade 

crescente das réplicas cariocas aos edifícios estrangeiros, embora entusiasmando a opinião 

pública, atraia a indignação do engenheiro civil Luís Rafael Vieira Souto (1849-1922), que em 

1875 condenava a prática de arremedar projetos de monitores e revistas provenientes do 

Exterior, chegando os construtores ao cúmulo de erguer chaminés falsas para dar um ar de 

civilidade europeia às construções. Como contava José de Alencar (1829-1877) em seu romance 

Senhora (1875), nas casas ricas fluminenses as lareiras não serviam para acender fogo, era 

“meramente pretexto para o cantinho de conversaç~o” 149. 

     Indiferentes a possíveis críticas, muitos construtores atuantes na São Paulo de então 

procuravam atualizar o gosto arquitetônico das camadas superiores, oferecendo projetos nos 

mais diferentes estilos: 

JOSÉ PAVIE, architecto-constructor, encarrega-se de fazer qualquer obra de 

construcção, como chalets, kiosques e outras obras de phantasia, francezas, suissas, 

americanas, como tambem casas inglezas e hespanholas. Dirigir-se á rua  Municipal, 2A 

em frente ao mercado.150 

 

 

S. Paulo 1 de Janeiro de 1880 

LEVANTAMENTO DE PLANTAS DE PREDIOS DE TODOS OS GOSTOS E ESTYLOS E 

SUAS CONSTRUCÇÕES  

  por 

 Begbie e Comp. 

 Engenheiros e constructores 

 69 Rua de S. Bento 69151 

 

    De fato, serão os anos 1880 que testemunharão os primeiros exemplares ecléticos 

bem realizados construídos na cidade de São Paulo. Um dos mais ilustres era, sem dúvida, a 

vila suburbana de D. Veridiana Prado, denominada Vila Maria, cujo projeto encomendado na 

Europa foi erguido por um engenheiro formado na Corte, Luís Augusto Pinto (e não Luís Liberal 

Pinto como reza a tradição contra a qual já tivemos oportunidade de alertar)152. Essa 
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residência, deveras suntuosa, rompia com todos os compromissos programáticos e estéticos 

assumidos pelos exemplares arquitetônicos paulistanos anteriormente levantados, na medida 

em que não fazia nenhuma concessão nem ao gosto nem, aparentemente, ao tradicional modo 

de viver dos brasileiros. No partido de volumetria complexa, na planimetria assimétrica 

(embora atenuada pelo gosto francês), no programa de necessidades e no esquema 

distributivo reconhecia-se a cultura doméstica europeia, ou antes intercontinental, pois as 

características fundamentais apresentadas pela mansão já vinham sendo correntemente 

adotadas até mesmo nos Estados Unidos desde os meados do século153. Basicamente a casa 

estava organizada do seguinte modo: serviços no porão; peças de representação no térreo; 

dormitórios e peças de recepção íntima no segundo pavimento; acomodações para criados e 

dependências sous les combles154. Deve ter sido também uma das primeiras residências 

paulistanas providas de lareiras, cuja presença era traída pelas chaminés vistas externamente e 

que, ao contrário das lareiras das mansões cariocas, deviam funcionar de verdade, já que o 

nosso clima – sobretudo na região do futuro bairro de Higienópolis, alta e ainda densamente 

arborizada –, era então bem mais do que hoje propício a isso155. 

                  Como não temos informações detalhadas acerca dos exemplares residenciais 

construídos depois da Vila Maria, fica difícil identificar outros projetos da época imperial que 

teriam acompanhado de perto a mansão de D. Veridiana no processo de cosmopolitização 

radical do agenciamento interno. Certamente, devem ser incluídos neste caso as residências de 

José de Vasconcelos de Almeida Prado (1888-c.1890) e de Antônio Pais de Barros (1889-1891), 

ambas de autoria do engenheiro e arquiteto Ramos de Azevedo, pois foram esses os dois 

únicos exemplares residenciais delineados ainda durante o Império que o arquiteto resgatou do 

esquecimento ao publicá-los no seu álbum de realizações, editado no início do século XX 

(1904). Atitude que demonstra que das numerosas residências concebidas pelo arquiteto no 

tempo da Monarquia, só essas se mantinham à altura das rigorosas exigências da alta 

sociedade republicana, tanto no plano formal, quanto no funcional, vale dizer, os imóveis 

continuavam a atender plenamente, sob a nova sociedade, às mais modernas concepções 

estéticas, higiênicas, de conforto e de savoir-vivre156. 
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    Durante os últimos dez anos do Império aumenta a olhos vistos o número, o luxo e a 

diversidade de móveis e objetos espalhados pelos diversos ambientes das casas ricas (figs.100 

a 102). De um “bonito e primoroso leil~o” ocorrido na Rua das Flores, n. 25, em 1881, 

colhemos: 

Na sala: uma bellissima mobilia austriaca, preta, de arabescos e respaldo em palhinha, 

quadros finos, lindas serpentinas de bronze, vasos de porcellana, albuns [de 

fotografias], tapetes, castiçaes a phantasia, rico espelho com moldura e frontão 

dourado, aquarios de crystal, mesinhas de ebano, escarradeiras, enfeites quinquilharias, 

etc.157 

 

     Do mesmo ano é o leilão dos móveis de D. Francisca Leopoldina de Sousa Freire 

(1842-1939), que se retirava para a Europa. Da profusão de móveis e peças de decoração que se 

viam em sua residência da Rua Alegre, destacamos somente os mais curiosos. No salão de 

visitas, uma luxuosa mobília de mogno, obra de Costrejean (ebanista  francês proprietário de 

uma loja fina de móveis estabelecida no Rio de Janeiro), com assento e espaldas de palhinha 

francesa, feitio de medalhão, peças modernas com obra de talha, e dunquerques com pedra e 

portas de espelho, piano de Pleyel, porta-músicas de jacarandá, tapetes, estátuas, 

escarradeiras altas com pés de garra, estatuetas de alabastro, peanhas. No gabinete, mobília 

nova e moderna, americana, com 17 peças, linda secretária de mogno, para senhora, peles de 

onça, rica pêndula inglesa, etc.158 

    Do leilão dos bens de Afonso Carneiro Monteiro, que também seguia para a Europa, 

extraímos: 

No salão 

Rica e solida mobilia de oleo com obra de talha com 22 peças  bonito e harmonioso 

piano de Brander, com 7 1/2 oitavas e cordas obliquas; bom Harmonium de 4 cylindros 

com 24 arias e 3 cylindros de mão e manivella. 

Ricos albuns modernos, estatuas de biscuit, ricas jarras de Sévres, quadros, etagéres 

[sic], esteroscopios com 156 vistas, capachos, tapetes, escarradeiras, lustres de crystal, 

guarda joias, collecção de musica, vasos, alfaias, etc, etc. [...] 
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Escriptorio e gabinete [que devia ser usado também como sala de armas e de jogos] 

mesas  de escripta, cadeiras de repouso, ditas de balanço, divans, estofados de brocatel 

de seda [...], estantes envidraçadas, escrevannhas [sic] inglezas, floretes, jogos de 

bagatella, quadros, reposteiros, thermometros, machina electrica [campainha ?] [...] 

Dormitorios, toilletes e alcovas 

[...] lavatorios ingleses com tampo de marmore com torneiras e pias, [...] leitos 

torneados, [...] ricas camas francezas, [...] quadros com gravuras inglezas, criados-

mudos, “chaises longues”, conversadeiras estofadas de “reps” de seda, [...] banheiras 

de chuva [...]159. 

 

                  Naqueles mesmos anos de 1880 uma loja de presentes anunciava uma grande 

exposição na Rua São Bento, n. 85. Aí poderia ser encontrada uma infinidade de objetos, tanto 

úteis quanto supérfluos: 

Cabides para roupa e toalhas, simples e para bordados Porta-relogios, etagères [sic, por 

étagères] mesas para albuns, porta-chapéos e bengalas, mesinhas para cartões de 

visita, porta-musicas, porta-cigarros, toilettes, porta-jornaes, jardineiras para flores 

com vasos de porcelana, banquinhos para os pés, dourados e pretos, alta novidade, 

etc., todos os artigos acima mencionados são para bordados ou photographias. 

Lindas cestas de papeis, costuras, guardanapos, chaves, colheres de chá, tricot e 

crochet, cestas para talheres, cestas para compras, cestas para roupa usada, cestas 

para roupa de crianças, cestas para compras, cestas para garrafas, cestas para 

crianças, bastidores, velocipedes com e sem cavallo, camas universaes  de madeira, 

para crianças, ditas de vime, mobilias de vime e de ferro para jardins, pyramides de ferro 

para 19 vasos de flores, lindo sortimento de berços de vime e de madeira, cadeira para 

crianças, cadeiras para jardins de abrir e fechar. 

Prevenimos ao respeitavel publico que ainda temos um grande e variado sortimento de 

carrinhos para crianças e bonecas, casa sem rival tanto na barateza, como na boa 

qualidade, bem assim como: carros para doentes para sala e para passeio. 

Venham vêr para crêr 

em casa de Guilherme Witte 

85  rua de São Bento  85160 

 

                No ano seguinte (1886), uma elegante casa de decorações estabelecida na Corte fazia 

publicar o anúncio abaixo nos jornais da Capital (fig.103): 
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ORNAMENTAÇÃO DE CASAS 

20 E 22 Rua da Quitanda 20 E 22 

Esta casa recommenda-se pelo enorme sortimento em todos os artigos proprios para 

ornamentação de casas, tendo sempre os mais modernos e exquisitos gostos em 

tecidos, dos mais ricos até os mais modestos, proprios para cortinas, reposteiros, 

estufos, etc., etc. assim como tapetes, pelles raras e comuns para sofás, pés de cama e 

para entradas de portas, oleados, tapetes, esteiras, esteirões e alcatifas para forrar 

salas e escadas, armações e galerias douradas e de outras qualidades. 

Moveis estufados, estylo o que há de mais moderno, e tudo que se deve encontrar em 

um estabelecimento de tapeçarias de primeira ordem, recebendo tudo directamente, 

sendo alguns artigos encommendados e remettidos pelos próprios fabricantes, estando 

nas condições de servir bem, a preços razoaveis. 

Para execução dos trabalhos de armador e estufador tem a casa os mais perfeitos 

officiaes, como attestam as inumeras obras de gosto, feitas nas principaes casas na 

côrte e nesta capital. 

Casa especial em tapeçarias 

telephone n. 158 

PINTO & MADUREIRA 

RIO DE JANEIRO161 

 

                  Essa firma com certeza se valia dos transportes rápidos e cômodos que passaram a 

existir entre as duas cidades a partir de 1877, com a inauguração da ferrovia de São Paulo ao 

Rio de Janeiro, e fazia acompanhar o reclame de uma sugestiva ilustração, onde se via um 

elaborado cortinado pendente de uma galeria ornada na parte superior com as iniciais da casa 

comercial, tendo ao lado uma poltrona estofada, certamente idêntica às executadas pela firma, 

com tanta perfeição. O anúncio não deixava de assinalar ainda que agora a decoração de 

interiores estava sob o domínio  da arte exuberante do estofador ou tapeceiro, cuja 

importância alcançara a própria moda feminina entre os anos de 1870 e 1890, quando os 

vestidos  de style tapissier passaram a adotar abundantes adereços  baseados na espalhafatosa 

técnica decorativa empregada nos móveis estofados:  botões, franjas, borlas, bolotas, galões, 

grossos cordões de seda, toda sorte enfim de passamanes, que eram exibidos tanto pelos 

pesados e incômodos trajes ostentados pelas damas, quanto pelas custosas mobílias das salas 

de visitas.  
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                   A publicidade de móveis e objetos para a casa então veiculada pela imprensa e os 

avisos de leilões com suas intermináveis listas de peças de mobiliário e demais alfaias, não 

suscitavam dúvidas quanto ao fato de se estarem rendendo incondicionalmente os paulistanos 

de elevada condição socioeconômica ao mais desenfreado sibaritismo. 

                  Nos periódicos, os móveis eram agora nomeados quase sempre em francês, com a 

grafia, porém, sistematicamente estropiada por obra dos compositores de textos ou talvez dos 

anunciantes poucos afeitos às novidades e às línguas estrangeiras, a ponto de seter tornado 

generalizada a menç~o de espelhos “bisantis” ou “bisantés”, e até a espelhos “bisantinos”, por 

biseautés. A revivescência de estilos históricos que apenas se iniciava na arquitetura da cidade, 

já era então de regra no interior das residências, atravancadas com móveis “| Pompadour”, { 

“Luiz XV”, { “Luiz XI” (por Luís XVI, provavelmente), “| renaissance”, { “Francisco I”162. 

 S~o bronzes florentinos, “consolos de BOULT” [por Boulle], estantes de m|rmore para 

flores, “explendida mobilia de BOIS NOIRCI”, “magnificos espelhos bisantinos”, “tapetes 

mousquites para sal~o inteiro”, “PASSE-PARTOUT de bronze”, jardineiras de porcelana, 

douradas e brancas, “estufados a seda”, mobílias austríacas [certamente feitas de madeira 

envergada, da conhecida marca Thonet], mesas de whist e xadrez, “BALANÇOIRS-

POLTRONAS”, “explendida collecç~o de VIEUX-CHENE” para sala de jantar, “camas francezas 

e inglezas para creanças”, “colchões da China e de paina”, cortinados de seda e renda, 

“vielheuses [sic, por veilleuses] de alabastro”, “dolce farniente” [sic, por dolcefarniente]163, e 

ainda, da residência de um “alto e distincto personagem politico”, 

 

“poltronas com respaldo de veludo CAPITONNÉ, solferino; “POOFS CAUSENSES” [sic, 

por causeuses], de centro com o espiral de floreiras, bonitas DOUNEUSES, estylo BÉBÉ, 

SUPPORTES de talha, dragões da casa de Bragança com vasos etruscos, com 

arabescos de bronze e lavores finos. Magnifico e soberbo espelho Veneziano, vidro 

bisanté [sic, por biseauté]; com artistica guarnição a onix, mesas de voltarete com 

pelucia e lambrequins [...] [mobília] Estylo “bambú”, de erable [sic, por érable] e BOIS-

RÓSE [sic, por bois rose], leitos a Luiz XI [sic, por provavelmente Luís XVI] com lastro 

de arame; TABLES DE NUIT, explendidas toilettes com estantes, gueridons [sic, por 

guéridons] de luxo; Belinium [sic, por Bellinium], guarda-casaca de porta espelho 

chanfrado; [...] guarda-vestidos ERABLE RAYÉS [sic, por érable rayé] [...] cadeiras 
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DANGAS, ditas de leituras, ditas preguiçosas, etagéres [sic, por étagères] finos com 

obra de talhas, armarios para cópa, sofas, vasos, ornamentos e delicadas 

quinquilharias.164 

 

     Enquanto isso, as áreas de serviço dessas moradias de luxo exibiam aparelhamentos 

que ora começavam a ser tidos como imprescindíveis. Na cozinha, ao lado de uma infinidade 

de utensílios domésticos viam-se moinhos, máquina de fazer café, máquinas de picar carne e 

sorveteiras; junto do quarto de despejo, com instrumentos de jardinagem e para outros fins, 

ficava o quarto de engomar onde se descobriam machambombas ou ferros de passar (ferros a 

carvão) e de tuyauter, tábuas de engomar e máquinas de fazer plissés165. Há até o caso 

excepcional de uma sala de jantar de 1889 equipada com um “armario refrigerante para 

comidas e liquidos”166. 

    Sob as novas condições econômicas da Província trazidas pela intensificação da 

produção agroexportadora, representada pelo café, revolucionam-se os ricos lares paulistanos, 

tanto técnica quanto social e culturalmente. A mecanização incipiente, facilitando a execução 

de certas atividades domésticas, o consumo de alguns produtos alimentícios importados, já 

beneficiados, e o aparecimento das primeiras companhias de serviço público começaram a 

aliviar a enorme carga que pesava sobre a domesticidade e sobre a dona-de-casa. Tudo isso, 

aliado ao aburguesamento de maneiras e novos hábitos das patroas, que agora decoravam os 

espaços generosos de seus palacetes com móveis e objetos frágeis e preciosos, exigirá a 

substituição da velha mão de obra escrava. Era impossível que moleques ruidosos e turbulentos 

e mucamas desatentas e desajeitadascontinuassem transitando por esses ambientes de luxo e 

ostentação, manipulando porcelanas e cristais de modo descuidado. Júlio Joly, quando montou 

seu bazar de miudezas francesas em 1861, já tivera o cuidado de proibir a sua entrada aos 

escravos, para assim evitar desastres167. Além disso, a pudica moral burguesa, que agora se 

disseminava, punha a escravaria doméstica sob suspeita de devassidão, com o pernicioso 

poder de corromper os jovens da casa e seduzir os honrados pais de família, conforme 

denunciado pelas charges divertidas do Cabrião168. 
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      Examinando os jornais do período, fica-nos a impressão de que o declínio do 

emprego de mão de obra servil nas tarefas domésticas das famílias mais exigentes, ou mais 

preconceituosas, se deu a partir dos últimos anos de 1870. 

                    Nesse decênio passa a ser comum a descrição de imóveis residenciais providos de 

“commodos especiaes para escravos ou creados”169, numa evidência de que na época os dois 

tipos de mão de obra serviam concomitantemente as casas paulistanas e que o alojamento em 

ambos os casos eram os mesmos, ou seja, a criadagem branca, e quase sempre de origem 

europeia portuguesa e depois italiana conforme Raffard170,  acabou herdando a 

discriminação com que eram tratados os escravos. Nos jornais daqueles anos procuravam-se 

criadas brancas e estrangeiras para lavar e cozinhar, ao mesmo tempo que eram ainda 

oferecidas pretas, mulatas ou pardinhas, e também pretos, para trabalhar no serviço 

doméstico como amas, mucamas e cozinheiros respectivamente171. 

    De acordo com o historiador norte-americano Richard M. Morse (1922-2001)172, coube 

ao escritor de tendência naturalista Júlio Ribeiro (1845-1890), por intermédio de sua sensual 

Lenita, de A Carne (1888), descrever, não sem excessos, o febril desejo de colecionismo, 

quando não de mera acumulação, que começava a se apoderar irresistivelmente de setores da 

sociedade paulista, ávidos de ostentação. O arranjo dos primeiros anos do Império, de uma 

austeridade que nunca revelava o traço da personalidade dos proprietários, foi sendo 

paulatinamente substituído pela aversão ao vazio e pela voluptuosa feminilização da 

decoração dos interiores, numa tentativa de imitação do que ocorria nas opulentas mansões 

burguesas da Europa, onde o luxuoso coexistia com o trivial, o solene com o sentimental, o 

tradicional com o extravagante, o útil com o perfunctório, quando não com o ridículo ou com o 

grotesco. Bibelôs, vasos, plantas exóticas, animais empalhados, inumeráveis bugigangas agora 

se esparramavam por mesas, consolos e vitrinas; espessos reposteiros e pesados cortinados 

encobriam as aberturas, portas e janelas; peles de animais selvagens, tapeçarias e alcatifas 

recobriam pisos, paredes, mesas, sofás e poltronas; móveis executados com essências 

estrangeiras (carvalho, ébano, érable, etc.), de madeira encurvada, provindos da Áustria, de 

vime, de ferro, de charão, de bambu, misturavam-se aos estofados ornados com capitonnés, 

franjas e borlas, e às poltronas de couro ou marroquim, compondo ambientes de estudada 
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desordem173. Mantendo, porém, a precedência em relação a Júlio Ribeiro, está Aloísio de 

Azevedo (1857-1913),um dos mais importantes escritores naturalistas do cenário nacional. No 

seu romance Filomena Borges (1884) já descrevia a fúria aquisitiva de preciosidades e 

esquisitices que tomava conta da alma de alguns brasileiros enriquecidos e europeizados, que, 

de espírito fraco, se deixavam dominar por mulheres fúteis e esbanjadoras. Nesse romance, o 

autor antecipade alguns anos a descrição dos novos interiores da casa eclética, tal como seria 

feita na conhecida passagem de A Carne. Na casa do personagem  chamado João Borges tudo 

agora estava diferente: 

 

Tudo foi reformado. Exibiram-se novos trastes, novas cortinas, tapeçarias, peles, 

cachemiras, bronzes, faianças, cristais, porcelanas, quadros, estatuetas, aquários, 

álbuns, mosaicos, vasos florentinos, lustres de vermeil, espelhos venezianos talhados à 

biscau  [grifo nosso; sic, por biseau], cariátides de Jean Goujon, servindo de peanhas a 

esculturas de Germain Pilou [sic, por Germain  Pilon] e uma variedade interminável de 

tetéias e relíquias, que a baronesa colecionara por todo o mundo. Expuseram-se velhas 

cadeiras com espaldar e assento de couro de Córdoba, lavrado, e tacheado de metal 

amarelo; leitos à Renascença de colunas retorcidas e métopes talhados em madeira 

fusca; jarras do Oriente, sarapintadas de hieróglifos; objetos preciosos de marfim, 

manufaturados na China; molduras delicadíssimas de porcelana, à Luís XIV, 

representando grinaldas coloridas; consolos de breche-antique, sustentados por delfins 

de olhos e barbatanas douro, luzido; sem contar as otomanas asiáticas, os divãs, os 

fauteuilles, os étagères de xarão, de palissandra, de ébano; enfim o que podia haver de 

raro, de singular, de extraordinário. Não era uma casa, era um prolongamento do Hotel 

Cluny. Cada objeto, cada móvel, cada peça representava uma época, um reinado, uma 

escola. 

Mas o barão, quando ficava a sós no meio de tudo isso, sentia-se acabrunhar por uma 

espécie de remorso; afigurava-se-lhe fugir debaixo dos pés o chão sólido e áspero do 

dever, para dar lugar aos tapetes felpudos e voluptuosos;parecia-lhe ouvir uma voz 

austera, que se levantava de tudo aquilo para  o argüir e reprovar. 

— Pois foi nisto que esbanjaste o teu dinheiro, João Borges? !... Foi nestas quinquilharias 

que enterrastes essa fortuna, que teu pai, à custa de tanto sacrifício, conseguiu juntar 

para ti, insensato? Perdulário!...E agora vão ver!... Tudo por quê? Porque o pedaço de 

asno adora cegamente uma mulher, um demônio, a quem se entrega de corpo e alma e 

que faz dele o que bem entende, sem talvez lhe dedicar um pouco de afeição, pois, se 

dedicasse não seria a primeira a cavar-lhe deste modo a ruína!... Oh, sim! Dizia o infeliz, 
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deixando-se cair em uma de suas cadeiras preciosas. — Oh, sim! Sou um miserável, mas 

amo-a tanto! Adoro-a tão extremosamente, que ainda seria capaz de muito mais para 

conservá-la sempre ao meu lado!174 

 

                 Como dissemos páginas atrás, o que então se via por aqui nas casas ricas nada mais era 

que cópia do que se fazia em grande parte do Exterior. A decoração européia daqueles dias 

atulhava as residências com uma enormidade de móveis de formas heteróclitas, 

entressemeando por esses mesmos ambientes um sem número de objetos de adorno, 

totalmente desnecessários.  O celebrado escritor francês Marcel Proust (1871-1922) num 

prefácio depois chamado Journées de Lecture (1905/1919) bem reparou no valor sentimental 

desse gênero de ornamentação de casas, que deixou reflexos nas casasdo interior da França no 

tempo de sua meninice. Evocou então o quarto de dormir que ocupava durante as férias na 

casa de seus tios paternos, sempre arrumado com uma notável quantidade de coisas sem 

serventia, que só prestavam para tolher os movimentos do pequeno hóspede e “dissimular 

pudicamente” a utilidade dos móveis e objetos realmente funcionais que aí se achavam 

dispostos. Cortinas triplas, toalhinhas de crochê distribuídas sobre mesas e estofados 

(napperons), colchas, cobre-pés, vários travesseiros e outros objetos davam a impressão ter 

vida própria, de haverem nascido espontaneamente naquele aposento, que povoavam e em 

que se compraziam, tal como as árvores o fazem nas clareiras e as flores, sobre os velhos 

muros. Foi contra essa mania de acumulação desregrada, essa manisfestação de consumismo 

conspícuo, característico das camadas mais altas das sociedades burguesas oitocentistas, que 

também infestava as casas inglesas de seu tempo, que se insurgiu William Morris (1834-1896), 

intelectual e artista que tanta influência exerceu sobre a estética de certos decoradores 

ingleses, entre eles, o rico proprietário de uma conhecida loja de móveis John Blundell Maple 

(1845- 1903), criador de discretos ambientes domésticos providos de móveis de desenho 

despojado e cores claras, estética que atingiria  o seu auge na época eduardiana (1900-1914). 

                  Na virada do século XX, em São Paulo, até mesmo as casas de classe média teriam o 

seu tradicional conjunto de sala de visitas, arrumado da forma hierática habitual (sofá ladeado 

de poltronas e duas alas de cadeiras simples), orientado pela diagonal do compartimento numa 

tentativa de reproduzir a decoração  movimentada e falsamente displicente das casas ricas175. 
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                  Tudo isso, porém, era feito com uma total falta de gosto e refinamento, segundo 

Ramalho Ortigão (1836-1915). A única exceção era D. Veridiana Prado, que, a seu ver, com 

perfeito bom gosto escolhia tanto os móveis de sua residência, quanto as palavras que deixava 

cair na conversação176. O filho Eduardo Prado (1860-1901) decerto partilhava da mesma 

opinião do mundano escritor português, aliás amigo seu; num trabalho publicado em francês 

em 1889, sobre a arte no Brasil imperial, desabafava com uma generalização a respeito do 

interior da casa brasileira típica, que, em sua opinião, se assemelhava ao da casa portuguesa:  ” 

la même nudité ou le même mauvais goût. “177 

                 Por essa carência de brilho e esmero estético, que caracterizava a alta sociedade 

brasileira  embora a partir de então inveterada consumidora de artigos importados , chegou 

Ramalho Ortigão a responsabilizar o próprio Imperador, que com seu exemplo não soubera 

converter as elites de seu país à mundanidade de uma verdadeira corte imperial178. Ao visitar o 

Palácio de São Cristóvão, chocara-se com a insignificância da decoraç~o daquele “triste 

claustro de convento pobre”, sofrendo dos mesmos defeitos da maioria das casas do Brasil: 

sem ornatos, sem tapetes, sem flores, sem esculturas, adornado apenas com uma 

“incaracterística mobília de mogno moderno.”179 

                  Com o mesmo esnobismo frívolo, queixava-se a Baronesa da Estrela, Teresa de 

Vasconcelos Drummond, do tédio que lhe causava a corte de D. Pedro II (1825-1891): 

Sem mundanismo, sem arte, sem moda, sem equipagens, sem uniformes, sem festas, 

sem flôres, sem bibelôs, o Palacio de São Cristovão era um destêrro mortífero para tôda 

gente alegre, para todos os homens novos, para tôdas as mulheres bonitas.180 

 

 

 Não restava portanto aos brasileiros de posses, bem nascidos e de bom gosto 

cultivado na Europa senão refugiarem-se na França, na Inglaterra ou na Bélgica, em busca dos 

fugazes porém intensos prazeres da vida mundana181. 

                  Contudo, aos olhos críticos de certos estrangeiros o grosso das camadas abastadas 

brasileiras mantinha-se longe da pretensa europeização. Não passavam de ruidosos e 

indisciplinados  latinos, que adotavam as manifestações mais exteriores da civilização europeia 
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sem nenhum sinal de interiorização. Ruidosos, descorteses, negligentes, destituídos de 

refinamento e introspecção (além de cultivadores de estranhos hábitos cotidianos de higiene 

pessoal) foi assim que nos viu, por exemplo, nos últimos anos do Império, a professorinha 

alemã Ina von Binzer(1856-c.1916 )182. 

                  Por outro lado, Júlio Ribeiro antigo aluno da Escola Militar e talvez por isso mesmo 

interessado por tudo quanto era científico e moderno, extasiava-se com o adiantamento da 

arquitetura paulistana do seu tempo. Admirava o que vinham fazendo ultimamente nesse 

campo Ramos de Azevedo, Pucci (1853- ?) e outros:  

 

S. Paulo é hoje uma grande cidade, dou-lhe, sem receio de erro, sessenta mil habitantes. 

Dia a dia, para norte, para sul, para leste, para oeste, está crescendo, está-se 

alastrando, e, o que mais é, está-se aformoseando. 

Os horríveis casebres dos fins do século passado e dos princípios deste [século XIX], vão 

sendo demolidos para dar lugar a habitações higiênicas, confortáveis, modernas. Os 

palacetes do período de transição, à fazendeira, à cosmopolita, sem arte, sem gosto, 

chatos, pesados, mas solidamente construídos, constituem um defeito grave que não 

mais desaparecerá. Obras, porém, há, feitas, nestes últimos cinco anos, pelo arquiteto 

Ramos de Azevedo, pelo italiano Pucci e por outros estrangeiros, que são realmente 

primores de arte.183 

 

 De maneira quase idêntica se expressava ele em outro ponto de A Carne (1888), ao 

relatar que a insaciável Lenita construiria 

um palacete elegante, gracioso, rendilhado, à oriental, que sobressaisse, que levasse de 

vencida esses barracões de tijolos, esses monstrengos impossíveis que por aí avultam, 

chatos, extravagantes, à fazendeira, à cosmopolita, sem higiene, sem arquitetura, sem 

gosto. Fá-lo-ia sob a direção de Ramos de Azevedo, tomaria para decoradores e 

ornamentistas Aurélio de Figueiredo e Almeida Júnior.18 

 Essas duas passagens extremamente semelhantes e complementares de Ribeiro 

evidenciam a rápida evolução do gosto arquitetônico na São Paulo do último quartel do século 

retrasado. Os sobrados “do período de transiç~o”, comparados a barracões de tijolos, 
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solidamente construídos, nada mais eram que as construções residenciais dos anos 1860 e 

1870, ora tidas como feias, mal compartimentadas e insuficientemente higiênicas. 

 E não é só isso, vê-se que de ora em diante serão os arquitetos (em geral engenheiros-

arquitetos) os encarregados de projetar as novas mansões, e não mais os mestres de obras 

(que no entanto continuam a construir casas de aluguel para a rica clientela) nem tampouco os 

próprios proprietários, que agora se limitam a dar palpites, no que começam a ser 

acompanhados pelas esposas, cônscias agora de seu papel de rainhas do lar. Rainville já fazia a 

esse respeito uma clara recomendação: 

Para fazer um projecto conveniente, deve-se consultar tambem sempre a senhora da 

casa, por que esta tambem deve ser ouvida em tudo. 185 

 

   Pelos jornais percebe-se com facilidade que também o consumidor provido de 

recursos pouco acima da média estava cada vez mais exigente. Até a década de 1860 nos 

avisos de venda ou locação de casas, o imóvel nunca era descrito a não ser sumariamente; 

quase sempre o número de janelas voltadas para a rua bastava para dar uma ideia do padrão da 

residência, sendo comum louvar-se a qualidade dos materiais de construção utilizados, 

sobretudo na fase correspondente à transição de sistema construtivo (1850-1870). Com 

frequência só se mencionava serem casas térreas ou de sobrado para pequenas ou grandes 

famílias. Mais tarde, esporadicamente, encontra-se menção ao fato de os compartimentos 

serem espaçosos, independentes, arejados e iluminados por janelas. Com o avanço das noções 

de higiene e conforto e com o rápido suceder de empresas de serviços públicos postas em 

atividade na Capital, começam a surgir nos últimos anos do Segundo Reinado longas e 

minuciosas descrições destacando todas as comodidades que estavam ao alcance do feliz 

comprador ou locador do imóvel anunciado: água da Cantareira, esgotos, luz a gás, fogão 

econômico, latrinas no sistema inglês, banheiros azulejados e cimentados, banheiras de 

mármore com água quente e fria, banho de chuva em área cimentada, cozinha com lavatório 

de louça, grande jardim com aposentos para criado, com boas e raras flores, gradil e portão de 

ferro, repuxos, cascatas, e no quintal várias benfeitorias: horta, pomar, galinheiro, cocheiras, 
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poço com bomba, tanque para lavar roupa; e ainda bondes à porta ou a poucos minutos de 

distância. Dessas casas erguidas nos subúrbios, às vezes se desfrutavam belas vistas; com sorte 

o local onde se situavam era, além de aprazível, muito saudável pela “proximidade do 

gazometro”186. 

 Nos anos 1880 frequentemente todos esses itens de bem-estar estavam reunidos sob 

o mesmo teto, em geral um teto rendilhado de chalé suburbano, num incrível misto de 

modernidade e fantasia187. Alguns anúncios de vendaou de leilão de chalés, com descrições 

detalhadas dos imóveis, foram publicados na imprensa da época, entre eles, o que se segue, 

veiculado nas páginas de A Provincia de São Paulo, do dia 17 de maio de 1884, p.3, considerado 

por nós como um dos mais interessantes: 

 

                                          Leilão 

 

Do bonito e elegante chalet de gosto e construcção fora do commum. 

          46 Rua da Conceição [atual Avenida Cásper Líbero] 46 

Entre duas linhas de bonds, da Consolação e Santa Cecilia; dez minutosa pé do 

centro da cidade, próximo ás estações das estradas de ferro ingleza e Sorocabana 

QUINTA-FEIRA, 22 DO CORRENTE, AO MEIO-DIA EM PONTO 

F. Coutinho, plenamente autorisado pelo cavalheiro Sr. Diniz Prado de Azambuja, 

venderá em leilão no dia, hora e logar acima indicados o seu lindo e elegante chalet de 

moderna e solida construcção, perfeito e luxuosamente acabado, tendo muito bons 

commodos espaçosos, claros e arejados para familia de tratamento, tendo bonito 

terraço na frente, com balaustrada e escadas de pedra artificial imitando granito, com 

moderno gradil e portão de ferro na frente, estando o chalet no centro de um jardim de 

gosto, com arvores, arbustos, de preço; linda e nova collecção de roseiras, etc.,etc. 

 

Além do edifício, ainda tem indispensaveis e commodas dependencias, como sejam: 

quarto para jardineiro, dito para criados, dito para guardar ferramentas, estrebarias, 

quarto para lenha e latrinas. 

 

   QUINTAL 

 

  Excellente agua para beber, horta com arvoredos fructiferos de qualidades escolhidas e 

já produzindo. 

 

                                     INTERIOR DA CASA 
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O chalet é feito interiormente com luxo, tendo todos os batentes, portas, vidraças e 

rodapés envernizados, obra de marcenaria, o que não se encontra em muitas casas, 

sendo as ferragens empregadas de metal amarello, o que denota grande gosto e 

capricho da aprazivel habitação. 

Todo forrado de papel francez e em perfeito estado de conservação. 

Cosinha com excellente fogão economico americano. 

Tem o chalet no 1º pavimento onze commodos, sobresahindo um magnífico salão de 

jantar e espaçosos aposentos de dormir; no 2º pavimento, além de dous grandes salões, 

ainda tem mais dous quartos, tendo, portanto quinze commodos. 

É estauma habitação aprazível e commoda não só pelo local, como tambem por estar 

muito proximo do centro da cidade, para o que chama-se a attenção dos srs. 

pretendentes que queiram uma vivenda como il faut. 

Para maiores informações com o annunciante, á rua da Imperatriz, 25. 

O comprador garantirá o lanço com signal de 20 % em o acto da arrematação. 

 

                                         EXPOSIÇÃO 

 

Terça e quarta-feira, 20 e 21 do corrente, estará exposto o chalet, e bem assim todos os 

moveis e mais objectos, conforme verão no catalogo, do meio-dia ás 5 horas da tarde. 

Assim não só os pretendentes, quer do chalet, como dos móveis, terão occasião de 

melhor examinar. 

 

                                      F. Coutinho 

 

 

 Como vimos acima, esta forma moderna de habitar, com tanto gosto e com “todo o 

confortavel e hygienico”, só seria devidamente apreciada por famílias brasileiras muito 

especiais (as então chamadas famílias de tratamento) ou então, de preferência, por famílias 

estrangeiras, já acostumadas a gozar todos os refinamentos em sua terra natal. E é assim que 

aparece muitas vezes na imprensa, o construtor ou o locador selecionando de antemão o 

interessado com quem haveria de tratar. 

 Em franco contraste com as moradias das pessoas bem postas, nas quais nos 

estendemos longamente, estavam as habitações dos estratos sociais inferiores. As famílias 

remediadas  então muito reduzidas, pois as condições econômicas vigentes no Império não 

permitiram o surgimento de uma camada média numerosa  tinham de se contentar em 
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morar em casas térreas, de pequena altura e exígua testada, quase sempre alugadas, 

submetidas às condições de insalubridade características desse tipo de habitação, já 

comentadas no início do presente capítulo. Só a partir de 1860, e sobretudo de 1870, 

começam a despontar timidamente, aqui e acolá, casas de tijolos com um único pavimento, 

mas providas de porão. Será neste tipo de moradia, quando erguidas em lotes de reduzidas 

dimensões, que as camadas médias daí por diante habitarão com algum conforto; pelo 

menos o assoalho não estará mais apoiado diretamente sobre a terra úmida, tão temida por 

sua insalubridade. 

                Pelo almanaque de 1887 sabemos que nos derradeiros anos da Monarquia a casa 

assobradada ainda rareava em São Paulo188, ao contrário do que iria suceder no alvorecer da 

República, quando um verdadeiro manto de pequenas casas de porão recobriria os subúrbios, 

então em rápido processo de urbanização. 

               Além das duas conquistas técnicas representadas pela alvenaria autoportante de 

tijolos e pela caixa de ar a isolar a construção do solo úmido, pouco há para ser dito sobre as 

habitações modestas. Não tinham elas quase acesso às novidades apresentadas pelas 

residências das camadas superiores: nem luz a gás, nem equipamentos hidráulicos189, nem 

muitas vezes luz direta em todos os cômodos (afinal as alcovas subsistiam), nem isolamento e 

intimidade, pois dada a exiguidade das testadas dos lotes nem sempre era possível agenciar 

um corredor longitudinal que, levando da frente ao fundo, garantisse a independência das 

várias acomodações. Nas habitações pobres, de porta e janela como eram então chamadas, 

permanecia a tradição colonial: um lanço, ou correr, de compartimentos sucessivos, todos em 

comunicação direta uns com os outros. O seu programa permanecia imutável e somente o 

número variável de divisões determinava a que faixa orçamentária estava a casa destinada. 

As mais simples constavam geralmente de quatro peças: sala, alcova, saleta (ou varanda) e 

cozinha190. Outras dispunham de dispensa, ou separavam a cozinha do corpo da casa por um 

puxado191. As maiores apresentavam “salla, alcova, varanda de jantar, um quarto na varanda, 

e mais um quarto no centro; cosinha muito boa, e quintal muito grande”192. Bem mais 

confortáveis eram as de dois lanços, talvez já organizadas de acordo com o esquema de 

corredor central. Em fins do Império este último tipo de residência incorporava o afastamento 
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lateral, o que possibilitava a iluminação direta de todos os compartimentos (às vezes com 

auxílio de poços de iluminação); neste caso, o anúncio deixava explícita a nova implantação: 

“bonita casa de dois lanços, port~o ao lado”193. 

                 Vemos assim que os preceitos de conforto e higiene, tão apreciados pelas pessoas 

abonadas, mal atingiam as casas remediadas e, muito menos, as pobres. De fato, será 

principalmente para este último tipo de moradia que se promulgarão os padrões edilícios de 

1850, 1874, 1886 e 1889 (com prescrições mínimas para altura de pés-direitos e bitolas de 

vãos) e, já na República, o código sanitário de 1894. No final do Império as camadas 

dominantes já estavam perfeitamente cientes dos benefícios que o pé-direito alto e os vãos 

amplos traziam para a iluminação e aeração de suas próprias residências, no entanto, ao 

aplicarem seu capital na construção de imóveis de aluguel para as camadas de poucos 

recursos negavam-lhes, sempre que possível, os mais comezinhos melhoramentos materiais. 

 E com relação à moradia dos grupos socialmente marginalizados, só a historiografia 

social recente tem conseguido contribuir para o melhor conhecimento desse assunto, de 

difícil investigação. Na verdade, muito devemos à dissertação de mestrado de Maria Cristina 

Wissenbach194, que, ao se debruçar sobre autos criminais oitocentistas, logrou resgatar 

alguma informação acerca da habitação dos negros libertos e dos africanos livres residentes 

em São Paulo. Espalhados pelas áreas periféricas da cidade, no Lavapés, nas proximidades do 

tanque do Arouche, na Rua de Miguel Carlos (atual Florêncio de Abreu), ou ainda ao longo de 

vias públicas centrais de ar um tanto decadente (Ruas do Comércio e da Esperança, por 

exemplo), podemos surpreender esses negros, no fim dos anos de 1860, habitando cômodos 

ou “quartinhos”. Por quartinhos devemos entender muito provavelmente minúsculas 

moradias contíguas, de um só cômodo, feitas sem dúvida de pau-a-pique (ou taipa, pois 

muito comuns eram os negros taipeiros) e cobertas de meia-água de sapé, um gênero de 

construção proibido na área urbanizada da cidade a partir dos primeiros códigos paulistanos. 

Formando talvez correres semelhantes aos das senzalas, às quais os antigos escravos 

estavam habituados, essas construções paupérrimas de chão de terra batida e 

desguarnecidas do essencial, disporiam decerto em cada unidade duma única porta, podendo 

estar até mesmo desprovidas de janelas195. Na cidade, os negros residiam também em casas 
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coletivas, em que já se haviam transformado os pardieiros paulistanos, mas alguns deles 

deviam morar ainda naquelas casas térreas de baixíssimo pé-direito que vemos em 

fotografias do período e que sabemos ter existido nas vizinhanças da Igreja do Rosário. Digno 

ainda de menção é o caso do africano livre de nome Procópio que possuía uma quitanda no 

Lavapés em 1865: o modesto negócio funcionava na parte da frente da casa, repartida, além 

do comércio, em varanda, sala e cozinha. Quanto aos negros fugidos, acoitavam-se nos 

matos dos arredores da cidade, onde erguiam para se abrigar simples choças cobertas de 

folhas. 

                  Chegando os imigrantes em grandes levas, à procura de trabalho e dispostos a se 

integrar na massa proletária em formação, encarregada de construir a prosperidade da Capital 

que os acolhia, tiveram eles de disputar com os negros as habitações precárias da cidade: não 

só o pardieiro, ocupado por um grande número de famílias, mas também os cômodos exíguos 

e malsãos, construídos nos quintais por capitalistas gananciosos. 

 Para a construção dos cortiços, os especuladores frequentemente se apropriavam de 

uma tipologia tradicional  fileiras de cubículos com as entradas voltadas para um pátio 

comum  conhecida sob o nome de estalagem, na certa por reproduzir a disposição das antigas 

albergarias destinadas a tropeiros e viajantes, e de uso generalizado até a chegada das 

ferrovias196. 

 Como, na ótica das autoridades públicas, representava agora a moradia do pobre séria 

ameaça à ordem social e sanitária da cidade, passaram os cortiços a ser regulados por estritas 

prescrições municipais (1881, 1886 e 1889), a exemplo do que vinha ocorrendo na Corte, onde 

desde a década anterior o combate higienista aos cortiços, pretensos focos de febre amarela, 

se havia tornado um relevante aspecto da política imigrantista desencadeada pelo governo 

central, conforme demonstrou Sidney Chalhoub (1957-) em sua tese de livre docência197. 

 Muito informativa acerca da situação da moradia operária paulistana nos últimos 

momentos da Monarquia é a leitura do relatório elaborado pela comissão responsável pelo 

exame e inspeção dos cortiços localizados no bairro de Santa Ifigênia, onde ocorreu uma 

epidemia de febre amarela no princípio dos anos de 1890198. Esse gênero de estudo tornara-se 

corrente na literatura higienista da Europa oitocentista, consistindo num levantamento de 
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dados acerca das características físicas, sociais, econômicas e culturais dos lugares infectados. 

Servia para fundamentar o diagnóstico das doenças epidêmicas, ao mesmo tempo que, 

eventualmente, para a prescrição de possíveis medidas higênicas ou terapêuticas. Embora o 

estudo de Santa Ifigênia tenha sido realizado por engenheiros e por médicos quatro anos após 

o fim do período que aqui nos interessa (1893), as precárias condições materiais e de limpeza 

das casas proletárias então pesquisadas não deviam ser muito diferentes das existentes na 

Capital desde as primeiras notícias sobre cortiços de que se tem conhecimento, ainda na 

década de 1860. Pela leitura do relatório fica-se com a impressão de que as posturas 

confeccionadas nos anos 80 para disciplinar a construção desse gênero de habitação haviam 

falhado totalmente no seu objetivo. Não obstante a investigação sanitária ter-se limitado a uns 

poucos quarteirões, onde, segundo os especialistas, as condições de meio, topografia e 

população eram especialmente propícias ao surgimento de epidemias, o padrão subnormal das 

habitações aí encontradas devia reproduzir-se em outros pontos da cidade, então sujeita a um 

processo de crescimento extremamente rápido e desordenado (entre 1883 e 1893 a população 

paulistana simplesmente triplicou)199. 

 Preocupado, certamente, com os efeitos negativos que a febre amarela poderia 

produzir no fluxo da imigração, o recém-criado governo estadual logo direcionou o plano de 

saneamento da cidade que estava sendo posto em execução, para a moradia das camadas 

pobres. A intervenção dos poderes públicos, municipal e estadual, constituía, no dizer da 

comissão, uma medida imprescindível, a ser urgentemente tomada em prol “da saude de 

todos”, muito embora a experiência contrariasse esse argumento ideológico e, como se vê na 

tese de Chalhoub, demonstrasse serem os estrangeiros recém-chegados a parte da população 

mais afetada pelas epidemias. 

 No bairro de Santa Ifigênia encontravam-se diferentes modalidades de moradia 

coletiva, além dos típicos cortiços: a casinha, prédio independente construído em série, com 

frente para a via pública e apenas considerada cortiço pelo seu destino e espécie de construção; 

o hotel-cortiço, tipo de restaurante onde a população operária se aglomerava para passar a 

noite, em aposentos reservados ou dormitórios comuns  quase sempre aposentos 

pequeníssimos, ocupados por trabalhadores sem famílias , e o prédio de sobrado (casa de 
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cômodos), convertido em cortiço por meio de subdivisões dos compartimentos primitivos200. 

Havia também vendas ou tascas que continham no fundo cômodos de aluguel, e ainda 

depósitos de madeiras e outros materiais de construção, terrenos com oficinas de canteiro, 

cocheiras e estábulos em que eram improvisados cortiços feitos de tábuas e cobertos de zinco, 

os piores que a comissão havia encontrado e cuja precariedade física exigia, na opinião dos 

técnicos, sua pronta demolição201. 

                  Em relação ao cortiço propriamente dito era bastante minucioso o relatório, muito 

embora o tipo a seguir descrito estivesse com certeza longe de reproduzir as situações mais 

aviltantes encontradas pela comissão: 

O cortiço occupa commumente uma area no interior do quarteirão, quasi sempre um 

quintal de um predio onde ha estabelecida uma venda ou tasca qualquer. Um portão 

lateral dá entrada por estreito e comprido corredor para um pateo com 3 a 4 metros de 

largo nos casos mais favorecidos. Para este pateo, ou area livre se abrem as portas e 

janellas de pequenas casas enfileiradas, com o mesmo aspecto, a mesma construcção, 

as mesmas divisões internas e a mesma capacidade. Raramente cada casinha tem mais 

de 3 metros de largura, 5 a 6 de fundo e altura de 3 a 3m,50 com uma capacidade para 4 

pessoas, quando muito. 

São estas casinhas, em geral, soalhadas, forradas nos commodos de dormir e na sala 

da frente, sem outro systema de ventilação que o natural por intermedio das janellas e 

portas. No commodo do fundo, onde não ha soalho nem forro, nem mesmo ladrilhos 

assenta um fogão ordinario e rudimentar com chaminé que pouco funcciona em vista da 

sua má construcção ou do pouco cuidado que se lhe tem. Dahi vem que o interior dessas 

pequenas casas tem as paredes enegrecidas e pouco aceiadas; do tecto ja se lhes não 

conhece a pintura sob a camada do sujo das moscas. As paredes com quadros de máo 

gosto tem o reboco ferido por uma infinidade de pregos e tornos de que pendem varios 

objectos de uso domestico e a roupa de serviço. Os moveis desagradavelmente 

dispostos tem sobre si empilhadas peças de roupa para lavar. 

O commodo de dormir, aposento que ocupa o centro da construcção, não tem luz nem 

ventilação nem capacidade para a gente que o occupa á noite. De ordinario no acto de 

dormir, é esta peça hermeticamente fechada. A familia toda ahi se agasalha em numero 

de 4 a 6 pessoas e os moveis accumulados tomam por um terço a capacidade do 

aposento. 

O soalho jamais se lava, com excepção daquellas habitações occupadas por familias 

allemãs, ou de gente do norte da Europa, onde o aceio é quasi sempre irreprehensivel. A 

crosta de lama que o cobre não deixa reconhecer a madeira, e o todo se mostra sob um 

aspecto nojento e insalubre. A humidade do solo sobe pelas paredes poindo o papel 
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ordinario que as reveste e damnificando o soalho que não é ventilado e se assenta 

directamente sobre o terreno. 

A altura dos aposentos é, no geral, insufficiente, raro attingindo a 4 metros quando 

deveria ter invariavelmente 5. 

Tal é o typo da casinha ou cubiculo que constitue a unidade do cortiço. 

Na area livre, que pouco mais é do que um simples corredor, ha assentado um ralo para 

exgoto, uma torneira para agua, um tanque para lavagem e uma latrina, de ordinario 

mal installada. Só ultimamente, por instancias dos delegados de hygiene é que essas 

areas tem sido calçadas ou cimentadas, ainda assim ha cerca de 50% dellas que estão 

carecendo de tal beneficio. Em algumas as sargetas para a drenagem superficial nem 

siquer existem, ficando a agua de lavagem ou da chuva empoçada do modo mais 

prejudicial. 

O numero de torneiras para agua nem sempre está em proporção com a população do 

cortiço e com os gastos que essa gente faz diariamente, e por isso ainda se vê em bom 

numero de casas a agua de poço utilisada para varios serviços domesticos e até para 

beber. As latrinas tambem não guardam proporção com o numero dos habitantes. 

Jamais são estas latrinas servidas d’agua, e as bacias de barro vidrado cobertas por um 

immundo caixão de pinho, apoiado em solo enxarcado de ourina fetida, completam o 

typo dessa dependencia bem caracteristica do cortiço. 

O acceio é uma das necessidades mais comesinhas nas habitações de operarios entre 

nós; mas o cortiço, abandonado á incuria dos seus habitantes, e á sordida exploração 

dos proprietários sem escrupulos, excede tudo quanto se pode imaginar nesse genero, 

não obstante ser hoje muitissimo melhor este estado de coisas pela acção dos 

delegados de hygiene.202 

 

 O longo texto acima transcrito permite que tenhamos uma ideia da situação das 

moradias proletárias paulistanas durante os últimos anos do Império, contra a qual, autoritária 

mas inutilmente, passaram a dispor sucessivos padrões municipais203. Conquanto tivessem os 

técnicos, aparentemente, real empenho em melhorar as condições de habitabilidade das casas 

populares, cuja falta de higiene ameaçava, principalmente, a saúde da população imigrante, a 

questão acabava esbarrando sempre na ambiguidade política das autoridades, mais 

interessadas em afastar essas moradias das partes da cidade mais atraentes do ponto de vista  

do mercado imobiliário do que favorecer a criação de habitações populares verdadeiramente 

salubres e condignas. A política desenvolvida contra os cortiços, umas das primeiras 

manifestações da nascente Medicina Social entre nós, não só criava conflitos entre as 
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autoridades e os moradores dessas habitações coletivas, como dava origem a atritos no seio 

mesmo das camadas dominantes, pois muitos donos de cortiços pertenciam, ao que parece, a 

esse meio social204.  

                  Ironicamente, a emergência da Bacteriologia em fins do Oitocentos deu lugar a um 

novo tipo de medicina, focado no indivíduo e nos fenômenos internos do organismo, e isso 

teve como consequência o fato de que a erradicação das doenças endêmicas no início do 

século XX prescindiu do desaparecimento das moradias precárias, que com o tempo se 

expandiram enormemente com as favelas, hoje presentes em todas as grandes e médias 

cidades brasileiras. 

                Na realidade, é preciso reconhecer que as condições das moradias das camadas pobres 

continuam até hoje a se mostrar gravíssimas, e tudo indica que, a depender das autoridades, a 

esse sério problema social tão cedo não se dará solução. 
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NOTAS - Capítulo 5 (5.1) 

       1 - Sobre a revolução higiênica, desencadeada na Europa a partir dos meados do século XVIII e baseada em 

princípios neo-hipocráticos, consulte-se por exemplo: 

      ASHENBURG, Katherine. Passando a limpo; o banho de Roma antiga até hoje. São Paulo:     Larousse do 

Brasil, 2008. passim. 

      CORBIN, Alain. Saberes e odores. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. passim. 

       VIGARELLO, Georges. Le propre et le sale. Paris: Seuil, 1985. passim. 

       Antes dessa revolução higiênica, ocorreu outra, a partir da França, no âmbito da arquitetura doméstica 

destinada às camadas mais altas da população: realeza, nobreza e alta burguesia financeira. Na 

transição do século XVII para o XVIII afloraram ideais de conforto e intimidade até então desconhecidos, 

marcando assim a evolução da mentalidade e do gosto da sociedade do Barroco para a sociedade dos 

períodos rococó e neoclássico. A universalização da civilização francesa ao longo do Setecentos e do 

Oitocentos conduzirá à criação do ideal burguês de domesticidade: o lar  será agora o refúgio do 

feminino, das alegrias e das dores da vida familiar. Será no espaço doméstico, isolado das lides da vida 

pública, que o burguês desejará relaxar confortavelmente. Ver a esse respeito, por exemplo: 

      DEJEAN, Joan. O século do conforto. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. passim. 

      PERROT, Michelle (org). História da vida privada. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 5v. V.4. 

passim. 

      No Brasil, esse ideal ao que tudo indica só se concretiza a partir dos últimos anos do Império. 

    2-Embora nem Morais (1789), nem Frei Domingos Vieira (1871-1874) atribuam em seus dicionários às 

expressões casa assobradada e casa abarracada a acepção de casas de porão, é este o significado que a 

elas se dava nos jornais e demais documentos (inventários, escrituras, etc.) do século XIX. 

      Literalmente, e assim se manifestam Morais e Vieira, casa assobradada, ou sobradada, é a casa que 

dispõe de sobrado, ou de pavimento de tábuas mais alto que o pavimento térreo, porém supomos que 

a necessidade do mercado imobiliário tenha levado à distinção entre casa de sobrado e casa 

assobradada, expressões que hoje nos são sinônimas. 

       O adjetivo abarracada, que surge com o significado de “casa térrea, de um só andar, que, por ser 

demasiado baixa, lembra uma barraca” no Repertorio lexicographico da lingua portuguesa (Jerônimo 

Azevedo; São Paulo, 1911), também não corresponde plenamente ao uso então mais admitido. 

      Assim temos no Correio Paulistano de 14 de dezembro de 1862, p.4: 

 

Aluga-se a casa asobradada [sic] na rua dr. Rath, e trata-se no sobrado da esquina do 
largo do Pelourinho (grifo nosso). 
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            No mesmo jornal de 7 de fevereiro de 1867, p. .3, vemos: 

 

Aluga-se uma chacara no Campo Redondo, perto da chacara do sr. Scharps [sic], com 
boa casa assobradada[...](grifo nosso). 

Mais um exemplo foi encontrado no Correio Paulistano de 23 de maio de 1886, p.3. Trata-se de um edital 

de público pregão de vendas e arrematação relativo a bens penhorados ao comendador Joaquim 

Fernandes Sobrinho e sua mulher. Estavam arrolados vários imóveis entre os quais: uma morada de 

casa de sobrado, uma morada de casa térrea, um chalé e uma casa assobradada ou abarracada. 

E ainda mais um vemos num trecho de relatório de vice-presidente da Província (de 8 de novembro de 

1866), em que se lê a propósito de uma propriedade provincial: (citado em MARTINS. São Paulo antigo. 

p.60): 

 

[...] tem para isso [para servir de hospício] todas as proporções, convindo por isso 
arrear o sobrado e construir uma casa abarracada em seguimento da parte do edifício 
no mesmo pavimento, que acha-se repartido em cubiculos. (grifo nosso). 

 

O historiador Celso Maria de Melo Pupo (1900-2003) interpretou um pouco diferentemente. Segundo 

ele, na linguagem fiscal da primeira metade do oitocentismo usavam-se em Campinas as classificações 

de casa simplesmente, para as menores; casa assobradada para as assoalhadas, e sobrados para os de 

dois pavimentos. O que é até possível que tenha realmente ocorrido, pois a casa de porão, lá como aqui, 

deve ter surgido por volta dos anos de 1840 e nesse caso teria havido uma alteração de sentido para 

melhor descrever uma realidade arquitetônica que evoluía rapidamente. Cf.: 

    PUPO, Celso Maria de M. Campinas, seu berço e juventude. Campinas: Academia Campineira de Letras, 

1969. p.90. 

Na cidade de São Paulo, a mais recuada referência a casa assobradada por nós encontrada foi feita num 

anúncio de venda de imóvel semi-rural datado de 1848, transcrito em: 

MORSE. Formação histórica de São Paulo. p.48. 

E no padrão edilício aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo em 1874, estavam previstas 

especificações para os três tipos de edificação: térrea (de um pavimento, diretamente assentado sobre 

o solo), assobradada (isto é, de um pavimento, sobre porão) e de sobrado (com vários pavimentos). A 

esse respeito, consulte-se nesta obra a seção As posturas municipais paulistanas, 6.3. 

Nossa insistência sobre essas distinções torna-se necessária, porque observamos que muitos 

historiadores de arquitetura, alguns até eminentes, ignoram ainda hoje o rigor dessas expressões 

tipológicas, descrevendo casas assobradadas ou casas de um pavimento sobre porão como sendo casas 

térreas sobre porão, o que é um evidente contrassenso. 

 3 -Ver a esse respeito: 

LUCCOCK, John. Notas sobre o Rio de Janeiro. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp. 1975. p.80. 

CORBIN. op.cit., p.120 e ss. 

Num longo artigo publicado em partes na Revista dos Constructores, dedicado à salubridade das 

construções cariocas, o engenheiro Guilherme Frederico Röhe alertava, ainda em 1886, sobre o perigo 
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das emanações mefíticas que, segundo a teoria telúrica, subiam pelas frestas do assoalho das casas 

térreas, indo concentrar-se junto ao forro. Mediante cortes esquemáticos mostrava a maneira pela qual 

essas emanações ascendiam do solo e o modo de combatê-las, por meio da adoção nos edifícios de 

caixas de ar, lanternas e dutos de ventilação. Cf.: 

   RÖHE, Guilherme Frederico. Higiene da habitação. Nossas habitações. Humidade, ar e luz. I. Revista dos 

Constructores. Rio de Janeiro, n. 8, 120-122, set. 1886. (o artigo prossegue no n.9, p. 133 a 136, e finda 

nos ns. 11 e 12, p. 159, dessa revista) 

  4-FREYRE. Sobrados e mucambos. V.1. p.307 (nota n. 40). 

  5-BRASIL. Arquivo Nacional. Registro de Avisos, Posturas, Ordens da Polícia da Corte. Códice 318,  

           1808/1809. V.1.p.26v. 

           6-Gilberto Freire, não obstante use por vezes a expressão casa assobradada como sinônimo de casa de 

sobrado, deixa bem clara a diferença entre esses dois termos ao citar um depoimento de um francês, 

Emile Allain, da segunda metade do século XIX: 

 

Na casa assobradada  nem casa térrea, nem sobrado Allain encontrou uma das 
peculiaridades mais interessantes da arquitetura doméstica no Brasil.[grifo nosso] 

 

                Sobre estas casas vistas na capital do Império, escreveu o francês: 

 

ce sont les plus agréables et les plus saines. 

 

No Rio de Janeiro dos últimos anos do Império contavam-se 30.000 prédios residenciais: 18.000 térreos, 

7.500 sobrados de um ou mais andares e 3.000 casas assobradadas. Cf.: 

FREYRE, op. cit., V.1, p.204 e 253 (nota n.118). 

     7 -Observe-se, por exemplo, a casa de chácara sita no Brás de propriedade do agrimensor alemão Bresser, 

seu provável construtor. Já existia em 1854 pelo que se depreende das Atas desse ano, mas por causa de 

sua aparência neoclássica não poderia ser muito anterior a essa data. A casa apresentava quatro 

respiradouros muito pequenos, circulares, no embasamento, localizados nos pontos medianos das 

partes entre os vãos das janelas. E numa outra foto, que tem por tema a Rua das Flores, podemos 

distinguir na quinta casa da direita para a esquerda três pequenos respiradouros quadrados, 

posicionados abaixo das janelas. Cf.: 

         SÃO PAULO (Estado). UNIVERSIDADE. BIBLIOTECA DA FAUUSP. São Paulo em 1860. (álbum de 

fotografias da autoria de Militão A. de Azevedo). fotos n. 45 e 31. 

    8 -Segundo César de Rainville (1880), o asfalto de qualidade superior era proveniente da França, de perto 

da cidade de Seyssel, no departamento do Ain. Servia, sem mistura ou conjunto com areia, para 

assoalhos do interior de casas ou para calçadas e para cobrir edifícios, terraços e plataformas. 

Revestiam-se também com ele alicerces de muros para protegê-los contra a umidade do chão. O 

betume, escuro e pegajoso, era destinado a revestir calçadas, terraços, canos, caixas d’|gua, etc. Cf.: 

          RAINVILLE. O vinhola brazileiro. p.105. 
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   9 - R.G., 1852. p.7,56 e 87. 

Antes do emprego do asfalto, foram usadas na arquitetura tradicional brasileira outras substâncias a 
que se atribuía a capacidade isolante contra a umidade, entre elas o carvão vegetal. De fato, essa 
substância, logo que preparada, sobretudo quando obtida em baixas temperaturas, tem a capacidade 

de absorver água (higroscopicidade). O carvão obtido a 150°C, por exemplo, absorve 21% de água, 
conforme informações colhidas no trabalho abaixo citado: 

      GALVAN, Ariane; ROBLEDO, Jeremias Blanco; SGARBIERO, Ricardo Stella. O carvão vegetal e suas 
propriedades. Trabalho de graduação apresentado na Faculdade de Tecnologia de Piracicaba – FATEC, 
Piracicaba, 2011.p.23. 
Essa capacidade de absorver umidade manifestada pelo carvão vegetal levaram os antigos construtores 
a empregá-lo como isolante protetor da madeira. Na realidade, tentaram com ele proteger inclusive 
alvenarias e outras estruturas construídas segundo diferentes processos construtivos, como por 
exemplo a taipa.  
Por documentos camarários, sabemos que na Casa da Câmara paulistana foi empregado, em 1733,  um 
leito de carvão sob o assoalho do pavimento inferior do prédio, sem dúvida para isolar os barrotes e as 
pranchas de madeira da umidade proveniente do solo. E nas Condições de 1772 estabelecidas para a 
construção de abóbadas e corredores na Igreja de São Francisco de Ouro Preto, em Minas Gerais, há 
menç~o a um “faixeado”feito de cal misturada a pó de carvão para proteger paredes contra a água da 
chuva.  De nossa parte, supomos que as faixas escuras pintadas na parte inferior das fachadas dos 
edifícios de São Paulo, vistos em fotos de Militão, tinham a mesma composição e a mesma serventia, 
ou seja tentavam minimizar os efeitos negativos provocados pela umidade nas bases das construções 
de taipa.Cf.: 
ATAS, 1730-1736, sessão do dia 3 de outubro de 1733. Apud: BARRETO, Paulo Thedim. Casas de Câmara 

e Cadeia. In: ARQUITETURA oficial I. São Paulo: FAUUSP e MEC-IPHAN, 1975. p.191, nota n.204. 

CORONA e LEMOS. Dicionário de arquitetura brasileira. Verbete Carvão. p.112. 

    10 -Ver nota n. 48 do Capítulo 4, seção 4.2, O uso do tijolo... 

     11 -FREYRE, op.cit., V.2, p.426. 

            Remonta ao ano de 1793 a proibição do uso de rótulas em sobrados de todo o Portugal. No Brasil, na  

cidade do Rio de Janeiro, foram proibidas nas janelas dos sobrados (ou seja, das casas mais ricas) em 

1809, como consequência da chegada da corte portuguesa. 

          A respeito da legislação supressora da rótula paulistana ver nesta obra o Capítulo 6, seção 6.3, As 

posturas municipais paulistanas. 

 12 - FREYRE, op. cit., V.1 p.210. 

           VAUTHIER, L. L. Casas de residência no Brasil. p.48 e 49 (notas n. 12 e 13, de autoria de Gilberto Freire). 

  13 - Como é do conhecimento geral, um dos primeiros edifícios residenciais franceses a ser guarnecido com 

clarab0ia de vidro (verrière zénithale) para a iluminação de espaço interno provido de circulação vertical 

foi o Palácio de Versalhes, no Escalier des Ambassadeurs (atribuído a François d’Orbay, 1672-1679). 

Escada monumental de grande magnificência, demolida no tempo de Luís XV.Um exemplo mais antigo, 

talvez o primeiro nesse país, existe no Castelo de Chambord, onde  a iluminação zenital é assegurada 

por  meio de uma torre-lanterna, que  coroa a escada de dupla hélice central (1519-1540), construção, 

supostamente, baseada em desenhos de Leonardo da Vinci (1452-1519). Foi no entanto a partir do 

século XVIII que a arquitetura doméstica francesa passou a apresentar soluções variadas, objetivando  
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melhorar o nível de iluminação  interna dos palácios e palacetes da nobreza e da alta burguesia 

financeira. Cf.: 

             CHAMPIGNEULLE, Bernard. Versailles dans l’art et l’histoire. Paris: Larousse, 1954. p.31. 

             DEJEAN, op. cit..p. 231.. 

            CHATEAU de Chambord. Wikipédia. 

            Disponível em :<http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chambord> 

            Acesso em 19 e novembro de 2012.    

     14 -HOMEM. O palacete paulistano. p.86. 

    15 - IMPONENTE e explendido grande leilão... Diario Popular. São Paulo, 11 de janeiro de 1889. p.4. 

MAGNIFICO e grande leilão... Correio Paulistano. São Paulo, 14 de junho de 1881. p.3. 

As descrições dos ambientes feitas nestes anúncios de leilão deixam perceber claramente que as 

alcovas destinadas a hóspedes eram chamadas ent~o de “camaras nobres” ou “alcovas nobres”. Sem 

dúvida, um reflexo tardio e indireto das chambres de parade dos palácios e palacetes franceses dos 

séculos XVII e XVIII. Nessas construções era sempre reservado no piso inferior, ao lado das demais peças 

de representação, um grande aposento decorado com omaior luxo possível para servir de quarto de 

hóspedes ou de acomodações do dono da casa durante o verão, já que as amplas instalações dessa peça 

impediam o adequado aquecimento durante o inverno. 

   16 - A respeito das alcovas, disse Rainville terem sido inventadas no século XVII (!). Destinadas a receber uma 

ou duas camas, estas peças, segundo o autor, eram inconvenientes e nunca se deviam usar, porque 

reconhecia que era muito ruim para a saúde dormir num lugar em que o ar não podia ser renovado. Não 

obstante, assegurava que a alcova não devia apresentar medidas menores que 0.98 m X 2.10 m (!), pois 

caso contr|rio “n~o se podia nella collocar marquesas”. À direita e { esquerda da alcova era costume 

agenciarem-se pequenos gabinetes, que se comunicavam com ela por meio de pequenas portas, e cujas 

paredes eram de tábuas enquadradas com macho e fêmea. A decoração das alcovas e desses gabinetes 

(ao que parece tratava-se de gabinetes de toalete onde uma retrete poderia ficar escondida) dependia 

do gosto e da despesa que se queria fazer com isso. Essa descrição de Rainville, porém, parece mais 

ligada às antigas alcovas francesas, então grandes nichos dentro do quarto de dormir, onde era disposto 

o leito protegido das correntes de ar, do que às  diminutas alcovas luso-brasileiras, entaladas entre a 

sala de visitas e a sala de jantar. Cf.: 

            RAINVILLE, op.cit., p.389. 

              Devemos salientar ainda que muitas vezes as alcovas  luso-brasileiras dispunham de duas portas, uma 

dando para a sala de visitas e outra para a parte íntima da casa (para o corredor ou para a sala de jantar). 

Esse expediente apresentava a vantagem de permitir o uso optativo do compartimento por hóspedes 

ou por membros da família. 

      17 -Citado por: 

              FREYRE, op.cit., V.1, p.208. 

     18- Id. Casa-grande e senzala. 21 ed. Rio de Janeiro: J.Olympio, 1981. p.363 e 364.  

             Recordemos a esse respeito do que dizia o padre José de Anchieta ao descrever o clima do Brasil em 

carta de 1585 para os padres da Companhia em Portugal: 
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O clima desta Província do Brasil, é geralmente muito temperado, de bons e delicados 
ares muito sadios, aonde os homens vivem muito, até oitenta, noventa e mais anos, e a 
terra esta cheia de velhos. Não tem frios nem calores grandes, os céus são mui puros, 
máxime à noite, a lua é mui prejudicial à saúde, e corrompe muito as coisas[...][grifo 
nosso]. Cf.: 

 

ANCHIETA, Padre José de. Informação para nosso Padre. Apud. AMARAL, Álvaro do. O Padre José de 

Anchieta e a fundação de São Paulo.São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 1971.2v.V.2 p.276 a 

278. 

Louis Savot (c.1579-1640), médico e higienista francês, por sua vez, seguramente seguidor da medicina 

neo-hipocrática, em sua obra intitulada Architecture françoise des batimens particuliers, de 1624, 

reafirmava a importância  do papel do céu e da terra nas afecções e disposições dos habitantes de 

diferentes regiões. E, acrescentava à p. 13, não sem azedume, uma crítica aos crédulos de seu tempo: 

 

 Quelques supersticieux croient encores, qu’il y a certaines demeures qui portent bon-
heur ou mal-heur à leurs habitants, en attribuiant la cause avec les Platoniciens au 
Genie du lieu, ou avec les Judiciaires, { l’horoscope, sous lequel le lieu a esté 
premierement habité, ou basty: Mais l’homme Chrestien, & de bon jugement rejettera 
tousjours telles impietez, & fantasies de cervelle creuse.  

 

       Mais adiante, na p.65, o autor recomendava: que só se fizessem respiradouros, e não janelas, nas 

adegas subterrâneas; que a porta de entrada das caves ficasse situada do lado do setentrião (o Norte, 

que na França não recebe a luz do sol) e que dentro delas não penetrassem os raios do sol nem da lua, 

pois sem dúvida a luz deste último astro, na concepção da época, também contribuía para a 

deterioração dos vinhos. 

19- A propósito da propagação de doenças na concepção pré-microbiana oitocentista, consulte-se por 

exemplo os verbetes Médicine, Miasme e Virus de: 

LAROUSSE, P. Grand dictionnaire universel. Paris: Administration du Grand Dictionnaire Universel, 

[1865]. V.10, 11 e 15. 

Na Revista dos Constructores, editada na Corte em 1886, encontramos dois extensos artigos publicados 

em partes, da autoria de engenheiros preocupados com as más condições sanitárias das casas cariocas 

daquele tempo. Como já vimos na nota n.3, o engenheiro Röhe preocupava-se com as emanações 

mefíticas que subiam do solo e invadiam as casas térreas (teoria telúrica). O engenheiro Bernardo 

Ribeiro de Freitas, por seu turno, dedicava-se a demonstrar a facilidade com que os longos corredores e 

as alcovas podiam ser suprimidos das casas urbanas tradicionais, evitando assim o abafamento e a 

obscuridade do interior das habitações do País. Com a introdução de pequenos poços de iluminação e 

ventilação transformavam-se alcovas em quartos e com a construção de meias-paredes arejavam-se os 

corredores realmente indispensáveis. Cf.: 
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FREITAS, Bernardo Ribeiro de. Dos corredores longos e as alcovas das casas do Rio de Janeiro. Revista 

dos Constructores. Rio de Janeiro, n.7, 110-112, ago. 1886. (o artigo prossegue no n.8, p.122 e 123, e no 

n.9, p.137, da mesma revista). 

         20-Ver nota n.4. 

 Conforme George Vigarello (Le propre et le sale), a teoria pré-científica da transmissão de doenças por 

meio do ar corrompido, vigente até o século XVIII, levou ao desenvolvimento de práticas higiênicas 

isoladoras. O corpo humano era então concebido como sendo composto de invólucros indefesos ao 

contato do ar malsão, que penetrava no organismo pelos poros da pele. Para protegê-lo durante os 

surtos epidêmicos era necessário recobri-lo com roupas de panos lisos, de trama compacta e bem 

ajustadas ao corpo. Ainda segundo essa mesma teoria, o banho de imersão apresentava graves riscos à 

saúde, pois dilatava os poros expondo o corpo do banhista à infiltração da água e à exposição dos maus 

ares. Após o banho, o banhista devia resguardar-se, mantendo-se no leito pelo resto do dia. Serão sem 

dúvida teorias semelhantes a essa que farão da alcova o melhor lugar para o repouso noturno, já que 

situada na parte mais interna da casa e sem aberturas diretas para o exterior. É, sem dúvida, esse tipo 

de pensamento que levou o médico pernambucano Dr. Carolino a recomendar que tanto os habitantes 

do Brasil como os indígenas (ou seja, os nascidos na terra) não se expusessem despidos à influência do 

ar ruim do País. 

    21-Em 1569, o rei D. Sebastião de Portugal mandou vir de Sevilha dois médicos (Tomás Alvarez e Garcia de 

Salzedo) com experiência no combate a epidemias. O conselho que estes especialistas espanhóis deram 

às autoridades portuguesas para minimizar os efeitos da "grande peste de Lisboa" incluía medidas de 

natureza diversa.  Entre elas, duas que confirmam, a nossos olhos, o temor que tinham os homens do 

século XVI e XVII das más influências trazidas pelo céu noturno sobre a saúde das pessoas. 

             Os médicos espanhóis fizeram as seguintes recomendações: "não abrir as janelas  antes do nascer do 

sol, n~o sair de casa sen~o decorridas duas horas depois de ele ter nascido”. Além disso, 

recomendaram: aspergir o interior da casa com água e vinagre ou com vinho aromático, fazer lume de 

lenhas aromáticas, enramar as casas com plantas de aroma agradável, trazer nas mãos pomas feitas de 

substâncias balsâmicas, etc.". Cf.: 

             GRAÇA, Luís. Textos sobre Saúde e Trabalho.Saúde e terror no Antigo Regime, 2000. (texto 

n.33).1. Regimento do Que se Ha-de Observar Succedendo Haver Peste (de que Deus nos Livre!) 

             Disponível em: <http://www.ensp.unl.pt/luis.graca/textos33.html> 

              Acesso em : 10 de março de 2010. 

       22-Sobre a função antisséptica das defumações com substâncias perfumadas conforme a crença europeia 

tradicional, ver: 

               CORBIN, op.cit., p.85 e ss. 

               Acerca das plantas “com aroma higiênico” usadas pela sociedade brasileira oitocentista, ver: 

               FREYRE. Sobrados e mucambos. V.1, p.201, 202 e 205. 

                Ver também nota n.27 do Capítulo 5, seção 5.2.1, Edifícios hospitalares. 

23-KIDDER e FLETCHER. O Brazil e os brasileiros (cap.II). Correio Paulistano. São Paulo, 20 de novembro de 

1858. p.3 e 4. 

             Kidder esteve em São Paulo em 1839 e declarou então em seu Reminiscências... que nas casas 

paulistanas era generalizado o uso de áreas internas para o arejamento dos dormitórios. Há certamente 
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engano nessa assertiva. Nos solares maiores, semelhantes ao de D. Gertrudes Lacerda Jordão, nos 

Quatro Cantos, que pode ter sido visitado pelo norte-americano, existiam de fato pátios internos de 

serviço para onde deitavam as aberturas de algumas peças. Porém, naquela altura, muito 

provavelmente desse expediente não se beneficiavam todos os cômodos das casas ricas, persistindo 

nelas, com certeza, alcovas sem aeração e iluminação direta. Por outro lado, nas moradias pequenas é 

evidente que não havia a menor possibilidade de agenciamento desses pátios. Na planta paulistana de 

1881, contudo, observa-se a ocorrência de alguns poços de iluminação nas construções de tamanho 

médio, mas a datação desses edifícios é, aparentemente, posterior à elaboração da planta de Bresser 

executada por ordem do presidente da Província Lima e Silva (entre 1844 e 1847 portanto), onde os 

poços ocorrem ainda em número bastante limitado.Cf.: 

              KIDDER.D.P. Reminiscências de viagens e permanências nas províncias do sul do Brasil. Belo Horizonte: 

Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980. p. 207. 

       SÃO PAULO (CIDADE). Comissão do IV Centenário da cidade de São Paulo. São Paulo antigo; plantas 

da cidade. São Paulo: 1954: plantas n. 3 e 9. 

           24 - CMMUNICADOS [sic]. Correio Paulistano. São Paulo, 12 de julho de 1854.p.1. 

           25 - ALUGA-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 22 de fevereiro de 1861.p.4. 

            Naturalmente os primeiros edifícios residenciais beneficiados com a iluminação natural em todos os 

compartimentos foram as casas de chácara e as casas de subúrbio. O fato de os terrenos localizados em 

regiões distantes da área central da cidade poderem ter dimensões maiores do que os lotes urbanos 

propiciava a ocorrência de construções implantadas de forma total ou parcialmente isolada. 

26- ACERCA do quarto de dormir. Correio Paulistano. São Paulo, 10 de abril de 1877.   Apud : FREHSE. O   

tempo das ruas na São Paulo de fins do Império. p.174 e 175. 

       27-  No ano seguinte, a mesma casa posta para alugar na nota n. 25 era anunciada novamente: 

 

Casa para alugar 

Aluga-se a casa n.37 da rua Constituição com 8 commodos independentes, boa 
varanda, cosinha, etc. Trata-se na ladeira do Porto Geral casa contigua ao Collegio 
Atheneu Paulistano.[grifo nosso] 
 

      Acerca desse ponto lembrava Rainville: 

 

Todos os quartos devem ter sahida separada e independente, e por isso será sempre 
conveniente construir pequenos corredores, que devem fícar bem claros e arejados. Cf.: 
 

                       CASA para alugar. Correio Paulistano. São Paulo, 6 de agosto de 1862. p.3. 

                        RAINVILLE, op.cit., p.495. 

 28 - CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo imperial. p. 59 e ss. 

      As hipóteses que formulamos acerca dessa casa no trabalho acima citado viram-se confirmadas com a 

publicação das respectivas plantas em: 

                        SEGAWA, Hugo. Prelúdio da metrópole. São Paulo; Ateliê Editorial, 2000. p.14. 
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             29-   Ver a ilustração desta casa no anúncio do Colégio Moretzsohn publicado no: ALMANACH... 1884. p.567. 

30-   Foi o professor Lemos quem chamou nossa atenção para a possível datação dessa casa, a   partir de uma     

passagem nas Atas da Câmara de 1798.Cf.: 

       ATAS, 1797-1809. p.85. 

       Mais outra casa paulistana, essa também datada provavelmente da passagem do século XVIII para o 

XIX, apresentaria a mesma disposição interna, já que estava provida de porta de ingresso em posição 

central. Era a sede da Chácara dos Ingleses, visível em certas ilustrações antigas.  

                    31-NOGUEIRA, José L. de Almeida. A academia de São Paulo. São Paulo: Arcadas, 1953-1955. 7v. V.1.p.283. 

nota n.2  (de autoria de Carlos Penteado Rezende).  

                       A casa em questão pode ser observada na fig. n.161 a deste trabalho. 

                          32-CAMPOS, Alzira L. de A. População e sociedade em São Paulo. In: PORTA, Paula (org.).História da 

cidade de São Paulo. São Paulo: Paz e Terra, 2004. 3v. V.2. p.49. 

                          33- Exemplo paulistano bastante precoce no que se refere à existência de áreas de circulação funcional e 

socialmente diferenciadas teria sido o palácio dos bispos diocesanos (1747), caso houvesse sido 

construído. O projeto, realizado sem dúvida por um português, apresentava uma escada nobre que 

dava para o vestíbulo de entrada (logea) e uma “escada particular” com acesso pelo fundo, a qual 

desembocava num “corredor de serventia interior” localizado no andar de cima. Cf.: 

                                LEMOS, Carlos. O palácio do bispo, o mais antigo projeto arquitetônico paulistano. Projeto. São Paulo, 

n. 158, 90-93, nov. 1992. p.91. 

                        34- De acordo com o inventário do Barão de Itapetininga datado de 1876, havia um escritório no piso 

inferior de sua residência, onde se viam uma escrivaninha, uma cômoda e um cofre de ferro.  E um 

anúncio de jornal de 1861 permite deduzir que certa casa de chácara dispunha igualmente de uma sala 

no térreo que funcionava, talvez eventualmente, como escritório:  

 

  [...] SALAS NOS BAIXOS 
Ricos consolos, e meza de meio de salla com tampos de marmore branco, sofá de 
palhinha entalhado, bonito divan, escrevaninha com estante envidracada [sic], 
cadeiras de oleo etc. etc. Cf.: 
 
 

LEILÃO extraordinario. Correio Paulistano. São Paulo, 12 de janeiro de 1861. p.4. 

     35 - Ver a esse respeito: 

CAMPOS, op.cit., p.65 e 66. 

 BINZER Ina von. Os meus romanos; alegrias e tristezas de uma educadora alemã no Brasil. Rio deJaneiro: 

Paz e Terra, 1980. p.97. 

Ainda nas moradias das camadas privilegiadas era comum existir duas salas de visitas, ou uma deespera 

e outra de visitas, o que permitia que durante as recepções os sexos ocupassem peças diferentes. Em 

1860, mais ou menos, isso acontecia no palacete do senador Sousa Queirós, conforme relembrava sua 

sobrinha mais de oitenta anos depois. Cf.: 

BARROS, Maria Paes de. No tempo de dantes. São Paulo: Brasiliense, 1946. p.41. 

     36 - A esse respeito, lê-se num Diario Popular de 1888: 
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Escadas de volta 

ou direitas, simples ou nobres por preços modicos, bem como escadas supportadas por 
banzos de madeira e degráos de marmore, trabalho moderno, solido e bem feito; ditas 
todas de madeira simples e ornadas, com chapins ou de cachimbos. Officina de 
carpinteiro, rua do Gazometro, 36. Cf.: 

 

        ESCADAS... Diario Popular. São Paulo, 24 de novembro de 1888. p.3. 

       37- Durante quase todo o período do Império, as salas de recepção situadas no pavimento inferior das 

casas ricas mantiveram seguramente um caráter de menos formalidade em relação às salas do andar 

nobre. Quando o Imperador D. Pedro II visitou Vassouras em 1848, hospedou-se num grande sobrado 

de propriedade de Pedro Correia e Castro, Barão de Tinguá. O primeiro baile em homenagem ao ilustre 

visitante foi realizado num salão do pavimento inferior. A última recepção, no entanto, deu-se nos 

salões superiores, pois o Imperador havia expressado o desejo de “mais honrar” a seus convidados na 

festa com que se despedia da povoação. Cf.: 

              TELLES, Augusto C. da S. Vassouras – estudo de construção residencial urbana. In: ARQUITETURA civil 

II. São Paulo; FAUUSP e MEC-IPHAN, 1975. p.168. 

      38- A prova de que a casa de Antônio de Sousa Queirós, erguida ao que parece por volta de meados de 

1870, não mais aderia ao conceito de piano nobile é uma descrição interna feita no início da década de 

1920, por ocasião da venda do imóvel para o Circolo Italiano, que reproduzimos no Capítulo 7, seção 7.3, 

O Historicismo e o Ecletismo, a partir de um estudo recentemente publicado sobre as mansões outrora 

construídas na antiga Rua São Luís. Com relação à casa de Augusto de Sousa Queirós, cuja projeção 

horizontal aparece na planta da cidade de São Paulo de 1881, desde há muito suspeitávamos que ela 

também não mais seguisse esse conceito. O exemplar teria sido erguido nos fins da década de 1870 pelo 

engenheiro francês Eusébio Stevaux (1826-1904), conforme atribuição feita por Yan de Almeida Prado, 

e para esclarecer esse ponto importante, sugerimos, em conversa telefônica mantida em abril de 2002 

com a historiadora Maria Cecília Naclério Homem, que a pesquisadora consultasse o inventário do 

proprietário para esclarecer em definitivo a nossa suspeita. Dias depois, ela nos garantiu que, de acordo 

com a descrição do imóvel feita no arrolamento dos bens deixados pelo morto, no segundo pavimento 

só estavam dispostos os aposentos familiares e um salão de bilhar. Constituíam, assim, ambas as casas 

importantes elos de transição na cadeia evolutiva que transformou a rica moradia paulistana de então, 

organizada segundo o programa tradicional luso-brasileiro, no típico palacete cosmopolita, 

amplamente divulgado entre as elites da cidade a partir dos anos 1890. 

              Para mais informações acerca dessas residências e de outras mencionadas nesta seção, ver o Capítulo 

7,  seção 7.3, O Historicismo e o Ecletismo.  

      39-Não deve ser minimizado o aspecto higiênico, saudável e até terapêutico que se atribuía ao hábito de 

morar em chácaras. As teorias médicas em voga no oitocentismo estabeleciam então uma íntima 

relação entre o homem, a natureza e a sociedade. Constatava-se que as grandes concentrações 

populacionais favoreciam a ocorrência de doenças e a busca de ar puro, cujas propriedades medicinais 
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eram então superestimadas (lembremo-nos de que a mudança de ares era uma parte importante no 

tratamento de qualquer doença), contribuiu significativamente para que as elites se afastassem dos 

centros urbanos. A proximidade das áreas arborizadas, antes temida pela antiga medicina, que atribuía 

efeitos nocivos às sombras de determinadas árvores, passou a ser muito procurada, conforme os 

princípios salubristas que então se disseminavam. Numa passagem de anúncio de leilão, temos a 

confirmação do que acabamos de dizer: 

 

[...] O leiloeiro Nobrega de Almeida, autorisado pela exma. sra. d. Joaquina Alexandrina 
de Carvalho, que por conselhos medicos, se retira para uma chacara nos suburbios desta 
capital, em consequencia de encommodos de pessoa de sua casa, fará o leilão acima 
referido de seus trastes e muitos objectos [...] Cf. : 

 

IMPORTANTISSIMO leilão. Correio Paulistano. São Paulo, 2 de agosto de 1876. p.3. 

Foi num contexto semelhante que se defendeu na Faculdade de Medicina da Corte, em 1853, a curiosa 

tese intitulada Existe, quimicamente falando, diferença entre o ar do campo e o arda cidade? Cf.: 

PECHMAN, Robert Moses. Cidades estreitamente vigiadas:o detetive e o urbanista. Rio de Janeiro: Casa 

da Palavra, 2002. p.177. 

A respeito do efeito negativo das sombras de determinadas árvores na concepção da antiga medicina, 

ver nota n. 26 do Capítulo 5, seção 5.2.1, Edifícios hospitalares . 

     40 - Citado por: 

FREYRE. Ingleses no Brasil. p.185. 

  41- SAINT-HILAIRE. Viagem à província de São Paulo. p.149. 

Neste caso particular, tratava-se de uma construção provavelmente antiga, de evidente partido 

bandeirista. 

42 - Rainville no Rio de Janeiro de 1880 aconselhava que as residências, quando possível, fossem erguidas 

observando certo recuo da beira das ruas ou das estradas, porque assim ficariam fora do alcance do 

bulício e indiscrição dos transeuntes. Poderia ser arranjado no recuo um pequeno jardim e as janelas 

poderiam, sem risco, abrir-se cedo para fazer entrar o ar fresco nos quartos. E as árvores frondosas 

junto do edifício deveriam ser cuidadas, porque influíam positivamente sobre a saúde e tornavam a vida 

aprazível. Já ia longe o tempo em que, ao menos em São Paulo, as árvores muito próximas das casas 

eram indesejáveis por desestabilizar as construções de terra socada, propiciar umidade e até mesmo 

trazer doenças. Cf.: 

RAINVILLE, op.cit., p.498 e 499. 

    43 - Ao criar o imposto sobre portas e janelas em 1865 a Câmara paulistana teve em mente taxar o prédio 

urbano, tradicionalmente construído no alinhamento. Isso, no entanto, suscitou dúvidas no procurador, 

que perguntava { Edilidade “se os predios, dentro de muros, com frente para a rua, devem ser lançados, 

ou unicamente o port~o da Caza”. 

Também a cobrança do imposto sobre muros, criado pelo código de 1873, provocou muitas confusões, 

especialmente na parte nova da cidade (freguesia de Santa Ifigênia) onde começavam a surgir casas 

isoladas no interior dos lotes. Ver a esse respeito: 
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ATAS, 1865. p. 275 e 276. 

ATAS, 1883. p. 49 a 51. 

44 - Em 1874 era aprovada na Câmara a isenção de imposto de muros para as frentes dos lotes fechadas com 

gradis de ferro. O objetivo desta iniciativa era estimular o emprego de fechamentos metálicos e assim 

contribuir para o embelezamento da cidade. Cf.: 

ATAS, 1874. p.90 

Ver também nota n. 141 de Materiais e processos construtivos, Cap.4. 

45 - Ver nota n.28. 

Pesquisa por nós realizada, posterior à redação do citado trabalho, nos levou a precisar a data de 

construção desta casa, colocando-a entre os anos de 1885 e 1887. Ver a esse respeito a seção O 

Historicismo e o Ecletismo, 7.3.  

46 - SÃO PAULO (CIDADE), op.cit., planta n.9. 

47 - A respeito dos pedidos de realinhamento de terrenos para a incorporação de parte do espaço público, 

ver: 

          SÃO PAULO (CIDADE). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE  SÃO PAULO. Obras 

particulares - Papéis Avulsos. V.E-1-1. Requerimento de D.M.Fox solicitando satisfação por escrito da 

licença que lhe foi dada de construir um jardim fechado por gradil de ferro na testada de sua casa de 

morada, do lado que faz face para a Rua Episcopal, 19 de dezembro de 1872. 

ATAS, 1875. p.101. 

ATAS, 1877. p.135. 

ATAS, 1881. p.22, 108, 112, 113 e 117. 

48 - BUENO. A cidade de São Paulo. p.23. 

49 - ALUGA-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 17 de outubro de 1862. p.4. 

50 - ATTENÇÃO. Correio Paulistano. São Paulo, 6 de dezembro de 1860. p.4. 

51 - RG., 1824-1826. p.328 a 334. 

52 - ATAS, 1853-1854. p.202, 206, 223 e 228. 

         Seu irm~o o Comendador Sousa Barros morava quase na saída da cidade e “tinha a sorte de ter, no seu 

quintal, uma fonte abundante, cuja água encanada vertia sobre um pequeno tanque. Era o domínio das 

lavadeiras”. Cf.: 

          BARROS, op.cit. p.28. 

53 - ABASTECIMENTO de agua. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 15 de junho de 1875. p.1. 

54 - VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 23 de março de 1856. p.4. 

55 - MORSE. Formação histórica de São Paulo. p.245. 

         CANTAREIRA e ESGOTOS. A Provincia De São Paulo. São Paulo, 30 de abril de 1882, p.1.  

          O Correio Paulistano do mesmo dia, porém, transcrevendo na primeira página o relatório da Companhia 

Cantareira afirmava que eram 154 os prédios então abastecidos de água em São Paulo. 

56 - ATAS, 1881. p.95. 

57 - FREYRE. Sobrados mucambos V.2. p.500. 

58 - COMPRA-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 5 de novembro de 1856. p.4. 

59- GRANDE e importantissimo leilão... Correio Paulistano. São Paulo, 10 de dezembro de 1873. p.3. 

         Tratava-se certamente do curtume de Coelho e Lima, situado no então bairro das Palmeiras. 
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60 - VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 26 de abril de 1876. p.3. 

61 - SOUSA. Reminiscências acadêmicas. p.111. 

          Grandes fregueses dessa casa de banhos eram os estudantes da Academia de Direito, que habitavam 

em geral quartos alugados desprovidos de instalações higiênicas. N’O Liberal de 1869, lemos: 

 

SEREA PAULISTA 

O abaixo assignado actual proprietario deste estabelecimento participa ao respeitavel 
publico que os banhos começarão das 6 horas da manhã até 12 horas da noute (hora em 
que fecha o estabelecimento) 
Preço para cada banho 1Uooo Uma duzia de cartões para banhos 8Uooo Meia duzia 
4Uooo 
N.B. o proprietario participa aos seus fregueses que d’ora em [diante] não haverá mais 
falta de agua, bem como acha se completamente reformado havendo em tudo o maior 
aceio. 
Pede-se as pessoas que tiverem cartões do ex-proprietario (sr. Bento Viana) a virem 
trocar. Cf.: 
 

SEREA Paulista. O Liberal. São Paulo, 27 de janeiro de 1869. p. 3. 

Num dos números do Cabrião, de Ângelo Agostini, havia uma estampa reproduzindo o interior do bar 

desse estabelecimento. Vários senhores, deputados conforme a legenda da ilustração, conversavam 

animadamente ao pé do balcão, tomando sorvetes. Nas paredes, viam-se dependurados quadros ou 

espelhos, de grandes dimensões e com largas molduras. Cf.: 

      CABRIÃO. São Paulo, ano 1, n. 34, p.[271], [maio de 1867]. 

   62 - DIABO COXO. São Paulo, 6 de outubro [de 1865]. p.[4]. 

 CABRIÃO. ed. fac-similar. p.213. 

      63 - OS BANHOS da Ilha dos Amores. Correio Paulistano. São Paulo, 6 de fevereiro de 1878.   p.3. 

   64 - FREYRE, op.cit., V.2, p.388. 

   65-  FREHSE.op. cit., p.178. 

   66 - LEI provincial n. 93. Diario de S.Paulo. São Paulo, 9 de agosto de 1873. p.1. 

   67 - BONITO e primoroso leilão... Correio Paulistano. São Paulo, 4 de fevereiro de 1881. p.3. 

   68 - MAGNIFICO e grande leilão... Correio Paulistano. São Paulo, 14 de junho de 1881. p.3. 

   69 - GRANDE e importante leilão... Correio Paulistano. São Paulo, 22 de junho de 1881. p.3. 

      A respeito da evolução dos equipamentos de higiene usados na Europa e nos EUA, da Antiguidade até 

hoje, entre eles o bidê, consulte-se, por exemplo: 

          ASHENBURG. Passando a limpo; o banho de Roma antiga até hoje. passim. 

70 -   No romance A conquista, de Coelho Neto (1864-1934), espécie de roman à clef da geração literária de 

1889, cuja ação se passa na Corte às vésperas da Abolição, há um episódio jocoso que testemunha as 

dificuldades de encontrar instalações sanitárias no comum das casas da época. 

Uma velha viúva aluga para dois rapazes o segundo pavimento de seu sobrado e vê-se obrigada a 

providenciar um banheiro para os inquilinos. Com sarcasmo, o autor descreve os precários hábitos de 

higiene do povo carioca de então, quando ainda não dispunha de recursos suficientes para arranjar 
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uma dependência toda ela montada com artigos importados. Afinal, para a viúva, D. Ana, um 

banheiro não passava de luxo de fidalgos. 

 

A casa não possuía dependência indispensável à higiene e ao gozo. Da.Ana esfregava as 
suas banhas flácidas de tempos em tempos, em imensa bacia de ferro onde Vidinha  
[sua filha de dezessete anos], aos sábados, com algumas gotas de água Florida e 
sabonete Windsor, tirava as gorduras do corpo alambreado. 

Leonor [negrinha trazida de uma instituição], quando começava a tresandar, era 
impelida para o tanque e a bica golfava grandes jorros sobre as costas da negrinha, que 
tiritava clamando contra a barbaridade e pedindo que a mandassem para o 
recolhimento [...] Só o João [filho de D.Ana, rapazelho sardento] se conservava a 
respeitável distância da água, esbravejando e referindo-se à falecida avó com descabida 
infâmia quando a mãe investia com a vara para o levar à barrela. 

 

Cansados de esperar pelo banheiro, os rapazes resolvem tomar uma atitude radical para forçar a 

decisão da senhoria. Certa manhã, descem ao quintal e, nus, na frente de toda família, auxiliam-se 

mutuamente, revezando-se no regador, que usam como chuveiro improvisado. Contrafeita, a locatária 

compra uma grande pipa, manda serrá-la, “e suspendendo a um barrote um pequeno reservatório com 

chuveiro”, faz “anunciar aos do segundo andar que” podem “tomar banho com decência”. O banheiro 

porém está agenciado em local sujo e escuro, o que obriga os jovens a se banharem cotidianamente à 

luz de velas. Cf.: 

      COELHO Neto. A conquista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985. p.45 e 46. 

71 - Ver nota anterior. 

72 - EXPLENDIDO leilão. Gazeta de Campinas. Campinas, 13 de junho de 1876. p.3. 

73 - SOROCABA. Correio Paulistano. São Paulo, 8 de janeiro de 1886. p.3. 

74 - IMPORTANTISSIMO leilão... Correio Paulistano. São Paulo, 1o de janeiro de 1867. p.4. 

        Sobre a estranheza que causava a alemães e ingleses os banhos diários dos brasileiros, ver: 

        BINZER, op.cit., p.87. 

75 - LEILÃO importantíssimo... Correio Paulistano. São Paulo, 11 de junho de 1868. p.3. 

76 - Ver nota n. 72. 

77 - FREYRE, op.cit., V.1, p.198. 

78 - BUENO, op.cit., p.22. 

79 - CMMUNICADOS [sic]. Correio Paulistano. São Paulo, 12 de julho de 1854. p.1. 

80 - ATAS, 1866. p.101, 113, 139 e 143. 

        ATAS, 1867. p. 10, 20, 31, 49, 60 e 63. 

81 - TRANSGRESSÃO de posturas. Correio Paulistano. São Paulo, 4 de outubro de 1861. p.2. 

         Com o avanço do processo de urbanização, a situação higiênica da cidade de São Paulo, ao invés de 

melhorar, piorou. Em 1887, nas Atas, fala-se do estado lastimável das esquinas e travessas da parte 

central da cidade, reduzida a mictório público, embora a Companhia Cantareira e Esgotos houvesse 

instalado  

         ATAS, 1887. p.192. 
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82 - BANHOS. Diario de São Paulo. São Paulo, 10 de março de 1868. p.3. 

83 - Havia também menç~o a “comadres mudas volantes”. Ver nota n. 58. 

84 - FREYRE, op.cit., V.1, p.197. 

         PUPPO, op.cit., p.90. 

85 - IMPORTANTISSIMO leilão. Correio Paulistano. São Paulo, 10 de novembro de 1867. p.3. 

          No Museu Imperial de Petrópolis há um belo exemplar de cadeira de retrete de estilo de transição 

entre o D. João V e o D. José I. Cf.: 

          O MUSEU Imperial. p.217. 

          Também no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, há um interessante espécime datado do século 

XIX. 

   86 -RETRETES... Correio Paulistano. São Paulo, 24 de julho de 1874. p.4. 

      87- LEILÃO queima... Correio Paulistano. São Paulo, 13 de junho de 1878. p.3. 

   88- RAINVILLE, op.cit., p.440 e 441. 

Tão estreita era a relação entre a latrina tradicional e o mau cheiro que, até mesmo no tempo dos 

vasos sanitários ingleses, de porcelana e providos de sifão, qualquer associação de ideias com a 

palavra latrina trazia imediatamente à lembrança a sensação de forte incômodo olfativo. Dizem que 

Rui Barbosa (1849-1923), cheio de escrúpulos, no parecer emitido sobre o projeto do Código Civil 

Brasileiro, em 1902, não só fulminou os cacófatos, que incansavelmente perseguia, como também 

condenou veementemente o emprego no texto jurídico da palavra privada, por irremediavelmente 

evocar “um recanto mal cheiroso”.  

   89-As maximas sanitarias, excerto de uma obra intitulada na sua versão francesa  Dangers au point de vue 

sanitaire des maisons malconstruites, de autoria de um certo Dr. T. [Thomas] Pridgin Teale (1831-1923), 

publicadas na Revista dos Constructores em 1886, dão ideia do enorme perigo que os médicos de então 

viam nas emanações miasmáticas provindas das instalações sanitárias avariadas: 

 

Maximas sanitarias 

[...] 

IV. Sempre que as habitações são invadidas por gazes desprendidos do esgoto, pelas 
emanações escapadas dos canos furados ou por máo cheiro do escoadouro, os 
locatarios estão sob a acção de um perigo permanente. 

As molestias zymoticas sob uma fórma qualquer: febre typhoide, diphteria, etc., os 
ameaçam, sem contar a anemia e tantas outras affecções, cuja causa póde ser 
attribuida, sem contestação, ás emanações pestiferas dos esgotos. Estas emanações 
penetram mais rapidamente nas casas durante a noite, quando as portas e as janellas 
estão fechadas. Neste momento ellas são particularmente prejudiciaes ao homem e 
exercem mais vivamente sua acção deleteria sobre a agua, sobre a carne e sobre o leite. 

[...] 

VII. As molestias da garganta, as enxaquecas, e as diarrhéas dos meninos e dos criados 
são indicio certo de um defeito qualquer no systema de esgoto da casa. 
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VIII. A má installação dos canos e dos esgottos em nossas construcções é um dos 
maiores perigos para a saude publica. E este um dos defeitos mais frequentes e menos 
faceis de descobrir. Quasi sempre elle só se revela por molestias, d’elle resultantes. 
IX. Si quizerdes comprar ou contractar uma casa, de construcção recente ou antiga, 
verificai antes de tudo o funcionamento regular dos aparelhos de saneamento. [...] Cf.: 

 

          MAXIMAS sanitarias. Revista dos Constructores. Rio de Janeiro, n.1, 7 - 8, fev. 1886. 

  90 - RAINVILLE, op. cit., p.491. 

         91- MOURA, Antonio Ribeiro de. Manual do edificante do proprietario e do inquilino. (mod. e adap. por Bel. 

João de Sá e Albuquerque). Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, [c.1912]. p.200 e 201. 

92 - Id., ibid., p.202. 

93 - Id., ibid., p.205 e 206. 

94 - EMPREZA Aceio Publico. Correio Paulistano. São Paulo, 28 de março de 1867. p.3. 

Num artigo d’O Doze de Maio de 1863, a certa altura comentava-se: 

 

Ora, perguntemos a esses sacerdotes do progresso material onde estão os seus 
beneficios? É verdade, esqueciamo-nos da limpeza publica. Antigamente quando se 
passava em noute de lua ahi por essas ruas, sentia-se o aroma das flores das laranjeiras 
dos quintaes, agora quando algum infeliz cansado dos trabalhos do dia quer á noute dar 
seu passeio hygienico, divisa logo de longe um enorme e assustador Bucentauro, 
precedido de um cortejo de aromas que fazem espirrar o mais heroico nariz: e chama-se 

a esse grande incensador  Aceio publico. Cf.: 
 

MELHORAMENTOS materiaes. O Doze de Maio. São Paulo, 8 de junho de 1863. p.3 e 4. 

95 - MOURA, op.cit., p.207. 

96 - Id., ibid., p.211. 

97 -ATAS, 1869. p.34 e 52. 

ATAS, 1877. p. 49 e 78 

ATAS, 1878. p.53. 

Em 1863, a Câmara chegou a redigir um artigo de postura proibindo os particulares de dar escoamento 

às águas pútridas e matérias fecais para os canos públicos, porém, significativamente, tal artigo não foi 

aprovado pela Assembleia Provincial. Cf.: 

   ATAS, 1863. p. 264 e 265. 

98 -ATAS, 1883 p. 36, 37 e 40. 

Mesmo na área servida pela Cantareira e Esgotos a partir de 1883, existiam casas onde persistiam as 

antigas fossas negras, simples poços abertos na terra, cobertos ou descobertos, ocasionando 

infiltrações no solo por não terem revestimento impermeável em suas paredes. A epidemia de febre 

amarela (1888-1892) exigiria do inspetor de higiene Dr. Marcos Arruda a tomada de medidas rigorosas 

contra as fossas e as latrinas avariadas. Cf.: 

SERVIÇOS de higiene. Diario Popular. São Paulo, 15 de março de1889. p.2. 

SÁ, A. Nogueira de. Nota á margem dum relatorio. Revista do Arquivo Municipal. São Paulo, 29, 69-86, 

nov. 1936. p.78. 
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         99 - RELATORIO, 28 de agosto de 1883. p.19. 

        A ocorrência de esgoto particular irregularmente ligado à rede subterrânea de captação de águas 

pluviais não foi um fenômeno paulistano somente. O arquiteto e historiador italiano Leonardo Benevolo 

(1923-) conta-nos que o mesmo sucedeu em Londres entre 1810 e 1840, com a generalização do uso de 

retretes na capital inglesa. As águas servidas eram conduzidas ao Tâmisa, rio que abastecia a cidade de 

água potável, e essa situação tornou-se causa permanente de epidemias que assolavam a população 

londrina. As primeiras medidas legais tendo por objetivo a criação de um programa urbanístico 

completo só começariam a reverter todo esse processo de contaminação a partir dos últimos anos da 

primeira metade do século XIX. Cf.: 

BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1974. p.82 a  85. 

100-ANNAES, 1862. p.276 (sessão ordinária de 26 de abril de 1862). 

Sabe-se que a catedral ganhava seu encanamento de águas servidas em 1873. Cf.: 

ENCANAMENTO... Correio Paulistano. São Paulo, 21 de novembro de 1873. p.2. 

E, logo no ano seguinte, a Câmara recebia um requerimento assinado pelo senador Sousa Queirós e 

João Adolfo Schritzmeyer, solicitando permissão para construir um encanamento de esgoto que 

conduzisse ao Ribeirão Anhangabaú as águas pluviais e servidas das casas que possuíam na Rua do 

Ouvidor. A construção desse encanamento seria feita com tijolos ou com tubos de argila ou ferro e à 

custa dos suplicantes. A Câmara, contudo, baseada em pareceres de uma comissão médica, recusou a 

pretensão dos solicitantes; um tipo de negativa que certamente só estimulava o descumprimento das 

disposições municipais. Cf.: 

ATAS, 1874. p.43, 51 e 67. 

SÃO PAULO (Cidade).DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Papéis Avulsos-

1874. V.4 (n. 277) .p.213 e 213v. 

Com  relação à rede subterrânea de captação de águas pluviais recentemente construída, dizia O Doze 

de Maio em 1863: 

 

Quando antigamente cahia uma chuva forte, da sua janella cada cidadão 
inspeccionava por si o que se lançava nas enchurradas; agora a nossa decantada 
camara municipal mandou fazer umas cavernas a que se deu o nome de bocas de lobo 
que são insupportaveís pelo aroma que exhalão. Cf.: 

 

MELHORAMENTOS materiaes. O Doze de Maio. São Paulo, 8 de junho de 1863. p.3 e 4. 

101-COLLECÇÃO DE LEIS E POSTURAS MUNICIPAES PROMULGADAS... O ANNO DE 1875. p.126 (art.57). 

102 -OBRAS de esgoto... Correio Paulistano. São Paulo, 9 de janeiro de 1880. p.4. 

103 - RAINVILLE, op.cit., p.488. 

104-FREYRE, op.cit., V.1, p.245 (nota n. 65) e 252 (n. 115). 

105 -LEMOS. Cozinhas, etc. p.63 a 70 e 151. 

          No Brasil, a solução de cozinha apartada, em uso na Europa durante a Baixa Idade Média, foi durante 

muito tempo considerada ideal, tendo sido ainda adotada no Palácio Imperial de Petrópolis, 

construído na década de 1840. Cf.: 
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             LACOMBE. O palácio imperial de Petrópolis. In: O MUSEU Imperial. p.16.  

106 - DOWNING,  A.  J.  The  architecture  of  the  country  houses.  New York:  Dover, [1969]. p.115,116 e 342. 

        A respeito dessa obra ver também nota n.153. 

107-   A localização da cozinha no subterrâneo, de fato, sempre foi matéria polêmica entre os arquitetos. No 

Cours d’Architecture, de autoria do francês Augustin Charles Daviler (1653-1701), edição de 1760, 

ampliada, atualizada e comentada pelo arquiteto Pierre-Jean Mariette, elencam-se os incômodos 

inerentes a essa posição: as cozinhas ficavam mal iluminadas, mal ventiladas e úmidas, em razão do ar 

e luz provir de pequenas aberturas inclinadas, típicas de porão, chamadas abajours em francês, 

situação que contribuía para a corrupção dos alimentos. Antes da existência do sistema de esgoto 

canalizado, as águas servidas da cozinha subterrânea não podiam ser escoadas a não ser por meio de 

cloacas e sumidouros, que normalmente exalavam mau cheiro. Este, aliado ao mau odor do carvão e 

das comidas, espalhava-se pelos andares superiores da casa, invadindo a parte íntima da habitação 

(apartamentos), onde estragava e escurecia os móveis, além de ficarem expostos os moradores ao 

barulho da criadagem subindo e descendo as escadas incessantemente.  

    108 -FREYRE, op.cit., V.1, p.208. 

        109 -Vejamos o que John Mawe (1764-1829) fala sobre a sujeira das cozinhas paulistas: 

 

As casas dos lavradores são miseráveis choupanas de um andar, o chão não é 
pavimentado nem assoalhado, e os compartimentos são formados de vigas trançadas, 
emplastadas de barro e nunca regularmente construídas. Para dar uma idéia da 
cozinha, que deve ser a parte mais limpa e asseada da habitação, o leitor pode imaginar 
um compartimento imundo, com o chão lamacento, desnivelado, cheio de poças 
d’|gua, onde, em lugares diversos, armam fogões, formados por três pedras redondas, 
onde pousam as panelas de barro, em que cozinham a carne; como a madeira verde é o 
principal combustível, o lugar fica cheio de fumaça, que, por falta de chaminé, atravessa 
as portas e se espalha pelos outros compartimentos, deixando tudo enegrecido pela 
fuligem. Lamento ter de afirmar que as cozinhas das pessoas abastadas em nada 
diferem destas. Cf.:   

  

 MAWE, John. Viagem ao interior do Brasil. p. 68.  

 110-Segundo Sigfried Giedion (1888-1968), os fogões de ferro eram sempre de fabricação norte-americana, 

sendo exportados até para a própria Inglaterra. Cf.: 

             GIEDION, Siegfried. La mecanización toma el mando. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.p.533 e ss. 

111 - LEILÃO judicial... Correio paulistano. São Paulo, 12 de outubro de 1860.p.3. 

112 - LEILÃO extraordinario... Correio paulistano. São Paulo, 12 de janeiro de 1861.p.4. 

113 -  LEMOS. Alvenaria burguesa. p.88. 

114 -FOGÕES economicos. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 19 de outubro de 1875.p.3. 

115- NOGUEIRA, José L.de Almeida. Op.cit.. V.2. p.115. 

116 -LEMOS, op. cit., p.74. 

117 - FREYRE, op. cit.,V.1, p.151. (nota n. 33) 

118-  EMPRESA paulista de Eletricidade. Correio paulistano. São Paulo, 17 de dezembro de   1886. p.4. 

119-  EMPRESA Paulista de Eletricidade. Diario popular. São Paulo, 6 de dezembro de  1888.p.2. 
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120 - RAFFARD, op.cit., p.24. 

121-  A COMPANHIA de gaz de S.Paulo... Correio Paulistano. São Paulo, 7 de maio de  1876. p.2. 

122-  SPIX, J.B.von e MARTIUS, C.F.P. von. Viagem pelo Brasil, 1817-1820. Belo Horizonte:        Itatiaia; São 

Paulo: Edusp, 1981.V.1. p.141. 

                         Se a casa do brasileiro rico era precariamente mobiliada até as primeiras décadas do oitocentismo, o 

que não dizer das moradas do pobre e do miserável! Ender e Debret retrataram interiores de casebres 

de pau a pique com chão de terra batida. Em Nossa Senhora Aparecida, no espaço interno da cabana, 

não tão reduzido, só havia duas ou três bilhas e igual número de cabaças servindo de recipientes. Numa 

outra vista por Debret no Rio de Janeiro, havia uma esteira, uma bilha quebrada, um estrado 

desconjuntado (tradicional peça portuguesa, quiçá de origem moura, onde se acomodavam as 

mulheres de pernas cruzadas, e usada comumente no Brasil antes da marquesa) e uma rede a um canto, 

recolhida para não estorvar. No cubículo que servia de cozinha uma panela de barro equilibrava-se 

sobre três pedras. 

           123-Entre o final do século XVIII e os meados do século seguinte, havia na França quatro ebanistas de 

sobrenome Bellangé. Eram eles: Pierre-Antoine (1757-1827); seu filho, Louis-Alexandre (1797-1861); o 

irmão de Pierre-Antoine, Louis-François (1759-1827), e o filho deste último, Alexandre-Louis (1799-

1863), responsáveis pelo fornecimento de móveis de luxo para a Coroa francesa e para as elites 

correspondentes, durante o Antigo Regime, o Primeiro Império, a Restauração, a Monarquia de Julho e 

o Segundo Império. Baseando-nos em informações fornecidas, em 2007,  por Sylvain Cordier, então 

assistente-pesquisador da Universidade Paris IV (Sorbonne), supomos que os móveis da Marquesa de 

Santos teriam sido adquiridos na Exposição dos Produtos da Indústria Francesa, realizada em Paris, em 

1827. Guarneceram seu palacete no Rio de Janeiro, conhecido como “Casa Amarela”, montado por 

ordem de D. Pedro I (1798-1834), e foram trazidos para São Paulo de navio via porto de Santos em 1829, 

conforme noticiaram os jornais cariocas da época, após a proprietária, caída em desgraça, ter sido 

afastada da Corte. Para mais informações sobre esses móveis, consulte-se nosso artigo online: 

                    CAMPOS. Eudes. Os móveis franceses da Marquesa de Santos. Informativo Arquivo Histórico Municipal. 

São Paulo, PMSP/ SMC/DPH/AHMWL, ano 3, n.17, mar./abr. 2008. 

                      Disponível em : <www.fotoplus.com/dph/info17/i-inter.htm> 

                       Acesso em 30 de novembro de 2008. 

              A respeito do artigo acima citado, contudo, gostaríamos de fazer algumas retificações. Salvo engano, 

as informações fornecidas por Cordier nos conduziram a um equívoco. O pesquisador francês afirmou 

que o artesão que produziu os móveis da Marquesa de Santos era Louis-Alexandre, mas hoje pensamos 

de modo diverso.  

              No mercado internacional de móveis antigos e luxuosos têm surgido ultimamente, de forma 

esporádica, alguns exemplares atribuídos aos Bellangé. Às vezes, os móveis vem sem identificação ou 

então há variações nas assinaturas. Em geral, parece que Pierre-Antoine assinava P. Bellangé. Seu filho 

Louis-Alexandre, L. A. Bellangé. Louis- François adotava L. Bellangé. E isso teria levado Alexandre-

Louis, seu filho, a assinar L. Bellangé Fils, tal como aparece nas etiquetas coladas nos móveis da 

marquesa. Segundo consta, este último teria assumido o ateliê do tio, Pierre-Antoine, transferindo-o 

para a Passage Saulnier, ao mesmo tempo que manteve o ateliê de seu pai, Louis-François. No atelier 

do tio, onde trabalhava com primo Louis-Alexandre (pois há móveis assinados por L. A. Bellagé com o 

http://www.fotoplus.com/dph/info17/i-inter.htm
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mesmo endereço comercial da Passage, hoje Rue Saulnier), Alexandre-Louis teria produzido móveis de 

linhas conservadoras, neoclássicas, como os da Marquesa dos Santos, enquanto no ateliê próprio, 

herdado do pai, dedicava-se a conceber mobiliário de alto luxo, segundo a tendência estética então 

mais recente, o Historicismo romântico. Assim, o mobiliário confeccionado na oficina paterna era 

inspirado no Luís XVI, no estilo gótico, no Renascença, e depois, no estilo Boulle. O Rei Guilherme IV da 

Inglaterra adquiriu em 1828 um móvel de ébano decorado com placas de porcelana, com reminiscências 

Luís XVI. A marca presente na peça é: Bellangé Rue des Marais 33 Paris, antigo endereço de seu pai, 

Louis-François. Se assinou em letras góticas manuscritas L. Bellangé Fils Rue Richer, Passage Saumer 

(sic) nas quatro etiquetas coladas no leito da marquesa, é porque tais móveis foram executados na 

antiga oficina do tio, onde trabalhava com Louis-Alexandre, seu primo.  Disso se conclui que o artesão 

que concebeu, e supervisionou, os móveis da marquesa era o conhecido e talentoso artesão Alexandre-

Louis, elevado ao cargo de “ebanista da Coroa” em 1834 e que trabalhou intensamente até sob o 

Segundo Império francês.  

             A pesquisadora francesa Denise Ledoux-Lebard, ao redigir um artigo datado de quase 50 anos atrás (Les 

3 Bellangé: fournisseurs de la cour.Connaissance des Arts, n.153, p.86-93, nov.1964),  desconhecia a 

pessoa de Louis-Alexandre, e com isso desencadeou, sem querer, uma enorme confusão. Afirma que 

Pierre-Antoine era pai de Alexandre-Louis e que foi este quem transferiu o ateliê “paterno” para o 

endereço já citado, na Passage Saulnier, onde permaneceudurante certo tempo. Paralelamente a isso, 

vemos no relatório da Exposição Industrial de Paris, de 1827, que um M. Bellangé ganhou uma medalha 

de prata pela confecção de uma cadeira de estilo gótico apresentada nessa exposição. Como o 

ganhador estava estabelecido na Passagem Saulnier, não sabemos se o Monsieur Bellangé premiado 

em 1827 era Louis-Alexandre, como afirmamos no artigo online, ou seu primo, Alexandre-Louis, filho 

Louis-François. Supomos que, em 1827, Louis-Alexandre ainda seguia exclusivamente o estilo 

neoclássico, enquanto seu primo, mais talentoso e audaz, no ateliê herdado do pai, ousava inspirar-se 

em estilos do passado até então inimagináveis de serem recuperados, como o Luís XVI, o Renascença e 

o Boulle. De fato, os nomes invertidos dos dois primos ebanistas deram, e ainda continuam dando, 

muita dor de cabeça aos pesquisadores e aos leiloeiros, que frequentemente confundem os nomes dos 

dois artesãos. 

    124- A frente da casa da Marquesa de Santos, na antiga Rua do Carmo, adquirida dos irmãos Gavião Peixoto 

(Bernardo Avelino, Camilo e José Maria, entre outros), herdeiros do brigadeiro Pinto do Rego de Morais 

Leme, em 1834, é parcialmente visível em foto de Militão Augusto de Azevedo, tomada por volta de 

1862. Possuía grandes vãos providos de verga abaulada e telhado com beiral sustentado por cornija de 

grande projeção. Como se tratava originalmente de dois imóveis distintos, a fenestração tinha 

espaçamento diferente em cada porção da fachada e a cobertura unificada numa reforma apresentava 

forma irregular, em razão da necessária transição entre cumeeiras de alturas diferentes. Na época de 

Militão, o solar estava pintado na parte externa com tinta de cor, rosa escuro provavelmente, havendo 

sido encontrados, segundo consta, resquícios de óxido de ferro em prospecção na face externa das 

paredes, por ocasião da restauração do edifício nos anos de 1990. Ver a foto de Militão em: 

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

da p. 173. 
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125- A posição social e cultural da Maria Domitila era bastante peculiar. Na Corte atingira uma situação de 

enorme prestígio – ao mesmo tempo, invejada e detestada –, mas ao que tudo indica nunca renunciou 

aos hábitos adquiridos em sua cidade de origem, próprios da cultura caipira. Ainda na velhicese 

aboletava no chão da cozinha empunhando o pito (Alberto Rangel em seu livro clássico menciona 

cigarrilhas de palha consumidas às escondidas na presença íntima de mulheres da família). E também 

conservava forte o sotaque regional, que tanta aversão causava aos demais brasileiros. Cf.: 

                         RANGEL, Alberto. Dom Pedro I e a Marquesa de Santos. São Paulo: Brasiliense, 1969. p.270.   

                         LEITE, Miriam L. M. Mulheres e famílias; livros de viagem (1803-1900). Rio de Janeiro: Ed. UFRJ,     

1997.p.122. 

                   126- KIDDER, op.cit., p.207 e 208. 

                           Em 1817 o Senado da Câmara de São Paulo aprovava a indicação para que fossem adquiridas 18 cadeiras 

de jacarandá, com assento de sola, e em 1831 eram encomendadas 11 cadeiras de palhinha para uso da 

Edilidade. Essas duas datas parecem conter o intervalo de tempo durante o qual se deu em São Paulo a 

substituição do tradicional mobiliário luso-brasileiro por outro, de gosto recente e europeizado. Por outro 

lado, sabe-se também que o futuro Barão de Iguape trazia cadeiras de palhinha da Bahia para seu novo 

lar em 1816. Cf.: 

TAUNAY. História colonial da cidade de São Paulo no século XIX. p. 234. 

Id. História da cidade de São Paulo sob o Império. V. 4. p. 349. 

PETRONE, M. Thereza Schorer. O barão de Iguape. São Paulo: ed. Nacional, Brasilia: INL, 1976. p.7. 

                 127 -A esse respeito, ver, por exemplo: 

VAUTHIER, op.cit., p.39. 

   Também Ina von Binzer, no Brasil entre 1881 e 1884, fazia críticas aos indefectíveis móveis de palhinha, 

agora de gosto vienense, e à sua disposição brasileira tradicional, que lhe pareceu bem desagradável. Cf.: 

BINZER, op.cit., p.23 e 44. 

            128 - BARROS, op.cit., p. 31 e 32. 

  129-  Para saber mais acerca dos bens domésticos em uso nos lares paulistanos da primeira metade do século 

XIX, num estudo que teve como fonte os processos de inventário postmortem depositados no Arquivo do 

Judiciário do Estado de São Paulo, consulte-se: 

ARAÚJO. Os interiores domésticos após a expansão da economia exportadora paulista. Anais do Museu 

Paulista: história e cultura material. São Paulo, Museu Paulista, n.12, v.12, 129-160, jan.-dez., 2004.  

passim. 

130 - LEILÃO de ricos trastes... Correio Paulistano. São Paulo, 6 de julho de 1854. p.4. 

131 - LEILÃO extraordinário... Correio Paulistano. São Paulo, 12 de janeiro de 1861. p.4. 

132 - Ver nota n. 28. 

133-  BARROS, op.cit., p.26. 

134 - Ver nota n. 85. 

135 - Ver nota n. 74. 

136 - SALÃO de cristaes e porcellanas... Correio Paulistano. São Paulo, 30 de janeiro de 1861. p.4. 

137 - AO ARMAZEM de louças... Correio Paulistano. São Paulo, 13 de novembro de 1867. p.3. 

138 - GRANDE leilão... Correio Paulistano. São Paulo, 18 de novembro de 1873. p.4. 

139 - ESTUFADOR. Correio Paulistano. São Paulo, 16 de março de 1877. p.3. 
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140 -  Atuando como decorador, Anatole Louis Garraux  não fazia senão seguir uma tradição francesa surgida 

em meados do século XVIII, quando  comerciantes de artigos de luxo  orientavam os clientes  na 

ornamentação interna  de suas casas (DEJEAN, op. cit. p. 241). Voltou para Paris seguramente no ano 

de 1876, conforme informaramos jornais da época, e, parece, deixou o famoso bazar para um antigo 

funcionário da casa, que se tornara seu cunhado, Henry Michel. Em 1883, este passou o comércio para 

Willy Fischer, ou William Fernand Gustave Fischer, genro de Garraux, casado com sua filha do meio, 

Henriette Aspasie Julie Garraux. O casal conservou o negócio até 1888, quando em 1º de fevereiro 

vendeu-o a Thiollier, Fernandes & Cia. Alexandre Honoré Marie Thiollier era francês e pai do escritor 

René Thiollier (1882-1968). Manteve-se à frente dos negócios até 1896, quando, após reformá-lo e 

ampliá-lo, passou a casa comercial à firma Charles Hildebrand & Cia., que a explorou até 1912. Pelo que 

se depreende da leitura do artigo abaixo citado, Garraux permaneceu comercialmente ativo até o ano 

de 1900, e durante todo esse tempo conservou o endereço de São Paulo, já então na Rua da Imperatriz, 

depois Quinze de Novembro, como ponto de referência para as encomendas que enviava de Paris. Cf.: 

             DEAECTO, Marisa Midori. Anatole Louis Garraux e o comércio de livros franceses em São Paulo (1860-

1890). Revista Brasileira de História. São Paulo,ANPUH, vol.28, no.55, 85-106, jan./jun. 2008. p. 92. 

  141 - CASA A.L. Garraux. Correio Paulistano. São Paulo, 30 de maio de 1876. p.2. 

  142 -MOTTA. Uma menina paulista. p.25. 

Há nesta passagem evidente anacronismo. O coronel só seria agraciado com o título de segundo Barão 

de Piracicaba em 1880, quando sua residência já estava pronta havia três anos. É possível que tenha 

adotado o  título nobiliárquico de Barão de Piracicaba , para combinar com as iniciais do sobrenome PB 

(Pais de Barros), o que já teria sido feito anteriormente por seu pai. 

   143 - RIBEIRO, Júlio. A carne. Rio de Janeiro: Tecnoprint, [1985?]. p.145. 

             144 -S. Paulo. Correio Paulistano. São Paulo, 14 de dezembro de 1877. p.3. 

Garantia Pedro Luís Pereira de Sousa que também Elias Antônio Pacheco Chaves, ao concluir a 

construção de sua luxuosa moradia na Rua de São Bento, além de Martinho da Silva Prado e Eduardo 

Prates, futuro Conde de Prates, entregaram a Garraux as suas residências para serem devidamente 

mobiliadas e equipadas. Cf.: 

          SOUSA, Pedro L.P. Casa Barão de Iguape. São Paulo: 1959. p. 75. 

              145 -A FALTA de predios na Capital. Correio Paulistano. São Paulo, 1o de maio de 1875. p.2. 

 146 -SÃO PAULO (Cidade). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras  Particulares  Papéis Avulsos. 

V.E-1-2. 

 

Illmo. Sr.Dr. Preside. da Camara Municipal 

Diz o Cel. Raphael Tobias de Barros, que dezejando edificar no terreno que pertence-lhe, 
sito n’esta Cid.e a rua Alegre d’esde o hospital da Beneficencia Portugueza athé a 
esquina da travessa da Conceição, se faz precizo que Va Sa mande fazer o alinhamento 
necessario, continuando o que ja existe, pelo que ERM [encarecidamente roga mercê] 

S. Paulo, 19 de Maio de 1875 

[ass] Raphael Tobias de Barros, 
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         O alinhamento foi concedido no verso do requerimento e vem datado de 22 de maio de 1875. 

147 -MARQUES. Indicador de S. Paulo... para o  anno  de  1878.  Carta da Comarca e Municipio de São Paulo, 

datada de 1877 (chácara n. 46  palacete do coronel R. de Barros). 

                       SÃO PAULO (Cidade). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Planta da Cidade de São Paulo. São 

Paulo; Jorge Seckler, 1883. esc. 1:10000. Mapoteca 1.PL. av, I.C.7; 1883. 

            148 -DINIZ (Junius). Notas de viagem. p.56. 

      149 -FREYRE, Gilberto. Ordem e progresso. Rio de Janeiro: J.Olympio, 1959. 2 v. V.1. p.213. 

ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: Ática, 1971. p.71. 

Os últimos anos da década de 1870 mostram que a plena europeização da casa mediana na Corte ainda 

estava por completar. Enquanto Vieira Souto se impacientava com a cópia descabida de projetos 

estrangeiros, acessíveis graças à importação de literatura especializada europeia, Rainville, em seu 

manual, exemplificava como projetar uma casa para um homem de fortuna regular. Recomendava que 

se fizesse um retângulo, cujos lados tivessem uma proporção de 3:4, repartido segundo o esquema de 

planta de corredor central: a porta principal no meio da frente, flanqueada por duas janelas de cada 

lado; a cozinha, ao fundo, com a dispensa; a retrete posicionada entre os dois quartos, de modo 

discreto, e a escada no fim do corredor. A repartição do térreo serviria para os outros dois andares, de 

modo que as paredes ficassem umas sobre as outras. Vemos assim que propunha, sem mais nem 

menos, a reprodução do partido tradicional da casa luso-brasileira, em voga desde os fins do século 

XVIII, planta em que não havia lugar para a fantasia de caráter individualista expressa pelo proprietário. 

Diametralmente oposta, portanto, ao que estava sendo praticado pela arquitetura eclética 

internacional naquele último quartel do Dezenove. Em outro ponto de sua obra, no entanto, admite que 

a simetria não era tão necessária nas casas particulares, havendo casos mesmo em que podia ser 

abandonada totalmente. De onde se conclui que a comodidade devia ter precedência sobre a simetria, 

ao menos nas casas pequenas! Cf.: 

RAINVILLE, op.cit., p.484 a 492 e 494 a 499. 

Quanto aos esmerados acabamentos que prevaleciam nas residências de alto padrão dessa época, 

podemos observá-los na descrição que Coelho Neto faz em seu romance A conquista de um amplo 

sobrado carioca datado possivelmente dos anos 80 do século XIX. Localizado na Rua de Santa Cristina, 

estava então sendo posto em locação: 

De aspecto nobre, possuía seis janelas de frente em cada pavimento, abrindo as do superior para uma 

sacada corrida de complicado gradil dourado. A porta de entrada dava acesso a um vestíbulo, com 

pavimento de mármore, em estrelas. A peça tinha paredes alvas, com ramos pintados e dois 

medalhões, em que se reproduziam românticas paisagens. Acima da padieira da porta, figuras 

masculinas reclinadas representavam dois rios mitológicos. O corredor recebia escassa luz, com portas 

abrindo para alcovas e gabinetes. A sala de jantar, imensa, dava para cem convivas. Suas quatro janelas 

olhavam o jardim. O teto de madeira apresentava entalhes e as paredes estavam pintadas com motivos 

característicos: aves, caças, frutas e cestos de flores. O assoalho era de mosaico de madeira, e por sua 

beleza não deveria de modo algum ser encoberto por encerado inglês. Na parede, carranca de mármore 

fazia as vezes de lavabo. O lustre era a gás, com oito açucenas azuis, mas na opinião dos visitantes, o 

que melhor combinava com oambiente era um lustre de vinte a trinta velas. A mobília a ser adquirida 

deveria ser de canela ou imbuia. Por que, afinal, recorrer ao estrangeiro se o País tinha as mais belas 
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madeiras do mundo? Nos cantos, haveria cache-pots com palmeiras e dracenas. Panos claros para 

janelas e portas. A copa ladrilhada, vasta, estava provida de armário e duas pias de mármore. A cozinha, 

azulejada até meia parede, tinha o tamanho de uma cozinha de castelo feudal. Estava equipada com 

reluzente fogão a gás, com seus tubos amarelos, torneiras, bocas de vários tamanhos, caldeiras e forno 

enorme. Aparelho digno de admiração. No banheiro externo, todo branco, pavimentado de mármore, 

viam-se cabides, larga e profunda banheira e imenso chuveiro. Os futuros locatários assombraram-se 

com a força com que jorravam as águas, quando foram abertas as torneiras. No jardim, havia bosques, 

muitas flores e estátuas decorativas representando as quatro estações. No fundo, aparelhos de 

ginástica, e ainda galinheiro, tanque, casa de cachorro e aviário com repuxo. Voltando ao interior da 

casa e subindo as escadas iluminadas por claraboia, alcançava-se o pavimento superior, onde se 

localizavam os dormitórios e mais dois salões. Os quartos, em número de oito, eram amplíssimos, e 

todos com janelas. O da frente tinha teto de estuque com dourados. O assoalho, encerado, reluzia. Cf.: 

          COELHO NETO, op. cit., p. 85 a 91. 

    150 -JOSÉ Pavie... A Provincia de São Paulo. São Paulo, 29 de março de 1879. p.4. 

151 -Ver nota n. 236 do Capítulo 2, seção 2.1, Os engenheiros. 

    152 -Ver nota n. 204 do Capítulo 2, seção 2.1, Os engenheiros. 

     153 -A esse respeito, ver: 

          DOWNING, A.J. The architecture of the country houses. passim. 

Andrew  Jackson Downing (1815-1852), arquiteto norte-americano, com essa obra pretendia divulgar 

em seu país, ainda neoclássico em 1850, a arquitetura doméstica europeia de tendência eclética. Seu 

livro exerceu grande influência no gosto arquitetônico americano na segunda metade do século XIX. 

   154 -A esse respeito, ver: 

         CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo imperial. p.78 (nota n. 23). 

         No Dictionnaire encyclopedique et biographique de 1’industrie et des arts industriels (1881-1888) 

encontramos no verbete maison a descrição do programa típico do palacete francês, já então 

considerado internacional, empregado de modo pioneiro em São Paulo na mansão de D. Veridiana 

Prado e divulgado entre as elites sobretudo a partir da década de 1890, sob a República portanto: 

 

Dans les maisons { l’usage d’une seule famille, le rez-de-chaussée est consacré à la 
reception; les chambres à coucher et leurs dépendances se distribuent dans les étages, 
et les cuisines s’etablissent dans un sous-sol ou dans la cour destineé aux écuries et aux 
remises. [...] Chaque division, d’ailleurs, et chacune des pièces principales qui la 
composent, exigent une entreé distincte et un dégagement commode. En outre, toute 
pièce principale doit être accompagnée d’une pièce accessoire plus petite; près de la 
salle { manger est l’office; près d’un cabinet de travail est une petite pièce destineé { 
recevoir le surplus des papiers et des livres; près des chambres à coucher sont les 
cabinets de toilette, garde-robe, etc; enfin, près des cuisines, les éviers et le garde-
manger. Les pièces de réception, salles à manger et salons, doivent être mises en 
communication facile par de larges portes. Les vues les plus gaies et les expositions les 
plus favorables sont réservées pour les salons et les chambres à coucher. Aux galeries de 
tableaux et aux cuisines convient l’exposition du nord. Un escalier principal et un 
escalier de service, au moins, doivent desservir la maison ou l’appartement. [...] 
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Les cuisines, dans les hôtels, sont ordinairement établies dans les sous-sols ou dans un 
petit bâtiment en aile, eclairé sur une cour de service, relié par communication à couvert 
avec le principal corps de logis. Dans les maisons ordinaires, elles sont rejetteés le plus 
souvent { l’une des extrémités de l’appartement. Leur éclairage doit être abondant, et 
des dispositions spéciales sont prises en vue d’assurer { ces pièces la plus grande 
proprieté et la commmodité du service. Il faut que les cabinets d’aisances soient assez 
spacieux, éclairés directement, pourvus d’appareils { fermeture hermétique et, autant 
que possible, { effet d’eau. Cf.: 
 
 

LAMI, E-O. Dictionnaire encyclopedique et biographique de l’industrie et des arts industriels. Paris, 

Librairie des Dictionnaires, 1886. V.6. p.263 e 264. 

Por essa descrição detalhada percebemos que as características básicas da residência rica europeia, 

naquela época já de alcance cosmopolita, eram o agenciamento de pequenas peças acessórias em 

comunicação direta com as peças principais, a independência dos diversos compartimentos e a renúncia 

ao étage noble ou bel étage (além da especialização funcional dos cômodos, que não é mencionada no 

texto ora em análise).A origem desse programa remontava ao hôtel particulier do Classicismo barroco 

francês (séc. XVII) e foi ignorado pela casa luso-brasileira até fins do Setecentos. Segundo Robert C. 

Smith, J.B.F.Cassière, (Tableau de Lisbonne en 1796, Paris, 1797, p.32) assim comentou o tratamento do 

espaço interno da casa lisboeta: 

 

c’est tout de grandes pièces qui se suivent à la file, sans cabinets, sans petites pièces de 
dégagement, sans comunications [sic] indépendantes les unes des autres..Cf.: 

 

SMITH. Arquitetura do período colonial. p.157 e 161. 

Como dissemos acima, foi na França,durante o século XVII,que se iniciou a evolução do programa do 

hôtel particulier (palacete), depois adotado como modelo de moradia pelas camadas superiores dos 

demais países europeus. Philibert de l’Orme (1514-1570) participara desse processo ao decidir colocar o 

corpo residencial da construção entre o pátio fronteiro e o jardim posterior, implantação que depois 

fará escola. Na centúria seguinte, Pierre Le Muet (1591-1669) agenciará uma pequena sala de jantar no 

palacete Tubeuf (1643), um dos primeiros exemplares de compartimento de uso especializado. 

Também provém dos Seiscentos o conceito de appartement, uma sequência de vestíbulo, antecâmara, 

quarto, gabinete e garde-robe (peça de apoio que poderia ter diferentes funções, como guarda-roupas, 

retrete,quarto de valet de chambre,etc.), que desde então encarnará a ideia de conforto na parte íntima 

da casa rica. Segundo a edição do livro do arquiteto Daviler (1653-1701) datada de 1760 (ver nota n.107 

desta seção), o vestíbulo e a antecâmara eram ent~o chamados de “peças perdidas”, porque sua 

utilidade ficava praticamente restrita a acolher os empregados domésticos que aguardavam as ordens 

dos patrões, por sua vez recolhidos nas peças internas dos apartamentos. No século XVII começaram a 

aparecer também áreas de circulação independente para uso da criadagem (dégagements), o térreo 

reservado às salas principais e o pavimento superior destinado aos aposentos de uso privado. As 
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cozinhas e demais serviços, por sua vez, como vimos, ficavam relegados a alas subalternas ou ao 

subsolo. Sobre esse assunto ver, por exemplo: 

NOBERG-SCHULZ, Christian. Baroque architecture. Milan: Electa Editrice, 1979. p.160-170. 

Estudo recente detalhou as novidades introduzidas narica moradia francesa durante a passagem do 

século XVII para o XVIII, demonstrando que a necessidade de conforto e privacidade transformou o 

luxuoso, mas incômodo, palácio do Seiscentos francês, na confortável e elegante habitação 

apalacetada do período rococó. A grandiosidade excessiva do Classicismo barroco foi substituída pela 

simplicidade do novo estilo arquitetônico; as cores internas clarearam; os tetos fartamente pintados 

com tons escuros e intensos, e emoldurados por amplas cornijas douradas cheias de enfeites, foram 

trocados por tetos planos, brancos e  estucados; os pés-direitos antes altíssimos foram reduzidos, tanto 

para facilitar o aquecimento dos ambientes, quanto para conferir-lhes um ar acolhedor, e a melhoria do 

nível da iluminação interna tornou-se objeto de constante preocupação por parte dos arquitetos.Por 

essa época,o relacionamento dos moradores com a criadagem numerosa também mudou.O grande 

teórico Jacques-François Blondel (1705-1774), por exemplo, deixa explícita  em seus escritos a má 

vontade que nutre pelo pessoal de serviço doméstico –  indiscreto, curioso e sem modos –, que deveria 

ser mantido, sempre que possível, fora das vistas dos patrões.A adoção do uso de sinetas, cujos cordões 

ficavam estrategicamente dispostos,veio permitir que os patrões chamassem os serviçais a partir de 

seus aposentos privados, ficando os empregados domésticos agora confinados na ala de serviço à 

espera do bimbalhar agudo das sinetas que os convocasse e não mais aguardando ociosos junto à porta 

dos quartos dos patrões. 

             Também no século XVIII, a busca incessante pelos prazeres dos sentidos levou as camadas mais altas da 

sociedade francesa a construir em suas casas, ambiciosas instalações de banho, incluindo-as como mais 

um componente essencial do appartement. Naquela altura, o banho ou era visto como uma atividade 

recreativa cheia de sensualidade,muito própria do sexo feminino, ou como uma forma de relaxamento 

após um dia bastante atarefado. Nunca como uma mera atividade exclusivamente dedicada à limpeza 

do corpo. O banho deveria ser longo, e após ter sido tomado o banhista deveria se recolher a um 

cômodo separado, onde pudesse usufruir de alguns momentos de repouso. Essas instalações eram, 

portanto, extremamente dispendiosas e complexas, exigindo que proprietário providenciasse um 

sistema de captação de água e um sistema de esgoto ou fossa para o despejo das águas servidas, 

reservatórios para o armazenamento do líquido, instalação apropriada para o seu aquecimento, além da 

construção de bela sala interna onde seriam instaladas as grandes banheiras de cobre e de um cômodo 

reservado para o repouso. Ao lado dos banheiros, viam-se dependências providas de privada com 

descarga acionada por meios mecânicos (então chamadas lieux à soupape), o que fez com que todo esse 

conjunto de instalações sanitárias representasseum grande avanço em relação ao que havia então no 

resto do mundo ocidental. Mas, a que tudo indica, as adiantadas instalações de banho francesas do 

Setecentos desapareceram bruscamente com a queda do Antigo Regime, talvez  porque no entender 

da nova sociedade essas instalações não passassem deextravagâncias próprias de um extrato social 

desde então visto como um inimigo perigoso, vicioso e decadente.Ao que dizem, durante o período 

revolucionário, ser sujo foi considerado virtuoso. Ao longo do século XIX , os franceses  ricos esquecerão 

das antigas conquistas sanitárias e serão os ingleses que liderarão as novidades em termos de conforto, 

sobretudo no campo da higiene pessoal.Cf.: 
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DEJEAN, op..cit.,cap. 3:Banheiro. 

ASHENBURG, op.cit., p. 125. 

155-Interessante notar que o palacete de Rafael Tobias de Barros dispunha também de uma lareira de 

mármore branco, situada, segundo a lembrança de descendentes, no boudoir da baronesa ou no grande 

salão de recepção. Como as fotos antigas nunca mostram chaminés na parte externa do corpo principal 

da construção, deduzimos ter sido essa lareira peça essencialmente ornamental, a conferir à decoração 

de interiores marca genuinamente estrangeira. Cf.: 

MOTTA, op.cit., p.30. 

HOMEM, op. cit., p.104. 

      156- A respeito dessas casas, ver o Capítulo 7, seção 7.3, O Historicismo e o Ecletismo. 

      157 - BONITO e primoroso leilão... Correio Paulistano. São Paulo, 4 de fevereiro de 1881. 

          p.3. 

158- MAGNIFICO e grande leilão... Correio Paulistano. São Paulo, 14 de junho de 1881. p.3. 

A Casa Costrejean, estabelecida na Corte (Rua do Ouvidor, n. 66), tinha filial em Paris (Rue de Vienne, 

n.5). No Museu Imperial de Petrópolis acha-se em exposição a mobília da Sala de Honra do antigo 

Senado do Império: sofá e poltronas em talha dourada, reproduzindo, com o luxo e a sobrecarga 

ornamental típica do século XIX (e sem a devida graciosidade), as linhas sinuosas do estilo Luís XV. No 

carimbo desses móveis alguém leu: A&T Costa e Jean; trata-se evidentemente de Costrejean. Cf.: 

CANTI, Tilde. O móvel do século XIX no Brasil. Rio de Janeiro: CGPM, 1988. p.187. 

O MUSEU Imperial. p.52. 

   159 - LEILÃO dos bens... Correio Paulistano. São Paulo, 22 de junho de 1881. p.3. 

            160 - GRANDE exposição. Correio Paulistano. São Paulo, 9 de janeiro de 1885. p.3. 

            161 - ORNAMENTAÇÃO de casas. Correio Paulistano. São Paulo, 30 de novembro de 1886.  p.3. 

            162 - IMPORTANTE e generoso leilão... Diario Popular. São Paulo, 20 de dezembro de 1888. p.4. 

                         MAGNIFICO leilão... Diario Popular. São Paulo, 20 de novembro de 1888. p.4. 

                 163 - Ver nota n. 73. 

             164 - IMPORTANTE e explendido grande leilão. Diario Popular. São Paulo, 11 de janeiro de 1889. p.4. 

             165 -Ver notas n.67, 68, 69 e 85. 

                       LEILÃO de bonitos moveis. Correio Paulistano. São Paulo, 5 de outubro de 1884. p.3. 

              166- ESCOLHIDO leilão... Diario Popular. São Paulo, 30 de abril de 1889. p.4. 

          Esse antecessor do refrigerador pertencia ao negociante alemão Frederico Krueger, que então se 

retirava para a Europa. 

            167 - Ver nota n. 136. 

  168- Sobre esse assunto vejam-se as caricaturas publicadas no jornal humorístico Cabrião, do abolicionista 

Ângelo Agostini, denunciando os atos de libidinagem cometidos pelos escravos no seu reduto, a 

cozinha, sob as vistas de crianças e adolescentes. E também os carinhos trocados entre o senhor e a 

mucama, às costas da dona da casa. Cf.: 

CABRIÃO. ed.fac-similar. passim.  

          A propósito, exprobava Rui Barbosa em discurso feito na Bahia em 1881: 
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[a escravidão] escandaliza no lar doméstico a pureza das virgens e a castidade das 
mães; perverte irreparavelmente a educação de nossos filhos [...] 
 

   169- GARANTIA de dinheiro. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de março de 1877. p.3. 

   170 -RAFFARD, op.cit., p.26. 

   171 -Vejamos esses exemplos tirados do Correio Paulistano dos anos de 1870: 

 

Alugada 

Precisa-se de uma para todo o serviço de uma pequena familia; prefere-se estrangeira  
á rua da Imperatriz no 47. Botica [16.12. 73.p.4]. 

Precisa-se de uma senhora franceza, allemã, italiana, casada ou solteira, para cosinhar 
em uma casa de familia; no largo de Palacio n.4 

Candido Ribeiro dos Santos [19.7.76 p.3]. 

PRECISA-SE uma criada branca para lavar e cosinhar, para casa de pequena familia: 

para informações na rua do Braz, em frente a Estação  Hotel do J. Batista 
[18.9.77.p.3]. 

                                                  Criada  Uma senhora allemã deseja-se empregar como criada em alguma casa de 
familia; quem precisar deixe carta nesta typographia com as iniciaes A.B.C. 
[26.9.77.p.3]. 

    172 -MORSE, op.cit., p.257 e 258. 

    173 -O estudo que tivemos oportunidade de desenvolver acerca da residência suburbana de Rafael Aguiar 

Pais de Barros, construção erguida na freguesia de Santa Ifigênia na metade dos anos  1880, revelou que 

no vestíbulo havia uma mobília de ferro composta de sofás, cadeiras, cabides para chapéus e uma 

coluna para vaso grande. É certamente o hábito que tinham os burgueses cosmopolitas da época de 

usar o vestíbulo, em geral pavimentado de mármore, como uma fresca sala de verão que justificou a 

escolha do tipo de mobiliário exposto no saguão da mansão paulistana. 

             No luxuoso gabinete via-se, entre outras peças, uma mobília estofada de couro, ladeada de 

escarradeiras. E isso nos parece garantir que o proprietário se servia desse recinto não só como 

escritório, mas como fumoir, já que por esse tempo o uso do rapé havia sido substituído pelo dos 

incômodos charutos. O hábito de cuspir talvez já estivesse sendo confinado, então, aos ambientes 

exclusivamente masculinos. Tânia Andrade Lima demonstrou que na França as escarradeiras 

começaram a perder a sua função a partir do momento em que as descobertas de Pasteur e Koch 

acabaram por desenvolver uma “bacilofobia” entre as camadas mais altas da sociedade. Os ingleses, no 

entanto, desde muito condenavam esse hábito considerado repulsivo, mas tolerado não só na França 

como em outros países do mundo ocidental. Até hoje, por tradição, as escarradeiras são mantidas no 

interior da câmara do senado dos EUA, embora sejam empregadas agora como cestos de lixo para o 

descarte de papéis usados. Elas também existem em todos os tribunais da Suprema Corte desse país.  

Cf.: 

       CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo imperial. p.59 e ss. 

O estudo que desenvolvemos sobre a casa de Rafael Aguiar Pais de Barros  no trabalho citado acima foi 

publicado com  umas poucas modificações: 
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CAMPOS, Eudes. Palacetes paulistanos, a evolução do ambiente doméstico sob o Império. Historical 

Archeology in Latin America. Columbia (USA), n. 6, 89 e 103. jan. 95. 

     LIMA, Tania Andrade. Humores e odores: ordem corporal e ordem social no Rio de Janeiro, século XIX. 

Hist. cienc. saude-Manguinhos [online]. 1996, vol.2, n.3, pp. 44-94. ISSN 0104-5970. 

Disponível em :   <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v2n3/a04v2n3.pdf> 

    Acesso em 1º de outubro de 2009.   

    SPITOON. Wikipedia. 

Disponível em : < http://en.wikipedia.org/wiki/Spittoon> 

    Acesso em28 de fevereiro de 2015.   

174- AZEVEDO, Aloísio de. Filomena Borges. Cap. X.          

              Disponível em:<http://pt.wikisource.org/wiki/Filomena_Borges/X> 

            Acesso em 1º de dezembro de 2007. 

175 -AMERICANO, Jorge. São Paulo naquele tempo, 1895-1915. São Paulo: Saraiva, 1957. p.51 ( provável 

planta da casa paterna). 

    176 -MORSE, op.cit., p.258 e 259. 

    177 -NERY (org). Le Brésil en 1889: Paris: 1889, p.573. Apud. FREYRE. Ordem e Progresso. V.1. p.101. 

   178 - MORSE, loc. cit. 

No entanto, esse mesmo Ramalho Ortigão, anos antes, nos dias 14 e 15 de dezembro de 1878, teve 

publicado no jornal A Provincia de São Paulo longo artigo de sua autoria, no qual analisava a recente 

produção moveleira exibida na Exposição Universal de Paris ocorrida naquele ano. O crítico desfiava 

então a inumerável quantidade de móveis de todos os tipos e feitios que entulhou o espaço dedicado à 

marcenaria de luxo, naquele evento. Todo o gênero de mobiliário, antigo e moderno, estava ali 

representado, sob a aparência de todos estilos catalogados pelos historiadores da arte, além dos estilos 

exóticos em voga, de proveniência oriental. O luxo ultrapassava os limites da racionalidade, enquanto a 

perícia dos artesãos estrangeiros na imitação de antigas técnicas de ornamentação atingia os mais altos 

níveis de excelência. Um boudoir concebido por um decorador francês causou sensação entre as grandes 

damas presentes, que solicitaram o cartão comercial do profissional sonhando com algo semelhante 

para o seu lar. Ramalho Ortigão, no entanto, reagiu indignado à ambientação proposta. A obra do 

decorador era detestável: insalubre e imoral. Transformaria uma mãe de família numa imbecil ou numa 

cocotte. Os móveis dispostos no aposento convidavam ao ócio lânguido, improdutivo e vicioso. A chaise 

longue faria a dama passar horas deitada durante o dia, devaneando com as pinturas eróticas da 

tapeçaria pendurada ao lado. As demais peças que complementavam o ambiente eram imprestáveis 

para a vida moderna. Preguiçosa, ávida e confusa, a habitante daquele espaço alienar-se-ia de seus 

deveres de criatura pensante. Não conseguiria ser a digna filha de um cidadão honesto, nem a mulher 

de um marido decente, nem a mãe de um filho bem criado. Vemos assim o conflito gerado pela 

civilização industrial oitocentista, conflito sobretudo de ordem moral. O conforto extremo, o luxo 

desmedido e o esbanjamento desenfreado desencaminhavam as famílias burguesas, que até então 

primavam por adotar uma filosofia de vida ideal erguida sobre os fundamentos da austeridade e da 

moralidade. Cf.: 

ORTIGÃO, Ramalho. A mobilia nos paizes expositores. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 14 de 

dezembro e 1878, p1. 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v2n3/a04v2n3.pdf
http://pt.wikisource.org/wiki/Filomena_Borges/X
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Id. A Provincia de São Paulo . São Paulo, 15 de dezembro de 1878.p.2. 

             179 -Id. O quadro social da revolução brasileira. Revista de Portugal.  Parte II, 79-102, 1890.  Apud: FREYRE, 

op.cit. p.39. 

                A publicação do livro de autoria  de Pedro e Bia Corrêa do Lago dedicado à importantíssima coleção 

fotográfica pertencente à Princesa Isabel constituiu uma  extraordinária oportunidade para que fossem 

divulgadas algumas imagens referentes a aspectos internos do Palácio de São Cristovão em meados do 

Segundo Reinado (c.1860), tomadas por Revert Henrique  Klump (183?- c.1886). Cf.: 

LAGO, Pedro e Bia Corrêa do. Coleção Princesa Isabel: fotografía do século XIX. Rio de Janeiro: Capivara, 

2008. Figuras correspondentes às páginas 44 e 45. 

          Como  muito bem repararam os autores da obra acima citada, estava então o Palácio de São Cristovão 

guarnecido com um mobiliário de origem francesa, de recente fatura. Viam-se peças  ainda filiadas ao 

estilo do Primeiro Império francês, mas a maioria remontava ao período do reinado de Luís Felipe e do 

tempo do Imperador Napoleão III. Havia sem dúvida  suficiente conforto nos ambientes empapelados 

de São Cristovão,  com a presença de móveis caros, mas nada que não pudesse ser encontrado em ricas 

residências burguesas da Europa de então. O que faltava às moradas do imperador brasileiro  eram 

largos  recursos e o lastro de uma longa tradição, datada de muitos séculos, que faziam com que as 

dinastías europeias, por uma questão de prestígio, recheassem de fabulosos tesouros o interior de seus 

palácios reais.  

Nas imagens, podemos distinguir   uma  notável escrivaninha francesa, semelhante a um contador, 

ainda influenciada pelo estilo Império, que originalmente pertenceu aos imperadores Pedro I e Amélia 

(c. 1829),  uns conjuntos de canapés e cadeiras, de jacarandá e palhinha,  com as armas imperiais 

esculpidas no alto dos espaldares, e  algumas imitações de Boulle (1642-1732), decerto executadas no 

tempo de Napoleão III. Sabemos que a mobília da sala de jantar era também desse último período, mas 

produzida por  um ebanista francês radicado no Rio de Janeiro (Costrejean?). 

Ao contrário do que afirmaría mais tarde a Baronesa da Estrela, havia sim objetos decorativos sob 

redomas e vasos de flores no interior do palácio imperial, embora o efeito de conjunto não 

impressionasse nem pelo bom gosto, nem pela opulência de caráter régio. 

180 - Citado por: 

 FREIRE, ibid., p.97. 

 181 - No fim do Império só havia na Corte dois salões dignos desse nome. O Palácio Isabel e o salão da bela 

senhora Haritoff (née Ana Clara Breves de Morais Costa), que recebia, às terças-feiras, em seu palacete 

inaugurado em 1883, nas Laranjeiras, considerado ainda mais aristocrático que o da Princesa Imperial. 

O marido, conde de origem russa, ganhara milhões em fornecimento para o exército de seu país e era, 

em 1883, um dos mais ricos fazendeiros de café da província fluminense. Segundo Koseritz: 

 

O seu salão [de madame Haritoff]  é o único que alia o chic e a verdadeira elegância 
com a alegria e a arte.[...] Ali se encontram, ao lado de telas de grandes mestres [...], as 
mais preciosas antiguidades, velhos sévres e saxes em raros exemplares, móveis de 
Boule [sic] de apurado gosto e preços quase inacessíveis. Criados de casaca e gravata 
branca, e madame Haritoff só recebe os hóspedes em grande toilette. Cf.: 
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KOSERITZ, Carl von. Imagens do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980. p.174 a 177. 

  182 - BINZER, op. cit., passim. 

  183 - RIBEIRO. A Carne. p.143. 

Num artigo de nossa autoria publicado em 1995, dedicado à obra do engenheiro Eusébio Stevaux, 

afirmamos erroneamente que Júlio Ribeiro, além de escritor, era também engenheiro. Tal equívoco foi 

provocado por uma passagem de Richard Graham (1934-  ), em que garante ter Ribeiro feito os seus 

estudos na Escola de Engenharia [sic], informação de todo improcedente. Júlio Ribeiro ingressou na 

Escola Militar em 1862 e daí saiu, sem terminar o curso, em 1865. (A escola de engenharia civil 

denominava-se à época Escola Central.) Se teve algum contato com a engenharia, foi sem dúvida com a 

engenharia militar. Supomos, no entanto, que na Escola Militar tenha conhecido alguns matemáticos 

de índole progressista, talvez positivista, e muito se impressionado com eles. Teriam sido esses anos 

passados na Escola Militar que o estimularam a amar o progresso, a ciência (ou antes, o cientificismo), 

as coisas da modernidade enfim. Amor que, lamentavelmente, no romance A carne atingiu as raias da 

caricatura. Cf.: 

CAMPOS. O engenheiro Eusébio Stevaux e a arquitetura oficial paulista, 1877 - 1885. Pós. São Paulo, 

n.5, 49-59, abr. 1995. p.57. 

O artigo acima foi reformulado e publicado online: 

CAMPOS, Eudes. Eusébio Stevaux e a arquitetura paulitana. Informativo Arquivo Histórico Municipal. 

São Paulo, PMSP/SMC/DPH/ AHMWL, ano 4, n.23, mar./abril 2009.  

Disponível em: <http://www.fotoplus.com/dph/info23/index.html> 

Acesso em 1º de outubro de 2009. 

GRAHAN, Richard. Grã-Bretanha e o início da modernização do Brasil, 1850 - 1914. p.253 

MENEZES, Raimundo de. Dicionário literário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1969. V.4. p.1086. 

   184-  RIBEIRO, op. cit., p.49. 

   185-  RAINVILLE, op.cit., p.499. 

   186 -  ALTO negócio. Correio Paulistano. São Paulo, 28 de outubro de 1885. p.4. 

            AVISO aos capitalistas. Correio Paulistano. São Paulo, 31 de março de 1880. p.3. 

            ALUGA-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 5 de janeiro de 1887. p.3. 

187 - Certamente os chalés suburbanos de São Paulo não diferiam muito dos da Corte, vistospor Koseritz em     

1883. Estes últimos muito agradáveis 

 

porque são cercados de lindos jardins, cujas flores tropicais, lindas palmeiras e plantas 
ornamentais se misturam com grutas cintilantes, regatos com pontes, cascatas e 
repuxos num conjunto encantador. Cf.: 

 

KOSERITZ, op.cit., p.75. 

A citação acima nos faz advertir no fato de que, muito provavelmente, outra marcante influência da 

Corte sobre a cidade de São Paulo se deu no âmbito do paisagismo e da jardinagem. Desde os anos de 

http://www.fotoplus.com/dph/info23/index.html
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1860 faz-se menção em São Paulo a jardins pitorescos ou à inglesa (o Jardim Público ganhava o seu em 

1861), ornados com quiosques, caramanchões e cascatas artificiais. Jardins esses sem dúvida 

executados por estrangeiros aqui estabelecidos, como o francês Júlio Joly, proprietário de uma chácara 

no Brás onde cultivava flores de origem estrangeira, comercializadas numa floricultura que mantinha na 

Rua da Imperatriz (atual Quinze de Novembro) ou por especialistas vindos da Corte (no final do Império 

D.Veridiana contratava o botânico francês Dr.Glaziou(1833-1906), diretor dos Parques e Jardins da 

Casa Imperial, para embelezar sua propriedade nos altos de Santa Cecília).  

Junius em São Paulo em 1882 notara que as flores dos jardins paulistanos não eram as mesmas de trinta 

anos antes: os cravos, as rosas, as saudades, as dálias, as perpétuas e os jasmins haviam sido 

substituídos, graças à influência dos floricultores europeus estabelecidos na cidade, por azáleas, 

violetas, echevérias, ipoméias e muitas outras de origem remota e exótica. Até as flores nativas, 

orquídeas e parasitas, eram agora procuradas e apreciadas. 

 E, entre 1873 e 1874, a própria Câmara paulistana, preocupada em arborizar largos e praças, chegou a 

tomar providências para mandar trazer do Jardim Botânico do Rio de Janeiro mudas de palmeiras 

imperiais (Roystonea oleracea, N. J. Jacquin,O. F. Cook) e de outras árvores. Naquela altura as palmeiras 

imperiais já haviam sido incorporadas à simbologia monárquica, figurando em pares ou em renques não 

só em diversos pontos da Corte, mas também em muitas ruas urbanas e em jardins de casas rurais ou 

semirrurais nos arredores das cidades do Vale do Paraíba, onde moravam alguns dos barões do café 

recentemente nobilitados. Infelizmente a iniciativa da Câmara paulistana não vingou, mas há registros 

de que quem introduziu a palmeira imperial em São Paulo foi Pedro Vicente de Azevedo (1843-1912), 

político nascido em Lorena, presidente da Província de São Paulo entre 1888 e 1889. Azevedo teria 

trazido mudas de sua cidade e plantado duas delas numa casa da Rua Aurora, n.80 (depois n.320). 

Tratava-se certamente de uma casa de chácara, tipo de edifício residencial comum então na freguesia 

de Santa Ifigênia. Existe foto dessa casa, tomada em meados do século XX, confirmando a existência 

dos referidos exemplares de palmeira imperial (imagem datada de 1946, pertencente à Seção Arquivo 

de Negativos, do Museu da Cidade de São Paulo). Nesse imóvel nasceu em 1893 o escritor e intelectual 

modernista Mário de Andrade. Cf.: 

ATTENÇÃO. Correio Paulistano. São Paulo, 20 de março de 1860. p.4 

ATAS, 1873. p.194. 

ATAS, 1874. p. 13 e 32. 

QUARTIM, Antonio B. Relatorio do estado do Jardim Público... In: DOCUMENTOS que acompanham o 

relatorio [de 3 de fevereiro de 1863] ... p.46. 

          MORSE, op. cit.. p.266. 

D'ELBOUX,Roseli Maria Martins.Uma promenade nos trópicos: os barões do café sob as palmeiras-

imperiais, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Anais do Museu Paulista: história e cultura material. São 

Paulo, Museu Paulista, v.14, n.2, 193-250, jul.-dez., 2006. p. 244. 

Ver imagem da casa da Rua Aurora, n.320 em: 

INFORMATIVO Arquivo Histórico Municipal. São Paulo PMSP/SMC/DPH/ AHMWL, ano 2, n.8, set./out. 

2006.  

Disponível em: < http://www.fotoplus.com/dph/info08/index.html> 

Acesso em 1º de outubro de 2009. 
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           188 - ALMANACH... 1887. p.198. 

Nesse almanaque publicou-se uma “Tabela da situaç~o dos predios  natureza dos predios”, onde s~o 

registrados os números de imóveis existentes nas quatro freguesias mais populosas da Capital (Brás, 

Consolação, Santa Ifigênia e Sé), conforme os três tipos de construção: térreas, assobradadas e de 

sobrado. Nessa época, as casas de porão eram ainda bem raras; concentravam-se em Santa Ifigênia, 

onde havia bairros nobres em expansão. Aí seu número subia a 85 (26 na Sé; 1 na Consolação e 3 no 

Brás). Os totais na cidade eram: 482 sobrados, 115 assobradadas e 6.018 térreas. 

        189 - De acordo com Raffard, quase todas as casas, em 1890, dispunham de água da Cantareira, mas a maior 

parte delas achava-se sem esgoto. Nos anos seguintes, com a expansão vertiginosa de São Paulo, tal 

descompasso iria agravar-se. Não conseguindo abastecer a cidade de água, a companhia acabou sendo 

desapropriada em 1892. Cf.: 

                    RAFFARD, op.cit., p.102. 

       MARTINS. São Paulo antigo. p.294. 

190 - IMPORTANTE espólio. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de setembro de 1886. p.3. 

191 - ALUGA-SE... CorreioPaulistano. São Paulo, 24 de outubro de 1867. p.3. 

192 - VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 8 de agosto de 1854. p.4. 

193 - ATTENÇÃO. Correio Paulistano. São Paulo, 16 de outubro de 1877. p.3. 

           O termo lanço já foi bastante discutido pela historiografia da arquitetura paulista. Aqui, porém, parece 

ser útil recordar o significado dicionarizado tanto por Bluteau, Vocabulario Portuguez e Latino ... (1712-

1728),como por Morais,Diccionario da língua portuguesa  (1789). Para Bluteau, lanço podia ser uma 

extensão, um espaço, um comprimento de muro, edifício, etc. No caso de edifício, podia tero mesmo 

significado de ala, ou seja, prolongamento de um corpo de construção. Para Morais, lanço é “longura do 

pano do muro”. Podia ser também uma série decasas, isto é, um correr de habitações, compartimentos, 

cubículos, etc.No caso dos antigos inventários paulistas, advinha-se certa ambigüidade. Casa de dois 

lanços, por exemplo, poderia significar casa formada por dois corpos de construção (o corpo principal e 

o puxado de serviços, por exemplo), ou, talvez, uma casa constituída de apenas dois cômodos (o que 

estaria bem próximo da realidade material daquele tempo), ou, até mesmo, como supôs o professor 

Lemos,uma casa composta de duas fileiras de compartimentos lateralmente justapostas formando a 

divisão internada construção. Mesmo no século XIX essa ambiguidade, a nosso ver, perdura. 

194 - WISSENBACH, Maria Cristina C. Sonhos africanos, vivências ladinas.  p. 83  e  ss.  (Cap.4) 

195- A precariedade desses quartinhos não deveria ser muito diferente daquela vista por Vauthier nas 

senzalas nordestinas; com famílias inteiras comprimidas num cubículo de 3 a 3,5 metros quadrados. 

Esteiras, cobertores, uma panela sobre pedras e algumas cabaças serradas ao meio constituíam o 

mobiliário dos escravos. Dificilmente seriam mais extensos os haveres dos libertos e africanos livres 

paulistanos. Cf.: 

                                VAUTHIER, op. cit., p.91. 

196 - BUENO, op.cit., p.27. 

              197-CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial.  Campinas: tese de livre-

docência UNICAMP, 1994. p.122 a 124. 

                 Nesta tese o autor demonstra a vinculação então existente entre cortiço, febre amarela e desestímulo à 

imigração, pois eram os estrangeiros recém-chegados os que mais sucumbiam a esse mal. Destruir, ao 
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menos limitar o número de cortiços, focos de miasmas causadores da febre amarela, era possibilitar 

uma transição suave do trabalho escravo para o trabalho assalariado, por meio da imigração europeia. 

                       198-GAMA, Luz C. do Amaral et alii. Relatorio da Commissão de exame einspecção dashabitações operarias 

e cortiços no Districto de Santa Ephigenia... In: MOTTA Junior, Cesario. Relatorio apresentado ao Sr. Dr. 

Presidente do Estado de São Paulo pelo Dr. ..., secretario d’Estado dos Negocios do Interior em 28 de março 

de 1894. São Paulo: Typ. Vanorden, 1894. p.225 a 261. p.255 

             199 -A situação de insalubridade a ser enfrentada sob o regime político incipiente e os meios de combatê-la 

não eram em nada diferentes do que fora tratado pelo inspetor de higiene da Província em seu primeiro 

relatório, de 1887. A diferença era que o Império, sem uma organização administrativa competente, 

sem uma firme orientação ideológica a nortear a prática política, sem recursos financeiros suficientes e 

sem reconhecer o peso político da Província de São Paulo, não se interessava em liberar verbas para a 

tomada de medidas enérgicas em defesa dos interesses das camadas hegemônicas paulistas. Além 

disso, muitas vezes as próprias autoridades provinciais e municipais obstavam o cumprimento de 

providências emanadas da repartição provincial paulista, criada em 1886 e dependente da Inspetoria 

Geral de Higiene do Império.Cf.: 

                SÁ, op. cit., p.72 a 75. 

200- GAMA, op. cit., p.260. 

201- Id., ibid., p.261. 

202- Id., ibid., p.258 a 260. 

203- A esse respeito, ver  o Capítulo 6, A influência da legislação... 

    204- A respeito do Relatório da Comissão de exame das habitações operárias e cortiços de São Paulo, de 1893, 

ler a aguda análise que dele fez Eva Blay em: 

          BLAY, Eva. Eu não tenho onde morar; vilas operárias na cidade de São Paulo. São Paulo: Nobel, 1985.p.66 

a 77. 
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75- Exemplos de rótulas ou gelosias paulistanas, sobreviventes no século XIX. Desenhos de José 
Wasth Rodrigues feitos a partir de antigas fotos, em geral de autoria de Militão Augusto de 
Azevedo. A identificação dos exemplares é de responsabilidade do Autor.   
Modelo a – escuro de forma mais simples.  

 Mo                                        Modelo b – exemplar de meados do século XIX, influenciado pelo modo de abrir das janelas à francesa.     
                         Modelo c – pertenceu à antiga casa do bispo, na Rua do Carmo (fins do século XVIII), segundo foto de c.1905. 

     Modelo d – exemplar datado da segunda metade do século XVIII, provavelmente. 
     Modelo e, visto à esquerda – pertenceu a um sobrado da Rua da Imperatriz (n.54, originalmente, depois de 1865, n.15),  

próximo à Rua de Palácio. 
    Modelo e, visto à direita – datado dos primeiros anos do século XIX, talvez.  

FONTE: RODRIGUES, José W. Documentário arquitetônico. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1979.                            . 
REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                Capítulo 5 - 566 

 

 

 

 

 

 

 

76- Mulheres usando mantilhas. Charge do Cabrião (ano 1, n.1, out. de 1866). Autoria de  

Ângelo Agostini. 
Treliças e mantilhas. Duas faces da mesma moeda, do mesmo costume de recato e reclusão feminina, tradicional aspecto 
da sociedade patriarcalista luso-brasileira. 
FONTE: CABRIÃO. ed. fac-similar.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 77a – Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos. Dentro do círculo vermelho, reservatório de abastecimento e distribuição de 

água para São Paulo, construído entre 1879 e 1881. 
À margem da estrada de Sorocaba (atual Rua da Consolação), em ponto alto, aquém do Cemitério Municipal, em terrenos da 
Chácara do Capão, propriedade do rico negociante e empresário major Benedito Antônio das Silva, um dos sócios da 
Companhia Cantareira e Esgotos, foi construído o reservatório de distribuição de água. A entrada do reservatório dava-se por 
um portão monumental posicionado em frente à embocadura da atual Rua Piauí, estrutura demolida por ocasião do 
alargamento da Rua da Consolação na década de 1960 (c.1967). 

              FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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77 b - Os paulistanos relutam em freqüentar casas de banhos. Charge do Cabrião (ano 1, n.34, maio 

de 1867). Autoria de Ângelo Agostini. 

Ângelo Agostini satiriza a falta de costume do paulistano de tomar banhos de imersão, já que habituado a se lavar em rasas 

gamelas ou bacias em seu quarto de dormir. Ao que tudo indica, o primeiro estabelecimento de banhos da capital paulista, de 

caráter medicinal (Banhos da Saude), foi inaugurado em 1857, por Carlos Pedro Etchecoin. Em 1863, outro Etchecoin, 

propriet|rio do hotel Quatro Nações, anunciava a inauguraç~o de “banhos de corpo inteiro”, segundo pesquisa de Edison 

Loureiro  (Fonte:<https://saopaulopassado.wordpress.com/author/eddyloureiro/>). 
FONTE: CABRIÃO. ed. fac-similar.  
REPRODUÇÃO DIGITAL. 
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78- Na Sereia Paulista. Charge do Cabrião (ano 1, n.34, maio de 1867). Autoria de Ângelo Agostini. 
A cena, com forte sabor de novidade, transcorre no interior do estabelecimento de banhos. À direita, um balcão de bar; no 
fundo, pendurados na parede, grandes quadros ou espelhos com largas molduras. Os fregueses, deputados ao que diz o 
Cabrião, conversam animadamente, enquanto se refrescam com sorvetes. 
FONTE: CABRIÃO. ed. fac-similar.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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79- Exemplo de banheira de mármore. 
Este artefato, de desenho clássico, foi talhado num único bloco de mármore, como era freqüente na segunda metade do 
oitocentismo. Encontrava-se na Igreja dos Remédios, tendo sido removido para o Museu Paulista por ocasião da demolição 
do templo no início da década de 1940. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Museu Paulista (USP). 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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80- Aparelhos sanitários ingleses. 
A civilização industrial surgida na Inglaterra fez com que os aparelhos de higiene se diversificassem e evoluíssem rapidamente no 
Oitocentos, passando a ter presença obrigatória nas casas das camadas mais altas da sociedade inglesa, mesmo quando não eram 
usados com  rigorosa assiduidade: aparelho de banho a vapor, acima à esquerda; semicúpio, no centro à esquerda; banheira 
infantil (Patent Hammock Bath), abaixo à esquerda; máquina de lavar roupa manual, acima à direita, e espremedores de roupa, no 
centro e abaixo à direita. 
FONTE: BENTLEY, Nicolas. The Victorian Scene: 1837 - 1901. London: Hamlyn, 1971. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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81-Sede da Chácara do Campo Redondo. Foto de Militão Augusto de Azevedo, provavelmente 

datada por volta de 1867. 
A construção que se vê nesta imagem não foi identificada corretamente por Pedro Corrêa do Lago em seu livro dedicado ao 
conhecido fotógrafo carioca (2001). Trata-se da antiga sede da Chácara do Campo Redondo, ou de Roberto Sharpe (1804-
1868), empreiteiro da Inglesa, fotografada ao que parece por volta de 1867 (já que no álbum publicado pelo fotógrafo a 
imagem foi datada de 1868), quando ainda habitada pelo engenheiro John Henderson, provavelmente escocês, que fez 
promover um leilão de todos os seus bens, anunciado nesse ano pela imprensa diária, antes de se retirar definitivamente com a 
família para a Grã-Bretanha.  
Militão já havia fotografado o edifício por volta de 1862, ocasião em que a casa, ocupada por Roberto Sharpe, apresentava 
aparência bastante diferente, de típico gosto luso-brasileiro tradicional. Térrea, exibia naquela época grande mirante no centro 
na cobertura, suprimido, supomos, durante a reforma a que foi submetido o imóvel com a chegada do engenheiro Henderson. 
A varanda, que existia antes, também teria sido substituída por outra na mesma oportunidade. Na frente, o novo alpendre, 
feito de tábuas, exibia arcos abatidos, enquanto nas laterais se viam arcos quebrados, que devem ser interpretados sem dúvida 
como um toque de vago medievalismo, moda arquitetônica recentemente introduzida pelos estrangeiros que moravam na 
Capital.  
Pelo leilão veiculado na imprensa em 1867, observamos quão requintada era, por dentro, essa sede de chácara, ao tempo do 
engenheiro Henderson, guarnecida de móveis elegantes, bibelôs e tapetes, além de estar provida de numerosos equipamentos 
de higiene pessoal. A foto nos permite reparar nas novidades arquitetônicas introduzidas pelo engenheiro inglês: amplas 
janelas fronteiras, decoradas com vidros coloridos formando rebuscados desenhos, e singela varanda, elemento arquitetônico 
de madeira agregado à fachada principal.  
Alguns anos depois (1869), mudava-se para essa mesma sede de chácara um pastor presbiteriano de origem norte-americana, 
chamado George Whitehill Chamberlain (1839-1902), que introduziria nas construções existentes telhados de chalé, cobertos 
com telhas francesas e com beirais devidamente ornamentados com os indefectíveis lambrequins e peças de remate, além de 
varandas, suportadas por esguias colunas de ferro fundido.  
Tudo isso nos dá uma ideia das preferências estéticas e de conforto desses estrangeiros que vinham trabalhar na América 
Latina e acabavam por divulgar novos gostos arquitetônicos e novos padrões de higiene e conforto por entre a população local. 
FONTE: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142007000100002)>. 
 REPRODUÇÃO DIGITAL 
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82- Lavatório inglês, de madeira e mármore, por volta de 1880. 
Este modelo inglês demonstra a moda vigente no último terço do século XIX de disfarçar o trabalho do encanador sob uma obra de 
marcenaria fina. As feias ligações hidráulicas executadas com canos de chumbo – feias sobretudo por serem anti-historicistas – 
ficavam ocultas no interior dos volumosos armários entalhados à Renascença do Norte. Também em São Paulo havia menção a 
lavatórios ingleses com tampos de mármore, torneiras e pias. 
FONTE:  BENTLEY, Nicolas. The Victorian Scene: 1837 - 1901. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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83- Anúncio de oficina de funilaria, publicado em almanaque paulista de 1886 e ilustrado 

com um chuveiro. 
                         Difundido pela influência crescente da hidropatia, o banho de chuva – em origem, de uso terapêutico – passou a ser uma 

modalidade complementar de higiene pessoal, associada ao banho de imersão. A casa de banhos Sereia Paulista oferecia banhos 
de imersão e banhos de chuva, conforme charge do Diabo Coxo (1865). Antes do advento da água corrente, o chuveiro era posto 
em funcionamento por meio de bomba manual, acionada pelo próprio banhista, ou por meio de reservatório individual 
posicionado acima do chuveiro, como é o caso do modelo aqui ilustrado. 
FONTE: ALMANACH administrativo...1886. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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84- Cadeira de retrete, exposta na Cada da marquesa, em São Paulo. 
No tempo das latrinas de fundo de quintal, usavam-se no interior das residências urinóis e cadeiras de retrete, para maior conforto 
dos usuários. O móvel de madeira, às vezes de elegante aparência, escondia um recipiente em seu interior. Para reduzir os odores 
do ambiente e facilitar a posterior remoção dos dejetos, evitando que aderissem às paredes, ficava o vasilhame parcialmente cheio 

de água. 
FONTE de texto: LANDI, Francisco Romeu. A evolução técnica das instalações hidráulica. São Paulo: EDUSP, 1993. (Boletim técnico da Escola 
Politécnica da USP - BT/PCC/100). 
FONTE da imagem:< https://cronicasmacaenses.com/brasil/sao-paulo-sp-2/solar-marquesa-dos-santos/> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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85 e 86- Alguns modelos de vasos sanitários: vaso modelo funil (hopper closet); modelo 

Jennings, sem sifão; vaso de pedestal, inglês, de meados da década de 1880 aproximadamente, 

produzido por Doulton & Co. 
O primeiro modelo é extremamente rudimentar. Feito de cerâmica, e em formato de funil, tinha de ficar sob um banco de 
madeira, no qual o usuário se assentava. O modelo Jennings, um dos inúmeros em uso no século XIX, era fabricado por 
uma importante loja inglesa de artigos sanitários, e nele já havia mecanismo para limpeza.  O primeiro modelo de 
pedestal, moldado numa única peça de porcelana, foi criado na Inglaterra em 1883 (Unitas). Estava provido de sifão, caixa 
de descarga e não necessitava ser coberto por um banco de madeira, recebendo apenas um assento articulado para 
conforto do usuário. Vistosamente enfeitado, representava esse último modelo o final de um longo e bem sucedido 
processo evolutivo, em busca da higiene e conforto das instalações sanitárias. 
FONTES: LANDI. A evolução histórica das instalações hidráulicas.  
BENTLEY. The Victorian scene, 1837 - 1901. (ilustração n. 81).                          
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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87 a- A Cozinha caipira, pintura de José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899), 1895. Acervo da 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
A obra de Almeida Júnior confirma os testemunhos de estrangeiros que, desde o início do Dezenove, viam horrorizados a 
cozinha rural paulista como um lugar desorganizado esujo. Na imagem, observamos um amplo espaço provido de piso 
irregular, feito de chão batido, cheio de detritos, e com livre acesso a animais domésticos, cães, galinhas e porcos, sem falar 
nos enxames de moscas, que voejavam sobre os alimentos sem serem incomodadas. Os raros equipamentos de cozinha, o 
forno de tijolos, o fogão a lenha, o pilão entalhado num tronco e o grande recipiente de barro para a armazenagem, todos de 
grosseira fatura, apresentavam-se quase sempre mal conservados e pouco limpos. No local,cheio de fuligem,poerento e 
obscuro, não havia chaminé; a fumaça escapava pelo desvão do telhado, pelos buracos do pau-a-pique semiarruinado e pela 
porta externa, sempre escancarada. Não existia mobiliário disponível, nem mesa, nem cadeiras, nem armários para a guarda 
de utensílios e mantimentos. A dona da casa preparava a magra refeição de cócoras como as índias, apoiando vasílhas e 
panelas de barro diretamente sobre o solo .Para agravar a situação, a |gua era excassa, proveniente de bicas e cursos d’|gua 
das proximidades, fato que só piorava as condições sanitárias do ambiente, já que, como vimos,se desconheciam as mais 
rudimentares noções de higiene. 
Fonte:<http://comidaeharte.blogspot.com.br/2010/07/desde-os-primeiros-aldeamentos-o.html> 
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87b- Cozinha urbana paulistana, na versão do Cabrião (ano 1, n. 49, set. de 1867). Autoria de Ângelo 

Agostini. 
Utensílios pendurados às paredes, fogão à lenha, feito de alvenaria e coberto por uma grande coifa de exaustão, crianças e animais 
domésticos pelo chão. Além de apresentar os inconvenientes comuns a todas as cozinhas da época (pouca higiene, fuligem, pó e 
gordura por todo o ambiente, presença constante de insetos e roedores, ruídos e maus odores), esse compartimento no Brasil era 
o reduto dos escravos, que às vezes aí se alojavam e aí cometiam atos de libidinagem. Se esses atos eram vistos com tolerância 
pela sociedade escravagista, pois acabavam por contribuir para a multiplicação da escravaria doméstica, passavam agora a ser 
interpretados como graves atentados ao pudor pelas famílias que adotavam os padrões da moralidade burguesa. 
Era justamente num ambiente pouco agradável como esse, que a Marquesa de Santos, na velhice, arraigada a hábitos caipiras, se 
sentava no chão com cigarrilhas, enquanto se entretinha com visitas de amigas e parentes. 
FONTE: CABRIÃO. ed. fac-similar.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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88- Anúncio de fogão econômico publicado em almanaque paulistano de 1890. 

Aqui, um dos inúmeros anúncios da segunda metade do oitocentismo referentes ao fogão econômico Uncle Sam, de ferro 
fundido esmaltado. Esse tipo de aparelho representou grande avanço técnico em termos de higiene e conforto na área de 
serviço da casa paulistana do tempo do Império. 
FONTE: ALMANACH do Estado de S. Paulo. São Paulo: Jorge Seckler, 1890. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 88 a - Acima, à esquerda,uma das mais primitivas formas de iluminação: candeia de ferro 

forjado, usada no País desde o início da colonização até o século XIX. Desenho de Belmonte, 

década de 1930. 
O objeto constava de um reservatório aberto, amplo e raso, que era cheio de azeite de oliva ou de peixe (óleo de baleia) ou  
ainda de mamona, munido de um bico para acomodar a torcida de algodão, cuja extremidade oposta flutuava livre no fluido. A 
haste curva denticulada permitia que o reservatório fosse gradativamente inclinado fazendo com que a mecha permanecesse 
sempre embebida no combustível, à medida que este último ia sendo consumido. A peça dispunha também de um gancho, 
para que pudesse ser dependurada em qualquer saliência próxima do usuário, já que a chama produzida pela candeia tinha 
pequeno poder de iluminação. 
FONTE: BELMONTE. No tempo dos bandeirantes. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 

 

Fig. 88 b- Acima,à direita, candeeiro de mesa, feito de latão, com três lumes. Desenho de 

Belmonte, década de 1930.  
Peça usada no Brasil durante os séculos XVIII e XIX. Em geral, este tipo de candeeiro vinha acompanhado dos seguintes 
acessórios: espevitador (em forma de pinça, para puxar os pavios); apagador (em forma de funil invertido para extinguir a 
chama); pequeno balde (para onde eram removidos os pavios velhos) e chuçozinho (para  desentupir os bicos). Esses objetos 
eram presos ao candeeiro por meio correntes; havia também uma chapa metálica retangular, ligeiramente encurvada, que 
deslizava pela haste vertical, podendo ser fixada conforme a vontade do usuário. A utilidade desse último acessório era refletir 
a luz das chamas, aumentando-lhes o poder de iluminação. 
FONTE: BELMONTE. No tempo dos bandeirantes 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 88 c- Contemplando arte à luz do candeeiro. Pintura de Gottfried Schalken (1643-1706). Coleção 

privada. 
Na imagem vemos claramente o efeito da chama do candeeiro a óleo, ainda em uso na Europa setecentista tanto em casas 
modestas das cidades, como no meio rural. O lume inquieto do candeeiro criava sombras cambiantes, provocando fortes 
contrastes entre a área iluminada e as trevas reinantes no resto do ambiente. A luz era avermelhada e fuliginosa, e ainda 
exalava mau cheiro. 
FONTE:<http://www.pubhist.com/work/3540/godfried-schalcken/viewing-art-by-candle-light/> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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          Fig. 88 d - Lampião a óleo de baleia, de tipo Argand,representado no retrato do pintor e 

miniaturista norte-americano James Peale (1749-1831), obra de autoria de seu irmão Charles 

Willson Peale ( 1741-1827), 1822. 

O retratado observa uma de suas miniaturas à luz de uma lâmpada de mesa inventada em 1782 químico suíço François Pierre 

Ami Argand (1750-1803) e  comercializada e rearrajada pelo farmacêutico francês Antoine Quinquet (1745-1803). A luminária 
de Argand constava de um suporte vertical no alto do qual se posicionava o reservatório de óleo e abaixo, saindo para o lado e 
unido ao queimador,havia um túbulo que conduzia por gravidade o combustível até à mecha. O combustor, por sua vez, era 
protegido por uma manga de vidro cilíndrica, que servia para otimizar a queima do pavio tubular e assim aumentar o poder 
iluminativo do artefato, cujo lume, no caso  do exemplar visto na imagem, era desviado por um quebra-luz. Observe-se que o 
lampião era quase de uso individual, pois além de projetar uma sombra do lado oposto à chama, a luz produzida por ele não 
tinha grande poder iluminativo (de seis a oito velas). 
FONTE:< https://fineartamerica.com/art/paintings/james+peale> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 88 e- Exemplar de lâmpada de Carcel, a óleo vegetal (colza). Primeira metade do século XIX. 

Acervo do Museu Lumina Domestica, Bruges, Bélgica. 
Este tipo de lâmpada foi inventado, por volta de 1800, pelo farmacêutico francês Bernard Guillaume Carcel(1750–1818) na 

tentativa de superar os defeitos da lâmpada de Argand. O reservatório ficava sob o queimador e o combustível era elevado até 

a mecha por meio de um frágil mecanismo de relojoaria, que necessitava constantes reparos. O artefato era caro e pouco 

usado no Brasil. No exemplar visto na imagem, nota-se claramente na base da peça o orifício em que se introduzia a chave para 

dar corda ao mecanismo,pondo assim a bomba em movimento. Em 1837 foram criadas por Charles-Louis-Félix Franchot (1899-

1881) as lâmpadas com moderador, que logo substituíram as de Carcel por serem mais baratas e terem funcionamento mais 

simples. 

FONTE:<http://www.luminadomestica.be/NL/geschiedenis.htm> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Guillaume_Carcel&action=edit&redlink=1
http://www.luminadomestica.be/NL/geschiedenis.htm
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Fig. 88 f- Ilustração publicada no Cabrião n. 29, do dia 21 de abril de 1867. Autoria de Ângelo 

Agostini.   Acervo Brasiliana USP. 
Aqui surpreendemos um lampião de querosene, de mesa, provido de quebra-luz do tipo chapéu chinês,feito 
provavelmente de cartão estampado com litografias ou de folha de metal, sendo usado em casa paulistana de  padrão 
modesto.Provável produto de fabricação norte-americana. 
FONTE:<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/060025-29#page/4/mode/1up> 

          REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 88 g - Ilustração publicada no Cabrião n. 45, do dia 18 de agosto de 1867. Autoria de Ângelo 

Agostini.   Acervo Brasiliana USP. 
Na imagem, à esquerda, descobrimos no fundo da sala, sobre a mesa,um lampião de querosene para ser usado em salas, 
fabricado com intenções decorativas. À direita, no detalhe, vemos que o aparelho de iluminação tinha o pedestal em forma de 
menino,a sustentar o  reservatório de combustível e o queimador, provido de manga e globo difusor. Esses pedestais 
figurativos eram em geral feitos de zinco patinado. Provável produto de fabricação norte-americana. 
FONTE:<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/060025-45#page/1/mode/1up> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 88 h - Luxuoso par de lampiões a óleo com moderador. Meados do século XIX  (2º  Império 

francês). 
Os lampiões de uso doméstico eram objetos muitas vezes concebidos com luxo e ostentação, próprios para ficarem expostos 
em peças de representação nas casas ricas. 
Os exemplares vistos aqui, cujo combustível original dizem ter sido o querosene, mas  que pelo tipo de queimador sabemos 
tratar-se de  antigas lâmpadas com moderador alimentadas com óleo de colza, têm o reservatório feito de porcelana com 
decoração Imari,  enquanto os globos são de cristal gravado e as partes metálicas, de bronze dourado (or moulu). 
No queimador, a chave da direita aciona o mecanismo da mola interna instalada no reservatório, enquanto o pino com botão 
da esquerda regula o tamanho da mecha. 
O jornal A Provincia de São Paulo anunciava a venda de azeite de colza em outubro de 1886. Provavelmente era empregado em 
lampeões com moderador do tipo visto na imagem acima. 
FONTE: <http://www.artfinding.com/Artwork/Lighting/Importante-paire-de-lampes-a-petrole-en-porcelaine-Imari/8792.html> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 88 i - Lampião de mesa a querosene. Detalhe da aquarela chamada Depois de as crianças terem 

ido para a cama, de autoria do artista sueco Carl Larsson (1853-1919), c.1894. 
A lâmpada a querosene foi inventada, em 1853, pelo farmacêutico polonês Jan Józef Ignacy Łukasiewicz  (1822-1882). Mas teve 

seu uso disseminado pelo mundo com a exploração comercial do petróleo norte-americano a partir de 1859. O reservatório do 

combustível ficava sob a mecha, tal como acontecia com a lâmpada de Carcel e com o lampião com moderador, mas ao 

contrário destes últimos não necessitava do auxílio de mecanismo algum, já que o fluido utilizado subia facilmente por 

capilaridade pela mecha até o queimador.  Em 1865, um inglês de nome Joseph Hinks criou o queimador duplo, com duas 

mechas colocadas lado a lado, o que aumentou o brilho e a vivacidade da chama. Esse tipo de queimador, de duas luzes (e com 

dois botões reguladores da mecha, um ao lado do outro) era anunciado na imprensa paulistana (1878) com grafia errada: 

DUPLEY BURNER, em vez de DUPLEX BURNER. Graças a um encamisamento da chama, a luz produzida pelo petróleo ou 

querosene tornou-se ainda mais clara, viva e intensa, o que muito contribuu para que os familiares se reunissem à noite em 

torno dela para a realização de inúmeras atividades, tanto rotineiras quanto recreativas. 
FONTE:<http://www.leninimports.com/carl_larsson_gallery.html> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 88 j - Detalhe de anúncio de querosene para iluminação marca Luz Diamante, fabricado por 

Longman & Martinez, Nova York, EUA. Publicado em A Provincia de S. Paulo, em março de 1888. 
Embora se tenha generalizado o uso do querosene como combustível de lampiões a partir do último terço do século XIX, o 
fluido era responsável por muitos incêndios domésticos ocorridos nas grandes cidades do mundo ocidental. Em 1880, na 
cidade de Nova York, de cada cinco incêndios, dois eram provocados por lampiões de querosene avariados.  
FONTE:<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18880320-3916-nac-0003-999-3-not/busca/DIAMANTE> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 88 k - Desenho da várzea do Tamanduateí, de autor desconhecido que se assinava W. K., 1883. 

Foto de José Rosael, 2008. Dentro do círculo vermelho, instalações da Fábrica de Gás, inaugurada 

em 1872. 
Fonte:BRUNO, Ernani Silva. Memória da cidade de São Paulo: depoimentos de moradores e visitantes, 1953-1958. 
São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 1981. 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 88 l - Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos. Em destaque, as instalações da fábrica de Gás, às margens do 

Tamanduateí, no Brás. 
                            FONTE: http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg 

              REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 88 m - Ilustração publicada em número da Revista Illustrada de 1877, editada no Rio de Janeiro. 
Autoria de Ângelo Agostini. 
A imagem representa as facadas (no sentido figurado) dadas pela família e seus serviçais (escravos ou libertos), por ocasião do 
Natal, numa risonha figura de pai de família, cheia de bonomia. A cena alegórica transcorre numa sala de visitas pertencente a 
uma casa rica. Ao fundo, sobre o canapé há um grande espelho oval, e entre quadros vêem-se bicos de gás sob a forma de 
arandelas, protegidas por globos de vidro ou cristal. 
 A presença de uma árvore de Natal na ilustração trai a forte influência cultural inglesa no Rio de Janeiro da segunda metade do 
XIX. Os ingleses tornaram-se grandes divulgadores desse símbolo natalino de origem germânica a partir de sua adoção, em 
meados do Oitocentos, pela família real britânica, de ascendência alemã. 
FONTE: <http://www.opapeldaarte.com.br/844/> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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Fig. 88 n- Anúncio da empresa Gaz-Globo de iluminação pública e doméstica. Publicada em A  

Provincia de S. Paulo em junho de 1879. 
FONTE:<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18790612-1291-nac-0002-999-2-not/busca/GLOBO+GAZ> 

REPRODUÇÃO DIGITAL 
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89- Desenho de sala paulista, de autoria de Thomas Ender, 1817. 

Este interior evoca ao mesmo tempo descrições de Martius (1794-1868), feitas em 1819, e de Saint-Hilaire (1779-1853), 
datadas do mesmo ano. O primeiro ficou impressionado com a pouca variedade do mobiliário visto nas casas particulares; 
o segundo sentiu-se atraído pelas cores claras com que eram pintadas as paredes. Conforme este último, nas casas 
recentes as pinturas tinham um único tom, com cercaduras e lambris, que recordavam a moda europeia. Na peça 
registrada por Ender (1793-1875), é possível perceber certo cuidado construtivo no forro de saia e camisa, pintado 
alternadamente com cores contrastantes e rematado com cimalhas singelas, nas conversadeiras dispostas na espessura 
das paredes de taipa, ladeando as janelas protegidas por rótulas, e no barrado em tom escuro guarnecido na parte superior 
de uma régua que percorria as paredes a toda a volta. Como mobiliário, uma única cadeira D. José I, grande e pesada, com 
entalhes, pés tortos e assento forrado provavelmente de damasco de lã carmesim ou amarelo. Em outras casas não seria 
difícil topar com cadeiras enfileiradas, com assento de sola e pregaria, de estilo bem mais antiquado, mesas e talvez 
tamboretes ou mochos, e nas paredes uma ou outra gravura de mau gosto ou um pequeno espelho de Nuremberg. 
Excepcionalmente, sabe-se que nesta mesma época o futuro Barão de Iguape (1778-1875) trazia para seu lar paulistano 
cadeiras de palhinha da Bahia e o brigadeiro Luís Antônio, a maior fortuna paulista de então, exibia na sua sala de visitas, 
elegante porém despretensiosa mobília de estilo D. Maria I, com linhas neoclássicas de influência inglesa (English Regency 
Style). 
FONTE: ZANINI, Walter (Coord. editorial). História Geral da arte no Brasil. São Paulo: Inst. Walther Moreira Salles, Fundação Djalma 
Guimarães, 1983. 2v. v.1. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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90-Leito da Marquesa de Santos, hoje no Museu Paulista, c. 1827. 

Belo exemplar de cama francesa, com decoração ainda ligada ao repertório formal neoclássico. Esse tipo de leito, em 
forma de barco (lit bateau) – estando apoiado em estrado de três degraus no quarto de sua proprietária em São Paulo, 
segundo Alberto Rangel (1871-1945) – era feito para ter um de seus lados maiores encostado contra a parede do 
cômodo, pendendo sobre ele rico dossel. Por isso só uma das laterais da cama se acha decorada com elementos de 
bronze finamente cinzelados.  No móvel havia quatro etiquetas coladas, das quais uma se despregou, estando 
devidamente arquivada no Museu Paulista. Nelas está redigido em caligrafia gótica bastante rebuscada: “L. Bellangé 
Fils. Rue Richer, Passage Saumer [sic, por Saulnier], N°. 8.” a peça seria portanto de autoria de Louis Bellangé Fils, ou 
seja, Alexandre-Louis Bellangé (1799-1863), filho de Louis-François (1759-1827), que assinava L. Bellangé. De acordo com 
as suposições do especialista francês Sylvain Cordier, o leito teria sido originalmente executado para Carlos X (1824-
1830), Rei de França. Mas como acabou não sendo adquirido pelo Guarda-Móveis da Coroa (talvez por seu aspecto já tido 
então como ultrapassado), foi colocado à venda, havendo sido apresentado na Exposição de Produtos da Indústria 
Francesa realizada em 1827. Ainda hoje se ignora a maneira como foi adquirido para mobiliar a famosa Casa Amarela, 
palacete em que a Marquesa de Santos (1797-1867) vivia no Rio de Janeiro, durante os anos em que foi amante de D. 
Pedro I (1798-1834), de 1823 a 1829. Expulsa da Corte, a marquesa expediu os móveis para Santos no bergantim União 
Feliz, conforme noticiado pela imprensa diária carioca da época. Chegados ao porto, tiveram de subir a Serra do Mar no 
lombo de muares, já que esse era o único meio de transporte de cargas pesadas até então existente no Brasil. Além 
desse móvel, veem-se hoje no Museu Paulista outras peças de mobiliário pertencentes à marquesa, entre eles, um 
canapé de jacarandá, com cabeças de cisnes entalhadas, e uma psyché, esta, curiosamente, adornada com belas cabeças 
masculinas de bronze, de estilo clássico, no alto dos montantes laterais do espelho, providas de toucados em forma de 
coroas de plumas e longos brincos pendentes. Segundo o especialista francês por nós consultado, esses detalhes não 
existem em móveis neoclássicos fabricados na França e revelariam ter sido concebida a psyché especialmente para a 
beldade brasileira, muito provavelmente num dos ateliers em que o artífice francês Louis Bellangé Fils atuava, daí o 
emprego de cocares e brincos numa referência ao exotismo do império sul-americano. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Museu Paulista (USP). 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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91- Disposição esquemática do mobiliário de sala de visitas brasileira, sobretudo 

pernambucana, segundo Gilberto Freire. Desenho de M. Bandeira, 1936. 
Rígido e estritamente simétrico, este tipo de arrumação chamou a atenção de vários estrangeiros que visitaram 
o País no século XIX. Certamente, essa disposição provinha do Setecentos, e nos autos de devassa dos 
Inconfidentes, por exemplo, é possível descobrir entre os bens seqüestrados dois canapés, um dos quais 
encontrado na sala de visitas de uma casa em São João Del Rei. Móvel que, acompanhado de duas cadeiras de 
braços e 12 cadeiras simples, se dispunha sem dúvida com a mesma configuração vista acima. 
No final do Império, nas casas de alta categoria a tendência surgida era compor ambientes menos rígidos e 
com um número bem maior de peças, procurando conferir um ar estudadamente casual e até mesmo 
negligente, seguindo a moda europeia. 
Nas casas de classe média, porém, a disposição tradicional sobreviveu por muito tempo. Ela comparece, por 
exemplo, num esboço traçado por Jorge Americano (1891-1969), que reproduz, de memória, o arranjo dos 
móveis da casa típica dos fins do século XIX. Na sala de visitas, achava-se o conjunto habitual (sofá, cadeiras de 
braços, cadeiras simples, lustre de cristal e mesa de centro) ordenado, por influência da moda recente, não 
paralelamente às paredes do compartimento, mas de viés, orientando-se pela diagonal da sala. 
Outro aspecto digno de nota neste desenho é o sistema de iluminação adotado na sala de visitas, que se 
amolda bem à situação paulistana no tempo anterior ao uso do gás. Nos aparadores, candelabros de cinco 
luzes,na mesa de centro, vela solitária protegida das correntes de ar pela manga de cristal lapidado. Do teto 
pende um lampião a querosene provido de um grande abajur cupulado, que poderia ser de porcelana, cristal, 
opalina ou metal. Grandes lampiões, suspensos como esse, eram muito apreciados pelos brasileiros quando 
fabricados em manufaturas belgas. Fato sempre sublinhado nos anúncios de importadoras e róis de leilões 
publicados em jornais a partir dos fins dos anos 1880. 
FONTE: FREIRE, G. Sobrados e mucambos. Rio de Janeiro: J. Olympio; Recife: Câmara dos Deputados, 1981.2v. V.1. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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92- Desenhos de Ângelo Agostini satirizando os costumes paulistanos, publicados no Cabrião 

(ano 1, n. 49, set. de 1867). 
Nos quadrinhos de Agostini, podemos notar,acima, uma sala de visitas pertencente a família de recursos medianos. O 
canapé, no fundo, encostado contra a parede, e quatro cadeiras de braços, formando alas perpendiculares. Contra as 
demais paredes, pares de cadeiras singelas. Quadros minúsculos sobre o canapé conferem um ar desolador à sala 
pouco mobiliada, onde não podemos deixar de reparar na ausência de tapetes. Abaixo, a família  que provavelmente 
estava em trajes caseiros ou menores veste-se às pressas  no quarto para receber uma visita inesperada. Vê-se, no 
fundo, uma cama de dossel, ou cúpula, e um armário com portas provavelmente espelhadas, como já então se usava. 
FONTE: CABRIÃO. ed. Fac 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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93 e 94- Mais dois desenhos de Ângelo Agostini publicados no Cabrião (ano 1, n.10, dez. de 

1866). 
Na ilustração superior, vê-se no dormitório, à esquerda, um lavatório em forma de mesa, de linhas neorrococó, 
semelhantes a móveis equivalentes ingleses do segundo terço do século XIX. No fundo, distingue-se a silhueta do 
dossel que encobre o leito, este provavelmente em forma de barco, de procedência francesa.  Na ilustração inferior, 

vemos na sala um sofá, de molas talvez, ladeado por duas cadeiras de medalhão, com o encosto capitonné. 
FONTE: CABRIÃO. ed. fac-similar.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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95- Cadeiras apresentadas na Primeira Exposição Nacional Brasileira de 1861. 
A exposição de 1861 foi um bom pretexto para que fossem exibidos alguns dos artigos executados pela incipiente 
manufatura nacional, em geral sediada no Rio de Janeiro. No que se refere ao mobiliário, tentava-se de todas as maneiras 

reproduzir o bom nível técnico e o gosto sobrecarregado do estilo neorrococó apresentado pelos produtos europeus, 
mostrados na grande exposição de 1851, ocorrida em Londres, por exemplo. O exemplar visto no meio tem o encosto de 
desenho rebuscado inteiramente entalhado e vazado. 
FONTE: RECORDAÇÕES da Exposição Nacional de 1861. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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96- Caricatura do Cabrião (ano 1, n.6, nov. de 1866), de autoria de Ângelo Agostini. 
O personagem Cabrião recebe um grupo de cozinheiras paulistanas, escarrapachado numa poltrona à fantasia: 
inteiramente estofada, sem madeira aparente, decorada com franjas e sem seguir as habituais linhas historicistas. 
Foi a civilização burguesa do Oitocentos a criadora de toda uma linha de mobiliário estofado, que permitia posturas 

distendidas e informais, admitidas por vezes até mesmo em ocasiões de cerimônia. 
FONTE: CABRIÃO. ed. fac-similar.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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97- Alegoria de Ângelo Agostini para o Cabrião (ano 1, n. 25, março de 1867): Anatole Garraux recebe 

em sua livraria as representantes da civilização europeia. 
Esta alegoria antecipa o reconhecimento do papel civilizatório que o francês Anatole Louis Garraux (1833-1904) desempenharia 
anos mais tarde entre as camadas mais altas da sociedade paulista, quando, retornado à França, remeteria desse país grande 
variedade de móveis e objetos de arte para guarnecer os primeiros palacetes que se erguiam na Capital. Por sua atuação, 
Garraux merece sem sombra de dúvida ser considerado, entre outros predicados, o patriarca dos decoradores paulistanos. 
FONTE: CABRIÃO. ed. fac-similar.. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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98- Salão principal (Salão Vermelho) do palacete do 2º Barão de Piracicaba (1830-1898) . Fotografo 

não identificado, por volta de 1877. 
Guarnecido com móveis escolhidos e enviados de Paris por Garraux, o salão apresentava-se decorado com luxo e ostentação. O 
núcleo central da arrumação era formado pelo conjunto de sala, de mogno e palhinha, distribuído da maneira tradicional, à luso-
brasileira: canapé, duas cadeiras de braços, seis cadeiras simples e mesa de centro (em torno da qual se agregavam seis cadeiras 
postas de viés). Conforme vemos na foto, e segundo descrições de netos do barão, havia papel vermelho revestindo as paredes, 
teto branco estucado, retratos dos proprietários, quadros a óleo, grande espelho biseauté, cortinas de veludo vermelho com 
estores de guipure bege, reposteiros com pesadas sanefas entalhadas, lustre Baccarat de 48 braços, iluminado com caras velas de 
Clichy, cavalete para o suporte de quadro, dunquerques pretos e dourados, encostados contra os tremós, grande tapete sobre o 
piso de parquet, provavelmente um aubusson, e ainda outros móveis. Peças de opalina completavam a ornamentação deste 
salão nobre, pertencente ao mais importante palacete paulistano da época de sua construção (1875-c.1877). 
FONTE: LEMOS, Carlos A. C. Alvenaria burguesa. São Paulo: Nobel, 1985. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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99- Anúncio da Casa A. L. Garraux e Cia., publicado em número do Correio Paulistano datado de 

dezembro de 1877. 
Este anúncio permite que se tome conhecimento da grande variedade de artigos finos que poderia ser encontrada nesse bazar 
de luxo que era a Casa Garraux, artigos que iriam garantir um arremedo do modo de vida europeizado aos autoconfiantes 
membros aburguesados da nova sociedade paulista em formação. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (ESTADO). APESP. 
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100 a- Anúncio inglês de tinta esmalte, meados dos anos 1880. 

O ideal de mulher europeia de classe média na segunda metade do século XIX era aquele que fazia com que a dona de casa 
arranjasse tempo de se arrumar adequadamente para o marido e ainda de lhe preparar pequenas surpresas, renovando os 
móveis usados da casa, por exemplo, e conferindo um toque pessoal à decoração doméstica. César de Rainville na Corte de 
1880 já recomendava aos proprietários que solicitassem palpites às esposas sobre a distribuição da casa nova. Com a 
feminilização progressiva da decoração interna das residências paulistanas, já ia longe o tempo em que era o homem sozinho, 
como Antônio da Silva Prado (1816), que providenciava a aquisição de todo o recheio de seu futuro lar. 
FONTE:  BENTLEY. The Victorian scene: 1837 - 1901.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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100 b - Cromolitogravura com anúncio de mobiliário do final dos anos de 1870, mostrando a 

decoração típica de uma casa confortável, de gosto europeizado. 
Enquanto no anúncio anterior a jovem esposa se esforça para agradar ao marido, aqui a noiva, voluntariosa mas dissimulada, 
impõe suas condições: só se casa se o pretendente adquirir o tipo de mobiliário de sala de visitas que ela deseja, com madeira 
trabalhada e acessórios. 
Na ilustração veem-se alguns itens obrigatórios nas salas das casas das camadas superiores de então: piano de armário, 
cadeiras com a parte da madeira profusamente entalhada, grande jardineira sustentada por uma armação de gosto rústico, 
cavalete com o retrato pintado da dona da casa, mãe da jovem casadoura, e sobre o extenso tapete florido, provido de cores 
intensas, estende-se uma pele de animal, provavelmente de urso pardo. 
Preocupado com as imposições da moça, Cupido corre ao telefone, para remover de imediato o maior empecilho ao enlace 
matrimonial, demonstrando que a maior utilidade do recém-surgido aparelho de comunicação era facilitar o contato direto dos 
moradores com os fornecedores. 
FONTE: 
<www.percyandbloom.comdisplayShowImageimageUrl=storageshok8.jpg__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1311430778305shok8[1]> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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101- Dormitório francês, concebido e executado em 1882 pelo ateliê do ebanista francês Auguste 

Godin (1816-1883). 
No final do Império, os modelos de decoração dos dormitórios paulistanos provêm diretamente de Paris. Mesmo que a 
ambientação não atinja no seu conjunto a mesma elegância refinada dos interiores parisienses, é possível identificar nesta 
ilustração algumas peças de mobiliário citadas nos róis de anúncios de leilões publicados nos jornais paulistanos da época: 
leito Luís XV, com cortinado e cúpula; escrivaninha Luís XVI; armário com portas de espelho; pequena poltrona à fantasia (no 
fundo, à direita), baixa e acolchoada; peles de animais selvagens servindo de tapetes, etc. 
FONTE: PERROT, Michele (Org.) História da vida privada. São Paulo: Companhia das Letras, 1991 5v. V.4. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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102- Arrufos, pintura de Belmiro de Almeida (1858-1935), datada de 1887. 
Nessa altura do Império são os artistas – escritores e pintores – os que conseguem interpretar à perfeição a concepção 
burguesa do modo de vida doméstica ideal. Aloísio de Azevedo (1857-1913), no romance Filomena Borges (1884), Júlio 
Ribeiro (1845-1890) com sua personagem Lenita, de A carne (1888), e Belmiro de Almeida, com este quadro, reproduzem a 
ânsia de luxo, conforto e exotismo que começava a tomar conta das casas ricas do Brasil de então. A nova mulher ideal 
pertencente às camadas superiores da sociedade brasileira já não deseja ficar às voltas com filhos e escravos, estes últimos 
ora substituídos por criadagem assalariada e de origem europeia. Pretende pairar acima das rotineiras tarefas caseiras: 
recebe regularmente; enfeita a casa e a si própria para o marido; faz-lhe as vontades; amua-se e refugia-se num canto só seu. 
Afinal, a raiz etimológica da palavra francesa boudoir é bouder, mostrar-se mal humorada. 
Na imagem vemos tapetes e tapeçarias de cores sombrias a recobrir paredes, pisos e móveis. Há uma poltrona capitonnée 
guarnecida de franjas, e uma ventarola japonesa, detalhe que reforça o gosto por orientalismos revelado principalmente 
pela presença da otomana. Engana-se quem pensa que o desalinho da decoração é resultado dos atritos do casal; é antes 
parte essencial de uma arrumação que se quer casual. Na elegante Vila Isabel, nas Laranjeiras (Rio de Janeiro), a Princesa 
Imperial (1846-1921) mantinha uma decoração equivalente na biblioteca, conforme nos mostra fotos de Marc Ferrez (1843-
1923) datadas de 1886: piano de armário de viés, cadeiras estofadas, mesas cobertas com espessos tapetes, pesadas cortinas 
e papel de parede com tons escuros, vastas tapeçarias drapeadas revestindo parcialmente as paredes e, sobre essas 
tapeçarias, grandes quadros, providos de largas molduras douradas. 
FONTE: MUSEU Nacional de Belas-Artes.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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103- Anúncio de tapeçaria estabelecida na Corte, publicado em número do Correio Paulistano de 

novembro de 1886. 
Esta loja se anunciava em São Paulo aproveitando as facilidades oferecidas pela ferrovia São Paulo – Rio de Janeiro, em atividade 
havia quase 10 anos. 
A ilustração que acompanha o anúncio permite verificar o tipo de decoração então em moda, nada diferente do que era usado em 
qualquer habitação abastada da Europa ou da América do Norte. A ditadura do estofador era então implacável, e isso fica evidente 
na suntuosa e monumental cortina croisée e na pequena poltrona à fantasia, toda cheia de borlas, franjas e capitons. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (ESTADO).  APESP. 
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5.2 - Aplicados aos edifícios públicos 

 

                  Em São Paulo, foi bastante tardia a aplicação dos novos conceitos de higiene e 

conforto à concepção de edifícios públicos. Em virtude de uma série de circunstâncias, 

somente na segunda metade do século XIX é que se intensificou a realização de construções 

dessa ordem, entre elas algumas destinadas à saúde e à educação  duas finalidades para as 

quais as normas sanitárias internacionais eram justamente mais numerosas e precisas. 

                   Muitos estabelecimentos comerciais também começaram a aparecer na cidade por 

esse tempo e, sem dúvida, os melhores deles já se pautavam por aqueles dois conceitos 

fundamentais: higiene e conforto. Bom exemplo disso é o Grande Hotel (1876-1878), de que, à 

época da inauguração, na imprensa, se louvaram o confortável, o asseio e o gosto das 

acomodações1. 

                  Não se deve esquecer ainda que edifícios com fins utilitários, de caráter excepcional, 

construídos na Capital nos derradeiros anos do Império – alojamento de imigrantes, matadouro 

e quartel – procuravam decerto, da mesma maneira, seguir de perto os recentes padrões 

arquitetônicos adotados nos países mais desenvolvidos. 

 

5.2.1. Edifícios hospitalares 

 

 

                  Em 2011, tivemos a oportunidade de publicar no Informativo do Arquivo Histórico de 

São Paulo um pequeno estudo sobre os primeiros hospitais paulistanos2. A pesquisa fez aflorar 

tantos dados pertinentes ao assunto tratado aqui, que decidimos incorporar longos trechos 

desse estudo ao presente texto. No referido trabalho apontamos como o mais antigo projeto 

hospitalar destinado à cidade de São Paulo o risco do Hospital Real Militar, hoje depositado no 

Arquivo Ultramarino de Lisboa. Datada de c. 1799, a planta era de autoria do engenheiro 
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militar João da Costa Ferreira (1750-1822), havendo sido executada por solicitação do capitão-

general Antônio Manuel de Castro e Mendonça, então governador da Capitania de São Paulo 

(1797-1802) (fig.104).   

                A proposta de Costa Ferreira consistia numa ampla construção, cuja obra  chegou a ser 

iniciada no local onde mais tarde seria erguido o prédio da atual Pinacoteca do Estado de São 

Paulo, no bairro da Luz. A construção, porém, foi logo interrompida, permanecendo as taipas 

abandonadas por muitas décadas, provavelmente em razão do alto custo não só de sua 

execução, como da manutenção que exigiria o hospital quando estivesse em funcionamento. A 

análise que fizemos da referida planta parece-nos muito instrutiva, porque permite que 

identifiquemos algumas soluções simples e práticas empregadas pelos engenheiros militares 

portugueses durante a época do Iluminismo.  Talvez não fosse exagerado dizer que nesse 

projeto os padrões higiênicos estavam acima do nível então normalmente aceito no mundo 

lusitano para edifícios da mesma espécie. 

                   Examinando o projeto, levantamos a hipótese de que a orientação solar foi 

provavelmente um dos principais critérios empregados na organização da planta do 

estabelecimento hospitalar. De um modo geral, os diferentes compartimentos que 

compunham o prédio pareciam estar distribuídos de forma racional, conforme a necessidade 

de maior ou menor quantidade de insolação ou maior ou menor grau de umidade. Para a parte 

da construção tida como a mais desfavorável do ponto de vista do conforto ambiental, que no 

hemisfério sul é aquela direcionada para oeste, haviam sido relegadas não só as atividades de 

curta permanência, tais como depósito, latrinas e dispensa, mas também as atividades mais 

árduas, repulsivas e socialmente desprestigiadas existentes nesse gênero de instituição 

(cozinha, depósito de cadáveres e alojamentos de escravos, entre outras).  

                   Concebido como um amplo edifício em quadra, implantado em terreno plano, de 

vastas proporções, a repartição interna das alas parece ter sido feita de maneira a congregar 

atividades afins, beneficiando-as com o mesmo tipo de insolação.  

Assim sendo, temos que a “Enfermaria dos presos”, a “Enfermarias dos inferiores, e 

particulares”, a “Enfermaria dos feridos”, a |rea dedicada aos “Convalescentes” e a “Sala de  

Cirurgia”, entre outras divisões, ocupariam a ala leste, privilegiada por receber profunda 
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exposição solar na parte da manhã (orientação que a prática médica demonstrava ser a mais 

favorável, embora na época ainda fosse desconhecido o efeito germicida da luz solar).  

   A ala voltada para o sul, que bem poderia ter sido desprezada em razão de não se 

beneficiar com a osculação solar direta, a ela ao contrário havia sido reservada uma importante 

funç~o, a de dar abrigo { “Enfermaria do G|lico” (sífilis) e { “Enfermaria das Febres”. Os 

acometidos de doenças infectocontagiosas em geral apresentavam quadro febril intenso, 

devendo por esse motivo ser mantidos em local fresco, isolado das demais enfermarias. 

Ao norte, na parte mais ensolarada e seca do prédio, alojar-se-iam, entre outras peças, 

o “Armazém das Drogas”, depósito das subst}ncias medicamentosas manipuladas na botica, e 

o “Laboratório químico”. O armazém e o laboratório certamente muito se favoreceriam com 

essa localização, pois os fármacos empregados na composição das receitas médicas estariam 

assim menos sujeitos à deterioração causada pela umidade. 

                   Finalmente, na ala virada para oeste, desconfortável sobretudo durante o  verão, pela  

longa exposição ao sol forte da tarde, ficariam concentrados os serviços e as atividades mais 

desprestigiadas do hospital. Aí se agrupariam as “comuas” ou latrinas dos doentes, a casa de 

lenha, a “Casa dos mortos”, ou necrotério, a “Casa de Banhos” e a “Cozinha”, provida de um 

amplo fogão de alvenaria central. Em continuaç~o, seriam dispostas a “Enfermaria dos 

Escravos”; a despensa, com janelas abrindo para leste, para que n~o se estragassem os 

mantimentos com facilidade; a “Casa dos escravos serventes”, com aberturas voltadas para 

oeste (estes aqui bem prejudicados, ao menos que se considere que os negros saudáveis, por 

sua constituiç~o física, apresentem maior toler}ncia ao calor); a “Casa de Anatomia”, onde 

eram feitas as dissecações, com vãos prudentemente virados para leste, tal como os do 

necrotério, com o propósito de retardar a decomposição dos cadáveres que tivessem de ser 

examinados, e as “Comuas dos particulares”, cuja entrada deitava para o norte, com um 

pequeno vão voltado para oeste. Temos de admitir que a orientação prevista para essa última 

dependência parece de fato muito inconveniente. Afinal, supomos que, sendo as latrinas do 

hospital providas de fossas negras, as localizadas a oeste deveriam com o calor do verão 

tresandar fartamente, em consequência da fermentação dos dejetos acumulados no interior 

das fossas3 .  
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       Como afirmamos antes, as obras desse hospital chegaram a ser iniciadas, mas por 

algum motivo foram interrompidas e nunca mais retomadas. Para substituí-las ergueu-se um 

sobrado modesto, de medíocre aparência, com pátio interno de formato quase retangular, na 

rua depois chamada do Seminário, à beira da saída nordeste da cidade, na região conhecida 

como Acu (figs.105 a e 105 b). Essa construção, que funcionou como Hospital Real Militar de 

1802 até por volta de 1830, admitia apenas dez leitos4, enquanto o projeto de Costa Ferreira, 

segundo nossos cálculos aproximados, poderia atender por volta de 130! 5 

     Em 1811, o pequeno hospital do Acu tornou-se alvo de duras críticas, emitidas pelo 

físico-mor Dr. João Álvares Fragoso. Personagem que, três anos mais tarde, conseguiria criar 

um rigoroso regulamento para essa instituição. Com o novo estatuto, o hospital parece ter 

passado a funcionar a contento6. Tanto que, em 1819, a farmácia do hospital obteve uma 

menção elogiosa da parte do botânico francês Saint-Hilaire (1779-1853), em virtude de sua 

organização e eficência7. Mas, por volta de 1830, o estado da instituição já havia mudado 

radicalmente, sendo a construção a partir de então destinada a outras atividades, quartel e 

asilo de órfãs (Seminário das Educandas da Glória), sucessivamente 8. 

                   Ao longo da primeira metade do século XIX, outros hospitais seriam fundados na 

cidade de São Paulo. Nenhum deles, porém, adequadamente instalado. Em 1825, por exemplo, 

por iniciativa do presidente da Província Lucas Antônio Monteiro de Barros (1767-1851), que na 

ocasião também ocupava o cargo de provedor da Santa Casa de Misericórdia, foram 

estabelecidos o novo Hospital de Caridade e a Roda dos Expostos na antiga sede da Chácara 

dos Ingleses, localizada na saída sul da cidade, à beira do Caminho do Mar 9 (fig.106) 

O hospital da Misericórdia fora atraído para aquela parte da cidade em razão da 

presença do Cemitério dos Aflitos.  Como a instituição de saúde atendia basicamente pobres e 

escravos, nada mais lógico, e prático, que se estabelecesse nas proximidades do local onde 

esses infelizes eram habitualmente enterrados. Poupava-se assim com o transporte de 

cadáveres, uma atribuição tradicional das Irmandades de Misericórdia desde a sua criação, no 

final do século XV em Portugal (1498). 

               A casa da antiga Chácara dos Ingleses consistia num sobrado de características urbanas, 

com cinco vãos em cada nível da fachada. Chegou a ser habitada pela futura Marquesa de 
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Santos (1797-1867) na época em que conheceu o príncipe D. Pedro (1798-1834), entre 1817 e 

1822. Mas não tinha as condições necessárias para acolher um hospital. Por isso, em 1832, o 

marechal de campo Daniel Pedro Müller (1785-1841) foi instado a apresentar um risco para a 

nova sede do nosocômio da Santa Casa10. Para não se afastar do Cemitério dos Aflitos, o novo 

hospital foi erguido num canto nada distante da antiga sede, dentro dos terrenos da mesma 

chácara. Conduzir os doentes falecidos à sua última morada continuou sendo, portanto, uma 

tarefa fácil de cumprir para os funcionários do hospital, pois bastava atravessar a rua para que o 

cemitério de indigentes fosse alcançado. 

                  Inaugurada em 1840, a nova edificação destinada ao hospital da Santa Casa, ao que 

tudo indica, não chegou a apresentar qualidades muito superiores às da sede anterior. Talvez a 

única grande vantagem do edifício novo fosse o fato de se desenvolver num único pavimento, 

pois essa característica arquitetônica certamente facilitaria a execução das tarefas rotineiras do 

hospital.     

Poucas são as informações existentes sobre esse estabelecimento hospitalar, situado 

num trecho da futura Rua da Glória. Durante anos as suas instalações foram consideradas 

satisfatórias, mas um relatório de 1875, da autoria do Dr. Antônio Caetano de Campos (1844-

1891), revelou a verdadeira situação calamitosa da instituição11. 

Pelo desenho a bico de pena realizado pelo artista Augusto Esteves (1891-1966) 

(fig.107 a), constatamos tratar-se de um tosco casarão de taipa, constituído de piso térreo e 

protegido por ampla cobertura de telhas de capa e canal. Com o tempo, a sede do hospital foi 

submetida a um processo de expansão. A planta cadastral de 1881 mostra que naquela altura a 

projeção horizontal da construção englobava vários imóveis vizinhos (fig.107 b). E pela leitura 

do relatório de 1875, inferimos que o programa de necessidades original talvez estivesse 

constituído de portaria, salão de entrada, duas salas contíguas, capela, e 40 leitos, 

provavelmente distribuídos em duas enfermarias, uma para cada sexo. As latrinas eram 

certamente de tipo tradicional, com fossa negra, e a água, fornecida por um poço, localizado 

decerto à distância segura das latrinas no fundo do quintal12.  

                  Durante a primeira metade do Oitocentos, ainda seria criado em São Paulo o hospital 

dos Lázaros, ou antes um precário abrigo para leprosos, por iniciativa do governador Franca e 
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Horta 13. Em 1802, o governador adquirira do convento da Luz um remoto terreno, nas 

proximidades do Rio Tamanduateí, chamado da Olaria, toponímia que remontava ao século 

XVII, em razão de uma olaria construída na região do Guaré por Salvador Pires, conhecido 

construtor ativo na Piratininga quinhentista. O terreno foi doado pelo governador à Irmandade 

da Santa Casa de Misericórdia que aí ergueu, mediante donativos, uma construção paupérrima, 

descrita em 1833 como não sendo nem forrada nem assoalhada. Constava de dois correres de 

cubículos separados por um muro. Um deles destinados a homens e o outro a mulheres. A 

situação era tão crítica que no local não havia nem leitos nem roupas. Foi nesse reduto 

miserável que passaram a ser confinados os doentes de lepra que perambulavam pela cidade e, 

mais tarde, segundo Laima Mesgravis 14, os de toda a Província, em número muito superior à 

capacidade do lugar.  Deve ter sido reedificado algumas vezes, porém sem nunca perder a 

aparência de extrema precariedade, assemelhando-se antes a um casebre descuidado. Em 

1900 era descrito como uma casa baixa, “de construç~o antiqüíssima”, muito arruinada, tendo 

o aspecto de uma senzala das antigas fazendas. Em 1899, tinha 17 enfermos. Possuía uma 

capelinha dedicada a São Lázaro e esperava-se a remoção dos doentes para outro local15.  Só 

foi desativado em 1901, quando foram os hansenianos transferidos para o bairro do 

Guapira16(figs. 108 a e 108 b). 

                   Dessa mesma época provém também a criação do hospital de loucos. Em 1849, o 

governo provincial pressionou a Santa Casa para que também se encarregasse desses doentes, 

até recentemente confinados e acorrentados em celas imundas da cadeia pública municipal. A 

irmandade rejeitou a proposta, afirmando que, conforme rezava a lei, os loucos estavam sob a 

proteção do Juizado de Órfãos17. Viu-se então o governo provincial constrangido a resolver o 

problema dos alienados, assumindo a responsabilidade pela criação de um hospício para esse 

gênero de doentes. A nova construção foi instalada, em 1852, num terreno da Rua São João, 

esquina da Rua Aurora. Quatro anos mais tarde, porém, já necessitava de reparos e 

ampliação18. Em 1856, o arquiteto-medidor alferes José Porfírio de Lima (c.1810-1887) 

apresentava uma proposta de reforma para esse hospital. Pela planta até hoje existente, 

conservada no Arquivo Público do Estado, constatamos que o prédio era basicamente formado 

por um sobrado e alguns anexos. Uma longa galeria com 16 cubículos assoalhados, de taipa de 
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pilão e pau-a-pique, com entradas protegidas por um alpendre, estava então sendo sugerida 

pelo engenheiro prático Porfírio para a complementação do estabelecimento. Pelo que 

podemos observar na planta então executada não estava sendo proposto nada muito diferente 

do que uma espécie de senzala19 (fig.109). Ameaçando ruína, o hospital foi descrito em 1862 

como muitíssimo acanhado, sendo formado por uma casa de sobrado, onde no pavimento 

superior havia cinco salas, das quais a maior era destinada à administração, e as quatro 

restantes, pequenas, habitadas por alienados pacíficos. No térreo havia varanda (palavra talvez 

usada na acepção de sala de jantar), três quartos maiores, dos quais um servindo de despensa, 

e sete cubículos escuros e abafados, onde sem dúvida ficavam trancafiados os loucos furiosos. 

Num dos lados havia um telheiro, em que funcionava a cozinha20.  

                  No mesmo ano de 1862, o hospital de loucos foi transferido para a sede da Chácara do 

Fonseca. O prédio, anteriormente adquirido pelo governo provincial, recebera o Seminário de 

Educandas da Glória, e seria agora ocupado pelo Hospital de Alienados.  

                   A construção, que existe ainda hoje em situação de avançada ruína, era originalmente 

destinada ao uso residencial, possuindo um único lanço, de grandes proporções (25 vãos de 

extensão no segundo pavimento da fachada). Desde a instalação do hospício, nunca deixou de 

estar em processo de contínuo aumento. Em 1870, foi empreendida uma profunda reforma 

interna em sua parte principal. Dessa intervenção se conservam atualmente muitos traços, tais 

como, amplas portas de arco pleno e molduras internas, que revelam a influência de um rude 

Neoclassicismo.  

                  No tempo do presidente João Teodoro Xavier de Matos (1828-1878), em 1874, durante 

a abertura da Rua do Hospício, a cargo da Câmara Municipal e executada com recursos 

provinciais, aproveitou-se para arrasar o monte que se erguia fronteiro à construção, o antigo 

Morro do Saibro ou da Tabatinguera, e abrir um largo no local, com a justificativa de que a 

elevação, muito próxima da fachada do manicômio, o tornava insalubre, úmido e sombrio21. Ao 

longo dos anos 1870, 80 e 90, duas extensas alas, voltadas para o fundo, seriam erguidas, 

compondo uma enorme construção, provida de um gigantesco pátio central. A ala da direita 

estava destinada às mulheres e a da esquerda aos homens. 
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                  Na parte da frente do prédio ficavam a capela, a sala da administração, a sala da 

arrecadação, os dormitórios e a sala de visitas, onde se via o retrato de Frederico Alvarenga, 

por 28 anos administrador do hospício (a rua do antigo hospital leva hoje o nome desse 

indivíduo)22. O Hospital dos Alienados manteve-se no edifício da antiga Rua do Hospício até 

1903, sendo transferido nesse ano para as modernas instalações do hospício do Juqueri, cujo 

projeto foi elaborado pelo escritório técnico de Ramos de Azevedo. 

                  Em São Paulo, os indícios do higienismo começaram a ficar mais visíveis em meados 

do século XIX. Conforme vimos no Capítulo I, Periodização, desde 1849, a Câmara vinha 

aplicando recursos provinciais nas obras públicas sob a sua responsabilidade. Tudo então era 

ainda muito incipiente, mas aos poucos os trabalhos públicos iriam transformar a vida e a 

aparência da cidadezinha provinciana. A mudança mais significativa verificada nessa etapa 

ocorreu no tipo de calçamento usado nas ruas mais importantes da Capital, com a introdução 

do abaulamento do leito viário, apedregulhamento ou macadamização, construção de passeios 

e sarjetas laterais e, a partir de 1861, construção de um sistema subterrâneo de drenagem das 

águas pluviais. Essas obras públicas tinham sólido fundamento higiênico, na medida em que o 

revestimento das vias públicas as isolava do solo produtor de miasmas, e são em geral 

facilmente reconhecíveis nas fotografias de autoria de Militão Augusto de Azevedo (1837-

1905), tomadas entre 1862 e 1863. As constantes reivindicações de melhoramentos materiaes 

publicadas na imprensa diária paulistana sob a forma de cartas abertas enviadas pela 

população, testemunhava, portanto, uma nova postura frente à realidade urbana, que vinha 

desde algum tempo, sendo observável na própria capital do Império23. 

Esses reflexos estavam diretamente ligados à revolução higiênica desencadeada no 

Velho Continente a partir dos meados do Setecentos, fruto do Iluminismo e baseada em 

princípios neo-hipocráticos. Essa revolução, contemporânea da ascensão burguesa na Europa, 

e fundamentada em teorias médicas pré-microbianas que apontavam ser o meio ambiente 

fator fundamental para explicar muitas das doenças epidêmicas e endêmicas então 

conhecidas, manifestou-se na vida das pessoas de múltiplas formas, tanto no nível privado 

quanto no público: na valorização da cura pela águas minerais; na retomada do uso da água 

para o asseio corporal; na privatização das acomodações familiares no interior das residências; 
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no aumento dos pés direitos das construções, na introdução de espaço, ar e luz nos edifícios 

públicos e privados; no isolamento dos prédios em relação às divisas dos lotes; no surgimento 

de novas tipologias arquitetônicas (hospitais, asilos, prisões, quartéis, escolas, biblotecas, etc.) 

e na criação de novos partidos e na racionalização do espaço público, (calçamento de vias, 

arborização de logradouros, remoção regular do lixo, afastamento de atividades nocivas e 

incômodas dos centros das aglomerações urbanas, criação de cemitérios apartados das igrejas, 

etc.).  

                  Ao longo da década de 1850, a vida econômica da Província foi-se intensificando com 

os primeiros sinais de prosperidade demonstrados pela lavoura de café no Oeste paulista. A 

construção da ferrovia de Santos a Jundiaí (1860-1867) não foi apenas o resultado desse 

paulatino processo de enriquecimento, mas sobretudo a consequência da antevisão, por parte 

de capitalistas ingleses, dos grandes lucros que poderiam ser auferidos a partir da ulterior 

expansão da produção cafeeira paulista, propiciada pelo novo tipo de meio de transporte: 

rápido, seguro e eficiente. 

                  Definitivamente, o primeiro grande passo para a modernização das estruturas 

hospitalares na cidade de São Paulo, dado nesse período, consistiu na adoção de um novo 

método de construir. Não há dúvida de que a alvenaria autoportante de tijolos foi crucial para a 

melhoria geral do padrão das edificações da cidade, aí incluídos os hospitais. 

                  Como vimos na parte desta obra dedicada ao estudo das técnicas construtivas, a 

enchente ocorrida no início de janeiro de 1850 deixara os paulistanos assustados, pois em 

contato com a água da inundação várias casas de taipa de pilão tinham simplesmente vindo 

abaixo. Um engenheiro polonês enviou então um oficio à Câmara paulistana, exortando-a a 

dissuadir a população da cidade de continuar construindo com terra socada. 

 O processo de substituição do sistema construtivo nos edifícios comuns da cidade, 

desde então desencadeado, deu-se de forma que hoje seria praticamente impossível de ser 

reconstituída, mas no final dos anos 1850 já se viam algumas importantes construções oficiais 

executadas de acordo com a nova técnica de construção: a segunda ponte do Acu (1852); a 

segunda ala da Penitenci|ria, iniciada em 1854; a caixa d’|gua municipal da Rua da Cruz Preta 

(1857); o teatro de São José (1858-1864) e a ala mais recente do Seminário da Luz (1858-1860).        
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Na década de 1860, destacaram-se ainda as obras de reconstrução da ala situada na parte 

posterior do Palácio do Governo, a chamada ala presidencial (1862-1864), o complexo 

ferroviário da San Paulo Railway, constituído sobretudo de muros de arrimo, galpões e 

estações ferroviárias, executados entre 1860 e 1867, e o mercado municipal (1865-1867), 

erguido junto da várzea do Rio Tamanduateí. A partir de então, podemos considerar a taipa de 

pilão definitivamente abandonada na Capital, sobrevivendo apenas no erguimento de 

ocasionais muros divisores de lotes ou na execução de eventuais muros de arrimo.  

 Já tivemos ocasião também de comentar as então bastante avançadas recomendações 

higiênicas feitas em 1855 pelo médico Dr. Ernesto Benedito Ottoni, participante de uma 

comissão composta pelo Dr. Antônio Ribeiro de Almeida e Major Luís José Monteiro, que, num 

relatório apresentado ao governo provincial, dava conselhos sobre a futura sede do Hospital de 

Morféticos a ser construída em São Paulo: deveria ser uma casa assobradada (isto é, com um 

só pavimento, mas provida de porão), com alicerces de pedra até o nível do piso e paredes de 

tijolos (com exposição este-oeste, para benefício da insolação do edifício). As janelas seriam 

rasgadas até acima, certamente para evitar que os miasmas se acumulassem no alto da parte 

interna da edificação. Enquanto no nível do pavimento, haveria respiradouros que pudessem 

ser fechados ou abertos, à vontade, a fim de possibilitar a circulação do ar no interior da 

construção24.  

                  Como vimos páginas atrás, nos escassos equipamentos públicos erguidos durante a 

primeira metade do Oitocentos não chegaram, seguramente, a se incorporar nenhum dos 

princípios básicos de salubridade desenvolvidos pela medicina higienista. O Hospital Militar, 

inaugurado no Acu em 1802, o Hospital da Misericórdia (tanto a casa de chácara adaptada em 

1825, quanto a nova sede especialmente construída entre 1832 e 1840), o primeiro raio da 

Penitenciária em forma de panóptico, de realização tão arrastada quanto acidentada (erguido 

entre 1839 e 1851), e o matadouro municipal (1849-1853), de autoria do engenheiro alemão 

Carlos Abraão Bresser (1804-1856), formavam um conjunto de toscas edificações de taipa de 

pilão que décadas mais tarde estariam sendo condenadas por sua má construção e 

inadequação às funções a que se destinavam 25.  
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                  A única medida comum a esses edifícios na qual poderíamos reconhecer uma 

preocupação de natureza preventiva era a segregação de todos eles em relação ao núcleo 

urbano. Medida nem sempre eficaz, pois as construções situadas a sudeste eram 

constantemente varridas por ventos úmidos provindos da Serra do Mar que sopravam sobre a 

cidade, para a qual acabavam trazendo os ares contaminados pelos temíveis miasmas, 

conforme as teorias médicas da época. O matadouro apresentava ainda o agravante de lançar 

seus dejetos no Ribeirão Anhangabaú, cujas águas impuras vinham depois banhar o sopé da 

colina onde se levantava a Capital. 

                  É evidente que os princípios higiênicos resultantes das teorias médicas neo-

hipocráticas prevalecentes na segunda metade do século XIX contrastavam com os vigorantes 

em épocas anteriores. Antes, com a concepção de que as enfermidades eram produzidas pelos 

fenômenos atmosféricos ou cósmicos, tais como, maus ares, relâmpagos ou luz da lua e das 

estrelas, as pessoas tinham tendência a se recolher no interior das casas, mantendo-as 

hermeticamente fechadas, sobretudo à noite, com o fito de se subtraírem aos efeitos 

negativos do mundo exterior. Agora, com a teoria segundo a qual os pretensos “vapores”, 

emanados da terra, da água, da matéria putrescente ou dos corpos doentes, eram tidos como 

os principais agentes patogênicos, desenvolveu-se a concepção de que o combate às doenças 

deveria ser feito por meio da ventilação abundante e da continuada osculação solar. Ar e luz 

tornou-se, portanto, a nova e imprescindível necessidade. Antes, até as árvores podiam, 

eventualmente, constituir ameaças com suas sombras, vistas às vezes como perniciosas, talvez 

provocadoras de moléstias, sendo pouco desejável a presença delas em locais próximos dos 

espaços habitados 26. Agora, ao contrário, a presença das árvores era fundamental, porque 

proporcionavam oxigenação dos ambientes externos, em torno das construções. Também as 

flores eram bem-vindas, pois seus aromas agradáveis neutralizavam os agentes patógenos, 

constituídos de fétidos eflúvios. Mais tarde, a partir dos fins da década de 1870, as janelas dos 

dormitórios nas casas ricas serão providas de venezianas para garantir a permanente 

ventilação dos cômodos mesmo durante a noite. 

                  Essa mudança radical de atitude com relação à profilaxia, é que levou à adoção de um 

novo tipo de hospital na França em fins do século XVIII, no qual uma ventilação contínua em 
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todo o edifício deveria ser alcançada para evitar que o ar parado, saturado de miasmas, tivesse 

a chance de infectar os doentes em tratamento e as demais pessoas presentes no local. No 

relatório de 1875 dedicado ao velho hospital da Misericórdia, de autoria do Dr. Caetano de 

Campos, transparecem esses os novos conceitos, quando o médico afirma que após a reforma 

e limpeza empreendida na velha construção, havia sido acrescentado como novo benefício – 

além da rouparia, do depósito de cadáveres, de uma sala de operações e dos encanamentos de 

água e de gás – o ajardinamento dos terrenos adjacentes, o que não só veio aformosear o 

edifício, como transformar suas condições higiênicas27. Em outro ponto, reivindicava ele 

melhor ventilação da construção, com a abertura de óculos nos tetos das enfermarias e nas 

portas das salas. “Peço ar para meus doentes. É t~o pouco...” 28, rogava, porque sabia que nos 

novos hospitais de partido higienista a ventilação contínua era a chave do segredo para a 

queda vertiginosa da mortalidade observada entre os enfermos. 

                  Embora de forma discreta, é certo que ao menos alguns conceitos higienistas já 

comparecessem no Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência (1873-1876), cujas 

instalações foram tão apreciadas pela imprensa ao tempo de sua inauguração. O noticiário da 

época, porém, não se importou em esmiuçar os aspectos técnicos da construção, para nós tão 

relevantes; preferiu fixar-se em pormenores da decoração interna e generalidades, limitando-

se a afiançar que era excelente a situação sanitária do hospital. Tal fato é digno de lástima 

porquanto seria valioso poder conhecer em detalhes as condições de ventilação, iluminação e 

insolação, o esquema de circulação, o sistema de abastecimento de água e o de remoção de 

dejetos, existentes no edifício. Mas a constatação de que nada disso mereceu a atenção da 

imprensa na ocasião, parece indicar claramente que esses aspectos ainda não haviam sido 

assimilados pela opinião pública, não sendo considerados até então como de máxima 

importância para o bom funcionamento de um estabelecimento hospitalar.     

                  Um jornalista do Correio Paulistano na ocasião assim o descreveu: 

 

[...] 

Conquanto ainda não esteja inaugurado, tivemos occasião de vel-o    interiormente em 

um dos ultimos dias e sentimos a mais agradavel sorpresa.  
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Na entrada ha duas grandes salas, preparadas com admiravel elegancia quanto ao 

tecto e paredes as quaes são forradas de custoso papel azul com ramagens doiradas. 

Por emquanto ainda não estão com as competentes mobilas. 

Alem d’aquellas, ha a sala destinada a capella, da qual acha-se quasi concluido a [sic] 

altar, notando-se o cuidado e bom gosto que igualmente presidiram ao plano da obra. 

Está forrada com vistoso papel azul adornado de estrellas doiradas proprio para o 

brilhante effeito da capella. 

Aos lados, ha dois vastos corredores com doze grandes quartos, sendo que cada um 

delles acommoda facilmente quatro leitos, de maneira que só n’esse espaço apresenta 

capacidade para receber quarenta e oito doentes. 

A sala do refeitorio, ao fundo, é ampla e vistosa, e alem della ha outros compartimentos 

como dispensa, quarto de roupa, outros quartos, cosinha e etc., tudo acabado de 

maneira a tornar o hospital da beneficencia da sociedade portugueza um dos melhores 

do imperio. 

Alem dos commodos da casa ha uma grande área ou quintal, e em redor do edificio 

espaço sufficiente para um jardim. 

A sociedade portugueza de beneficencia de S. Paulo póde orgulhar-se de possuir um 

hospital digno de seus creditos, destinado a desempenhar, como em outras cidades do 

Brazil, importantissimas e filantropicas funcções.29 

 

 

                 Baseando-nos nas informações contidas no trecho acima reproduzido e em plantas de 

reforma apresentadas à Prefeitura em agosto de 191530, procuramos reconstituir em linhas 

gerais a primitiva disposição interna dessa instituição de saúde (figs.110 a e 110 b). 

                  Com 26 m de extensão, o prédio tinha sua vistosa frontaria neoclássica voltada para a 

Rua Alegre (atual Brigadeiro Tobias), da qual se separava por meio de um jardim fronteiro31. 

Um estreito lance de escada externo, que terminava num pequeno patamar, conduzia ao 

pavimento principal, onde a porta de ingresso dava passagem a um amplo vestíbulo. Uma vez 

no interior do estabelecimento, o visitante ou podia se dirigir a uma das duas grandes salas 

posicionadas à direita e à esquerda do saguão, ou então seguir em frente rumo à capela, cujas 

janelas deitavam para uma área central descoberta. (Tanto a forma da escada externa, como a 

posição da capela resultaram de modificação introduzida no projeto original pela mesa diretora 

do hospital em 1873, antes do início das obras, tendo sido feitas essas alterações com 

consentimento e aprovação do autor, o arquiteto português Cantarino, conforme atestam as 
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atas das sessões de diretoria32).  De cada lado da capela e projetando-se para a parte posterior 

do edifício, desenvolviam-se duas alas com seis grandes quartos cada uma. Nesses quartos 

eram acomodados os doentes em pequenos grupos, certamente separados por sexo conforme 

a ala (no artigo de jornal acima transcrito falava-se em quatro leitos por quarto). No fundo, 

disposto no sentido transversal, unindo as duas alas longitudinais, estava agenciado o 

refeitório, mais tarde transformado em mais uma enfermaria. As aberturas do refeitório que 

davam para a parte posterior da construção comunicavam-se diretamente com uma varanda. 

Protegida por uma cobertura apoiada em colunas de ferro, essa varanda, por meio de uma 

escada, estabelecia a ligação externa do primeiro andar com o pátio traseiro. Nos 

prolongamentos das alas que ultrapassavam o refeitório e delimitavam lateralmente o citado 

pátio, distribuíam-se vários compartimentos de serviço, essenciais ao funcionamento do 

hospital; o mesmo acontecendo com certeza com o porão. 

                  O partido adotado, com alas formando um grande retângulo em cujo interior se abria 

uma área de iluminação e ventilação, revelava extrema simplicidade na divisão dos cômodos – 

para não dizer certo simplismo. Com o tempo, foram crescendo as exigências do programa de 

necessidades a ser atendido pela instituição, tornando-se indispensáveis o aumento, a 

repartição ou a unificação de compartimentos, a adição de anexos e a abertura de novas 

janelas. 

                  Na mais importante dessas intervenções, datada do final do século XIX, promovida 

pelo benemérito de origem açoriana José Coelho Pamplona (1843-1906), a fachada foi 

ampliada para 42 m de largura, sendo revestida com uma pesada decoração externa de gosto 

eclético, na qual  se incluíam nichos em que se abrigavam figuras de destaque da história 

lusitana. Nessa ocasião foi, sem dúvida, acrescido um anexo ao flanco direito do hospital, 

reservado à sala de operações. O térreo, com tratamento arquitetônico externo dado aos 

porões, já estava todo ocupado nessa época, com cozinha, despensa, sala de refeitório para 

convalescentes, quartos de banho de chuva, vestiários, sala hidroterápica, e toilletes. Em 1915, 

procurava-se sobretudo aproveitar melhor a área do pavimento inferior, tendo sido necessário 

rebaixar o piso para aumentar o pé-direito dessa parte da construção.   
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                  O projeto original do edifício hospitalar, datado de 1866, era, como visto, de autoria 

do arquiteto Cantarino33 e, como é lógico, dificilmente um pretenso mestre de obras português 

estaria à altura de um encargo de tamanha responsabilidade. A esse respeito manifestou-se o 

engenheiro-arquiteto alemão radicado no Rio de Janeiro Luís Schreiner (1838-92) em 1880, ao 

constatar a insalubridade da maioria dos hospitais brasileiros de sua época. Indagando por que 

não eram corretamente adotadas as prescrições sanitárias tão pertinentes e já tão antigas  

pois remontavam a um plano especial criado na França em fins do século XVIII que permanecia 

plenamente válido  ele próprio respondia da seguinte maneira: 

 

Em verdade, póde-se explicar isso, si se toma em consideração que um desenhista, que 

não possue outros conhecimentos além de sua habilidade manual, ou um pedreiro ou 

carpinteiro, sem instrucção scientifica, se apresenta como architecto e é encarregado da 

construcção de edificios desta ordem, cuja importancia nem sequer comprehende.34 

 

    Não obstante estar eivado de evidentes interesses corporativos sempre em choque 

com os profissionais não qualificados, esse trecho não se afasta da verdade ao afirmar que 

eram os engenheiros os mais aptos, por sua formação científica, a enfrentar a crescente 

complexidade que o ato de projetar estruturas hospitalares vinha apresentando ultimamente, 

embora seja forçoso admitir que ser engenheiro não era condição suficiente, à vista do que 

dizia Casimir Tollet (1828-1899) a propósito da construção de hospitais (destacado higienista 

da época, o francês Tollet, embora qualificado com frequência como engenheiro, não passava 

de fato, ironicamente, de um mestre de obras muito inteligente e esforçado): 

 

Um construtor pode ser um sábio engenheiro, um arquiteto hábil, um artista distinto e 
ignorar esta ciência especial [...]35. 

 
Ainda relativamente ao hospital de que vimos tratando, temos notícia de um caso que 

não deixa de ser curioso. Na época em que se pretendia iniciar as obras de construção, a 

localização do edifício chegou a ser objeto de controvérsia, tendo o médico da Câmara 

Francisco Honorato de Moura dado um parecer contrário à realização do projeto num terreno 
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para isso adquirido pela Sociedade Portuguesa de Beneficência, terreno esse situado na Rua 

Alegre, esquina com a posteriormente chamada Rua da Beneficência36.        

                  Em fins de 1872, a sociedade se mostrava interessada em dois lotes situados na Rua 

Alegre, pois resolvera não levar adiante a ideia de construir o hospital na terra que possuía na 

Rua São João. Na primeira tentativa de compra, a instituição filantrópica decidiu-se por um 

terreno pertencente à antiga chácara do falecido brigadeiro Tobias (1795-1857), então nas 

mãos de seu filho Antônio Francisco de Aguiar e Castro (?-1905); a transação porém não deu 

certo. A seguir, recebeu uma proposta muito favorável do comendador Antônio de Aguiar 

Barros (1823-1889), futuro Marquês de Itu, dono do lote em que seria finalmente erguido o 

hospital. Não há dúvida de que o vendedor, ao fazer uma proposta irrecusável, tinha por 

objetivo atrair a construção do hospital para promover a valorização de suas propriedades37.  

Ao ser consultado a respeito da conveniência de levantar o hospital da Beneficência na 

Rua Alegre, o médico de partido emitiu um parecer decididamente desfavorável. Na visão dele, 

o novo local escolhido pela Beneficência estaria em breve totalmente ocupado por edificações 

residenciais e isso, além de configurar uma ameaça à salubridade do hospital que pretendiam 

construir, ensejaria que os futuros vizinhos se dessem mais tarde por incomodados e 

censurassem a imprevidência da concessão. Para melhor fundamentar seu parecer, recorreu o 

funcionário da Câmara à opinião do ilustre médico Ambroise Auguste Tardieu (1818-1879), de 

quem citava trecho do Dictionnaire d’hygiène publique et de salubrité (1852-1854). 

Primeiramente, tal como estava sendo proposto, e ao contrário do que prescrevia o sábio 

francês, considerava desnecessário que o hospital se situasse em lugar alto e ventilado, pois a 

Capital por sua situação elevada sobre o nível do mar e por sua climatologia especial permitia 

que se dispensasse esse cuidado. Concordava, em consequência, com o fato de que 

preferissem erguer o estabelecimento em local cortado por água corrente, ou acessível à 

derivação do encanamento existente (o que nos faz supor fosse o hospital abastecido pelo 

canal que levava água ao Jardim Público e que passava pelas imediações); insistia muito porém 

na condição expressa por Tardieu – e  que seria desconsiderada pela futura construção –, 

relativa ao posicionamento do hospital em sítio pouco povoado, onde houvesse ar puro e 

espaço, sem a agitação e o ruído da cidade. Apesar da coerência dos conceitos emitidos, de 
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acordo com a concepção médica da época, a Câmara, a quem era dirigido o parecer, 

pressionada sem dúvida pelos importantes personagens envolvidos na transação comercial, 

manteve-se insensível à argumentação científica e, em votação, acabou por deferir por 

unanimidade o requerimento apresentado pela sociedade beneficente interessada38. 

Esse episódio nos leva a cogitar que, já naquele tempo, maiores que o temor da 

contaminação dos ares inspirado pela presença inoportuna de um hospital construído muito 

próximo da área urbana eram as vantagens que essa presença trazia sob a forma de valorização 

das propriedades imobiliárias estabelecidas em seu derredor. Afinal, uma instituição deste tipo 

acabava, cedo ou tarde, atuando com um verdadeiro fator de desenvolvimento urbano da 

região em que se encontrava localizada. Tanto isso era verdade que, dois anos mais tarde, o 

coronel Rafael Tobias de Barros (1830-1898), futuro 2º Barão de Piracicaba, primo de Antônio 

de Aguiar de Barros, erguia, sem nenhum constrangimento, o seu vistoso palacete na 

vizinhança imediata do hospital, numa clara indicação de que em se tratando de questões 

fundiárias as recomendações médicas perdiam a precedência perante considerações de 

natureza econômica. 

 Aliás, não foi essa a única vez que especuladores atraíram um hospital para terras que 

pretendiam valorizar e parcelar. Em 1878, o português Antônio José Leite Braga, proprietário 

da antiga Chácara do Bexiga, então em processo de loteamento, também ofereceu um terreno 

nessa localidade para que a Santa Casa de Misericórdia construísse o seu novo hospital. E 

pouco depois (1880), membros da Família Pais de Barros, com interesses fundiários nas terras 

no Arouche – entre eles o mesmo Antônio de Aguiar Barros, futuro Marquês de Itu, que 

estivera envolvido anos antes no caso da Beneficência –, forçavam a transferência do futuro 

hospital da Misericórdia, que ia ser erguido na Bela Vista, para o lado sudoeste da cidade, na 

certeza de que a presença daquela instituição de saúde estimularia a ocupação urbana das 

áreas circunvizinhas; o que de fato, mais uma vez, acabou acontecendo39. O processo de 

urbanização em torno do hospital foi, aliás, tão rápido que, em 1900, Alfredo Moreira Pinto 

fazia restrições à localização da instituição, em razão de estar ela inserida em região já muito 

povoada40. 



 

                                                                                                                                                                Capítulo 5 - 635 

Sem sombra de dúvida, foi a partir dos últimos anos da década de 1870 que teve início 

uma nova etapa na construção de edifícios públicos em São Paulo, em especial de edifícios 

hospitalares. O relativo descaso com que era enfrentada a questão da saúde pública durante o 

Império, consequência entre outros fatores do liberalismo predominante na Constituição de 

1824, foi aos poucos sendo substituída por uma atitude mais responsável por parte das 

autoridades governamentais, que, durante a República, não hesitariam em lançar mão de um 

enérgico autoritarismo para conseguir alcançar seus objetivos salubristas. E a razão disso era 

que o interesse pela intensificação da corrente migratória para servir de mão de obra nas 

florescentes lavouras de café do Oeste paulista poderia sofrer sérios reveses, caso não fossem 

tomadas urgentes providências de natureza sanitária. A melhoria das condições da assistência 

hospitalar, então dedicada ao atendimento das faixas mais pobres da população, não deixava 

agora de ser assim outra faceta da política imigrantista. Pois, se, por um lado, denunciava a 

inquietação da camada senhorial com sua própria segurança higiênica, por outro revelava o seu 

mais vivo interesse pela reprodução da nova força de trabalho que então se constituía e que, 

dentro em breve, deveria substituir completamente a agora indesejável mão de obra escrava.  

Não era à toa que nos últimos tempos membros pertencentes à mais alta camada da 

sociedade paulistana passaram a participar ativamente da administração de entidades 

assistenciais. O caso da Santa Casa de Misericórdia é, sob esse aspecto, paradigmático. No 

século XVIII, os governadores portugueses da Capitania de São Paulo foram obrigados a ocupar 

a provedoria da irmandade como forma de favorecer o desenvolvimento da instituição. No 

século XIX, os primeiros presidentes da Província mantiveram essa tradição, para prestigiar 

uma confraria que de outra forma corria o risco de entrar em decadência. Mas a partir dos 

meados do Oitocentos, elementos da elite social da cidade passaram a fazer questão de 

participar da composição da Mesa da Santa Casa, rivalizando-se entre si em obras de 

desinteressada benemerência. Antônio da Silva Prado (1778-1875), Barão de Iguape, por 

exemplo, banqueiro e empresário muito rico, ocupou o cargo de provedor de 1847 a 1875. Sua 

filha ilustre, D. Veridiana (1825-1910), destacou-se nesse período por ter custeado a reforma do 

hospital da Glória, entre 1872 e 1875. E cinco anos mais tarde, 40 membros ligados à família 

rival dos Prado, os Pais de Barros, conseguiram entrar na Santa Casa como irmãos. Alguns 
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deles fariam grandes doações durante a construção do hospital no Arouche, alcançando com 

esse gesto cobiçados títulos nobiliárquicos do Império, enquanto três membros dessa 

prestigiosa família ocupariam a provedoria da Misericórdia entre 1886 e 1900, sem contar que 

mais um membro seria alçado ao cargo de provedor no ano compromissal de 1902-1903 e entre 

os anos de 1905 e 1917 41.  

 Uma das primeiras iniciativas desta nova fase, mais tarde representada pela criação da 

Inspetoria de Higiene provincial (1886)42 e do serviço de higiene (1888), foi a construção do 

Hospital de Variolosos (1879-1880), de iniciativa municipal. Localizou-se no Araçá, numa 

bifurcação do caminho dos Pinheiros, pouco adiante dos limites do rossio paulistano, tal como 

prescreviam as normas sanitárias estabelecidas para hospitais de doenças infecciosas. O seu 

plano foi feito desinteressadamente por um engenheiro de renome, Inácio Wallace da Gama 

Cochrane (1836-1912), formado na Corte, e desde alguns anos estabelecido na cidade43. 

Conforme constava do relatório do conselheiro Antônio Prado, (1840-1929) presidente da 

C}mara Municipal, lido perante os novos vereadores em 1881, o hospital fora “construido com 

todas as condições exigidas e collocado em excellente local” 44, o que significava dizer, em local 

retirado, alto e bastante ventilado, com ventos predominantes que levavam o ar infectado para 

longe da cidade. 

                  Deste hospital conhecemos a representação que dele fez o litógrafo francês Jules 

Martin (1832-1906) na época da construção do estabelecimento45 (fig.111 a), uma projeção 

horizontal que se vê numa planta publicada no relatório da Secretaria de Estado dos Negócios 

do Interior de 189446, uma projeção tardia visível no Mapa SARABrasil de 1930 (fig. 111 b ) e a 

zincogravura de autoria de Theodor Wendt, publicada na Revista Medica de S. Paulo nos anos 

iniciais da República47. O programa original do hospital pode ser reconstituído hoje a partir de 

informações veiculadas na impressa especializada por ocasião da conversão do pavilhão, 

conhecido desde então como o de n. 3, ao tratamento de doentes de escarlatina. O texto então 

publicado dizia: 

 

Pavilhão n. 3 – Escarlatina 
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 Compõe-se de um corpo central e duas alas lateraes. Nestas estão as enfermarias (duas 

de cada lado) para oito leitos cada uma. No corpo central ha um salão e dez quartos 

destinados a doentes de classe. Como no pavilhão n. 2 ha annexas a este [sic, por 

oeste] as mesmas dependencias destinadas á copa, sala de distribuição de dietas, 

refeitorio e dormitorios dos empregados do pavilhão. 48 

 

                  Tratava-se portanto de um edifício comprido, concebido no sistema linear, com duas 

enfermarias em cada ala lateral, uma para cada sexo, tendo um corpo central volumoso, 

ocupado por dez quartos para doentes pagantes e um amplo salão provido de um grande 

ventilador na cobertura. A esta construção se acrescia um apêndice de serviços na parte 

posterior, acessível a partir do corpo principal por meio de um passadiço. Embora protegido 

por telhado e paredes, esse passadiço estaria, sem dúvida, provido de algum dispositivo que 

permitisse a ventilação contínua de seu interior, pois, de acordo com a ótica higienista, só a 

ininterrupta ventilação dessa passagem iria impedir que a contaminação se alastrasse para a 

parte de serviços, onde repousavam os funcionários do hospital.  Da mesma forma, a função do 

grande ventilador existente no alto da cobertura era assegurar a permanente renovação do ar 

no interior do prédio principal, por meio de constante tiragem. 

    Ainda em 1894 eram consideradas pelo Secretário dos Negócios do Interior Cesário 

Mota Júnior (1847-1897) plenamente satisfatórias as condições desse hospital: 

 

uma construcção digna desse nome, vasto edificio em excellente posição, com bastante 

ar e luz, preenchendo perfeitamente o seu fim.49 

 

                  Tempos mais tarde, porém, esse prédio passaria por uma grande reforma, objetivando 

melhorar suas condições de salubridade. O telhado foi alterado, havendo sido retirado o 

ventilador original e substituído por uma área descoberta, cujo propósito seria elevar ainda 

mais o índice de renovação de ar na parte interna do hospital (fig. 111 b). Quanto aos 

respiradouros do porão, foram alargados, sendo substituídos por amplas aberturas em arco, 

que possibilitariam o acesso para a varredura regular do local, de modo a impedir, segundo a 

concepção higienista, o acúmulo de material infectado na parte inferior da edificação. Por fim, 
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o edifício foi derrubado em 195750, depois de ter perdido a ala esquerda com a construção anos 

antes do Instituto Adolfo Lutz (1940), posicionado ao lado.  

    No mesmo ano em que era inaugurado o Hospital de Variolosos (1881), de que 

acabamos de falar, principiavam-se as obras do estabelecimento hospitalar mais significativo 

da cidade, iniciado ainda na época monárquica, a nova sede do Hospital da Santa Casa de 

Misericórdia, cujo projeto foi selecionado num dos primeiros concursos exclusivos para 

engenheiros-arquitetos realizados na Capital (1879) (fig.112). O vencedor do concurso foi um 

engenheiro-arquiteto de naturalidade italiana, de nome Luís Pucci (1853-?), cuja presença na 

Província está documentada desde 1876, segundo consta. Em sua proposta adotou o sistema 

na ocasião tido como o melhor, diante dos resultados positivos que vinha apresentando no 

combate à mortalidade hospitalar: o sistema de pavilhões51.  

                  A origem desse sistema remontava ao século anterior, tendo sido recomendado por 

uma comissão nomeada pela Academia de Ciências de Paris nos últimos anos do Antigo 

Regime (1786). Só foi internacionalmente reconhecido após o sucesso alcançado pelo hospital 

Lariboisière, antigo Louis-Philippe, de Paris, projetado pelo arquiteto Martin-Pierre Gauthier 

(1790-1855) em 1839 e construído entre 1846 e 185452(fig.113). Florence Nightingale (1820-

1910), famosa enfermeira inglesa, ardente defensora da teoria miasmática, conhecia e 

recomendava esse sistema, considerando-o o que de mais aperfeiçoado havia para estruturas 

hospitalares de grande porte (Notes on hospitals, 1859)53. 

 No sistema pavilhonar, as enfermarias alojavam-se, em geral, em construções 

independentes de um único pavimento (no Lariboisière, porém, as enfermarias têm três pisos). 

Eram postas em comunicação por meio de longas galerias ou corredores e esses elementos de 

circulação formavam os lados maiores de um grande pátio central de forma quadrangular. Na 

frente desse pátio concentrava-se a administração; no fundo, erguia-se a capela e demais 

dependências. Os pavilhões partiam em ângulo reto dos dois corredores, para o lado de fora. 

Posicionados lado a lado, esses pavilhões eram separados por amplos jardins, que serviam não 

apenas para passeio dos convalescentes, mas sobretudo para promover a purificação da 

atmosfera nas imediações do estabelecimento hospitalar, por meio de permanente circulação 

de ar. 
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                  A proposta de Pucci não introduzia modificações nesse partido criado sob o influxo 

das teorias neo-hipocráticas, cuja grande vantagem, de acordo com os critérios profiláticos da 

época, era que as enfermarias recebiam abundante iluminação e insolação (no caso paulistano 

as janelas voltavam-se para leste e para oeste) e que a intensa circulação não permitia 

houvesse recantos com ar estagnado. E era isso que, conforme as pesquisas demonstravam, 

fazia cair vertiginosamente a taxa de mortalidade entre os doentes (fig.114). 

 Pucci, no memorial que fez acompanhar o seu projeto, indicava ainda outros aspectos 

positivos: 

 

evita-se com esta disposição o ajuntamento demasiado de doentes, formando cada 

enfermaria um pequeno hospital, com a vantagem que os commodos de serviço são 

communs a todos elles. Outra vantagem das salas isoladas e relativamente pequenas, é 

que se podem separar os doentes segundo as differentes enfermidades, e até em caso 

de doenças contagiosas pode-se segregar completamente uma ou outra enfermaria.54 

 

 
                  A comissão encarregada da organização do concurso para seleção do projeto do novo 

hospital, por meio de editais publicados em fevereiro de 1879 no jornal A Provincia de São 

Paulo, definiu o programa de necessidades da futura sede da instituição. Aparentemente, pela 

primeira vez eram arroladas de modo prévio as acomodações de um hospital em São Paulo, 

não deixando ao sabor do acaso ou da concepção do eventual projetista o estabelecimento das 

bases de funcionamento de um estabelecimento hospitalar. A comissão estava decidida a 

alcançar as condições ideais recomendadas pela higiene e o edifício hospitalar deveria ser 

planeado conforme “as regras e sistemas mais apropriados a esse gênero de construção”.        

                  Constavam do programa exigido: enfermarias para o número total de 200 a 250 leitos; 

sala de porteiro e recepção dos doentes; gabinete médico, sala de conferências médicas, sala 

de cirurgia e autópsia, cômodos para médico residente; farmácia; cômodos para dez irmãs de 

caridade (que já trabalhavam no antigo hospital da Glória desde 1872), enfermeiros e mais 

pessoal de serviço; rouparia; refeitório, sala dos convalescentes, despensa e cozinha; capela, 

sacristia, necrotério e cômodos para o capelão; salão da Provedoria, arquivo e dependências; 
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biblioteca; Roda de Expostos, cômodos para criação e educação dos expostos e ingênuos; casa 

de banhos e duchas; lavanderia; sala de trabalhos de costura e engomagem 55.  

                  Iniciado em 1881, o hospital da Santa Casa foi inaugurado inacabado em 1884. O 

jornal A Provincia de São Paulo, na edição de 2 de setembro desse ano descreveu o estágio em 

que se encontravam as obras:  

 

 

Ante-ontem na capella provisoria do novo hospital do Arouche fez-se a festa da 

visitação de Nossa Senhora. 

Por causa da mudança dos enfermos que estavam no velho hospital da rua da Gloria, a 

festa deixou de ser celebrada como tradicionalmente no dia 2 de Julho. 

A casa foi franqueada aos visitantes.  

Percorremos todos os compartimentos. 

 O edifício tem de dimensão 142 metros de frente 

 sobre 132 de fundo. 

 Ha uma parte principal na frente dividida em dous compartimentos, um para a 

administração do hospital, o outro para o asylo des expostos.  

Parallelamente á parte da frente ha oito raios destinados aos doentes. Pela sua posição 

satisfazem plenamente ás condições hygienicas; são arejados por todos os lados. 

 Apenas quatro destes raios estão promptos; os outros estão com os alicerces 

levantados. 

 Entre esses raios, que formam edifícios independentes e o corpo geral da casa ha um 

grande pateo . 

 A grande porta da entrada será construída nesste pateo e enfrentando á porta 

levantar-se-á a capella. 

A parte do edifício que estende-se por traz da capella já está com todos os commodos de 

serviço terminados. 

 Entre cada par de raios construir-se-á um jardim de 16 metros de largura. 

Cada raio compõe-se de uma enfermaria para 28 camas; uma sala com 4 camas para 

convalescentes, 2 quartos independentes para doentes de certa gravidade, um quarto 

grande para o enfermeiro, um dito de banho, duas latrinas e um lavatorio.  

Um portico geral, que dá para a rua, abre a communicação de todos os raios e 

dependencias da casa. 

A frontaria já está principiada; os alicerces elevam-se a 2 metros. 

 Estende-se um grande terraço por toda a frente das quatro enfermarias, donde se goza 

de excellente vista.  

O calçamento da frente será feito todo de pedra de cantaria. 

                                     O estilo das obras é gothico. 
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 Os corredores são abobadados. 

Os tectos não abobadados são forrados de estuque [na época as enfermarias dos 

hospitais dessa tipologia tinham tetos abobadados, preconizados por Tollet,mas 

contraditoriamente Pucci adotou nas enfermarias da Santa Casa tetos planos 

estucados]. Nesse trabalho não entrou madeira. 

Visitamos a pharmacia, a cosinha onde ha um excellente fogão, dormitorios de 

empregados, refeitorio, encontrando tudo na maior limpeza.  

 Alguns doentes, com quem conversamos, disseram que o tratamento é excellente. 

 Ha nas enfermarias 101 doentes; na casa dos expostos contam-se 36 creanças.  

Informaram-nos que approximadamente tem se despendido com as obras 410 contos. É 

de lamentar que desde já não hajam meios para concluil-as.56 

 

 

 

 O hospital da Misericórdia, erguido no Arouche, distinguia-se dos demais hospitais 

paulistanos até então construídos, não só por sua arquitetura, de inédito estilo gótico e 

baseada em princípios higienistas, mas pelos novos cuidados médicos que passaram a ser 

aplicados em suas dependências. Pelo programa de necessidades, vemos que já havia um 

médico residente no hospital a se dedicar integralmente aos pacientes, ao contrário do que 

acontecia antes, com os médicos fazendo apenas rápidas visitas aos doentes, entregues 

durante o resto do dia nas mãos de funcionários pouco competentes. Na Misericórdia, desde 

1872, o tratamento dos enfermos estava a cargo das irmãs de São José de Chambéry, irmãs de 

caridade pertencentes a uma congregação de origem francesa. E a partir dessa data os 

melhores facultativos de São Paulo estariam frequentando as enfermarias da Santa Casa como 

membros do corpo médico hospitalar.  

                  Em 1890, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho (1867-1920) foi nomeado médico do hospital. 

Logo alcançaria o cargo de Diretor Clínico, no qual se manteria até sua morte em 1920. 

Considerado o maior cirurgião paulista de seu tempo, sua admissão na Misericórdia coincidiu 

com as primeiras cirurgias antisséticas realizadas na cidade. Essas operações usavam o 

clorofórmio como anestésico e, conforme o testemunho de época, eram realizadas sob uma 

chuva de vapores fenicados, lançada por vaporizadores de Lister. Médicos e doentes ficavam 

banhados em soluções fenicadas e boricadas, em razão do zelo antisséptico que vigorava 
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então. Zelo só mais tarde atenuado, com o melhor conhecimento dos micróbios e do 

organismo humano57.  

   De acordo com o historiador Nikolaus Pevsner (1902-1983)58, respeitáveis obras 

europeias dedicadas à arquitetura hospitalar persistiriam na defesa do sistema pavilhonar 

ainda na passagem para o século XX. Ou seja, esse tipo de partido continuou legítimo, mesmo 

após a comprovação da teoria microbiana de transmissão de doenças.  

                   É o que ocorreu, por exemplo, com os hospitais projetados e construídos pelo 

engenheiro e arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928) durante a década de 

1890, o Hospital Militar (1895-1899) e o Hospital do Juqueri (1895-1898), ambos de estilo 

medievalizante e com enfermarias paralelas providas de abobadas ogivais, tal como 

recomendava o engenheiro sanitarista francês Casimir Tollet (fig.115).  

                 Embora os últimos 30 anos do século XIX tivessem sido cruciais para a consolidação da 

teoria germinal das doenças infecciosas – cujas pesquisas avançaram ao longo do século XIX, 

mas só se tornaram incontestáveis a partir das descobertas de Louis Pasteur (1822-1895) e 

Robert Koch (1843-1910) –, os partidos hospitalares inventados nos tempos das teorias neo-

hipocráticas continuaram ainda válidos por muito anos. As necessidades de constante 

ventilação e renovação de ar tanto no interior, quanto no exterior das instalações hospitalares, 

não foram alteradas imediatamente com as novas descobertas científicas, mesmo porque os 

resultados da profilaxia então adotada eram realmente positivos. 

   Retornando, contudo, à analise da sede do Hospital da Santa Casa paulistana, cujas 

obras continuavam inacabadas no início do século XX, cumpre observar que críticas a sua 

construção logo se fizeram ouvir: carecia de um pavilhão isolado para tuberculosos, uma sala 

especial de operações, fornos para desinfecção de roupas e uma maternidade que garantisse a 

saúde e o aumento da prole dos trabalhadores imigrantes, conforme salientava o jornalista 

Rangel Pestana (1839-1903) em 1885. Na ocasião, o Dr. Barreto, convocado por uma comissão 

da irmandade, fez questão de frisar que a construção não devia prosseguir 
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sem operar-se no plano geral da obra modificações que a colloquem de accordo com os 

principios actualmente correntes sobre casas desta natureza.59 

 

    A verdade era que os conceitos médicos mudavam rapidamente naqueles dias de 

revolução científica. Em 1902, um médico brasileiro ao descrever o edifício inacabado reparava 

que o mais avançado sistema hospitalar da época era o que preconizava o total isolamento dos 

pavilhões, conhecido como sistema de barracas60.  

                    Derivado dos conjuntos de barracas em que funcionavam os hospitais militares de 

campanha montados durante a guerra da Criméia (1853-1856) e a Guerra Civil Americana 

(1861-1865), – ou seja, quando ainda prevaleciam as teorias neo-hipocráticas –, esse partido 

passou a ser preferido na Alemanha61 e usado especialmente para hospitais de isolamento, 

tendo sido o escolhido para a realização do hospital deste gênero erguido no Araçá logo nos 

primeiros anos da República62. 

                     Antes de encerrarmos esta seção, porém, devemos aludir ao caso da clínica do Dr. 

Carlos Botelho, criada no bairro do Brás. Fato de grande importância, graças à 

excepcionalidade das circunstâncias que o acompanharam. Dr. Carlos José de Arruda Botelho 

(1855-1947) era o filho mais velho do rico Conde do Pinhal (1827-1901). Formou-se na 

Faculdade de Medicina de Paris em 1878, especializando-se em cirurgia. De volta da Europa, 

fixou-se em São Paulo, onde foi indicado para assumir o cargo de diretor clínico do hospital da 

Santa Casa. No mesmo ano, inaugura sua clínica cirúrgica no chalé onde morava no bairro do 

Brás, junto às margens do Rio Tamaduatei. Notícia publicada no jornal A Provincia de São 

Paulo,edição do dia 5 de agosto de 1884, p.2, nos dá conta da cerimônia de inauguração do 

estabelecimento e faz rápida descrição das acomodações desse que deve ser considerado o 

primeiro hospital particular criado na América Latina, onde eram realizadas operações em salas 

assépticas, segundo o método de Lister, do qual o Dr. Botelho foi introdutor em São Paulo. O 

instituto não só realizava operações, mas tratava de moléstias crônicas por meio de duchas e 

eletricidade e corrigia defeitos físicos por meio de operações e uso de aparelhos. Pela legenda 

da fig.224 a, podemos ter uma pálida idéia de como funcionava essa excepcional casa de 

saúde.   
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5.2.2. Edifícios escolares 

 

 Paralelamente às primeiras construções hospitalares projetadas por engenheiros, 

segundo regras higiênicas internacionalmente reconhecidas, surgem na cidade as primeiras 

edificações destinadas ao ensino, por obra tanto da iniciativa particular como da 

governamental.  

Até então as instituições de ensino existentes na cidade se estabeleciam em prédios 

em geral mal adaptados a essa finalidade. Assim como a Academia de Direito, fundada em 

1827, acomodara-se em salas e celas do velho convento franciscano, as escolas particulares, à 

medida que foram sendo fundadas, ocuparam antigas residências, especialmente as de amplas 

proporções: o Colégio Berthet, por exemplo, mencionado em 183863, sediava-se num vasto 

casarão com mirante de dois andares, sito na Rua da Consolação, prédio que depois veio a ser a 

residência do boticário e vereador Lúcio Manuel Félix dos Santos Capelo e, mais tarde, do 

fazendeiro Adolfo Júlio de Aguiar Melchert 64(fig. 136 a); o Colégio União, por usa vez, 

anunciava, em 1867, estar ultimando as reformas do “antigo palacete” do brigadeiro Tobias na 

Rua Alegre, n.1, endereço em que se achava instalado desde 184965 (figs.116 a e 116 b), e o 

Colégio Moretzsohn ocupava a sede da antiga chácara do 1º Barão de Piracicaba (1891-1876), 

anteriormente palácio episcopal e em origem sede da chácara de Miguel Carlos66 (figs.117 a e 

117 b ). Muitos outros colégios particulares poderiam ser ainda citados, todos funcionando em 

sobrados e casas de chácaras, que necessitavam muitas adaptações para poder corresponder 

ao regime de internato oferecido aos alunos nesses estabelecimentos. Reformas e adaptações 

essas, muito provavelmente realizadas sem o menor critério do ponto de vista da iluminação, 

da aeração, da acústica e da visibilidade. 

    E a situação da Corte em 1880, tal como retratada por Joaquim José Amorim 

Carvalho, não era em nada diferente: 

 

Há no Brasil extraordinária e quase absoluta falta de casas apropriadas a 

estabelecimentos de educação, com os cômodos e disposições convenientes. 
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Desse gravíssimo inconveniente ressentem-se não só as instituições particulares, senão 

também as públicas e nacionais, que deviam servir de modelo. [...]. 

Quão triste é a perspectiva da Escola de Medicina, que hoje funciona em duas casas, e 

que ainda há bem pouco tempo tinha aulas de manhã na rua da Misericórdia e de tarde 

na rua do Areal! 

Como é ridícula a secretaria da Instrução Pública e casa dos exames! 

Onde e como funciona a Escola Normal!? [...]67 

 

    Em São Paulo, o primeiro edifício expressamente construído para educação foi a sede 

de uma instituição secundária, fundada sob o regime seguido nos Estados Unidos68: a Escola 

Americana (1875-1876). Lamentavelmente sobre ela quase nada sabemos. Temos ideia de seu 

aspecto externo graças a uma velha fotografia (figs.118 a e 118 b): tratava-se de um sobrado 

muito simples, isolado no interior do terreno, lembrando com seus tijolos à vista e sua 

aparência honesta e despojada, sem nenhum compromisso com revivalismos estilísticos, 

algumas residências da classe média norte-americana. Os planos, aliás, tinham justamente 

essa procedência, assim como parte do material de construção e até os móveis. Poucas 

informações há, porém, sobre seu programa. O pavimento superior estava reservado para o 

internato feminino e o andar térreo para o externato misto, onde se distribuíam “confort|veis 

salas de aula”. Os móveis escolares haviam sido adquiridos em Boston, da firma Chair & Desk 

Co., em 187269. Supõe-se que por ter vindo pronto da América do Norte o projeto obedecesse a 

normas de conforto e higiene observadas naquele país. Um anúncio encontrado no almanaque 

de 1890 participava que a escola fora construída e montada com todos os “acessorios 

modernos”70. 

   Contemporâneo da Escola Americana é o primeiro edifício escolar levantado pelo 

governo provincial, em comprimento da lei n.55 de 30 de março de 1876. Este diploma legal 

determinava que fossem edificados prédios apropriados para escolas provinciais e o próprio 

inspetor de obras públicas, um jovem havia pouco graduado e doutorado nos Estados Unidos, 

Elias Fausto Pacheco Jordão (1849-1901), encarregou-se pessoalmente desta importante 

missão. 

  Em 20 de agosto de 1876 o Correio Paulistano noticiava: 
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Edificios escolares  Recebemos o  Projecto typo simples de escolas primarias da 

provincia de São Paulo  elaborado na repartição de obras publicas desta capital, e 

impresso na Imperial lithographia do sr. Julio Martin. 

Consta o mesmo projecto do desenho não só da fachada como também do repartimento 

interno de taes edificios, que aparecem inteiramente convenientes ao fim a que são 

destinados, visto que ahi se acham observadas as condições necessarias sob o duplo 

ponto de vista artistico e hygienico.71 

 

   Três dias depois o mesmo jornal aditava à matéria anterior a informação de que estava 

sendo construído um edifício escolar provincial no Campo dos Curros, o que evidentemente era 

engano, pois é sabido que a primeira escola de primeiras letras foi erguida no então chamado 

Campo do Arouche72 (figs.119 a). 

Em novembro de 1876, um jornalista do Correio Paulistano visitava as obras em 

andamento: 

 

Casa para escola. A que se está construindo, sob as vistas do sr. dr. inspector de obras 

publicas, nos terrenos cedidos pelo sr. dr. Rego Freitas no Campo do Arouche, já vae em 

andamento promettido. 

Já se acham levantadas as paredes e feita a divisão interior. Ao que parece ha de ficar 

um edificio se não de luxo, ao menos com as precisas commodidades para o fim a que se 

destina. 

Contém elle salas inteiramente separadas para aulas dos meninos e das meninas, sendo 

esses commodos de bom tamanho, arejados e claros; sala para pequena biblioteca, etc. 

Consta-nos que o sr. dr. Elias Fausto, digno inspector das obras publicas, pretende 

mandar fazer os móveis e utensilios como os que são usados nas escolas dos Estados 

Unidos, os quaes ao par da commodidade tem tãobem a  elegancia. 

Consta-nos ainda que o governo pretende mandar construir mais uma casa para escola 

no largo de S. Bento, em terrenos cedidos gratuitamente pelo D. Abbade do Mosteiro. 

Se conseguissemos ter duas escolas duplas na freguesia da Sé, uma na da Consolação, 

outra na da Santa Ephigenia, e mais outra na do Braz, com bons professores, seria um 

verdadeiro beneficio feito pelo governo em favor da instrucção publica da capital, e que 

poder-se-hia ao depois estender ás outras povoações do interior.73 

 

Ao que tudo indica, o governo provincial estava mesmo decidido a construir uma 

escola modelar, pois é flagrante a discordância entre a descrição do edifício em obras (figs.119 
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b e 119 c) e a triste realidade das demais escolas primárias públicas da Capital, cujas 

instalações eram em geral deixadas a cargo dos próprios professores, que até mesmo arcavam 

com o aluguel do imóvel onde elas se acomodavam. 

 No início de 1876, um relatório retrospectivo publicado na imprensa denunciava o real 

estado das escolas públicas, estado que a lei n.55, aprovada três meses mais tarde, tentaria 

atenuar: 

 

Emquanto ao que respeita ás condicções materiaes das escólas, o que ha, só é digno de 
lastima e censura. 
É curioso o proceder do governo em tal sentido. 
Nomeia o professor, dá-lhe um ordenado que mal chega para não morrer de fome, e 
impõe-lhe a obrigação de abrir uma aula em tal rua ou em tal bairro, sem perguntar se o 
professor tem casa, sem indagar porque meios ha de elle prover-se de uma sala. 
O professor procede em consequencia. Como é pobre, o [sic , por e] escasso o ordenado, 
installa a escóla em uma saleta qualquer, contanto que seja barato e lhe não absorva o 
ordenado. A título de mobilia procura dois ou tres bancos de páu, uma cadeira para si, 
uma meza aonde  ao menos possa encostar os cotovelos e tomar notas, um póte e uma 
caneca, quasi sempre a ferula pendente da porta, aí temos armado o alcatifado 
palacete da instrucção!74 

 

    A denúncia prosseguia com um desfiar de mazelas: cerca de quarenta crianças 

agrupavam-se nesse ambiente obscuro, com a luz filtrada por rótulas, e durante quatro ou 

cinco horas respiravam ar viciado e poeira em meio a um ensurdecedor berreiro, arruinando 

assim “a saude, cansando a intelligencia, matando a vontade de aprender, a natural 

curiosidade infantil e a paciencia...” 

    N~o admira que diante deste quadro de horrores o “projecto typo simples de escolas 

primarias” fosse, na concepç~o do político e jornalista Américo de Campos (1835-1900)75, 

destinado a verdadeiros “palacetes para escolas”. 

  A inauguração da escola do Arouche deu-se em 1877. A Provincia de São Paulo ao 

comentar o evento, assim descreveu a construção: 

 

INSTRUCÇÃO PUBLICA 

Festa Escolar 
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No domingo realisou-se a festa inaugural e bençam do edificio construido para escólas 

no bairro do Arouche, em um terreno para esse fim doado pelo dr. Rego Freitas. 

É o primeiro exemplo de um edificio expressamente levantado para tal fim, e com as 

acommodações apropriadas. 

A casa, de bonito aspecto, limpa, arejada e mobiliada convenientemente, divide-se em 

dois compartimentos independentes, sendo um para o sexo masculino, outro para o 

sexo feminino. 

Foi construida, como já dissemos, sob a planta do dr. Elias Fausto e debaixo de sua 

imediata direcção. 

Cada compartimento, além do salão destinado á escóla, possui outras acommodações, 

um pequeno jardim, poço, etc. 

O salões escolares tem bancos-mesas, feitos na fabrica do Ypanema, pelo systhema 

americano, e dá cada um delles franca acommodação a mais de 70 alumnos.76 

 

                  Naturalmente o governo provincial conferia grande importância ao projeto então 

realizado; o significado atribuído ao empreendimento pode ser convenientemente apreciado 

pelo brilho social da festa de inauguração. Conta-nos a reportagem acima citada que ela foi 

animada pela banda de música dos educandos artífices e entre os presentes contavam-se o 

próprio presidente da Província, Dr. Sebastião Pereira (1834-1881), o bispo diocesano, D. Lino 

Deodato (1826-1894), representantes da imprensa, pessoas da melhor sociedade, entre as 

quais algumas senhoras, e um representante do Instituto Politécnico de São Paulo (seu 

presidente), o engenheiro França Leite (1837-1885). 

   Analisando a documentação iconográfica relativa a esse edifício desaparecido é 

possível formular hipóteses sobre a razão de tanto entusiasmo. A par das novas condições de 

higiene e conforto, até então quase inexistentes nas escolas paulistas77, a construção exibia 

certos refinamentos incomuns. Além da presença de porão e platibanda, que denunciava 

àquela altura uma edificação de bom padrão construtivo, exibia paramentos externos de tijolos 

aparentes, e uma fachada bem interessante, adornada, como já observado, com elementos 

decorativos do Gótico Perpendicular inglês; símbolos arquitetônicos que vinculavam 

indelevelmente essa pequena construção a tudo que existia de mais moderno: o mundo 

cultural anglo-saxão78. José Jacinto Ribeiro79 chegou a afirmar que o próprio projeto da escola 

viera dos Estados Unidos, o que é facilmente desmentido pelas notícias divulgadas pela 
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imprensa na época de sua construção. O fato, porém, é que o aspecto externo da escola 

tornava tal equívoco plenamente justificável. 

     Com um projetista formado em Cornell, é muito provável que a escola seguisse 

padrões ianques de higiene e conforto. Recordemo-nos que o próprio autor do projeto chegou 

a determinar fosse ela equipada com móveis de desenho igual aos das escolas da América do 

Norte. Suposição inclusive que não é só nossa, pois o professor Hugo Segawa já havia notado 

que 

 

Elias Fausto deve ter considerado em seus projetos escolares normas assimiladas em 

sua formação norte-americana.80 

 

  E que aspectos do projeto escolar teriam sido contemplados por essas normas 

estrangeiras? O engenheiro Antônio Paula Freitas (1843-1906), ao justificar os planos de sua 

autoria para duas escolas primárias da Corte, concebidas na década de 1880, afirmava: 

 

foi o nosso principal empenho [procurar] não só executar uma construção sólida e 

apropriada aos seus fins, como atender na distribuição interna, disposição e preparo dos 

móveis, aos melhoramentos ultimamente discutidos e firmados nos diferentes 

congressos, que na Europa se preocuparam expressamente de tão importante assunto. 

Se nem todos os preceitos ali adotados como sãos e essenciais harmonizam-se com as 

condições naturais do Brasil, há todavia muitos que, sendo independentes das 

condições climatéricas de cada país, ou modificados convenientemente, não podem 

deixar de ser aceitos e respeitados como indiscutíveis, e únicos capazes de conciliar 

eficazmente o desenvolvimento das faculdades intelectuais da criança com o das 

faculdades físicas. 

As boas condições de luz, ar, acústica, a comodidade dos alunos e os exercícios 

corporais alternando com o trabalho da inteligência, eis, em poucas palavras, os 

elementos essenciais para o completo estabelecimento de uma escola primária.81 

 

   Freitas atribuía também muita importância ao aspecto exterior da arquitetura escolar. 

Referindo-se a seus próprios projetos, argumentava: 
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A disposição exterior do edifício é de estilo simples e modesto, sem todavia imprimir-lhe 

aparência pobre e triste. 

A simplicidade e a modéstia não excluem a elegância nem a graça. 

A escola, como qualquer outro edifício, obedece aos preceitos da arquitetura; tem 

também seu sentido moral, do mesmo modo que o templo, as academias, o teatro e 

outros edifícios. 

Não basta que o professor procure instruir pela palavra ou pelas lições os alunos que lhe 

são confiados; ele deve visar mais alto, inculcando aos alunos princípios de que 

guardemos a lembrança, e que sejam o guia de toda a sua vida, e provocando as 

impressões exteriores em auxílio do trabalho intelectual. Ora, nenhuma impressão é, 

para os alunos, tão durável e eficaz como a do meio em que vivem e, portanto, a escola, 

onde eles passam a infância, essa fase da vida humana em que as impressões são vivas 

e fortes.82 

 

 Em nossa opinião, Elias Fausto teria feito suas essas palavras. Provavelmente eram 

preceitos e propósitos semelhantes a esses que lhe dominavam o espírito ao idealizar o projeto 

tipo simples para as escolas primárias paulistas. 

Entretanto, o entusiasmo inicial logo arrefeceu. As outras duas escolas primárias que à 

do Arouche se seguiram, a da Luz e a da Rua de Santo Amaro (ambas de 1878), não 

mantinham, nem de longe, os mesmos padrões construtivos nem os de higiene e conforto e de 

estética presentes na primeira escola construída. A da Rua de Santo Amaro é até hoje 

existente, ao contrário da Escola da Luz, há muito desaparecida e que, ao que se saiba, 

praticamente não deixou registros iconográficos (fig.120). Pelas notícias que se tem de 

ambas83, datadas de seus primeiros anos de funcionamento, não passavam de toscas 

construções sem as menores condições de salubridade. A da Luz situava-se no fundo de uma 

propriedade particular (solar do Barão de Três Rios) e em suas proximidades havia um largo 

esburacado e uma vala aberta em que corria o esgoto da penitenciária. A da Rua Santo Amaro, 

erguida em terreno cedido pela Baronesa da Limeira, em região afastada da área urbanizada, 

apresentava má divisão interna, janelas sem vidraças e sua implantação no terreno era 

simplesmente péssima (fig.121 a a 121 e). 

  A propósito dessa segunda escola, já arruinada em 1883, assim se expressava o 

inspetor da instrução pública, Artur César Guimarães: 
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Construída sobre terreno profundamente cavado dos lados e do fundo, a umidade 

proveniente dessa causa já o tem estragado ao ponto de não servir para a escola do 

sexo feminino cuja professora com razão abandonou o compartimento do fundo.84 

 

 
 O motivo para tratamento tão distinto dado às três escolas de primeiras letras 

construídas na Capital entre 1876 e 1878 parece-nos muito claro. As intermitências na linha de 

atuação das administrações governamentais da era imperial, não muito empenhadas em 

estabelecer rigorosos programas voltados para as várias questões de ordem pública, entre elas, 

a questão educacional, talvez elucide adequadamente o mistério. Não devemos esquecer, 

também, que o Arouche vinha sendo objeto de atenção por parte de muitos personagens da 

alta sociedade paulistana da época, personagens particularmente interessados no 

desenvolvimento urbano dessa região, interesse que conseguiria atrair anos depois a 

construção do hospital da Santa Casa para aquelas paragens. Provavelmente, depois de 

erguida a escola do Arouche, dissolveu-se a pressão política que teria exigido do governo a 

realização de escolas provinciais com alto padrão de construção. A localização extremamente 

desfavorável dos terrenos cedidos por particulares, nos casos das Escolas da Luz e da Rua de 

Santo Amaro, pode muito bem ter levado o governo da Província a se desinteressar em 

executar o projeto básico concebido por Pacheco Jordão, preferindo encomendar outros 

projetos, mais baratos e de evidente qualidade inferior. 

   Analisemos o projeto da escola de Rua de Santo Amaro: sabemos que sua área 

útil era menor que a do Arouche; sua distribuição interna tida como má, conforme denúncias 

da época, e suas janelas originalmente desprovidas de vidros. E o que é mais revelador: não 

dispunha nem de porão nem de platibandas; seu aspecto exterior pouco diferindo das 

edificações paulistanas tradicionais (ainda que de tijolos), com pilastras dóricas ou toscanas a 

realçar as esquinas da construção85 (figs. 121 a a 121 e). 

É verdade que acerca da Escola da Luz nada de concreto podemos afirmar. Contudo, 

críticas que remontam ao tempo de sua execução, qualificavam-na de “construcç~o modesta”, 

sem fazer acompanhar essa express~o do adjetivo compensador “elegante”, o que ocorria 

sempre com a primeira escola provincial realizada, da qual se gabava o aspecto “artistico”. Isso 
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tudo parece portanto evidenciar que a Escola da Luz, no que respeita aos padrões construtivos, 

estaria muito mais próxima da escola da Rua de Santo Amaro do que da escola do Campo do 

Arouche.  

Em suma, podemos assegurar que Pacheco Jord~o, inspetor de obras públicas, “como 

homem ilustrado e conhecedor dos progressos internacionais de sua |rea de atuaç~o”86, 

dificilmente se teria dado ao trabalho de realizar projetos tão insignificantes. Deve ter passado 

a tarefa a um subordinado seu, o capitão Azevedo Marques, por exemplo, engenheiro 

responsável pelo 1o Distrito de Obras Públicas, no qual se incluía a Capital87. 

    Mas não só de escolas primárias carecia a Província de São Paulo, era 

necessário criar também institutos de instrução secundária. Ainda em 1876 o cidadão J. L. 

Artus88, de nacionalidade suíça e antigo morador de Itu89, expunha nos jornais um esquema 

rudimentar de estabelecimento deste tipo. Na sua concepção, o programa de um colégio 

provincial poderia ser satisfeito com uma sequência de salas a contornar os três lados de um 

grande pátio de forma retangular. 

                   Anos depois (1882), a continuada ausência de liceus levou a oposição republicana a 

obter na Assembleia a aprovação de uma lei dando outra destinação ao produto das loterias do 

Monumento do Ipiranga. De acordo com a visão positivista que então prevaleceu, seria erguida 

uma escola agrícola no Ipiranga, e aplicados os recursos angariados em estabelecimentos de 

ensino e formação de patrimônios para sustentá-los90. Não tendo sido essa lei sancionada pelo 

executivo provincial, que se recusou a fazê-lo , a Comissão de Obras do monumento, em 

consenso com o presidente da Província, resolveu mudar de planos, abandonando a ideia de 

construção de um edifício grandioso no local onde foi declarada a Independência e instituíndo 

um concurso com dupla finalidade: selecionar o melhor projeto para a execução de um  

modesto edifício destinado a liceu, a ser localizado no bairro da Luz, e fazer o mesmo para um 

magnífico monumento comemorativo a ser erigido no Ipiranga. 

                  O concurso para a sede do que ficou conhecido como Liceu Ipiranga realizou-se no 

segundo semestre de 1884; os dois primeiros colocados, em ambas modalidades, foram 

premiados, mas um acordo entre a Comissão de Obras e a presidência da Província  anulou o 

certame, retomando o  ostentoso projeto do engenheiro italiano Tomás Gaudêncio Bezzi 
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(1844-1915), como se nada houvesse acontecido91. Uma lei de março de 1885 autorizou o 

governo a empregar a renda das loterias do Ipiranga na construção de um estabelecimento de 

ensino científico, conforme o plano dos institutos técnicos da Inglaterra, da França, da 

Alemanha e dos Estados Unidos92. Ou seja, o Legislativo conferia ao projeto do palácio-

monumento –  primitivamente destinado a asilo de crianças desvalidas –, outro fim 

educacional a que ele arquitetonicamente não correspondia, como fatos ulteriores acabariam 

por demonstrar93. 

   O que de inusitado aconteceu na realização do concurso para a sede do Liceu Ipiranga  

foi seu extravasamento pela grande imprensa, através de uma polêmica que se estabeleceu 

entre os participantes e certos críticos (quase todos ocultos sob pseudônimos ou mantidos no 

anonimato) que insistiam em tornar públicas suas opiniões sobre alguns dos projetos 

concorrentes. Este incidente reveste-se de grande importância na medida em que revela certo 

interesse dos leitores por assuntos ligados à arquitetura, como também permite que se tenha 

uma ideia da cultura arquitetônica predominante entre os engenheiros então atuantes na 

Capital. (E não só na Capital, pois se sabe que desse concurso tomou parte Ramos de Azevedo, 

estabelecido naquela altura em Campinas, e provavelmente dele também devem ter 

participado profissionais radicados na Corte.) 

  De todos os projetos arquitetônicos expostos ao público numa sala do Banco de 

Crédito Real, um se sobressaiu, até pelo próprio pseudônimo do autor: Ar e Luz. 

Estilisticamente filiava-se à Renascença italiana: 

 

estylo de architectura em que o artista vae buscar elementos nos demais estylos 

antigos, estabelecendo, entretanto, entre elles, a unidade e a harmonia, e apropriando-

se ás exigencias das construcções modernas.94 

   

 Explicação totalmente condizente com o pragmatismo formal que vinha 

caracterizando o Ecletismo internacional nas últimas décadas do Oitocentos.  

   Com seu projeto, o autor acobertado pelo pseudônimo Ar e Luz – binômio inspirado 

pelas teorias neohipocráticas que valorizavam enormemente esses dois elementos, 
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reconhecidamente necessários para a saúde humana – atraiu ainda a atenção de um leitor não 

identificado, que notou latrinas a cada andar, o que parece não haver sido previsto por nenhum 

dos outros concorrentes. E para esse novo crítico, também do ponto de vista formal esse 

projeto tinha suas virtudes; depois de várias considerações de natureza estética, sentenciou: 

 

É este o projecto que melhor soube subordinar a architectura exterior, as [sic, por ás] 

exigencias do destino do edificio, satisfazendo assim o programma da Renascença.95 

 

 Mais tarde, quando a polêmica já degenerava em acusações mútuas, às vezes de 

indiscreto caráter pessoal, surge Lineu a tornar públicos seus conceitos sobre os diversos 

projetos. Segundo ele, os planos de Ar e Luz baseavam-se nos colégios, liceus e escolas 

politécnicas da Alemanha, da Suíça, da Noruega e da Dinamarca e era a proposta que a seu ver 

merecia ser premiada96. 

   Também o concorrente Independência quando se viu injustiçado por críticas 

tendenciosas, publicou em A Provincia de São Paulo uma longa resposta em que defendeu o 

partido e o esquema distributivo de seu projeto. Apoiando-se na opinião abalizada do 

experimentado arquiteto Félix Narjoux (1836-1891), autor de escolas públicas em Paris, 

procurou demonstrar a vantagem de serem evitadas escadas em projetos escolares. E por ter 

sido criticado pelo posicionamento das janelas em algumas salas, foi buscar uma lei que então 

regulava a construção das escolas públicas na Bélgica, para justificar a disposição que lhe 

parecia mais adequada a sua proposta97. 

   Em 4 de dezembro de 1884 foi finalmente divulgado o resultado do  malogrado 

concurso: o primeiro lugar ficou para Independência (Ramos de Azevedo), e o segundo para Ar e 

Luz, pseudônimo do engenheiro-arquiteto de origem alemã Mateus Häussler98. 

    Na realidade, nos últimos anos da Monarquia, ar e luz convertera-se na verdadeira 

pedra de toque da arquitetura em todas as suas variedades funcionais, sobretudo nos edifícios 

hospitalares e escolares. A higiene tornara-se de fato a obsessão do século. E as discussões 

desenroladas em jornais de 1884 já haviam deixado isso bem claro, pois não se hesitou em 
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aludir às últimas palavras de Goethe (1749-1832) mehr Licht para advogar a salubridade das 

novas construções. 

 A propósito dessas noções de higiene escolar que tanto obsedavam os espíritos, 

Segawa99 transcreveu um relevante documento apresentado ao Congresso de Instrução 

Pública realizado na Corte em 1883, resultado da profunda e vigorosa discussão havida na 

época acerca dos assuntos educacionais. Aí estavam expressas todas as boas normas 

condicionadoras do projeto arquitetônico de uma escola de instrução primária, secundária ou 

profissional: localização em terreno seco e ventilado, e longe de ruídos; emprego de materiais 

de construção maus condutores de calor e não higroscópicos; ingressos e áreas de circulação 

amplos e desimpedidos; fácil acesso à luz e ao ar; jardim anexo para a prática de exercícios; 

constante renovação de ar; boa distribuição de luz; elementos arquitetônicos e mobiliário 

conformados às proporções dos corpos infantis. 

    Como muito bem observou Segawa100, atingia-se o ocaso do Império com um razoável 

e bem sistematizado repertório de conhecimentos relativos à arquitetura de escolas  assim 

como relativos à arquitetura hospitalar, conforme vimos. Alicerçados em recente prática 

europeia e norte-americana, puderam os engenheiros em atividade no Brasil desenvolver 

paulatinamente a sua própria experiência nessas esferas de atuação, ainda pouco conhecidas, 

entregando-se com afinco às raras oportunidades  nem sempre de muito valor ou de muito 

alcance  que a situação reinante oferecia. 

 Da mesma forma que em muitos outros domínios da atividade humana, seria 

necessário esperar pelo advento da República para que novo élan levasse adiante as conquistas 

básicas então alcançadas. 
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O desejado, feliz e rapido avultamento desta população pela imigração, não póde 
deixar de acarretar certa ordem de perigos e graves necessidades para a saude publica, 
como os que sempre determinam direta e indiretamente as subitas diferenças nas 
densidades dos povos, e conseguintemente faz sentir que a natureza, compromissos e 
importancia de serviços de higiene nesta provincia, envolvem tanta responsabilidade e 
tanto se destacam, que os seus encarregados não devem e nem podem ter qualquer 
outra ocupação mais, além da perene tarefa pela saude publica, sendo por esta mesma 
razão indispensavel se montar, manter e completar a repartição de higiene, e duplicar-

se a remuneração que percebem os seus quatro membros componentes,  o que tudo 
está muito de acôrdo com as necessidades e com as grandes rendas da provincia. 
Invoco, pois, toda a proteção e justo apoio de V.Excia. para esta repartição. 

 

 

Citado por: 

SÁ. Notas á margem dum relatorio. p.75. 

No ano anterior, em 1886, fora assinado novo contrato de imigração, responsável por trazer para São 

Paulo noventa mil europeus em apenas três anos. Cf.: 

DEAN, Warren. A industrialização de São Paulo. 4ed. São Paulo: Bertrand Brasil, 1981. p.42. 

43 - A respeito desse engenheiro, ver: 

RIBEIRO. Chronologia paulista. V.1. p.325 e 326 (nota n.1). 

44 - Id., ibid., p.325. 

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

n.1552  Cr. 

              46- MOTTA Junior. Relatorio apresentado ao Senhor Doutor Presidente do Estado de São Paulo pelo Dr. 

Cesario MOTTA Junior, secretario d’Estado dos Negocios do Interior em 28 de Março de 1894.  São Paulo: 

Vanorden, 1894. entre p. LIV e LV. (Planta dos Hospitaes de Isolamento de S.Paulo, 1894. esc. 1:200). 

47- AS NOSSAS gravuras. Revista Medica de São Paulo. Serviço Sanitario de São Paulo. São Paulo: 

Imprensa Oficial, v.3, n. 3, 174-183, 1900. Ver imagem no alto da p. 177. 

           48- Id., Ibid. p. 171 

           49-MOTTA Junior, op.cit.,.p.LII. 

           50-NASCIMENTO, Silvia Haskel Pereira do; PIRES, Elaine Munis e SANTOS, Gabriela Aparecida dos. 

Pavilhões do Hospital de Isolamento do Instituto Adolfo Lutz. In: Processo COMPRESP 2003- 0.093.705-5 

(referente ao tombamento dos remanescentes do antigo Hospital de Isolamento). 

 51- As informações sobre os sistemas hospitalares em uso no século XIX foram obtidas  em: 

SCHREINER, op.cit., passim. 

PEVSNER, Nikolaus. A history of building types. London: Thames and Hudson, [198-].        p.150 a 156. 

LAMI. Dictionnaire encyclopédique et biographique de l’industrie et des arts industriels. V.5 . p. 671 e ss. 

(Verbete Hôpital). 

MIGNOT, Claude. L’architecture au XIXe siècle. Fribourg: Office du Livre, 1983.p. 212 a   236. 

     52- PEVSNER, op. cit., p.154. 

     53- Loc.cit. 



 

                                                                                                                                                                Capítulo 5 - 660 

     54-PUCCI, Luiz. Descripção do Projecto para a Santa Casa de Misericordia de São Paulo, 1879. Apud.   

CARNEIRO, op.cit., V.1, p.333. 

  55-SANTA Casa de Misericordia de São Paulo. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 1.º de fevereiro de 1879.   

Apud. CARNEIRO, op. cit., p.321 a 323. 

56-SANTA Casa de Misericordia.  A Provincia de São Paulo. São Paulo, 2 de setembro de    1884. Apud. 

CARNEIRO, op.cit., v.1, p. 340 e 241.   

57-CARNEIRO, op. cit,. p.458 a 460. 

   58- Ver nota n.49.                 

59-SANTA Casa de Misericordia. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 25 de julho de 1885. Apud. 

CARNEIRO, op.cit., p.343 e 344. 

60- FAUSTO, Oliveira. L’hôpital de la Misericordia { S~o Paulo. Revista Medica de S.Paulo. S~o Paulo, no 

10, 375-378, out. 1902. Apud. CARNEIRO, op.cit., p.347. 

61-MIGNOT, op. cit., p. 225. 

62- Ver o respeito desse último hospital, por exemplo: 

        SEGAWA, Hugo. Construção de ordens. São Paulo: dissertação de mestrado, FAUUSP, 1988. p.191 e ss. 

63- ANNAES, 1838-1839. p.154. 

64 - CAMPOS. Quatro moradias paulistanas do tempo do Império. p.8 e ss. 

65 - INSTRUCÇÃO primaria e secundaria... Correio Paulistano. São Paulo, 17 de abril de 1867. p.4. 

  COLLEGIO União... O Liberal. São Paulo, 27 de janeiro de 1863. p.4. 

   66- COLLEGIO Moretz-Sohn. ALMANACH... 1884. p.567. 

67- CARVALHO, Joaquim J. de A. Memoria historica do Collegio Meneses Vieira. Rio de Janeiro: Typ. 

Gazeta de Notícias, 1880. p.16 e 17. Apud. SEGAWA, op. cit., p.92. 

68 - CAMPOS, Americo de. A cidade de S.Paulo em 1877. p.4. 

69 - GARCEZ. O Mackenzie. p.60. 

70- ALMANACH... 1890. p.16 (Annuncios). 

71 - EDIFICIOS escolares. Correio Paulistano. São Paulo, 20 de agosto de 1876. p.2. 

72 - EDIFICIOS escolares. Correio Paulistano. São Paulo, 23 de agosto de 1876. p.2. 

73 - CASA para escola. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de novembro de 1876. p.1. 

                74- RETROSPECTO 1875 (parte IV). A Provincia de São Paulo. São Paulo, 13 de janeiro de 1876. p.1. 

               75 -  CAMPOS, Americo de, op.cit., p.3. 

              76-   INSTRUCÇÃO Publica. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 20 de junho de 1877. p.1. 

  77-   À época, as grandes exceções eram dois colégios particulares: o Culto à Ciência, de Campinas (1873), e 

a Escola Americana, de São Paulo (1876). 

        78- Na Corte durante aqueles anos estava sendo erguido um edifício de estilo semelhante, porém com 

resultado formal bastante diverso. Nele figuravam as mesmas sobrevergas características. Tratava-se 

da sede da Imprensa Nacional erguida entre 1874 e 1877 por Antônio Paula Freitas (1843-1906), no 

“estylo gothico-inglez”. Cf. : 

        FABRIS. Ecletismo...  p.45 (il.16). 

79- RIBEIRO, op.cit., V.2, P.1, p.668. 

80- SEGAWA, op.cit., p.94. 



 

                                                                                                                                                                Capítulo 5 - 661 

          81- FREITAS, Antonio de Paula. Architectura escolar: Escola e officinas da Imperial Quinta de S. Cristovam. 

Revista dos Constructores. Rio de Janeiro, 1 (7), 97-101, ago. 1886. Apud. SEGAWA, op.cit., p.95. 

82 - Id., ibid. 

Sobre a conveniência arquitetônica em edificações escolares ver nota n. 52 de O Historicismo e o 

Ecletismo., 7.3. 

83 - As informações que se seguem foram colhidas em: 

WOLFF, Sílvia F.S. Espaço e educação. São Paulo: Dissertação de mestrado, FAU USP, 1992. p.96. 

Não concordamos porém com a autora em suas conclusões a respeito das três escolas provinciais. 

84- GUIMARÃES, Arthur C. Relatorio de Instrucção Publica, 1886. p.3. Apud. WOLFF, op.cit., p.107. 

85 - Wolff propõe uma reconstrução gráfica dessa escola com platibandas (p.103), mas isso é desmentido por 

um outro documento por ela publicado à p.104. Trata-se de uma planta de reforma, e nela se observa 

claramente a linha pontilhada correspondente à projeção dos beirais do telhado a contornar as paredes 

externas do edifício.Ou seja, no edifício não existiam platibandas originalmente. 

86 - Id., ibid., p.111. 

87 -  Foi, aliás, esse engenheiro Azevedo Marques, decerto o responsável em 1870 pelo projeto  e construção 

da nova caixa d’|gua (edifício de simplória aparência neocl|ssica), quem recebeu a obra concluída da 

escola da Bela Vista. Cf.: 

RELATORIO, 2 de fevereiro de 1870. p.35. 

RELATORIO, 5 de novembro de 1870. p.14. 

RELATORIO, 7 de dezembro de 1878. p.33. 

SÃO PAULO. DIM (DPH). Arquivo de Negativos. Neg. n.l658  Cr. 

88 - ARTUS, J.L. Necessidade de um Collegio Provincial de S.Paulo. Correio Paulistano. São Paulo, 26 de 

fevereiro de 1876. p. 2 e 3. 

89 - MAPPA de Itu. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de fevereiro de 1875. p.3. 

90 - Ver nota n .67 da seção O Historicismo e o Ecletismo., 7.3. 

91 - Ver nota anterior. 

92 - RELATORIO, 15 de fevereiro de 1886. p.97. 

[COLLEÇÃO DE LEIS E POSTURAS MUNICIPAES PROMULGADAS... NO ANNO DE 1885]. [São Paulo: 

?, 1885?]. p.29. 

93 -  Raffard em 1890 criticava não só a redução imposta ao projeto de Bezzi pela comissão responsável pela 

construção do monumento, como também fazia observações desfavoráveis às salas escuras como 

alcovas, acessíveis por meio de portas diminutas. Cf.: 

RAFFARD, op. cit., p.92 e 93. 

94 - CARTA de Ar e Luz. Correio Paulistano. São Paulo, 27 de setembro de 1884. p.2. 

Ver outras informações sobre este concurso na seção O Historicismo e o Ecletismo, 7.3. 

95 - CONCURSO do Ypiranga. Correio Paulistano. São Paulo, 9 de outubro de 1884. p.2 e 3. 

96 - CONCURSO do Ypiranga. Correio Paulistano. São Paulo, 25 de outubro de 1884. p.2. 

97 - MONUMENTO do Ypiranga. Projecto Independencia, I. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 16 de 

outubro de 1884. p. 2. 

         ______. Projecto Independencia II. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 17 de outubro de 1884.p.2. 

98 - CONCURSO do Ypiranga. Correio Paulistano. São Paulo, 4 de dezembro de 1884. p.1. 



 

                                                                                                                                                                Capítulo 5 - 662 
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104 - Projeto do Hospital Real Militar de São Paulo, autoria do engenheiro militar João da Costa 

Ferreira, 1797.  
FONTE e REPRODUÇÃO: PORTUGAL. Arquivo Ultramarino de Lisboa. 
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105 a - Hospital Real Militar de São Paulo, construído no Acu e inaugurado em 1802. Pormenor de 

aquarela de autoria de Debret, 1827. Acervo Coleção João Moreira Garcez, São Paulo, Brasil. 
                        No centro da imagem vemos a construção grosseira do hospital, composta de dois corpos em ângulo obtuso, acompanhando o 

alinhamento irregular da estrada. A fenestração diferente em cada corpo indica que o edifício foi provavelmente erguido em 
duas etapas.  
FONTE: LAGO, Pedro Correa do. Iconografia paulistana no século XIX. São Paulo: Metalivros, 1998. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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105 b - Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia Cantareira 

e Esgotos. Em destaque, a projeção horizontal do velho hospital militar de São Paulo. 
              FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 

                                         REPRODUÇÃO DIGITAL 
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                          106 - Sede da Chácara dos Ingleses, em frente ao Cemitério dos Aflitos. Na casa funcionou a partir de 

1825 o Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Aquarela de Edmond Pink (1802-?), 1823. Acervo de 

Artes da Bovespa, São Paulo, Brasil.   
                                    FONTE: LAGO, Pedro Correa do. Iconografia paulistana no século XIX.   
                                    REPRODUÇÃO DIGITAL 
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107 a - Antigo Hospital da Santa Casa de Misericórdia, segundo bico de pena de Augusto Esteves 

(1891-1966), datado de 1943. 
Construído entre 1832 e 1840, de acordo com planta fornecida pelo marechal Müller, o hospital da Rua da Glória 
provavelmente não se afastava da tradição de precariedade sanitária que então prevalecia nesse gênero de instituição, muito 
embora os relatórios da irmandade elogiassem a ordem e o asseio vigentes no hospital. Sabe-se, entretanto, que na década de 
1870 reinava no edifício um terrível estado de desorganização e desaparelhamento. 
Segundo velhas plantas cadastrais, a projeção horizontal da construção mostrava um longo retângulo com dois puxados 
posteriores, destinados sem dúvida aos serviços do hospital. Conforme relatórios, inferimos que o programa de necessidades 
original incluía portaria, salão de entrada, duas salas contiguas, capela, e 40 leitos, provavelmente distribuídos entre duas 
enfermarias, uma para cada sexo. As latrinas eram certamente de tipo tradicional, com fossa negra, e a água, fornecida por um 
poço localizado no pátio.  
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 

 

 



 

                                                                                                                                                                Capítulo 5 - 668 

 

 

 

 

 

107 b - Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia Cantareira  

e Esgotos. No interior do círculo, a projeção horizontal do velho hospital da Rua da Glória. 
               FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 

                                         REPRODUÇÃO DIGITAL 
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108 a e 108 b - Reconstituição gráfica do Hospital dos Leprosos, em fins do século XIX (planta e 

perspectiva), segundo Roberto Grünwald, sem data. 
FONTE: SÃO PAULO (Estado). Assembléia Legislativa. SÃO PAULO: A imperial Cidade e a Assembléia Legislativa Provincial. São Paulo: 
Divisão do Arquivo Histórico, 2005. 

                  REPRODUÇÃO DIGITAL 
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109 - Planta do terreno, e edifício que serve de Hospicio de alienados..., datada de 15 de junho de 

1856, assinada pelo engenheiro civil da Província José Porfírio de Lima, encarregado das obras da 

Capital. Desenho aquarelado. 
Desde 1852, o hospício dos alienados achava-se instalado num terreno da Rua São João, esquina da Rua Aurora. Poucos anos 
mais tarde, porém, já necessitava de reparos e ampliação. Em 1856, o arquiteto-medidor alferes José Porfírio de Lima 
apresentou uma proposta de reforma do prédio. Pela planta até hoje existente, conservada no Arquivo Público do Estado, 
constatamos que o hospício era basicamente formado por um sobrado e alguns anexos. Uma longa galeria com 16 cubículos 
assoalhados, de taipa de pilão e pau-a-pique, com entradas protegidas por um alpendre, foi então proposta pelo engenheiro 
Porfírio de Lima para a complementação do estabelecimento. Pelo que podemos observar na planta, o que estava sendo 
sugerido não era nada muito distante de uma espécie de senzala, em que ficariam confinados os loucos furiosos. Ameaçando 
ruína, o hospital foi descrito em 1862 como muitíssimo acanhado, sendo formado por uma casa de sobrado, onde no 
pavimento superior havia cinco salas, das quais a maior era destinada à administração, e as quatro restantes, pequenas, 
habitadas por alienados pacíficos. No térreo havia varanda (palavra talvez usada na acepção de sala de jantar), três quartos 
maiores, dos quais um servindo de despensa, e sete compartimentos escuros e abafados, onde sem dúvida ficavam 
trancafiados os loucos furiosos. Num dos lados havia um telheiro, em que funcionava a cozinha.  
No mesmo ano de 1862, o hospital de loucos foi transferido para a antiga sede da Chácara do Fonseca, à margem do Rio 

Tamanduateí.  . 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (ESTADO). APESP 
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110 a e 110 b - Reconstituição gráfica aproximada da fachada e planta do piso principal originais do 

Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência (1873-1876). Desenhos do Autor, executados 

com técnica digital, 2010, a partir de planta datada de 1915, conservada no AHSP. 
Nossa reconstituição da planta original baseou-se nas plantas de reforma apresentadas à Prefeitura de São Paulo em 1915, 
embora essas plantas já documentassem um edifício bastante alterado, com remanejamentos e ampliações realizados para 
atendimento da crescente complexidade do programa de necessidades do hospital. Por estar muito desfigurada, a primitiva 
repartição dos compartimentos de serviço – e sua identificação – não pôde ser recuperada com precisão, tendo sido apenas 
possível reconhecer os acréscimos, graças à menor espessura das paredes autoportantes existentes no fechamento do quarto 
lado do pátio posterior (lado oeste). Também as peças situadas na parte da frente do edifício (salas e capela) haviam sofrido 
ampliação ou tiveram sua destinação primitiva modificada ao longo do tempo. 
Importa notar que o partido adotado para o hospital não se afastava muito do de um palacete neoclássico: peças de recepção, 
na frente; capela, na parte intermediária (introduzida pelo conselho do hospital na época da construção do edifício); quartos a 
seguir. No fundo, sala de jantar, ou refeitório, em posição transversal, conjugada com uma varanda, e dependências de serviço, 
localizadas em apêndices. 
No térreo, com aparência de porão, estariam alojadas, provavelmente, peças destinadas a atividades de curta permanência. 
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111 a - Hospital da Câmara, ou de Variolosos. Desenho de Jules Martin, por volta de 1880. 
           Este pequeno hospital, construído no Araçá entre 1879 e 1880, cuja planta era de autoria do engenheiro ferroviário carioca Inácio 

Wallace da Gama Cochrane (1836-1912), inicia uma nova etapa na história da assistência hospitalar em São Paulo, agora 
especialmente preocupada em atender a população imigrante, que rapidamente se multiplicava na Capital. A construção 
assobradada (isto é, com porões) estava provida de um pórtico metálico na entrada e no ponto mais alto do telhado havia um 
ventilador, responsável pela constante renovação de ar no interior do edifício. Na parte posterior havia um apêndice de serviço 
ligado ao corpo principal por um passadiço coberto.  

         FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo Seção Arquivo de Negativos 
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111 b - Pormenor do Mapa SARA Brasil de 1930 (folha 50/13, escala 1:1000), mostrando a projeção 

horizontal do antigo Hospital de Variolosos, depois Pavilhão n. 3 do Hospital de Isolamento. 
Nesta planta, vemos a projeção horizontal do antigo Hospital de Variolosos. Pelos dados remanescentes que consultamos, 
inferimos que o pequeno estabelecimento de saúde constava de duas alas com enfermarias, separadas por sexo, interligadas 
pelo vestíbulo central, para onde davam quartos de doentes pagantes. Na parte posterior, no eixo central longitudinal, havia um 
apêndice com serviços e quartos para funcionários. O anexo era separado do corpo principal por uma passagem coberta, 
provavelmente bastante ventilada. Solução arquitetônica que, de acordo com ótica higienista, garantiria maior segurança 
sanitária ao anexo. 
A planta vista aqui, datada de 1930, mostra a cobertura alterada do pavilhão, com uma pequena área descoberta de aeração e 
iluminação no lugar do antigo lanternim. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE)..AHSP 
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112 - Elevação do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, projeto ganhador do concurso de 1879. 

Autoria do engenheiro-arquiteto italiano Luís Pucci (1853-?). 
Um projeto do hospital havia sido inicialmente concebido para um lote situado no bairro da Bela Vista, de autoria do 
engenheiro militar Azevedo Marques, mas com a transferência do local para os altos de Santa Cecília, hoje Vila Buarque, 
promoveu-se um concurso exclusivo para engenheiros-arquitetos com o objetivo de selecionar a melhor planta. A proposta 
ganhadora acabou sofrendo alterações na fachada, impostas pela Comissão de Concorrência. O partido, porém, já estava 
desde o início plenamente definido, como se observa no desenho, com os pavilhões das enfermarias, paralelos entre si, 
interligados por extensas áreas de circulação. 
FONTE: CARNEIRO, Nelson. O poder da Misericórdia. São Paulo: s.n., 1986. 2v. V1. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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113 - Planta do Hospital Lariboisière, originalmente chamado Louis-Philippe, em Paris, França. 

Projeto do arquiteto Martin-Pierre Gauthier (1790-1855), datado de 1839 e construído entre 1846 e 

1854. Protótipo oitocentista dos hospitais concebidos segundo o partido de pavilhões. 
                            FONTE: MIGNOT, Claude. L’architecture au XIXe siècle.Fribourg: Office du Livre, 1983. 

 REPRODUÇÃO DIGITAL 
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114 - Pormenor do mapa SARA de 1930 (folhas 50/5 e 50/10, escala 1:1000), mostrando a projeção 

horizontal do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. 
Esta planta deixa claro o partido de pavilhões adotado por Luís Pucci para o hospital da Santa Casa. Um grande pátio 
quadrangular, formado pelo bloco da frente e pelos corredores laterais, interliga os pavilhões das enfermarias que, paralelos, se 
projetam para fora. No fundo do pátio principal, vê-se o corpo da capela. Esse mesmo plano seria mais tarde usado pelo 
arquiteto Ramos de Azevedo para o Hospital Militar (1895-1899), erguido no bairro da Luz. 

              FONTE e REPRODUÇÃO: SÂO PAULO (CIDADE).  AHSP. 
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115 - Corte de uma enfermaria, segundo o sistema criado por Casimir Tollet. 
Casimir Tollet (1828-1899) preocupou-se em diminuir os riscos da infecção hospitalar dentro das enfermarias que projetava. 
Para reduzir esses riscos, providenciou dispositivos que intensificavam a circulação de ar dentro das instalações hospitalares. 
Adotou também tetos abobadados, tal como se viam nas naves de igrejas medievais, pois considerava que essa forma 
facilitava a ascenção do ar contaminado em direção ao teto das enfermarias, possibilitando sua saída por aberturas existentes 
no telhado. Inexplicavelmente, esses dispositivos não foram adotados no hospital Santa Casa paulistana, mas estariam 
presentes nas enfermarias do Hospital Militar, construído doze anos depois por Ramos de Azevedo. 
FONTE: MIGNOT, Claude. L’architecture au XIX

e
 siècle.  

REPRODUÇÂO DIGITAL 
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116 a - Anúncio do Colégio União, publicado no número do Correio Paulistano datado de 17 de abril 
de 1867.  
Aparentemente, esta vasta casa de chácara foi erguida em fins do século XVIII. Por uma passagem das Atas de 1798, sabe-se 
que o coronel Luís Antônio Neves de Carvalho (provável português que detinha o cargo de secretário do governo da Capitania) 
estava construindo “em o Acú, ao pé da bica e rua que vae para a Luz, e outra [que] sobe para a igreja de Santa Ephigenia”. A 
fachada lateral da construção era impressionante. Por foto de Militão de Azevedo tomada por volta de 1862, constata-se que 
havia não menos do que 16 janelas em cada piso olhando para a Rua Alegre (futura Brigadeiro Tobias). 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (ESTADO). APESP 
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116 b - Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia Cantareira 

e Esgotos. No destaque, projeção horizontal do antigo solar do brigadeiro Tobias de Aguiar, depois 

ocupado pelo Colégio União. 
FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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117 a - Anúncio do Colégio Moretzsohn, publicado em almanaque paulista de 1884. 
A maioria dos colégios paulistanos da época estava sediada em velhos sobrados ou em antigas sedes de chácaras. É o caso 
do Colégio União, instalado na casa da chácara do falecido brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, e do Colégio Moretzsohn, 
visto na ilustração, ocupando a antiga casa da chácara de Miguel Carlos (c.1784), que também servira de palácio episcopal 
(c.1853-1868) e de residência ao 1º Barão de Piracicaba (c.1871-1876).  
FONTE: ALMANACH da Provincia de S.Paulo para o anno bissexto de 1884. 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 
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117 b - Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia  

Cantareira  e Esgotos. Em foco, a projeção horizontal da antiga casa do 1º Barão de Piracicaba 

(antiga casa de Miguel Carlos), ocupada depois de sua morte pelo Colégio Moretzsohn. 
FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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118 a - Escola Americana. Fotógrafo não identificado; data ignorada.   
Construída entre 1875 e 1876, situava-se na Rua de São João esquina com a Rua Ipiranga, lado esquerdo de quem vem do 
Centro. De aparência honesta e despojada, sem nenhum compromisso com o historicismo que então dava os primeiros passos 
na cidade, lembrava com seus tijolos à vista algumas residências da classe média norte-americana. 
FONTE: MARQUES, Cícero. De pastora a rainha. São Paulo: Rádio Panamericana, 1949. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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118  b - Pormenor  da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia 

Cantareira e Esgotos. No círculo, projeção horizontal da Escola Americana. 
FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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119 a - Escola do Arouche, foto publicada no anuário da Inspetoria Geral de Ensino de 1908-1909. 
Este é, sem dúvida, o primeiro exemplar de arquitetura oficial a seguir o Ecletismo na cidade de São Paulo. Foi construída entre 
1876 e 1877, segundo projeto do engenheiro Elias Fausto Pacheco Jordão, então Diretor de Obras Públicas. Com tijolos à 
mostra e sobrevergas inspiradas no Gótico Perpendicular inglês, a pequena construção procurava, com sua aparência, filiar-se 
ao que existia de mais moderno na época, o mundo cultural anglo-saxão. 

         FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (ESTADO).  APESP 
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119 b - Planta simplificada da escola do Arouche, baseada na versão publicada pela arquiteta Sílvia 

Wolf. Desenho do Autor, datado de 1995. 
O acréscimo dos degraus externos e a identificação dos espaços, porém, é nossa, baseada em informações constantes em 
artigo de jornal publicado num número do Correio Paulistano de novembro de 1876: 1 - salas de aulas dos meninos e das 
meninas; 2- salas para pequenas bibliotecas. As latrinas, provavelmente, estavam localizadas no fundo do quintal. 
FONTE: WOLF, Sílvia. Espaço e educação. São Paulo: dissertação de mestrado, FAUUSP, 1992. 
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       119 c - Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia Cantareira 

e Esgotos.  
          Não conseguimos encontar em nenhum documento a localização precisa da Escola do Arouche. Ao que parece, o edifício 

durou pouco, sendo demolido, supomos, nos anos 1890, quando o governo estadual construía os grupos escolares da Luz, do 
Brás e da Avenida Paulista. Deduzimos sua localização a partir das sombras alongadas provocadas pelos raios solares matinais,  
vistas na fig. 119 a. 
FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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120 - Pormenor da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia Cantareira e 
Esgotos. No destaque, projeção horizontal da Escola da Luz, construída no fundo da casa do então 
Barão de Três Rios (antigo solar de Fidélis Nepomuceno Prates), nas proximidades da Casa de 
Correção. 
FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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121 a e 121 b - Escola da Rua Santo Amaro, tal como se apresentava em 1988. Foto de autor não 
identificado. 
A escola, erguida com alvenaria de tijolos em 1878, tem aparência extremamente modesta e conservadora, com pilastras de 
ordem supostamente dórica nos cantos da construção, panos de paredes lisos e sem porão nem platibanda. A autoria desse 
prédio, assim como da Escola da Luz, não mais existente é atribuída por nós ao engenheiro militar paulistano Azevedo 
Marques, na época engenheiro provincial, chefe do 1º Distrito de Obras Públicas, que incluía a Capital. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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121 c - Planta simplificada da escola da Rua de Santo Amaro, baseada na versão publicada pela 
arquiteta Sílvia Wolf. Desenho do Autor, datado de 1995. 
Tal como ocorria na escola do Arouche e na escola da Luz, a construção da Rua de Santo Amaro contava basicamente com 
duas salas de aula, uma para cada sexo. O fato, porém, de ter sido edificada originalmente em terreno profundamente 
escavado nos lados e no fundo, tornava-a imprópria para o uso, conforme denúncia do inspetor da instrução pública datada de 
1883. 
FONTE: WOLF. Espaço e educação. 
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121 d - Reconstrução gráfica aproximada da fachada principal da escola de primeiras letras da Rua 

de Santo Amaro. Desenho do Autor, com técnica digital, 2013. 
O edifício apresentava  padrões  construtivos singelos. Não possuía porão, nem platibandas, nem ao menos vidros nas janelas, 

durante os primeiros tempos. O telhado era sem dúvida coberto com as tradicionais telhas de capa e canal. Internamente 

também reinava a desolação, estando a escola completamente desaparelhada. 
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121 e - Pormenor  da planta da cidade de São Paulo de 1881, executada pela Companhia Cantareira 
e Esgotos. No círculo, projeção horizontal da escola de primeiras letras da Rua de Santo Amaro. 
Observar que a construção estava totalmente afastada do núcleo urbano, muito adiante da casa do marchante Borba Cujo. 
Construída em terreno cedido pela Baronesa da Limeira, sua implantação era insalubre porque, segundo depoimentos de 
época, estava praticamente semienterrada junto ao sopé do morro que se erguia ao seu redor. 
FONTE:<http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/img/mapas/1881.jpg> 
REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 


