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                         Neste texto pretendemos fazer a releitura crítica do edifício-sede do Museu Paulista, 

erguido originalmente como palácio-monumento para comemorar a independência política do Brasil. 

Projetado por um engenheiro italiano de nome Tomás (Tommaso) Bezzi – profissional escolhido por 

seu talento, mas também por fazer parte do círculo íntimo do imperador D. Pedro II –, o palácio foi 

delineado de acordo com o estilo neorrenascentista, em voga em Turim, Itália, cidade natal do 

engenheiro e onde ele cursou engenharia civil. 

                          O repertório formal empregado na construção era, portanto, italianizante. Tanto o autor 

quanto o empreiteiro, e provavelmente a maioria dos operários, tinham origem italiana, sendo estes 

últimos os únicos então tecnicamente capazes de realizar a tarefa nos moldes exigidos pelo projetista. 

Grande parte do material construtivo era importado, pois o Brasil naquela altura pouco produzia que 

pudesse ser empregado numa construção de luxo. 

                         Embora o edifício tenha sido engendrado no interior da recém-introduzida cultura italiana 

na cidade de São Paulo, o resultado final, que surpreendeu a todos, foi aceito como verdadeira criação 

artística nacional. Os paulistas – tal como os demais brasileiros – ficaram entusiasmados e cheios de 

orgulho por terem em seu país uma construção monumental objeto de tão grande admiração. Por quais 

razões o edifício agradou tanto? É a isto que procuraremos responder. 

 

Antecedentes  

 

 que iremos expor a seguir apóia-se em parte num relatório cronológico 

datado de 28 de agosto de 1875, elaborado por Diogo de Mendonça Pinto 

(1818-?), secretário da Comissão do Monumento do Ipiranga, publicado na 

imprensa diária dois anos depois. O texto de Diogo foi elaborado a partir de pesquisa 

realizada no arquivo da Secretaria do Governo (MONUMENTO do Ypiranga. Correio 

Paulistano. São Paulo, 24 de fevereiro de 1877.p. 2 e 3). 

O 
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                         A história do monumento comemorativo da declaração da independência 

política do Brasil principia em 29 de janeiro de 1823, quando Antônio da Silva Prado 

(1778-1875), em seu nome e de outros, dirigiu ao governo provisório da província de 

São Paulo uma representação, solicitando autorização para erigir um memorial com 

esse propósito no local chamado Piranga (SILVA, 2009, p.321).    

                         Concedida a licença pelo governo central, o primeiro presidente da 

Província, Lucas Antônio Monteiro de Barros (1767-1851), mais tarde visconde de 

Congonhas do Campo, propôs, no ano seguinte, que o monumento fosse levantado 

em área próxima ao centro da cidade e não na distante e isolada região onde ocorreu 

o referido fato histórico.  A sugestão, porém, não foi aceita, ficando determinado que 

o monumento deveria ser edificado no local onde  se deu o brado do Ipiranga.  

                         Encerrada dentro de uma caixa de ferro, a pedra fundamental da 

construção foi lançada em 12 de outubro de 1825, dia do aniversário de D. Pedro I 

(1798-1834) – hoje a pedra se acha em exposição no Museu Paulista –, e um ano depois 

se iniciaram os trabalhos de execução da obra comemorativa.      

                         Dessa malsucedida construção, cujos trabalhos foram logo depois 

interrompidos por falta de verbas, conhece-se o risco sumário datado de 1826 (fig.1a). 

De medíocre concepção, o esboço foi executado de modo tão descuidado que planta 

e alçado sequer apresentam perfeita correspondência. O monumento constava 

basicamente de três sólidos superpostos, sendo o último um alto cone, rematado com 

a coroa imperial (TAUNAY, 1937, ilustração entre p.16 e 17).  

                         O inspetor da obra, o comendador João Maria de Sousa Chichorro 

(c.1810-?) enviou ofício ao vice-presidente da Província coronel Luís Antonio Neves de 

Carvalho (1767-1831), participando que recebera a planta do monumento das mãos do 

tesoureiro capitão-mor Antônio da Silva Prado, futuro barão de Iguape. Estava em 

dúvida, porém, se a construção deveria ser de pedra ou tijolo. Pois quanto aos 

elementos metálicos (gradil, vasos, pórtico, armas e coroa), parecia-lhe que deveriam 

ser fundidos na Imperial Fábrica de Ipanema. 

                    No ofício recebido, o vice-presidente deu despacho a lápis, estipulando que 

a “pir}mide” deveria ser de pedra de cantaria, uma técnica  construtiva   de  alto  poder  
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Fig.1a- Projecto e planta para o monumento da Independencia proclamada no Piranga, 

1826. Autor desconhecido. Acervo do  Museu Paulista. 
Fonte: TAUNAY, Affonso de E. Guia da secção historica do Museu Paulista. São Paulo: Imprensa Official do Estado, 1937.  
Reprodução digital 
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simbólico, dada sua condição de perenidade. Técnica, aliás, até então pouco 

empregada na cidade de São Paulo. Pedras de alvenaria foram então reunidas no 

local, sem dúvida para construção da fundação do monumento, e o responsável pela 

obra era o conhecido mestre pedreiro Vicente Gomes, que construíra a Pirâmide do 

Piques (1814). Os trabalhos iniciados, porém, foram logo abandonados. 

                          A abstração volumétrica, conseguida com formas geométricas puras e 

estáticas sobrepostas, típica do Neoclassicismo revolucionário francês, assumia nesse 

desenho a expressão mais banal (CAMPOS, 1997/2013, cap.7, p.778, 779 e nota n. 37). É 

interessante compará-lo com a elevação de um monumento fúnebre erguido em 

Milão, para a cerimônia em memória de um mártir republicano, o general Léonard 

Duphot (1769-1797), projetado em 1798 pelo arquiteto italiano de tendência jacobina 

Paolo Bargigli (c.1760-c.1815) (fig. 1b) (TOLLFREE, Eleanor.Roman republicans, fasces and 

festivals.TheFreelibrary). 

                          O monumento efêmero italiano, de grande secura e erudição, 

apresentava a mesma sequência de volumes sobrepostos do desenho brasileiro. A 

pirâmide do projeto italiano foi, porém, substituída no caso brasileiro por um cone, 

cujo perfil ficava entre o da pirâmide de Caio Céstio (18-12 a.C.), em Roma, e o da 

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

fim da pista, em torno do qual os carros de corrida deveriam fazer a volta). Os quatro 

lances de escada, retos e duros, que se viam em cada face do monumento funerário 

criado por Bargigli deram lugar a uma única escada de degraus curvos e de tamanho 

decrescente, algo que jamais seria adotado por quem estivesse bem inteirado dos 

preceitos estéticos do Neoclassicismo francês do período revolucionário. Além disso, 

os volumes da versão brasileira não tinham a pureza geométrica que distinguia as 

criações do Neoclassicismo revolucionário, pois estavam guarnecidos de cunhais e 

pilastras, elementos que remetiam diretamente à tradicional arquitetura portuguesa.   

                         É desconhecida a autoria do canhestro risco brasileiro. João Maria de 

Sousa Chichorro  nada disse a respeito. Provavelmente, Antônio da Silva Prado 

recebeu-o das mãos de um dos engenheiros militares então atuantes em São Paulo. A 

obra, decerto, foi concebida dentro da tradicional cultura arquitetônica dos 

engenheiros militares luso-brasileiros,  superficialmente influenciados pela arquitetura  
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    Fig.1b- Sarcófago em honra ao general Duphot (1769-1797), 1798. Autoria de Paolo    

Bargili.  Acervo do Museu Napoleônico. Roma, Itália. 
Fonte:< http://www.culturiamo.com/quando-roma-parlava-francese-mostra/> 
Reprodução digital 
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francesa de fins do século XVIII, nada devendo, portanto, ao grandiloquente estilo 

neoclássico do período napoleônico, trazido pelos artistas franceses imigrados em 

1816. 

                           Durante os anos de 1836 a 1841, a Assembleia  Legislativa geral decidiu 

reservar verbas em suas leis ânuas orçamentárias, para serem empregadas na 

construção do monumento. De igual modo procedeu a Assembleia Legislativa 

provincial em   suas   leis   de   orçamento   relativas   aos anos de 1838 e 1839. Como a  

construção do monumento do Ipiranga não vingou, os subsídios foram suprimidos e o 

assunto, esquecido. 

                          Em 1845, a Assembleia de São Paulo, estimulada pelo presidente da 

Província, futuro barão de Suruí (1793-1869), avaliou um pedido para o início da 

construção do monumento à Independência no Ipiranga. Encaminhada a matéria para 

a Comissão de Obras Pública, esta preferiu não se posicionar antes de o Governo 

Central, a quem também interessava a obra, se manifestar a respeito. E mais uma vez 

nada se fez (ALESP.A construção do museu do Ipiranga e o Legislativo Paulista, ALESP. ALESP). 

                          Dez anos depois, a Lei Provincial n. 26 de 18 de abril de 1855 volta ao 

assunto, determinando a construção de um monumento em comemoração da 

independência do Brasil na colina do Ipiranga. O monumento escultórico seria 

erguido, conforme projeto a ser fornecido pelo governo imperial, no centro de uma 

vasta praça e interligado à área urbana da Capital por meio de uma avenida retilínea, 

ao longo da qual as construções particulares seriam levantadas conforme o padrão 

arquitetônico a ser definido pelo governo provincial. Caso sobrasse quantia 

significativa do dinheiro arrecadado mediante donativos, seria também construído um 

templo na Praça do Ipiranga (CAMPOS, 1997/2013, cap.7, p.837 e 838). 

                          Só podemos vislumbrar esse grande conjunto arquitetônico-urbanístico  

– pretendendo celebrar ao mesmo tempo a independência do País, o poder 

monárquico e a Igreja vinculada ao Estado –, construído de tijolos, uma técnica 

construtiva que então engatinhava em São Paulo, e delineado segundo os padrões 

uniformizadores típicos do estilo neoclássico, estilo em vigor na Corte, mas que ainda 

mal nascia na Capital. Se tal ideia houvesse obtido êxito, o ambicioso projeto teria, 

sem dúvida, composto um extenso conjunto edilício, erguido segundo uma técnica 
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construtiva e um estilo arquitetônico ainda pouco divulgados entre os paulistas, 

disposto de acordo com uma composição urbanística de grande ineditismo na cidade.                             

   Não tendo prosperado esse plano, surge, em 1861, no tempo da 

Sociedade Zeladora da Glória do Ipiranga, a ideia de construção de um lazareto 

como forma de homenagear a independência do Brasil, segundo uma proposta do 

vereador João Mendes de Almeida (1831-1898). O lazareto aludido pelo vereador 

era, provavelmente, o mesmo para cuja construção o dr. Ottoni, anos antes, havia 

recomendado várias medidas higienistas, fundamentadas em critérios neo-

hipocráticos, então prevalecentes no campo da medicina internacional.  

                        O hospital chegou a ter uma planta confeccionada por um dos 

engenheiros da província a pedido do Dr Ottoni, sendo apresentada à Assembleia 

Provincial em 1857, no entanto, garantimos que, caso a construção tivesse sido 

realizada em 1861,  jamais estaria, do ponto de vista arquitetônico, à altura de sua 

significação patriótica. (ALESP. O hospital de lázaros da imperial cidade de São Paulo e a 

Assembléia Provincial; 34ª SESSÃO ordinária...Correio Paulistano. São Paulo,24 de março de 1857, p.1). 

                         A arquitetura paulistana dessa época ainda possuía características 

conservadoras, fortemente regionais, sendo habitualmente ridicularizada nos jornais 

da época pelos habitantes que se julgavam em dia com o que se fazia no Exterior. Por 

outro lado, supomos que a planta desse hospital tenha sido concebida observando os 

modernos princípios higienistas defendidos pelo dr. Ottoni.  

                          Em 1854, o dr. Ernesto Benedito Ottoni havia participado de uma 

comissão composta pelo dr. Antônio Ribeiro de Almeida e pelo major Luís José 

Monteiro, e num relatório apresentado ao governo provincial, estipulara preceitos 

relativos à 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 (para evitar a umidade  e os 

miasmas provenientes do solo) e paredes de tijolos (com exposição este-oeste, para 

benefício da insolação do edifício). As janelas seriam rasgadas até acima, certamente 

para evitar que as emanações mefíticas se acumulassem no alto da parte interna da 

edificação. Enquanto no nível do pavimento, haveria respiradouros que pudessem ser 

abertos ou  fechados, à vontade, a fim de possibilitar a intensa circulação do ar no 
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interior da construção, o que era altamente recomendado pelas teorias neo- 

hipocráticas da época (CAMPOS, 1997, cap.5.1, p.468).   

                    O hospital dos Morféticos recomendado pelo dr. Ottoni  não foi realizado 

nem em 1857, nem em 1861, mas o importante naquele momento era que a cidade 

ingressava, entre os anos de 1850 e 1870, em uma nova fase de suas edificações, tanto 

do ponto de vista estilístico (difusão do vocabulário formal neoclássico), quanto do 

ponto de vista do processo construtivo (adoção da alvenaria autoportante de tijolos) 

(CAMPOS,1997, Cap. 4.2). 

                                Como já tivemos a oportunidade de demonstrar em várias ocasiões, 

foi a partir da grande enchente de 1850, que os habitantes da Capital se convenceram 

de que  tinham de abrir mão da tradicional taipa de pilão, uma técnica de construção 

que satisfez os paulistas durante trezentos anos, mas que agora vinha sendo 

frequentemente criticada por profissionais da construção, sobretudo os de origem 

estrangeira. A taipa era imprópria para ser usada, por exemplo, em penitenciárias, 

pois as paredes de barro socado ofereciam pouca resistência aos golpes dos objetos 

pontiagudos usados pelos presos em fuga, nem era adequada para suportar 

enchentes, pois, em contato com a água em pouco tempo diluía-se, provocando a 

total ruína das construções. Tal como aconteceu tragicamente com o centro histórico 

de São Luís do Paraitinga no verão de 2010 (CAMPOS,1997, Cap. 4.2). 

                                 Uma série de conhecidas edificações paulistanas erguidas entre os 

anos de 1850 e 1860 ilustra bem a rápida expansão da técnica tijoleira na cidade: a 

segunda ponte do Acu (1852); a segunda ala da Penitenciária, iniciada em 1854; a 

caixa d’|gua municipal  da rua da Cruz Preta (1857), a casa neocl|ssica (1858-1860)  do 

dr. José Maria Gavião Peixoto (1821 ou 1822-1883) (fig.2), na antiga rua Alegre, 

esquina da rua Episcopal (hoje Brigadeiro Tobias com Washington Luís); o teatro São 

José (1858-1864)(fig.3 ); a ala mais recente do Seminário da Luz (1858-1860) (fig.4);  

as obras de reconstrução da ala situada na parte posterior do Palácio do Governo 

(fig.5), 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),levantado junto da 

várzea do rio Tamanduateí (CAMPOS,1997, Cap. 4.2). 
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Fig.2- Fachada da casa (1858-1860) de José Maria Gavião Peixoto (1858 - 1860). 

Pormenor de  foto  de Augusto Militão de Azevedo, datada por volta de 1862. 

Construção neoclássica erguida com técnica mista: estrutura independente de madeira e tapamento de tijolos. Nas          

p aredes não estruturais, paredes francesas, uma espécie de pau a pique aperfeiçoado. 

Fonte: SÃO PAULO (ESTADO) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP). Biblioteca. São Paulo em 1860. (álbum de 
fotografias).  
Reprodução fotográfica: Paulo César Garcez Marins 
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Fig.3-Aparência do Teatro de São José (1858-1864) na época de sua inauguração. 

Foto de Militão Augusto de Azevedo, por volta de 1862. Acervo do Museu da 

Imagem e do Som. 

Pela foto podemos observar a fábrica grosseira e inacabada do teatro, situação que permaneceria inalterada até a 

encampação realizada pelo governo provincial em 1875. Construção erguida com alvenaria  autoportante de tijolos 

e paredes não estruturais de pau a pique. 

Fonte: SÃO PAULO (ESTADO). Museu da Imagem e do Som. 
Reprodução fotográfica: Reiche Bujardão. 
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Fig.4- Seminário da Luz, tendo em primeiro plano, à direita, a ala construída de 

tijolos (1858-1860) e, aos fundos, à esquerda, a ala mais antiga, erguida com taipa 

de pilão. Foto de Militão Augusto de Azevedo, por volta de 1862.     
Fonte e reprodução fotográfica: Biblioteca Mario de Andrade/SMC, São Paulo 
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Fig.5- Pormenor da vista da cidade a partir da Várzea do Carmo. Fotografia 

atribuída a Militão Augusto Azevedo, datada provavelmente de 1887. 

Nesta foto vê-se claramente, indo do centro para a direita, a ala neoclássica do Palácio da Presidência, erguida com 

tijolos, entre 1862 e 1864, pelo empreiteiro Antônio Bernardo Quartim (1822-1887).  

Fonte: TOLEDO, Benedito L. Três cidades em um século. São Paulo: Duas cidades, 1981. 
Reprodução digital 
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                         A alvenaria autoportante de tijolos recebeu grande estímulo a seu uso em 

São Paulo a partir da inauguração da Olaria do Bom Retiro, movida a vapor, ocorrida 

em 1859. Até então, a produção de tijolos na cidade era pequena e de baixa qualidade. 

O período mais intenso de transição da taipa ao tijolo ocorreu nos anos de 1860. No 

final da década podemos considerar a taipa de pilão definitivamente abandonada na 

Capital, sobrevivendo apenas nas casas velhas, que aliás ainda compunham     a     

maior    parte  do   patrimônio     construído     da     cidade,     ou     no erguimento de 

ocasionais muros divisores de lotes ou na execução de eventuais muros de arrimo 

(CAMPOS,1997, Cap. 4.2).  

                                 Outra prova da definitiva mutação de ordem técnica na construções 

paulistanas foi o desmonte, em 1873, do morro da Tabatinguera, também chamado 

morro do Saibro, a mando do presidente da Província João Teodoro Xavier de Matos 

(1828-1878). Esse local sempre fora preservado, porque constituía uma fonte gratuita 

para os paulistanos de saibro para a composição das taipas e tabatinga para a pintura 

dos edifícios da cidade. Porém, com a consolidação da técnica tijoleira e com o 

emprego extensivo da pintura a cal nas edificações da cidade, o logradouro já não 

cumpria o seu papel, ao mesmo tempo que contribuía para  a insalubridade do 

manicômio situado a sua  frente,  ao torná-lo úmido e sombrio (MATOS, 1875, p.37). 

                                 O que relatamos acima não é mera digressão, mas um fato deveras 

significativo, esquecido ou ignorado por aqueles que insistem em dizer que o 

monumento do Ipiranga, erguido com tijolos nos anos 1880, produziu assombro numa 

cidade que ainda tinha construções de taipa de pilão. É verdade que em São Paulo os 

edifícios velhos, que ainda constituíam a  maioria, haviam sido construídos de taipa, 

mas todas as construções recentes eram de alvenaria autoportante de tijolos, isso 

acontecendo desde fins dos anos de 1860, graças à mão de obra pioneira 

representada pelos pedreiros alemães, pelos pedreiros  portugueses e até mesmo por 

escravos. 

                                 Mais uma prova do emprego universal do tijolo  na Capital durante os 

anos de 1880 são as pesquisas arqueológicas realizadas na parte interna do Museu 

Paulista, há cerca de 20 anos, que revelaram 12 tipos de tijolos empregados na obra, 

todos fabricados nos arredores de São Paulo (WITTER, 1997,p.196 e ss.). Em suas 

especificações de material a ser empregado na execução do futuro edifício-
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monumento, Bezzi assinalou que os tijolos a serem usados deveriam ser “tijolos 

chamados de primeira qualidade, como são os empregados nos edifícios luxuosos da 

Capital da Província” (WITTER, 1997, p.167). 

                                  Quando os capomastri e  os operários italianos começaram a chegar a 

São Paulo partir da segunda metade dos  anos de 1870, a técnica tijoleira já estava, por 

conseguinte, enraizada na cidade.Tanto que, em relação à construção do monumento 

do Ipiranga, a imprensa diária chamou a atenção não para alvenaria de tijolos como 

técnica construtiva propriamente, mas para a grande habilidade com que os operários 

italianos assentavam tijolos trabalhados à mão (tijolos escacilhados), fazendo com 

eles todas as molduras com perfeição, como se a alvenaria fosse ficar à vista (VIAGEM  

de SS. MM. II. Correio Paulistano. 21 de outubro de 1886. p1).  

                          O valor da edificação para os paulistanos da época deve, portanto, ser 

procurado alhures, conforme adiante procuraremos demonstrar.  

                         Retomando os fatos que antecederam a concepção e construção do 

monumento arquitetônico da Independência, notamos que a partir de 1869 foi 

reativada a atividade em prol de sua realização. Nesse ano foi formada uma Comissão 

Central na Corte para tratar do assunto, a qual, por sua vez, só em 1875 nomearia 

comissão provincial e municipal com o objetivo de angariar fundos para a 

concretização do tão aguardado monumento pátrio. (MONUMENTO do Ypiranga. Correio 

Paulistano., 24 de fevereiro de 1877.p. 2 e 3 ) 

                          Ao dar finalmente andamento aos trabalhos, a comissão paulistana, em 

31 de janeiro de 1876, fez circular pelos jornais do Império o edital de um concurso 

destinado a escolher o melhor projeto para o monumento do Ipiranga. Do projeto 

deveria constar a idealização de um monumento escultórico, o desenho da praça em 

que seria erguido e o traçado da rua que faria a ligação da nova praça com a área 

urbana da Capital, conforme estabelecia a Lei Provincial n. 26 de 18 de abril de 1855. 

                         Os projetos concorrentes seriam julgados, sucessivamente, por uma 

comissão do recém-fundado Instituto Politécnico de São Paulo e, na Corte, pela 

Comissão Central.  Do certame podiam participar somente os brasileiros, profissionais 

ou não. Era intenção da comissão erigir um monumento não só idealizado por 

brasileiro, como também serem brasileiros os materiais, os oper|rios, “ e, em uma 
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palavra, toda a obra, nacional”  (MONUMENTO do Ypiranga. Correio Paulistano. 13 de fevereiro 

de 1876. p.2).   

                        Atendendo a pedidos, o prazo de entrega  dos projetos, previsto para final 

de julho de 1876, foi prorrogado para setembro do mesmo ano. Apresentaram-se, 

porém, apenas três concorrentes: José Mendes Barbosa (pintor, proveniente do Rio de 

Janeiro), João Raimundo Duarte (engenheiro, proveniente do Rio de Janeiro) e um 

anônimo. Depois de fechado o concurso, apareceram mais algumas propostas, 

inclusive uma de autoria de um estrangeiro, o italiano José Berna, que enviou seu 

projeto diretamente ao imperador.  A comissão de São Paulo acolheu essas  propostas 

extemporâneas e, após a apreciação do Instituto Politécnico de São Paulo, que 

reprovou todos os projetos concorrentes, as enviou para serem analisadas pela 

Comissão Central. Esta, por sua vez, criou uma comissão de sete membros, dos quais 

quatro engenheiros de reconhecida capacidade, lentes da Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro, com o objetivo de emitir parecer sobre os planos concorrentes (MONUMENTO 

do Ypiranga. Correio Paulistano. 29 novembro de 1879, p.1 e 2).  

                         Em sessão ocorrida três anos depois, em 14 de maio de 1880, a Comissão 

do Monumento do Ipiranga de São Paulo concluiu ser necessário fazer novo concurso, 

do qual participariam agora concorrentes nacionais e estrangeiros, “visto que o que foi 

aberto [em 1876] entre aqueles, com a exclusão destes, não produziu resultado 

satisfatório”. Ou seja, nenhum dos projetos participantes do concurso de 1876 tinha 

atingido o nível mínimo de qualidade estética esperado, sendo por isso todos 

rejeitados (COMMISSÃO do monumento do Ypiranga. Correio Paulistano. 22 de maio de 1880. p.2). 

                         Como os fundos arrecadados mediante donativos entre 1876 e 1880 

mostravam-se insuficientes para custear a construção do monumento, a Assembleia 

Provincial decidiu conceder três loterias, mediante a Lei n. 49 de 6 de abril de 1880, 

para que o produto delas pudesse financiar a realização da obra.  

                                  No dia 13 de fevereiro do ano seguinte, porém, foi aprovada uma lei 

de cunho polêmico, a de n. 10 de 1881, cujo teor é o que segue:  

 

   O beneficio das loterias concedidas pela lei n. 19 de 6 de abril de 1880, 

para a construção do Monumento do Ipiranga será empregado na 
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disseminação da instrução primária e construção dos edifícios 

necessários.  

   A comissão do Monumento fica encarregada do que for concernente a 

estas loterias, e da aplicação do seu produto, com dependência de 

aprovação do presidente da província. (LEGISLAÇÃO do Estado de São 

Paulo. ALESP) 

 

                        A intenção dessa lei, à primeira vista, não parece clara, tendo sido avaliada 

por alguns como um risco à construção do monumento que a comissão intentava 

tornar viável. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. A lei n.10 de 13 de fevereiro 

de 1881, promulgada por Laurindo Abelardo de Brito (1828-1885), presidente da 

Província, visava primordialmente permitir que o governo provincial exercesse total 

controle sobre a comissão não só em relação à aplicação dos recursos provindos das 

loterias de 1880, mas também em relação à destinação que seria dada ao 

monumento.   

                        Sobre a lei n.10 de 1881 discorreu o jornalista e político republicano 

Francisco Rangel Pestana (1839-1903), em editorial intitulado A Província de São Paulo  

do jornal de mesmo nome do dia 25  de outubro de 1882 (A PROVINCIA de São Paulo. A 

Provincia de São Paulo. São Paulo, 25 de outubro de 1882,  p.1). Em sua visão, a lei vinha sendo 

ultimamente desvirtuada, pois a intenção primeira do legislador que a criou era exigir 

que o produto das loterias concedidas em 1880 fosse aplicado na disseminação da 

instruç~o pública “n~o por indivíduos em ponto limitado, mas por diversos lugares”. 

Em resumo, segundo seu entendimento, o produto das loterias não poderia ser 

empregado em sua integralidade na construção do monumento do Ipiranga, devendo 

ser repartido de modo a viabilizar a construção de escolas por toda a província.   

                        Entretanto, não foi essa a interpretação que preponderou. O presidente da 

comissão havia declarado ter sido convencido pelo presidente Francisco de Carvalho 

Soares Brandão (1839-1899) a construir na colina do Ipiranga, como forma de 

homenagear a independência do País, um internato de educação primária, com 

capacidade e acomodações para 200 a 400 alunos. E o patrimônio dessa instituição 

seria constituído de toda a importância que sobrasse do produto das três loterias, 

depois de concluída a construção do edifício. A lei não rezava isso, segundo Rangel 
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Pestana, e uma interpretação desse jaez representava a violação do citado diploma 

legal e um absurdo.                       

                       Na hipótese,  porém,  de  ser  essa  interpretação  plausível,  perguntava-se 

Rangel Pestana, poderia ser considerado o plano projetado uma ideia luminosa e 

humanitária, como a ela se referira o presidente da comissão? Claro que não. E a partir 

desse ponto o republicano derramou-se em críticas acerbas contra o ensino  

ministrado pelas ordens religiosas, que eram as que admitiam alunos em grande 

número, os quais só poderiam ser acolhidos em amplas instalações conventuais. A 

educação religiosa pressupunha uma obediência passiva por parte dos alunos, 

constrangidos pela força do confessionário e pela rigorosa disciplina da Igreja. Os atos 

mais torpes, as mais violentas ações, os maiores erros e defeitos no regime interno 

ocorriam nessas casas.  

                          A ciência da educação condenava os grandes internatos. Essa intenção, 

pois, não podia ser aceita pela Província. Havia, assim, um vício radical que 

comprometia a projetada instituição de ensino. E o propósito de construir um 

estabelecimento desse tipo na colina do Ipiranga não era nada razoável, já que, em 

razão de sua distância, seria necessário pagar muito caro para ter bons professores ou 

contentar-se com os maus por baixo preço. 

                          A intenção de substituir a ereção de um monumento escultórico de 

mármore e bronze, pela construção de um edifício que abrigasse um estabelecimento 

de educação para jovens pobres, órfãos e ingênuos, contudo, não era nova, pois já 

fora expressa pelo padre dr. Lourenço de Lima, de Capivari,  em jornal paulistano de 

1877 (O MONUMENTO do Ypiranga. Correio Paulistano. 22 de julho de 1877.p.1). E antes disso 

(1861), como já vimos, o vereador João Mendes havia proposto erguer um edifício em 

comemoração à Independência, no caso, um hospital de morféticos. 

                          A polêmica desencadeada pelo jornal A Província de São Paulo 

demonstrava que a partir de agora os setores conservadores da sociedade paulista, 

que tinham como meta erguer o monumento comemorativo do Ipiranga para por 

meio dele honrar a dinastia reinante, começavam a ser desafiados por parte dos 

oposicionistas, sobretudo dos republicanos, que estavam decididos a criar obstáculos 

com o propósito de embaraçar os planos dos monarquistas.  
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                           Esse é o caso de uma iniciativa do próprio Rangel Pestana, que, ativo 

representante da bancada republicana, inconformado com as decisões que vinham 

sendo tomadas pela comissão do monumento, apresentou em 1882 um projeto de lei, 

que seria substituído por outro do mesmo autor. Segundo o substitutivo, aprovado na 

Assembleia, os recursos das loterias criadas em 1880, seriam reservados em parte 

para a construção de uma escola agrícola no local do monumento do Ipiranga, e a 

parte restante aplicada na construção de escolas no interior. 

         Como é óbvio, esse projeto de lei seria denegado em abril do ano seguinte (1883) 

pelo visconde de Itu (1823-1889), vice-presidente da Província em exercício e membro 

da comissão de obras do monumento.  Assim agiu, sob a alegação de que a comissão 

de obras autorizada a mandar organizar as plantas e o respectivo orçamento do 

edifício monumental, já havia contratado o engenheiro civil de origem italiana Tomás 

Gaudêncio Bezzi (1844-1915), residente na Corte, para desenvolver o respectivo 

projeto. 

                         Na verdade, a primeira versão do edifício, segundo os jornais, fora 

entregue à comissão responsável pela construção do monumento em novembro de 

1882, praticamente um mês depois de haver sido o engenheiro italiano designado 

pela comissão central. Uma comissão composta de três engenheiros, Antônio 

Cândido Rodrigues, Luís Augusto Pinto e Luís (Luigi) Pucci (1853-?), montada em fins 

de janeiro de 1883, procedeu à analise do projeto(MONUMENTO do Ipiranga. Correio 

Paulistano. São Paulo, 30 de janeiro de 1883, p.3). Finalmente, em 5 de abril, foi aprovado o 

plano do futuro edifício do Instituto Ipiranga, com as modificações indicadas pela 

citada comissão (BOLETIM do dia. Correio Paulistano. São Paulo, 5 de abril de 1883, p.1). A 

cerimônia de lançamento da pedra fundamental, porém, já havia transcorrido no dia 

10 de dezembro do ano anterior.  

                         Naquela ocasião, um cortejo de 300 ou 400 trabalhadores, italianos e 

portugueses, fornecidos pela Companhia Cantareira e Esgotos e pela Estrada de Ferro 

S.Paulo e Rio de Janeiro, com seus instrumentos de trabalho, conduziram a pé numa 

padiola a pedra fundamental da futura construção, desde a rua São Bento até o 

destino final no campo do Ipiranga.   Mais tarde, reuniram-se membros da comissão 

de obras e  numerosas pessoas gradas  convidadas para formar o cortejo que partiu, 

de carro, em direção à colina do Ipiranga.   Conforme notou o repórter, a presença de 
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pessoas do povo foi menor do que a esperada. Depois das 17 horas, chegou ao local da 

cerimônia o presidente da Província Soares Brandão, acompanhado de autoridades, 

entre as quais o bispo diocesano. No interior de um barracão especialmente 

construído, o bispo benzeu a pedra, sendo depositada numa cavidade dela a ata da 

cerimônia. A seguir, as autoridades tomaram uma colher de pedreiro e uma trolha, 

confeccionadas em prata lavrada, e lançaram as primeiras colheradas de argamassa.  

Após os discursos de praxe e uma visita ao local onde seria erguido o edifício-escola 

projetado, todos retornaram a São Paulo (MONUMENTO do Ypiranga. Correio Paulistano, de 

11 de dezembro de 1882, p.2). Uma versão satírica dessa solenidade apareceria no dia 

seguinte no mesmo Correio Paulistano (INAUGURAÇÃO do Monumento do Ypiranga. Correio 

Paulistano. 12 de dezembro de 1882, p.2). 

                         A denegação da lei de autoria de Rangel Pestana, ocorrida em abril de 

1883, gerou incômodos para todos aqueles que lutavam por erguer o monumento do 

Ipiranga. A sequência de fatos relatados a seguir baseia-se na queixa do engenheiro 

Bezzi contra as atitudes da comissão, publicada na imprensa diária em 30 de julho de 

1884 (A COMMISSÃO das obras do monumento do Ypiranga e o engenheiro chefe Thomaz Bezzi. 

Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 30 de julho de 1884.p.2). 

                           Em 1883, depois da contratação de Bezzi, as obras do monumento foram 

postas em concurso, e vencido o prazo em 30 de julho do mesmo ano, apareceram 

sete propostas de empreitada, que não foram aceitas. Abriu-se então novo concurso 

em 19 de setembro, apresentando-se 12 concorrentes no dia 19 do mesmo mês.               

                        O governo da província, a cuja apreciação foram submetidas as propostas, 

refletindo estar próxima a reunião do corpo legislativo provincial, que tinha de 

conhecer das razões da denegação de sanção à lei de 1882 que dava destino diverso 

aos benefícios das loterias do Ipiranga, deliberou sobrestar o andamento das obras do 

monumento, até que a assembleia resolvesse e proferisse sua última palavra acerca 

da lei não sancionada. 

                         Sendo consultado o presidente da Província barão de Guarajá (1830-

1912), por ofício de 23 de novembro de 1883, sobre qual o procedimento que a 

comissão devia ter em relação ao engenheiro Bezzi, respondeu-se que parecia 

conveniente a rescisão do contrato, por não haver então nenhum serviço e depender 

ainda da resolução da assembleia o futuro da referida lei denegada, devendo, 
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portanto, cessar toda e qualquer despesa até ulterior deliberação dos deputados 

provinciais.  

                         Ao acatar a resolução presidencial, a comissão comunicou  a Bezzi que a 

partir do dia 4 de dezembro  o dispensava do lugar de engenheiro de obras, para o 

qual fora contratado em 25 de maio daquele ano. 

                         Contrariando, porém, as expectativas do presidente da Província, a 

Assembleia Provincial nada decidiu a respeito da lei não sancionada, nem mesmo 

tratou do assunto durante a sessão iniciada em 16 de janeiro de 1884. E isso obrigou a 

comissão de obras a assinar um contrato no dia 16 de julho com o vice-presidente em 

exercício Luís Carlos de Assunção (1833-1912), resolvendo de comum acordo mudar 

radicalmente os planos. Pelo acordo celebrado entre as partes, ficou decidido que 

seria abandonado o luxuoso projeto de Bezzi e organizado, em seu lugar, um concurso 

para a construção de um magnífico monumento escultórico comemorativo no 

Ipiranga e um modesto instituto de ensino num terreno de propriedade da Província 

localizado no campo da Luz. 

                        No dia 17 de julho, reuniu-se a comissão e decidiu chamar concorrentes à 

apresentação de propostas e plantas das novas obras programadas. Bezzi 

encaminhou então à comissão, via ofício, as seguintes ponderações: a planta do 

monumento que concebera, já existente e aprovada pela comissão e pelo governo 

imperial, poderia ser reduzida em proporções, conservando a mesma distribuição e 

arquitetura exterior; com algumas modificações poderia haver redução de preços. 

Dois dias depois, reuniu-se de novo a comissão, mas seus membros optaram por não 

levar em consideração o ofício do engenheiro.  

                        Como empreiteiros, haviam sido selecionados no segundo concurso de 

1883 o engenheiro baiano João Pinto Gonçalves e o engenheiro italiano Luís Pucci. Em 

15 de outubro desse ano, a comissão solicitara em caráter de urgência que Bezzi 

fizesse reduções em seu projeto e alterações nos materiais, nas proporções e até na 

ornamentação do futuro edifício, a fim de a construção não ultrapassar a quantia 

estipulada de 330:000$ (trezentos e trinta mil contos de réis). Bezzi reagiu naquela 

altura com indignação, acusando o concurso de falta de lisura, estando a comissão a 

proteger certos concorrentes, e tentando obrigar a ele, Bezzi, a fazer reduções que 
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prejudicavam o projeto  do monumento para que os “felizes” empreiteiros n~o 

tivessem seus lucros diminuídos. 

                        Diante da recusa do engenheiro em ceder frente às imposições da 

comissão, recorreu esta ao presidente, do que resultou, conforme relatado acima, na 

demissão  do engenheiro em dezembro de 1883. Como a comissão, em 19 de julho de 

1884, ignorou o ofício enviado por Bezzi em que, abandonando sua posição 

intransigente assumida no ano anterior, se oferecia para fazer uma redução criteriosa 

do projeto aprovado, só restava ao engenheiro mover uma ação judicial para fazer 

valer os seus direitos.  

                         O edital do concurso convocando concorrentes para a construção de um 

monumento no Ipiranga e uma escola na Luz foi publicado na Gazeta Liberal do dia 21 

de julho de 1884 e republicado no Correio Paulistano de 1º de agosto (MONUMENTO do 

Ypiranga. Correio Paulistano. 1º de agosto de 1884,p.4). Conforme o futuro barão de Ramalho 

(1809-1902), presidente da comissão, o imperador estava a par das mudanças 

empreendidas e concordava com elas, uma atitude imperial que não parece ter sido 

sincera, como veremos adiante. No dia 23 do mesmo mês, Bezzi, sentindo-se 

prejudicado em seus direitos, pois havia assinado o contrato e entregue a primeira 

versão do projeto, veio a público pela primeira vez, para protestar contra o que ele 

interpretava como desmandos da comissão (MONUMENTO do Ypiranga. Correio Paulistano. 

23 de julho de 1884,p.3). Uma queixa mais grave e circunstanciada foi, como vimos, 

publicada no dia 30 de julho desse ano no Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro. 

 

O concurso do Liceu Ipiranga (parte do que segue é transcrição de trechos de: CAMPOS, 1997-

2013, cap. 2, p.97, nota n. 227; cap. 5, p.652 a 654,nota n.98; cap.7 p.925 a 930, nota n. 67) 

 

                         O que de inusitado aconteceu na realização do concurso para a sede do 

Liceu Ipiranga foi seu extravasamento na grande imprensa, através de uma candente 

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. Todos os aspectos dos 

projetos foram então esmiuçados: o programa de necessidades, o esquema 
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distributivo, o partido adotado, a solução formal, os detalhes técnicos e a influência de 

protótipos estrangeiros. Foi sem dúvida a primeira vez que isso sucedeu na imprensa 

local e tal fato parece indicar que a arquitetura começava a chamar a atenção de 

parcela, embora talvez ainda diminuta, do público paulistano, e não só dos 

engenheiros participantes do evento. 

                        Este incidente se reveste de grande relevância na medida em que permite 

que se tome conhecimento acerca da cultura arquitetônica predominante entre os 

engenheiros então atuantes na Capital. E não só na Capital, pois se sabe que desse 

concurso tomou parte Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928), naquela 

época jovem profissional estabelecido 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, entendida então sob o prisma do 

Ecletismo. O estilo renascentista, segundo o autor do projeto, era um 

estilo de arquitetura em que o artista vai buscar elementos nos 

demais estilos antigos, estabelecendo, entretanto, entre eles, a 

unidade e a harmonia, e apropriando-se às exigências das construções 

modernas. (CARTA de Ar e Luz. Correio Paulistano. 27 de setembro de 1884. p.2) 

(grifo do Autor) 

 

          Explicação essa totalmente condizente com o pragmatismo formal que 

vinha caracterizando o Ecletismo internacional durante o final do Oitocentos.  

          Com seu projeto, o autor acobertado pelo pseudônimo Ar e Luz – binômio 

inspirado nas teorias neo-hipocráticas ainda vigentes – conseguiu atrair 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 o novo crítico, também do 

ponto de vista formal esse projeto tinha suas virtudes; depois de várias considerações 

de natureza estética, sentenciou: 

É este o projeto que melhor soube subordinar a arquitetura exterior, as 
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 [sic, por às] exigências do destino do edifício, satisfazendo assim o 

programa da Renascença. (CONCURSO do Ypiranga. Correio Paulistano. 9 de 

outubro de 1884. p.2 e 3) 

 

                        Mais tarde, quando a polêmica já degenerava em acusações mútuas, às 

vezes de indiscreto caráter pessoal, surgiu Lineu a tornar públicos seus conceitos 

sobre 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 premiada (CONCURSO do Ypiranga. Correio Paulistano. 

25 de outubro de 1884. p.2). 

          Também o concorrente Independência quando se sentiu injustiçado por 

certas críticas, publicou em A Província de São Paulo  uma longa resposta,  dividida em 

duas partes, 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 

à sua proposta (MONUMENTO do Ypiranga. Projecto Independencia, I. A Provincia de São Paulo. 

São Paulo, 16 de outubro de 1884. p. 2). 

                         Seria sem dúvida muito proveitosa para o aprofundamento de nossos 

conhecimentos sobre o universo da cultura arquitetônica paulistana de tendência 

eclética, que se constituía no último quartel do século XIX, a análise pormenorizada da 

polêmica suscitada pelo concurso do Liceu Ipiranga. Afinal essa controvérsia acabou 

envolvendo grande número de pessoas, críticos e engenheiros concorrentes, com 

opiniões e divergências manifestas em algumas folhas da Capital, entre elas: o Correio 

Paulistano, A Província de São Paulo e a Gazeta Liberal. No entanto, propomo-nos 

somente comentar aqui, de passagem, alguns aspectos pertinentes com o objetivo de 

reconstituir,  em largos traços, o ambiente mental que envolvia os engenheiros civis 

na época da construção do monumento do Ipiranga. 

           O que, de imediato, salta aos olhos de quem lê as várias críticas feitas aos 

projetos participantes do concurso é o fato de os critérios utilizados na avaliação já 

serem baseados, todos eles, ou em prestigiosos modelos da arquitetura europeia do 
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passado (Antiguidade greco-romana e Renascença), ou em alguns modelos 

arquitetônicos contemporâneos, realizados no Exterior e tidos como excelentes, ou 

então na recente literatura especializada estrangeira. As citações realmente 

abundavam: não só os grandes mestres de ontem, Vitrúvio (século I a. C.), 

Miguelângelo (1475-1564), Sangallo (1453-1534), Vinhola (1507-1573), e Paládio (1508-

1580) eram nomeados, como também críticos e historiadores atuais, tais como, 

Wilhelm Luebke, 1826-1893, Paul Letarouilly, 1795-1855 (Edifices de Rome moderne, 

1840-1847), Jakob Burckhardt, 1818-1897 (Die Kultur der Renaissance in Italien, 1858, e 

Geschichte der Renaissance in Italien, 1867) e Oskar Mothes, 1828-1903, arquiteto e 

arqueólogo alemão, evocado por um crítico que queria ter avalizadas as censuras que 

fazia às características da arquitetura romana dos séculos I a IV d. C. Tratadistas 

modernos (Léonce Reynaud, 1803-1880, de tradição Beaux-Arts, autor do Traité 

d’architecture, 1850-1858) e arquitetos que se vinham distinguindo em alguma área 

específica (como Félix Narjoux, 1836-1891, especializado em arquitetura escolar) eram 

igualmente lembrados. 

                          Entre os protótipos antigos citavam-se, de modo aprovativo, o Palácio 

Farnésio (1517-1589) (fig.6), modelo ideal de palácio renascentista, e como exemplos 

condenáveis o Arco de Tito (81 d.C.) (fig.7a) e o Arco de Constantino (315 d.C.) 

(fig.7b), por suas soluções nada ortodoxas (um crítico conservador não tolerava as 

licenças apresentadas pelo entablamento destas construções). Entre os exemplos de 

arquitetura contemporânea internacional, eram mencionados: o grande colégio 

Chaptal (1866-1876), de Paris, de autoria de Eugène Train (1832-1903) (figs.8a e 8b); a 

Escola Politécnica, de Munique, antes conhecida como Technische Hochschule (1864-

1868) (figs.9a e 9b), de autoria do arquiteto Gottfried von Neureuther (1811-1887); o 

palácio do Trocadéro (1878) (fig. 10), de Gabriel Davioud (1824-1881), e como 

exemplo pouco recomendável, a cúpula da Ópera de Paris, atual Palais Garnier (1861-

1875), de  Charles Garnier (1825-1898) (figs.11a e 11b), que, garantiam, com sua  

exagerada ornamentação desagradava aos próprios parisienses. 

                                 Todos os críticos, porém, por mais que divergissem uns dos outros a 

propósito de quais os melhores planos do concurso, partiam para analisá-los dos 

mesmos    princípios    ou,    antes,  das  mesmas  condições de beleza,   correntemente  
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Fig.6- Palácio Farnésio  (1517-1589), Roma, Itália. Foto de autoria de Myrabella, 2009. 

 

    Palácio da Alta Renascença italiana tido no século XIX como arquétipo de palácio renascentista.   
     Fonte:< <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Farn%C3%A9sio_(Roma)#/media/File:Palais_Farnese.jpg>    
     Reprodução digital                              
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Fig.7 a- Arco de Triunfo de Tito (c.81 d. C.), Roma,Itália. 
Fonte:<https://www.doopedia.co.kr/photobox/comm/community.do?_method=view&mainType=imgslide&position=0&GAL_ID 
Reprodução digital 
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Fig.7 b- Arco de Triunfo de Constantino (c.315 d. C.), Roma,Itália. 

Fonte :< https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Roma_Arch_Constantine.JPG> 
Reprodução digital 
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Fig.8a- Vista perspectivada do Liceu Chaptal (1866-1876), Paris, França.  Projetado por 

Eugéne Train (1832-1903 ). Aquarela, bico de pena e nanquim, 1875. Acervo do Museu 

d’Orsay, Paris. Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / René-Gabriel Ojéda. 
Fonte:< http://www.photo.rmn.fr/archive/03-011210-2C6NU04PDWBO.html>  
Reprodução digital 
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Fig.8b- Liceu Chaptal. Pormenor da entrada principal. Fotografia datada de c.1870, de 

autoria de Charles Marville (1813-1879).  Acervo da Biblioteca do Estado de Victoria, 

Melbourne, Austrália.                                            

Fonte:<https://en.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Chaptal#/media/File:Charles_Marville,_Coll%C3%A9ge_Chaptal_1,_ca._185
3%E2%80%9370.jpg>     
Reprodução digital 
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Fig.9a-Vista da Escola Politécnica (1864-1868), Munique, Alemanha. Projetada pelo 

arquiteto alemão Gottfried von Neureuther (1811-1887). Foto de c.1900. TUM.Archiv.  

 

Paradigma de construção de estilo neorrenascença, destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Usado talvez como modelo 
por Häussler para sua proposta apresentada no concurso do Liceu Ipiranga em 1884. 
Fonte:< www.ar.tum.de/fakultaet/wir-ueber-uns/geschichte/zeitspannen/1868-1882/ >  
Reprodução digital 
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Fig.9b- Elevação do pavilhão central da Nova Escola Politécnica. 

Architekturmuseum der TU München, Sign. neur_g-199-6. 
Fonte:< www.ar.tum.de/fakultaet/wir-ueber-uns/geschichte/zeitspannen/1868-1882/ > 
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Fig. 10- Palácio do Trocadéro (1878), projeto de Gabriel Davioud (1824-1881), Paris 

França, demolido em 1935. 

Construído como um pavilhão da exposição universal de 1878, em Paris, abrigava a maior sala de concertos até 

então construída e duas alas laterais, que depois da exposição abrigaram museus. Dado o seu estilo arquitetônico 

envelhecido, de inspiração mourisca, então visto com aversão, foi demolido para a construção do Palais Chaillot, 

pavilhão principal da exposição de 1937, até hoje existente. 

Fonte:< http://www.wikiwand.com/sv/Palais_du_Trocad%C3%A9ro> 
Reprodução digital 
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Fig.11a- Fachada sul do Palais Garnier (1862-1875).  Projetado por Charles Garnier (1825-

1898).    Foto de Peter Rivera, 2009.  

Protótipo de teatro da segunda metade do século XIX, projetado num estilo eclético de muito sucesso. 
Fonte:< https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Paris_Opera_full_frontal_architecture%2C_May_2009.jpg> 

Reprodução digital 
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Fig.11b- Vista da cúpula do Palais Garnier.   Pormenor de foto de Peter Rivera, 

2009.   

Segundo se dizia nas críticas do Concurso Ipiranga, a cúpula foi rejeitada pelos parisienses por excesso de 

decoração. 

Fonte:< https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Paris_Opera_full_frontal_architecture%2C_May_2009.jpg> 
Reprodução digital 
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ensinadas nas academias de Belas-Artes: harmonia, ordem, unidade, variedade, 

clareza, regularidade e simetria. Em nome dessas qualidades eram acolhidos ou 

repelidos os diferentes projetos.  

                        Por outro lado, todos, analistas e participantes, concordavam tacitamente 

num ponto, na inevitabilidade da linguagem clássica da arquitetura, sendo o 

vocabulário formal e ornamental empregado nas diversas propostas, quase todo ele, 

extraído de períodos classicistas. Por meio das descrições feitas – pois nenhum dos 

projetos chegou até nós –, sabemos que nos desenhos se viam peristilos em forma de 

templo grego, ordens sobrepostas, rusticação, cúpulas, frisos decorados à 

Renascença, corpos centrais com aparência de arco triunfal, grupos escultóricos, 

platibandas de balaustradas, telhados altos { francesa e até ornatos “rô cô cô”[sic]. 

         A gratuidade de algumas críticas, quando não revelava a ignorância de 

quem as emitia, denunciava a intenção deliberada de prejudicar certos concorrentes. 

Assim aconteceu a Ar e Luz, que saiu em defesa de seu projeto por ter sido ironizada e 

classificada de eclética (em sentido negativo) a utilização simultânea que fez das 

quatro ordens (toscana,dórica, jônica e coríntia). Afinal, a superposição de ordens era 

um recurso compositivo típico dos palácios da Renascença italiana! Outro articulista, 

de gosto mais conservador, implicou-se com as meias-colunas de um dos planos em 

análise, que suportavam trechos ressaltados de entablamento, da mesma maneira 

como aparecem no arco de Tito (séc.I d.C.) e no Arco de Constantino, pertencente ao 

período (século III a V d. C.) então considerado de decadência da arquitetura romana 

(neste último arco romano não há meias-colunas, mas colunas inteiras, independentes 

da massa muraria). A essa objeção o concorrente responsável pela proposta, Marius, 

respondeu de maneira desastrada, esclarecendo que tudo o que fizera fora 

simplesmente inspirar-se no célebre arco erguido por Vitrúvio (século I a.C.) [sic] e até 

então conservado na Itália... (na verdade, não existe  nesse país nenhuma construção 

que possa ser atribuída a Vitrúvio).  Ainda outro arquiteto pecou de modo capital com 

seu projeto, sendo por isso fulminado pela ironia do analista anônimo: 

 

Na fachada, o autor mostrou-se patriota, e, em vez de ir procurar no 

estrangeiro, encontrou mesmo aqui o que lhe convinha. O pavimento 

térreo é tratado no estilo das casas comuns de aluguel desta cidade, 
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levando seu escrúpulo até adotar, para as janelas a bitola da ilma. 

câmara municipal. (CONCURSO do Ypiranga. Projectos de edificios 

(conclusão), IV. Correio Paulistano. 11 de outubro de 1884. p.2) 

 

                        Havia, em contrapartida, unanimidade em relação ao tratamento a ser 

dado às formas do passado: deveriam ser manejadas com liberdade e adaptadas aos 

usos modernos. Ninguém defendeu, em momento algum, a fidelidade arqueológica a 

nenhum dos repertórios estilísticos empregados – como chegou a ocorrer em certa 

altura na Europa –, sendo comum nos planos apresentados a mistura de elementos do 

Renascimento italiano e da Renascença francesa. Ar e Luz, por sua vez, fundamentou 

sua inspiração nos palácios renascentistas italianos, por ser o partido dessas 

construções o que melhor se adaptava às necessidades dos dias  correntes.  

                         Como facilmente se infere, os partidos então utilizados nas propostas 

eram característicos do Ecletismo europeu da segunda metade do Dezenove, 

predominando os corpos centrais de sólido aspecto, carregados de alegorias e 

ornatos, a centralizar composições formadas de alas secundárias e pavilhões 

terminais, solução esquemática usual cuja origem, aliás, remontava ao Classicismo 

francês (século XVII) e não ao Renascimento italiano (século XVI).       

                          Aparentemente, o maior problema dos participantes no plano formal era 

encontrar a expressão justa a ser conferida ao projeto arquitetônico escolar, a qual 

revelasse a um só tempo a natureza e a distribuição interna da edificação. Ora o 

projeto era considerado espalhafatoso demais, assemelhando-se por isso a cassinos 

de cidades de banho (Independência), ora, ao contrário, muito severo (Orion), quando 

não completamente insignificante (Labor, Europa e Arquimedes).  

                         Eram, com efeito, sutis as regras da conveniência e a esse assunto 

delicado dedicou umas poucas linhas um dos críticos anônimos citado em editorial de 

A Província de São Paulo, no intuito de orientar adequadamente os juízes no exame 

das propostas. Ao que tudo indica, havia séria suspeita de que o júri selecionado 

estava desprovido da competência necessária para avaliar e premiar  tanto os projetos 

de escultura quanto os de arquitetura:  

 

Supondo satisfeitas as condições da necessária solidez, convém 
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investigar quais os [projetos] que preenchem os requisitos de uma boa 

disposição e de um aspecto em harmonia com o fim a que são 

destinados. 

O monumento [escultórico a ser erguido no Ipiranga] deverá ser 

grandioso e imponente por suas formas, materiais e atributos 

decorativos, inspirados em larga parte no fato histórico que comemora. 

A escola, que poderá um dia ser votada às Belas-Artes, deverá 

distinguir-se pela correção de suas linhas, pela perfeita harmonia de 

seus elementos, pelo bem entendido evidenciamento de suas partes e 

pela decoração elegante e racional. Por esta ultima condição 

entendemos a propriedade dos atributos, a sua boa ordem e proporções 

e a não demasiada profusão. De sorte que o edifício não seja 

confundido com um cassino ou outro estabelecimento. 

(MONUMENTO do Ypiranga. A Provincia de São Paulo. 14 de outubro de 1884. p.1 

e 2) (grifo do Autor) 

                                              

                         Aqui abrimos parêntese para apontar a provável autoria do texto acima.   

Ao que se diz, o autor das críticas ao projeto de Independência era o major de 

engenheiros Alfredo Ernesto Jacques Ourique (1848-1932) (LEMOS, 1993.p.20).Segundo 

nossas pesquisas, descobrimos que, oriundo do Rio Grande do Sul e formado em 

engenharia militar no Rio de Janeiro, Ourique na época do concurso estava 

encarregado das obras militares na província de São Paulo, tendo construído um paiol 

de pólvora e depósito de artigos bélicos (1885) no bairro do Ipiranga, visitado pelo 

imperador no dia 19 de novembro de 1886, e descrito pelo correspondente do Correio 

Paulistano como um edifício “de arquitetura simples porém severa”, (Viagem de 

SS.MM.II. Correio Paulistano. São Paulo, 19 de novembro  de 1886, p.2). 

                         Na transcrição do editorial que fizemos acima, o autor se deixa trair ao 

enfatizar que os edifícios escolares deveriam ter aparência discreta, nada semelhantes 

a cassinos, preocupação que já aparecera em artigo publicado no Correio Paulistano 

(CONCURSO Ypiranga. Projectos de edifícios.Correio Paulistano. 9 de outubro de 1884, p.2 e 3), em 

que analisara o projeto de Independência e fizera ver  que as escolas não deveriam ter 

a aparência dos cassinos das cidades de vilegiatura.  Passagem que parece confirmar 

que os dois textos saíram da mesma pena. 

A desconfiança  acerca da competência dos jurados do concurso do Liceu 

Ipiranga chegou a tal ponto que no jornal A Província de São Paulo do dia 21 de 
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outubro de 1884, na Seção Livre – Monumento do Ipiranga (p.3), alguém sugeriu, 

certamente com ironia, que os projetos concorrentes fossem julgados pelo júri que 

decidia o concurso da Escola de Belas-Artes de Paris. 

                        O historiador de arquitetura Carlos Lemos (1925- ) (1993,p.20), ao comentar 

artigos de autoria de Independência publicados em A Província de São Paulo em 

resposta a censuras feitas a seu projeto, observou que as discussões estéticas então 

travadas nos jornais não eram nem originais nem profundas, aí compreendidas as 

próprias colocações do arquiteto então sob pseudônimo.  

                          Ficamos a nos perguntar como poderia ser diferente, pois, afinal, muitos 

dos rapazes que deixavam o Brasil para se formar no Exterior, voltavam de tal modo 

deslumbrados, que não estavam em condições de questionar o mundo novo em que 

acabavam de ingressar. Práticos e empreendedores, esses jovens engenheiros-

arquitetos, destituídos de interesse pela especulação intelectual ou estética e sem 

motivação para profundas reflexões críticas, compenetravam-se dos ensinamentos 

ministrados nas escolas estrangeiras com uma reverência um tanto rotineira, 

empolgados  sobretudo pela perspectiva de poder reproduzir na terra natal aquilo que 

julgavam constituir a quintessência da civilização.  

                         Só muito mais tarde, com o surgimento de uma crítica de fundo 

nacionalista, como aliás notou Lemos com muita propriedade (1993,p.86) , é que 

começaria a declinar o ciclo do Ecletismo historicista brasileiro, que em 1884 dava os 

primeiros passos, caracterizado pela  completa e irrestrita subserviência aos mais 

convencionais padrões arquitetônicos internacionais. 

                         Na época, a opinião pública nacional conhecedora da arquitetura que se 

fazia no estrangeiro, impacientava-se, da mesma forma, com a situação das 

construções brasileiras em geral, que ainda não dispunham de condições econômicas, 

sociais e culturais para imitar com fidelidade as obras feitas no Exterior.  

                         Numa memória sobre o Brasil preparada para a Exposição Universal de 

Paris, de 1889, às vésperas da Proclamação da República portanto, afirmava o barão 

do Rio Branco (1845-1912) que a arquitetura brasileira parecia, havia trinta anos, ter 

retrogradado, exceto para a construç~o das habitações particulares “e sobre tudo das 

casas de campo” ,ou seja, das vilas burguesas,  que ent~o surgiam timidamente.                    

Atribuía a insuficiência da cultura artística nacional à falta de modelos, ao pequeno 
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número de professores, à ausência quase completa de educação artística nas camadas 

dirigentes, à diminuta clientela de amadores e colecionadores, e, por conseguinte, ao 

pouco encorajamento concedido aos artistas de talento. Considerava também que 

havia sido um grande mal no Brasil a intervenção de engenheiros na arquitetura de 

edifícios, mau hábito herdado do período colonial (SEVERO, Ricardo. A arte tradicional no 

Brasil. Revista do Brasil. São Paulo. V.4, p.394-424, janeiro-abril de 1917. p.414 e 416). 

                         E nesse aspecto parecia estar o barão não só munido de certa prevenção 

contra os velhos engenheiros militares, mas também influenciado pela realidade 

contemporânea de países como a França, onde era intensa a rivalidade entre 

engenheiros e arquitetos – ora andando às turras, com mútuas acusações, ora em 

cooperação, quando os arquitetos se limitavam a recobrir de pesados ornatos as 

ousadias técnicas praticadas pelos engenheiros (figs.12a e 12b) – e não pela realidade 

nacional, onde o espírito de emulação entre essas duas categorias profissionais 

também existia, mas em intensidade muitíssimo menor. Mesmo porque o número 

extremamente reduzido de arquitetos formados na Academia das Belas-Artes do Rio 

de Janeiro deixava evidente que não eram suficientes para responder às necessidades 

do País. 

          Parece mesmo que os últimos tempos do Império foram agitados em 

termos de crítica arquitetônica, pois até o  Ministro do    Interior   Antônio  Ferreira  

Viana  (1833-1903) cogitou, em 1889, trazer para o Brasil um arquiteto europeu “com o 

angélico fim de formar o gosto arquitetônico nacional” (COMEÇA o ataque. Diario Popular. 

São Paulo, 18 de março de 1889. p.2). Com o que só conseguiu provocar a forte reação dos 

profissionais da Corte associados ao Instituto Politécnico, do qual era  presidente  o  

conde  d’Eu  (1842-1922).  A  atitude  de  Viana  foi considerada injuriosa para com a 

classe dos arquitetos e engenheiros nacionais ou domiciliados no País. Estes 

profissionais, contudo, tinham uma concepção extremamente simplista da questão. 

Segundo um deles, para melhorar a arquitetura nacional bastava aplicar as boas 

regras arquitetônicas harmonizadas com o programa técnico-construtivo da Escola 

Politécnica e da Academia de Belas-Artes, sob o ponto de vista artístico.  

  Com   uma   visão   tão   provinciana   e   limitada,   não  admira  que  estivessem    
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Fig.12a- O Grande Domo dava acesso aos principais pavilhões da exposição universal de 

1889, Paris, França. Projeto do arquiteto Joseph Bouvard (1840-1920), profissional 

conhecido dos paulistanos por ter sido o autor do primeiro plano urbanístico da cidade de 

São Paulo (1911). 

A exposição de 1889 exaltava o progresso técnico alcançado pela civilização ocidental: o triunfo da arquitetura 

executada com estruturas metálicas, o triunfo do maquinário elétrico e o triunfo das lâmpadas incandescentes. A 

tanto progresso, os arquitetos só conseguiam responder com  a arrebatada retórica do romantismo Beaux-Arts.  A 

aud|cia das estruturas de metal e vidro foram “enobrecidas” pelas formas ancoradas no Ecletismo: um zimbório de 

estilo barroco,  sobrecarregado de basta decoração e excesso de figuras humanas  simbólicas. Os arquitetos de 

época não conseguiam criar uma linguagem arquitetônica condizente com o material industrializado empregado 

nas construções. Também na Torre Eiffel, erguida para essa exposição, aos arquitetos só restou acrescentar uma 

ornamentação empolada e supérflua à ousada estrutura do engenheiro que a criou, ornamentação que por inútil 

acabou sendo removida mais tarde.  

Fonte:<osuniverselles.citystories.fr/common/medias/images/1035-1889_Grand_Dome.jpg> 
Reprodução digital 
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Fig.12b- Le dôme central de la galerie des machines à l'exposition universelle de 1889, 

1890,pintura de Louis Béroud (1852-1930) representando o interior do pavilhão de 

entrada, que dava acesso ao Palácio das Industrias Diversas e à Galeria das Máquinas. 

Acervo do  Museu Carnavalet , Paris , França.  

         A decoração interna do pavilhão também tentava disfarçar o aspecto industrial da edificação, por meio de 
detalhes arquitetônicos e ornatos de origem eclética  acrescidos à estrutura metálica. Os afrescos de cores vivas e a 
pintura dos próprios elementos metálicos buscavam atenuar a rude aparência  das peças estruturais. Um luxo 
eclesial  estava presente no dourado da cúpula e nos vidros da cobertura, simulando vitrais. Segundo o engenheiro 
Jean-Charles Adolphe  Alphand   (1871-1891), responsável pela preparação da exposição, o objetivo desse vestíbulo 
era  “ atingir a imaginaç~o dos visitantes, para, de algum modo, prepar|-los para os esplendores que iriam 
desenrolar-se perante seus olhos”. 
Fonte:< http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0421/m110400_23652-6_p.jpg> 
Reprodução digital 
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incomensuravelmente distantes de muitas das recentes tendências da arquitetura 

internacional, então apresentando desde as audácias acadêmicas do 

monumentalismo grandioso e lírico em voga na segunda metade do século XIX, que já  

não demonstrava apego às regras historicistas tradicionais, até os extraordinários 

arrojos   técnicos  e  estruturais  de   Gustave Eiffel   (1832-1923),  Charles Dutert  (1845- 

1906) e Victor Contamin (1840-1893), que seriam orgulhosamente exibidos na 

Exposição Universal de 1889. Diversidade que revelava a pujante vitalidade da cultura 

arquitetônica europeia do final do Oitocentos, que se empenhava com todas as 

energias em ir ao encontro de seu futuro.  

Em pleno andamento do concurso do Liceu Ipiranga, no entanto, a 

Comissão de Obras do monumento foi instigada a depor nas mãos do novo presidente 

da Província José Luís de Almeida Couto (1833-1895) a decisão definitiva sobre o 

destino do edifício comemorativo da independência brasileira. Assinaram então o 

novo presidente e a comissão outro pacto em 24 de setembro de 1884, em que ficou 

decidido que tudo retornaria ao ponto de partida: o concurso em vigor seria anulado, 

retomado o projeto de Bezzi e  o local escolhido para a ereção do palácio-monumento 

voltaria a ser a colina do Ipiranga (CONCURSO Ypiranga. Correio Paulistano. 24 de setembro de 

1884, p.2). 

                          Todas essas marchas e contramarchas nos levam a supor que o 

imperador, contrariado com os rumos que havia tomado o caso do monumento à 

Independência, deve ter agido nos bastidores para assegurar o futuro do palácio-

memorial. Por comentários dos jornais, ficamos sabendo que o 5º vice-presidente em 

exercício Luís Carlos de Assunção era contra o projeto de Bezzi. E essa disposição 

desfavorável, deve ter levado o imperador a apressar a nova indicação para a 

presidência da província de São Paulo. Almeida Couto, ao tomar posse do cargo em 4 

de setembro de 1884, trazia sem dúvida ordens expressas imperiais para desfazer o 

mais rapidamente possível tudo quanto Assunção havia tramado.                                   

                                        No relatório presidencial com que se retirou do governo, Assunção 

deixou consignadas as suas razões para não levar adiante o projeto do palácio 

concebido por Bezzi:  
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A necessidade de remover-se o Instituto do Ipiranga da colônia [sic, por 

colina] do mesmo nome para esta Capital, é tão clara e manifesta, que 

não hesitei em tomar a responsabilidade do ato, firmando com a digna 

Diretoria do Monumento do Ipiranga, e de pleno acordo, o contrato que 

encontrará V. Exa. no competente livro, e lavrado a 16 de julho, pelo 

qual verá que ficou assentado em construir-se na colina um 

monumento digno da grandeza do assunto, e nesta capital,  no  terreno 

pertencente à Província, no largo da Luz, o instituto destinado à 

educação de meninos desvalidos. (ASSUMPÇÃO, 1884,.p.45) 

 

                          Almeida Couto em apenas 20 dias, a partir do dia em que assumiu 

efetivamente o exercício das funções de presidente da província, conseguiu remover 

todos os entraves à construção do palácio-monumento. Em 25 de março de 1885, 

numa concorrida cerimônia, inaugurou finalmente as obras, às 10 horas da manhã 

(TELEGRAMMAS.Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 25 de março de 1885, p.1).  

                         Ainda em 1884, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia havia 

examinado, e contestado, as razões em que se fundara o visconde de Itu para derrogar 

a sanção à lei de autoria de Rangel Pestana. Mas, após alguns lances políticos, graças 

à intervenção de Almeida Couto, o parecer da comissão foi finalmente rejeitado na 

Assembleia por unanimidade de votos no início de 1885, ato que poria fim à crise entre 

o Legislativo Provincial e o Executivo. (SYNOPSE DOS TRABALHOS DA ASSEMBLÉA... 1884. 

p.59; SYNOPSE DOS TRABALHOS DA ASSEMBLÉA... 1885.p.32, 42, 45, 268 a 270, 306) 

                          Em 4 de dezembro de 1884 foi divulgado o resultado do malogrado 

concurso do Liceu Ipiranga: o primeiro lugar ficou para Independência (Ramos de 

Azevedo), e o segundo para Ar e Luz, pseudônimo do engenheiro-arquiteto de origem 

alemã Mateus (Matthäus) Häussler (CONCURSO do Ypiranga. Correio Paulistano. São Paulo, 4 

de dezembro de 1884. p.1). Por um lapso na notícia então publicada, informou-se que o 

primeiro lugar no concurso para a sede do liceu foi concedido a Trajano (que era o 

vencedor dos que concorriam com projeto para o monumento escultórico do Ipiranga 

e não para o liceu), sendo atribuído erroneamente esse pseudônimo ao engenheiro-

arquiteto Ramos de Azevedo. 

                        Por fim, a Lei n.63 de 23 de março de 1885 autorizou o governo a 

empregar a renda das loterias do Ipiranga na construção de um estabelecimento de 
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ensino científico, conforme o plano dos institutos técnicos da Inglaterra, da França, da 

Alemanha e dos Estados Unidos (LEGISLAÇÃO do Estado de São Paulo. ALESP). Ou seja, o 

Legislativo Provincial ao projeto do palácio-monumento – pensado inicialmente para 

abrigar um asilo de crianças desvalidas –, destinou uma atividade considerada mais 

nobre, o ensino superior, a que a construção arquitetonicamente não corresponderia, 

como fatos ulteriores acabariam por demonstrar. 

                       Ao deixar o cargo de presidente da Província no dia 19 de maio de 1885, 

Almeida Couto leu o relatório com que passou o cargo ao vice-presidente Francisco 

Antônio de Sousa Queirós Filho (1837-1917). A respeito do monumento do Ipiranga, 

assim se pronunciou: 

                                     Obras do Monumento do Ipiranga 

             [...] 

Tendo, como disse em meu relatório à Assembleia Provincial, 

suspendido as obras do monumento do Ipiranga, enquanto o corpo 

legislativo não resolvesse sobre a denegação da sanção ao projeto de 

lei provincial que deu diverso destino aos dinheiros do Monumento do 

Ipiranga, e tendo a mesma Assembleia unanimemente se 

conformado com as razões do Presidente da Província, ficou o 

Governo habilitado a resolver que a comissão continuasse com as 

mesmas obras, e assim ordenei que pusesse de novo a concurso  as 

obras do Monumento. 

Tendo a comissão aberto por editais o novo concurso, apresentaram-se 

vários proponentes e dentre eles, foi a proposta de Luís Pucci a 

escolhida pela comissão. 

Trazendo a comissão ao conhecimento do Governo esta proposta, 

opinando ser a mais conveniente em razão de ter a seu favor  o parecer 

do engenheiro Bezzi, que declarou ser esse empreiteiro o que podia 

melhor executar a sua planta e bem assim pela confiança que a 

comissão deposita na pessoa do mesmo empreiteiro; dei minha 

aprovação à referida proposta, bem como ao contrato que com ele 

fizera  a comissão das obras, obrigando-se o contratado a fazer, como 

mais uma garantia, o desconto de 10% sobre as prestações que 

receber. 

Aprovado o contrato com o empreiteiro deliberei que quanto antes se 

desse começo aos trabalhos; designando o dia 25 de março, aniversário 
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da Constituição do Império, para inaugurar as obras do edifício 

projetado. 

Realizou-se a cerimônia com toda a solenidade; à qual me achei 

presente, tomando parte o Exmo. Bispo Diocesano, a Assembleia 

Provincial desta província, representada por uma comissão, a Câmara 

Municipal, os chefes das repartições e mais autoridades da Capital, a 

Comissão do Monumento, e grande número de pessoas que 

concorreram; observando-se todas as solenidades do estilo. Em data de 

21 de abril, o empreiteiro Luís Pucci oficiou declarando que nessa data 

dera começo aos trabalhos do monumento, contando-se dessa data em 

diante o prazo de trinta meses que tem pelo seu contrato para a 

conclusão das obras. 

Com data de 16 de abril expedi o regulamento para a execução da Lei 

número 63 de 23 de março do corrente ano, que determinou o conjunto 

das matérias que deviam ser ensinadas no edifício ou instituto que se 

vai construir; e por ato de 17 nomeei uma comissão composta do 

general José Vieira Couto de Magalhães, o dr. Joaquim José Vieira de 

Carvalho e Luís Pereira Barreto para elaborar o plano de ensino que 

tem de ser dado naquele instituto. [...] 

 (COUTO, 1885, p. 36 e 37) (grifos do Autor) 

 

                         Grifamos o primeiro trecho acima para chamar a atenção para o papel 

crucial desempenhado pelo presidente Almeida Couto no convencimento de todos os 

deputados  da importância de ser executado o projeto de Bezzi. O segundo trecho 

chama atenção para a capacidade técnica de Luís Pucci, que tinha a plena confiança 

do autor do projeto. A análise estrutural do palácio-monumento procedida nos anos 

de 1990 (WITTER,1997,p.54-101) revelaria inúmeras dificuldades técnicas que tiveram de 

ser superadas durante a execução do projeto e  esses conhecimentos de construção 

não devem ser todos atribuídos a Bezzi, como faz o autor da análise, mas sem dúvida 

muitos a Pucci, que era o encarregado das obras do monumento arquitetônico. 

                        Tem sido habitual pôr em dúvida o fato de Luís Pucci haver sido 

engenheiro diplomado. Salmoni e Debenedetti em seu Arquitetura italiana em São 

Paulo (1981,p.47) afirmaram taxativamente que Pucci não era diplomado, o que foi 

corroborado por Franco Cenni (2003, p.402), mas como o profissional participou do 

concurso exclusivo para engenheiros organizado pela Santa Casa de São Paulo (1876), 

para a escolha do projeto do hospital da entidade, do qual foi o ganhador, deduzimos  
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que ele deveria, de fato, possuir diploma dessa profissão. Documentos de época 

sempre se referem a Pucci como engenheiro. E até a Revista de Engenharia da Corte o 

trata desse modo, sendo que essa publicação sempre se mantinha grandemente 

motivada na defesa dos interesses corporativos da classe engenheril. 

Os primeiros passos do Ecletismo em São Paulo (parte do que segue é transcrição de 

trechos de: CAMPOS, 1997/2003, cap. 7, p. 899  a 951) 

                          Antes de tecermos comentários acerca do projeto do monumento do 

Ipiranga, gostaríamos de traçar aqui, rapidamente, um panorama dos primeiros 

momentos do Ecletismo em São Paulo, tendência que a partir da década de 1870 

começou a se irradiar na Capital, no intuito de demonstrar que essa orientação 

estilística já se tornava comum na arquitetura da cidade. 

                          Primeiramente, devemos esclarecer que neste trabalho estamos usando 

a definição de Ecletismo em arquitetura de maneira estrita, como sendo a prática dos 

arquitetos da segunda metade do século XIX de combinar diferentes repertórios 

formais do passado, segundo critérios mais ou menos subjetivos, e aplicá-los a um 

mesmo projeto, no intento de criar algo novo e original do ponto de vista estilístico, e 

assim superar o fato não existir, naquela altura, um estilo arquitetônico que fosse 

próprio da civilização ocidental, conforme o entendimento dos arquitetos da época. 

Como dizia César Daly (1811-1894) na Revue générale de l’architecture et des travaux  

publics, 1859, citado por Claude Mignot: 

 

Na falta de um estilo novo, faz-se o ecletismo, quer dizer o uso livre de 

todo o passado. (MIGNOT, 1983, p.118) (tradução do Autor) 

 

                       O Ecletismo sucedeu ao Historicismo, que foi a etapa da história da 

arquitetura que se seguiu ao Neoclassicismo. No Historicismo deu-se a ampla 

diversificação de estilos arquitetônicos históricos e exóticos postos à disposição dos 

projetistas do Oitocentos. O Neoclassicismo apoiava-se numa estética normativa 

idealista, enquanto o Historicismo e o Ecletismo tinham por base uma estética 

relativista histórica (MIGNOT, 1983,p.90). 
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                       À medida que o século avançava, mais estilos históricos e exóticos eram 

identificados pelos historiadores de arte, sendo então recuperados e codificados pelos 

arquitetos, fato que conduziu num primeiro momento à criação das regras tipológico-

estilísticas, depois ao indiferentismo estilístico e finalmente ao pleno Ecletismo. No 

Brasil, o Historicismo e o Ecletismo foram correntes introduzidas tardiamente, daí 

serem praticamente contemporâneas 

                         O Ecletismo já vigia na Corte desde, ao menos, os anos de 1860. O 

palacete do barão de Nova Friburgo (1858-1867), projeto do alemão Gustavo 

Waehneldt (1830-1873) ,por exemplo, seguia o vocabulário formal da Renascença 

veneziana, mas colhia  elementos decorativos na arquitetura clássica da Antiguidade, 

tais como os acrotérios que ornam as sobrevergas das janelas. Em São Paulo foi 

introduzido anos depois, por intermédio principalmente dos profissionais 

estrangeiros, ingleses, alemães e italianos. Não podemos, porém, nos esquecer da 

intensa atuação nesse período dos construtores portugueses e italianos, já que, com 

efeito, foram eles os responsáveis pela realização do grosso das edificações comuns 

existentes na cidade no final do Dezenove. 

                         Se desconsiderarmos algumas ocorrências esparsas manifestadas nos 

anos de 1860, em pequenas estações de estradas de ferro decoradas com elementos 

de madeira, inspirados na arquitetura vernácula europeia (fig.13), ou algumas 

varandas, acrescidas às casas de engenheiros ingleses, providas de arcos apontados 

retirados da arquitetura medieval (fig.14), veremos que o Ecletismo se manifestou 

pela primeira vez em São Paulo na igreja anglicana (1873) (fig.15), erguida no Bom 

Retiro por engenheiros ingleses da San Paulo Railway. Construção diretamente 

influenciada pela arquitetura da Inglaterra vitoriana, inspirada nas pequenas capelas 

rurais do período medieval (Early English Style) e com paredes externas executadas 

com tijolos aparentes de vários tons, formando desenhos geométricos com efeitos 

policrômicos, um tipo de alvenaria decorativa típica dos edifícios ingleses erguidos 

segundo o High Victorian Style. 

                         A despretensiosa escola do Arouche (1876) (fig.16) também exibia tijolos 

aparentes na parte externa da construção e elementos tectônicos extraídos do Gótico  

 



48 
 

 

 

 

 

Fig.13- Estação de passageiros de São Bernardo, da San Paulo Railway.  Foto de Militão 

Augusto de Azevedo (1837-1905), c.1867. Acervo do Museu Paulista. 

 Modesto edifício decorado com elementos tirados da arquitetura vernácula europeia: telhado de duas águas, 

testeiras e pináculos de madeira. Na entrada da estação, no alto, peças de madeira entalhadas reforçavam o 

aspecto estrangeiro da construção. 

Fonte:<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142008000100003> 
Reprodução digital 
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Fig.14- Retrato da suposta família do engenheiro inglês John Henderson, na varanda de 

madeira da antiga casa da Chácara do Campo Redondo. Notar o arco apontado na lateral 

do alpendre. Foto de Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), c.1867. Acervo do Museu 

Paulista. 
Fonte:< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142007000100002> 
Reprodução fotográfica: Joel Rosrael. 
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Fig.15- Igreja anglicana (1873), no Bom Retiro. Foto de autor não identificado, datada por 

volta de 1895. 

O projeto da igreja inglesa foi adaptado. Como não poderia ter campanário por motivos constitucionais, o pórtico 

de entrada, geralmente localizado numa das faces laterais do edifício religioso, ocupou o lugar da torre, 

tradicionalmente erguida na parte fronteira da igreja. 

Fonte: KOENIGSWALD, Gustavo. São Paulo. São Paulo: s.n., 1895. 
Reprodução digital 
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Fig.16- 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 (1849-1901), 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). INSPECTORIA GERAL DO ENSINO. Annuario do ensino do Estado de São Paulo,    
1908-1909. São Paulo: Typ. Augusto Siqueira & Cia, [19--]. 
Reprodução fotográfica 

 

 

 



52 
 

Perpendicular Inglês, obra de um dos primeiros ituanos formados em engenharia nos 

EUA, Elias Fausto Pacheco Jordão (1849-1901). Gótico também, mas em versão 

lombarda, era o repertório formal e decorativo empregado pelo engenheiro italiano 

Luís Pucci no hospital da Santa Casa de Misericórdia (1879-1884) (fig.17), outro 

edifício construído com tijolos aparentes, acabamento compatível com o repertório 

estilístico adotado. Mas a planta do hospital tinha origem completamente diferente,  

remontava à França do século XVIII (1786) –  hospital com partido de pavilhões. 

                          Entre 1876 e 1878, o engenheiro alemão Hermann Von Puttkamer (1842-

1917) ergueu aquele que foi considerado o melhor hotel do Brasil. Situado na esquina 

da rua São Bento com o antigo beco da Lapa (rua dr. Miguel Couto), o edifício do hotel 

foi concebido de acordo com repertório neorrenascentista, que era na verdade um 

amálgama de elementos tectônicos e decorativos retirados de diversos momentos da 

arquitetura classicista, e até mesmo da clássica. O historiador Yan de Almeida Prado 

(1898-1987), por exemplo, julgava ver na extensa fachada lateral desse edifício, que 

dava para o beco, um verdadeiro Vitrúvio, querendo com isto dizer que a severa 

composição arquitetônica daquela face do hotel (fig.18) fora rigorosamente 

composta conforme as regras expostas pelo antigo arquiteto romano em seu famoso 

livro, o que provavelmente é um exagero (CAMPOS, 2013, p.53). 

                        Na passagem da década de 1870 para a seguinte, velhos e tradicionais 

edifícios públicos paulistanos foram modernizados ou reconstruídos por um 

engenheiro francês de nome Eusébio Stevaux (1906-1904), que ocupava um cargo na 

Diretoria de Obras Públicas da Província. 

                         Stevaux tinha preferência por um vocabulário formal baseado no estilo do 

Segundo Império francês, repertório tectônico usado em edifícios públicos da França 

no tempo de Luís Napoleão (1808-1873). Reformou a antiga Casa de Câmara e Cadeia, 

edifício setecentista de taipa de pilão, transformando-a na sede da Assembleia 

Provincial (1877-1879) (fig.19a). Com poucos recursos pecuniários e escasso talento 

pessoal, Stevaux reproduziu sobre a entrada um torreão central com um telhado 

tronco piramidal, coberto de ardósias importadas, que evocava os campanários ou 

lanternins das mairies parisienses do tempo do barão Haussmann (1809-1891) 

(fig.19b). Simulou nas extremidades do edifício dois pavilhões terminais, coroados de 

frontões  triangulares.  No  tímpano  de  cada   um   dos   frontões,   aplicou   um  relevo  
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Fig.17- 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 de estilo gótico lombardo, 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, o 

chamado partido de pavilhões, criado na França em fins do século XVIII. 

Fonte: CARNEIRO, Nelson. O poder da Misericórdia. São Paulo: s.n., 1986. 2v. V1. 
Reprodução digital 
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Fig. 18- Representação do Grande Hotel (1876-1878), em estilo neorrenascença, projeto 

de autoria de Hermann  von Puttkammer  (1842-1917) e Carlos Arno-Gierth. Construção 

de Francisco Pires. Acima, ilustração de anúncio publicado em almanaque paulista de 

1896; abaixo, reconstituição gráfica aproximada da fachada lateral do Grande Hotel, em 

que aparece à direita o anexo construído entre 1906 e 1912.   Desenho do Autor, 

executado com técnica digital. 
Fonte: COMPLETO almanak...do Estado de São Paulo para 1896. São Paulo: Ed. Industrial de S.Paulo, 1896 . 
Reprodução fotográfica (figura no alto) 
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Fig. 19a- Paço da Assembleia Provincial e Câmara Municipal de São Paulo (1877-

1879),projeto de Eusébio Stevaux (1826-1904). Foto de Marc Ferrez (1843- 1923), datada 

por volta de 1880. Acervo do Instituto Moreira Salles.  

Vemos nessa imagem o edifício da Assembleia Provincial recém-reformado, tendo à sua frente o jardim projetado 

pelo engenheiro Fernando de Albuquerque. 

Fonte:<https://s-media-cache-akO.pinimg.com/originals/b9/12/8c/b9128cd496bacb7d2d40032ef8d801e2.jpg> 
Reprodução digital 
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Fig. 19 b- Mairie do XIXº  distrito, situada na Praça Armand-Carrel, defronte à entrada do 

Parc des Buttes-Chaumont, em Paris, França.  Projeto dos arquitetos franceses Gabriel 

Davioud (1824-1881) e Jules Bourdais (1835-1915), construída entre 1876 e 1878, em estilo 

neorrenascença flamenga. Foto de autoria de Velvet,2013. 

Seguramente, um dos protótipos arquitetônicos europeus para a reforma da velha Casa de Câmara e Cadeia 

paulistana transformada pelo engenheiro francês Eusébio Stevaux (1826-1904) em sede da Assembleia Provincial e 

Câmara Municipal de São Paulo (1877-1879). Digna de nota é a semelhança entre ambos os projetos na parte 

referente à cúpula com lanternim e à estrutura em forma de edícula que emoldura o mostrador do relógio. 

Fonte: < https:// fr.wikipedia.org/wiki/Mairie_du_19e_arrondissement_de_Paris#/media/File:Paris_mairie_XIX.jpg > 
Reprodução  digita 
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de índole rococó, que destoava do contexto, certamente produzido com peças pré-

moldadas de cimento (pedra artificial), adquiridas no comércio local. Não contente, 

distribuiu sobre a platibanda quatro grandes figuras simbólicas, totalmente fora de 

escala.                

                        É também de sua autoria a reconstrução do antigo convento jesuítico 

(1881-1886),  então  usado   como   palácio   presidencial.   Stevaux   tentou   dar   um ar  

europeizado à nova construção, mas o resultado foi insignificante (figs.20 a e 20 b). 

Na fachada não havia um centro de interesse que atraísse o olhar do observador. Por 

isso, o presidente Almeida Couto solicitou ao engenheiro que acrescentasse um 

pórtico protegendo a entrada, com a intenção de melhorar o resultado final. E assim 

foi feito, com um pórtico constituído de quatro colunas  jônicas e um indefectível 

frontão.                                           

                        Outra obra de Stevaux foi a reforma empreendida no antigo convento 

franciscano, sede da Faculdade de Direito (1884-1885). Desta feita, o prédio teve 

regularizada a sua fenestração e pilastras rusticadas foram acrescentadas à fachada, o 

que lhe veio imprimir certo ritmo. O ingresso do prédio foi ladeado de duas colunas 

jônicas a suportar uma ampla abertura em arco de pleno cimbre (fig.21). E sobre a 

platibanda, um recurso habitual na obra de Stevaux: uma composição decorativa 

emoldurava o mostrador de relógio, elemento que se via também no frontispício da 

Assembleia Provincial e no do palácio do governo, com a diferença de que no palácio 

os relógios nunca foram instalados. 

                         Em 1882, Stevaux iniciou o edifício da Tesouraria de Fazenda, no Largo de 

Palácio, (atual Pátio do Colégio). A obra, porém, foi logo abandonada e mais tarde 

demolida para que o engenheiro Ramos de Azevedo, que iniciava sua vitoriosa e longa 

carreira na Capital, construísse a sua versão entre 1886 e 1891. O feliz resultado, até 

hoje existente, pode ser caracterizado como um projeto de sabor próximo do  

paladiano. 

                          Sem citar o nome do engenheiro francês, o escritor Júlio Ribeiro (1845-

1890), num de seus romances (A carne, 1888), fez pesadas críticas às suas 

intervenções, anos antes admiradas pelos paulistanos. 

                        Havia ainda outros profissionais bastante requisitados em São Paulo na 

área da arquitetura, Luís Pucci e Mateus Häussler, entre outros. Desse último, alemão,  



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

Figs.20a e 20b-Acima, aspecto da primeira versão do Palácio da Presidência. Foto 

de Militão Augusto de Azevedo, c.1884/1885. Acervo do Museu Paulista. Abaixo, 

pormenor de gravura de Jules Martin (1832-1906), mostrando a fachada do novo 

Palácio da Presidência da Província, acrescida do pórtico não previsto 

originalmente na reconstrução do edifício. Projeto de autoria de Eusébio Stevaux, 

1881-1885. Acervo do Departamento do Arquivo Histórico de São Paulo. 

Abaixo, vemos uma litografia com a versão final do Palácio do Governo paulista, em que o edifício, com influência 

do estilo neorrenascença francesa, concebido por Stevaux, já aparece com o acréscimo de um pórtico, com 

reminiscências neoclássicas.  

O projeto inicial de Stevaux não previa pórtico, e a aparência do palácio pronto foi tão pouco convincente que teria 

levado o presidente Almeida Couto (1884-1885) a solicitar ao engenheiro francês que fizesse o acréscimo desse 

elemento arquitetônico no intuito de melhorar a composição do frontispício.  

Em fins de 1885, Eusébio Stevaux, que já se havia demitido do serviço público, tentou receber pelas peças de 

mármore por ele fornecidas para a obra complementar do palácio: arquitraves e degraus, de mármore branco, e 

fustes de colunas, de mármore verde. O engenheiro provincial que então acompanhava a finalização da obra do 

Palácio da Presidência, informou que não havia nenhum documento comprobatório de que tal serviço fora 

encomendado pelo governo da Província (talvez o presidente Almeida Couto o tivesse feito apenas verbalmente). 

De qualquer modo, quem deveria ser cobrado não era governo provincial, mas o governo central, já que a este 

último pertenciam as antigas propriedades jesuíticas sequestradas no século XVIII, assim como as despesas com a 

reforma do palácio em questão.  

Como Raffard afirmou, em 1890, que os fustes do pórtico eram de tijolo e não de mármore, deduzimos que 

Stevaux provavelmente nunca tenha sido ressarcido das peças que forneceu e não foram empregadas. 

Fonte da imagem superior: Museu Paulista da Universidade de São Paulo 
Fonte e Reprodução da imagem inferior: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
Reprodução digital 

 

  



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21- Faculdade de Direito, reformada entre 1884 e 1885. Projeto de Eusébio Stevaux. 

Foto de Militão Augusto de Azevedo, 1887.  
Fonte: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
Reprodução  digital  
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conhecemos alguns prédios, como o construído na rua São Bento, esquina da Ladeira 

de São João, um sobrado de dois pisos (1883) que, dado o desnível acentuado da 

ladeira, apresentava voltada para essa via uma longa e alta fachada secundária, com 

embasamento rusticado e numerosas janelas (fig.22). As do segundo andar, coroadas 

de frontões triangulares.  Uma solução que lembrava, em escala menor, a fachada 

lateral do Grande Hotel.    Atribuímos ainda a esse engenheiro o projeto da casa de 

Rafael Aguiar Pais de Barros (1835-1889), iniciada em 1885 e concluída em 1887, na 

antiga rua Alegre, hoje Conselheiro Tobias,  construção talvez inspirada em Paládio 

(fig.23). 

                         Esse mesmo engenheiro construiria a Hospedaria dos Imigrantes (1886-

1888) na Mooca, um estabelecimento quase utilitário, erguido com tijolos aparentes, e 

um grande sobrado de esquina no largo do Mercadinho (atual largo do Tesouro), logo 

ocupado pelo Correio Geral (1887). Tratava-se de uma construção vistosa, seguindo os 

padrões classicistas, com nichos com estátuas no andar de cima interpostos entre as 

portas-janelas, encimadas alternadamente com frontões retos e curvos. No friso do 

entablamento, desenvolvia-se uma sequência de grutescos renascentistas em 

esgrafito, decoração que então constituía grande novidade na cidade (fig.24). 

                         Em São Paulo, o Ecletismo pôde prosperar rapidamente, graças à 

inauguração, em 1875, no Bom Retiro, da fábrica de elementos decorativos de 

fachada feitos de cimento vertido em fôrmas, material então chamado pedra artificial 

ou pedra francesa. As peças feitas com esse material vieram substituir os ornatos e 

outros elementos arquitetônicos lavrados em cantaria – algo custoso e raro em São 

Paulo –  ou modelados em estuque ou terracota. Os construtores então, quando 

desprovidos de uma educação formal de arquitetura, passaram a dar livre curso à 

imaginação, muitas vezes sobrecarregando as fachadas com ornamentos pré-

fabricados, dispostos às vezes sem  lógica tectônica. Fachadas essas pertencentes à 

maioria das edificações comerciais localizadas no centro da cidade, conhecido como o 

Triângulo, cujo projeto e construção estava entregue a mestres de obras portugueses 

e italianos. 

                          Os italianos chegavam de sua terra natal às vezes treinados em cursos 

noturnos para operários, em que não só aprendiam a manejar as diversas técnicas 

ligadas à construção,  como  também  adquiriam  noções  sobre  as   ordens   clássicas  
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Fig.22- Reconstituição gráfica aproximada da fachada lateral dando para a ladeira de São 

João de prédio projetado por Mateus Häussler na esquina da Rua de São Bento, 1883.  

Versão modesta de sobrado estilo neorrenascença. Desenho do Autor, executado com 

técnica digital, 2013. 
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Fig.23- Residência Rafael Aguiar Pais de Barros, construída em estilo neorrenascença  com 

certo sabor paladiano, entre 1885 e 1887, na Rua Brigadeiro Tobias, antiga Alegre. De 

autoria de Mateus Häussler, segundo atribuição nossa. Foto de Alex Frisch, datada do 

início da década de 1890. 

Naquele ano de 1885, Häussler projetava dois edifícios para Rafael Aguiar Pais de Barros. Na Rua Duque de Caxias, 

cujo alinhamento foi lançado em 21 de maio de 1885, e na Travessa do Rosário, com o respectivo auto de 

alinhamento lançado em 3 de outubro do mesmo ano. Isso confirma, a nosso ver, a suspeita de que a residência 

vista na ilustração também era de autoria desse engenheiro alemão. 

Fonte: KOENIGSWALD, Gustavo. São Paulo. São Paulo: s.n., 1895. 
Reprodução digital                    
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Fig.24- Correio Geral, cuja sede, em estilo neorrenascença, foi iniciada em 1887, de 

autoria de Mateus Häussler. Foto de Kowalsky e   Hensler, datada por volta de 1892. 
Fonte: KOSSOY. Album de photographias...1892. 
  Reprodução digital 
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baseadas em Vinhola (1507-1573) (CAMPOS, 2013, p.113) (fig.25). Por outro lado, os 

portugueses  amiúde dispunham de menos luzes. Seguindo a tradição construtiva a 

eles transmitida no canteiro de obras, algumas das fachadas concebidas por esses 

mestres se distanciavam das convenções da arquitetura erudita. Muitos dos prédios  

comerciais     levantados     por    eles    apresentavam   aparência    mais   conservadora,  

em que as paredes externas eram completamente rasas, as linhas da construção, mais 

nítidas e a forma do prédio, mais geométrica, com destaque para a presença de certos 

elementos tectônicos como cunhais adentados, cornijas retas sobre as janelas e 

platibandas corridas, quase sempre completamente lisas (fig.26). 

                       As composições fachadísticas dos edifícios paulistanos localizados na área 

comercial baseavam-se preponderantemente no repertório classicista, relativo a 

diferentes períodos da história da arquitetura.  Pilastras, colunas, meias-colunas, 

frisos, entablamentos, aberturas em arco de meia volta ou em arco abatido, frontões 

curvos alternados com frontões triangulares, frontões interrompidos, bossagens de 

vários tipos, mascarões, nichos com estátuas, vasos decorativos sobre as platibandas 

e decoração vegetalista feita de pedra artificial ou estuque. 

                         A partir do final dos anos 1870, começaram a pipocar os chalés nos 

arredores de São Paulo, com suas características coberturas de duas águas. Essas 

construções românticas, surgidas por conta da estética do Pitoresco, eram 

apropriadas para residências suburbanas, mas os mestres, sobretudo portugueses, 

introduziram-nos no centro da cidade, o que exigiu a aprovação de uma postura 

municipal que os proibia dentro do Triângulo (padrão de 1889) (fig.27).  

                        Os mestres provenientes dos Açores trouxeram até um tipo de construção 

que lá era chamado de casa com torre. Uma solução eclética de matiz regional e 

popular em que o pavimento inferior, construído sobre porão, recebia uma decoração 

de inspiração clássica, enquanto no terraço no alto da casa se via uma construção 

recuada e de menor largura, coberta com telhado de duas águas e com a empena 

voltada para a frente, a chamada torre. A parte de cima recebia então os pitorescos 

ornatos típicos dos chalés, lambrequins, pináculos e nas aberturas da frente por vezes 

arcos apontados medievalizantes. Como a torre tinha acesso pelo terraço, este era 

delimitado na frente por uma grade de ferro forjado ou fundido, ladeada  por  trechos 

de   muretas,  que   se   prolongavam   formando   a   platibanda   da   parte   inferior   da 
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Fig.25- As ordens arquitetônicas segundo Vinhola (1507-1573), publicadas no seu Regole 

delle cinque ordini d'architettura (Roma,1562).  

O protótipo das ordens greco-romanas, ensinadas nas academias de Belas-Artes, nas escolas politécnicas e 

divulgada nos manuais de construção acessíveis aos mestres de obras. Dizem que a popularidade  de  Vinhola  era 

devida à fácil modulação das ordens, coisa considerada difícil de fazer em ordens sistematizadas por outros 

tratadistas. 

Fonte:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Vignola#/media/File:Vignolafiveorders.jpg> 
Reprodução digital 
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Fig.26-Fachada de um dos exemplares que formavam o correr edificado pelo mestre de 

obras português Joaquim Ferreira Bento na Rua de São João, esquina da Rua de São José 

(Líbero Badaró), a partir de 1888. Exemplo de construção com aparência conservadora 

que atribuímos à maioria dos mestres portugueses. Foto de autor desconhecido, datada 

de 1900. 
Fonte: ELETROPAULO. A cidade da Light: 1899-1930. São Paulo: 1990. 2v. V.1. 
Reprodução digital 
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Fig. 27-  Exemplo de chalés urbanos na Rua do Rosário, atual João Brícola. Pormenor de 

foto de Aurélio Becherini (1879-1939), 1904. 
Fonte:<http://hagopgaragem.com/saopaulo/sp_comparativo/sp_compa_165.jpg> 
Reprodução digital 
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construção.  

                         Sobre essas platibandas viam-se com frequência estátuas ou vasos de 

faiança, realçados com cores vivas, provenientes de conhecidas fábricas portuguesas, 

estabelecidas nos arredores da cidade do Porto (fig.28).    

                       Nos anos 1880,   os    construtores e os engenheiros   estavam   sempre  em 

atividade em São Paulo. A cidade, em processo de expansão e renovação, estimulava 

o mercado da construção civil, mas a produção desses profissionais em geral muito se 

ressentia de uma formação mais aprofundada e atualizada em matéria de arquitetura, 

o que, aliado ao alto custo de determinados materiais importados, impedia que as 

construções paulistanas pudessem se igualar com as que se faziam no Exterior. 

                         D. Veridiana da Silva Prado (1825-1910), cuja grande riqueza provinha do 

café, esforçando-se por se tornar uma grande dama europeizada, quando decidiu 

construir sua vila suburbana (1882-c.1885) nos altos de Santa Cecília, hoje 

Higienópolis, não se fiou  em nenhum dos profissionais atuantes na cidade de São 

Paulo. Foi à Europa, voltando de lá com o projeto de sua nova residência, traçado por 

um arquiteto francês cujo nome se perdeu. Em fins de 1884, D. Veridiana recebeu em 

sua casa a visita da princesa Isabel (1846-1921), quando a construção ainda não estava 

de todo concluída. A visitante ficou simplesmente encantada com tudo o que viu 

(fig.29). 

                         Mas a opinião da princesa imperial sobre as construções comuns de São 

Paulo não era nada lisonjeira. Em seu diário de viagem, no dia 8 de novembro de 1884, 

ela comentou em tom categórico: 

Eis, agora, o que penso de São Paulo, como cidade: situação magnífica 

e proporção para uma cidade esplêndida, alguns edifícios bonitos 

[entre eles, a casa de D. Veridiana, certamente], mas em geral 

nenhuma arquitetura e muita linha torta (PRINCESA Isabel,2003,p.29) 

.(grifo do Autor) 

 

                         O que relatamos acima nos conduz à conclusão de que o monumento do 

Ipiranga não causou alvoroço entre os paulistanos – e os demais brasileiros – nem em 

razão da técnica construtiva adotada, como já visto, nem em razão do estilo 

arquitetônico escolhido.  Afinal, desde alguns anos o Ecletismo – que na Capital quase 

nunca produzia edifícios de boa qualidade –, já vinha  sendo  praticado  nas  principais  
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Fig.28- Edificação residencial assobradada (i.é., com um só andar sobre porão), provida de 

mirante achalezado, comum em São Paulo nos  anos de 1880. Tipo de construção trazido, 

provavelmente, pelos mestres de obras portugueses oriundos dos Açores, onde esse 

gênero edilício é chamado de casa com torre. Desenho de autoria do Autor, 2017. 
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Fig. 29- Vila Maria (c.1882-c.1885), vila suburbana de estilo eclético, com predominância 

do Classicismo francês. Propriedade de D. Veridiana da Silva Prado (1825-1910), nos altos 

de Santa Cecília, hoje bairro de Higienópolis. Foto de Guilherme Gaensly, 1902,  

colorizada e veiculada como cartão postal. 
Fonte:< http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2011/09/976475-paradoxos-no-boulevard.shtml > 
Reprodução digital  
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cidades do Brasil. O que entusiasmou o    público    pelo     projeto    de    Bezzi     foram,    

sem  dúvida,   outras características, que faziam do palácio obra de mesmo nível das 

europeias.  

O projeto do palácio-monumento 

                         Bezzi chegou ao Brasil em 1875. Estabelecido no Rio de Janeiro, em pouco 

tempo envolveu-se com membros da elite carioca. Casou-se no ano seguinte com 

Francisca Adelaide Nogueira da Gama Carneiro Bellens (1852-1929), filha de Brás 

Carneiro Bellens (1810-?), fazendeiro e veador da Corte imperial (CASAMENTOS. Jornal do 

Commercio. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1876, p.3). Com o tempo, passou a frequentar o 

círculo privado do imperador.  

                          Nascido em Turim, Itália, em 1844, Bezzi tinha cerca de 16 anos quando 

participou das batalhas de Milazzo (17 a 24 de julho de 1860) e de Cápua (1º e 2 de 

outubro de 1860) durante o tumultuoso processo de unificação da Itália. Em 1866, 

com cerca de 22 anos,  tendo sentado praça no exército regular italiano, combateu a 

Áustria em Custoza (24 de junho de 1866). Terminada a guerra em 1871, após a 

tomada de Roma (20 de setembro de 1870), Bezzi deixa o país natal e transfere-se 

para América do Sul (SALMONI e DEBENEDETTI, 1981, p.40). 

                         Em que período teria ele estudado engenharia? Nossa hipótese é que isso 

se deu entre 1866 e 1871, dos 22 aos 27 anos de idade. Deve então ter freqüentado a 

Regia  Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, criada com a Lei Casati de 1859, sob a 

direção de Prospero Richelmi (1813- 1883). Instituição essa antecessora da Real 

Politécnica de Turim, criada em 1906, hoje Politecnico di Torino. 

                         Na época em que estudou, a didática da Scula di Applicazione  dava-se  da 

seguinte forma: depois de terem estudado dois anos de Ciência Física e Matemática, 

os alunos, tanto os futuros engenheiros quanto os futuros arquitetos, passavam para a 

Escola de Aplicação, onde no primeiro ano dos três que constituíam o curso, 

frequentavam as seguintes matérias: Mecânica Racional, com exercícios, Geodésica 

Teórica, com exercícios, Estática Gráfica, com desenho; Aplicação  da Geometria 

Descritiva, com desenho e Química Docimástica, com prática. Os alunos engenheiros 

passavam então para um segundo ano com matérias mais especializadas 

(POLITECNICO di Torino). 
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                      Para  os  aspirantes  ao  diploma   de   arquitetos,   que,   parece,   era  o  caso  

de Bezzi, conforme Salmoni e Debenedetti (1981, p.40), as matérias do segundo e o 

terceiro  ano  eram  Mineralogia  e  Geologia  aplicada  aos  materiais  de construção, 

Geometria prática; Mecânica aplicada, Arquitetura técnica, Construção civil e rural, 

Economia e avaliação rural, Física técnica, Matérias jurídicas. Além disso, era 

necessário complementar o curso com as disciplinas previstas no plano dos estudos da 

classe de arquitetura da Academia Albertina de Belas-Artes. 

                          Bezzi sempre se definia profissionalmente como engenheiro civil, assim 

aparece nos comunicados que publicou nos jornais. Porém, por ser dotado para 

arquitetura, deve ter optado por seguir paralelamente o curso de arquiteto na Escola 

de Aplicação, tendo frequentado o curso de Belas-Artes da academia torinense. Algo 

parecido ocorreu com Ramos de Azevedo. Entrou para o curso de Engenharia, mas foi 

aconselhado pelo reitor da Universidade de Gand, Bélgica, a se transferir para os 

“estudos especiais de Arquitetura” dados na mesma escola em que estudava. Além de 

ter feito isso, cursou a Escola de Belas-Artes de Gand, ao que parece, por sua própria 

conta (LEMOS,1993, p.6 e 7). 

                        Seus projetos deviam seguir o chamado estilo neorrenascentista, que era 

o revival que dominava desde os anos de 1830 a arquitetura de sua cidade natal e que 

depois se expandiu por toda a Itália (De FUSCO, 1980, p. 139). O uso das ordens 

arquitetônicas que fazia devia então fundamentar-se em Vinhola. Pois nas 

especificações que fez para a futura obra do palácio-monumento, declarou:  

 

A ordem [arquitetônica] será do grande modelo indicado no Vignola 

usado nas academias de belas-artes na Itália, a ornamentação 

consequentemente em harmonia, ficando destas condições excluída só 

a decoração do friso [...] (WITTER, 1997, p.171) 

 

 

                         Suas construções no Rio de Janeiro deviam ser muito admiradas, e 

decerto foi isso que o levou a ter o nome indicado pela comissão central de obras para 

assumir o projeto do monumento do Ipiranga. O fracasso do concurso de 1876 deve 

ter ficado na lembrança de todos, por isso  se optou por não realizar novo concurso e 

sim indicar um profissional altamente competente. Não se pode, contudo, esquecer o  
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fato de que era figura próxima do imperador, relação sem dúvida decisiva para a sua 

escolha.                   

                        Embora existissem numerosos profissionais diplomados em atividade na 

Corte, as obras de Bezzi provavelmente atraiam a atenção do público cultivado por se 

acharem no mesmo nível das construções europeias, em termos de composição 

arquitetônica, qualidade construtiva e apuro nos detalhes decorativos. 

                         Infelizmente, suas obras não resistiram ao tempo. A sede do Banco 

Comercial na antiga rua Primeiro de Março, erguida em 1882, é uma referência que 

nada nos diz. Sendo-nos conhecidas, no Rio de Janeiro, apenas duas obras: a sede 

social do Clube Naval (1905-1910), edifício de início de quatro pisos mais ático situado 

na confluência das avenidas Rio Branco e Almirante Barroso, construção de refinado 

acabamento que sofreu intervenções posteriores: ampliações no ático e acréscimo de 

mais um pavimento, e o anexo do Palácio do Itamarati (1851-1855), sóbria construção 

classicista iniciada por volta de 1908. 

                         O vocabulário formal empregado na parte externa do Clube Naval parece-

nos um tanto antiquado para época em que foi construído (figs.30a e 30b). Bezzi 

mostrava-se então ainda afeito ao repertório formal neorrenascentista de décadas 

atrás. É só pesquisar acerca das edificações erguidas para a inauguração da Avenida 

Central em 1904 e teremos ideia do que então se considerava moderno: fachadas 

confusamente sobrecarregadas de ornamentos de origem eclética, cujo resultado 

muitas vezes estava longe de ser feliz. As fachadas da sede do clube, porém, exibem 

composição bastante equilibrada. Pesada bossagem em todos os andares, pilastras, 

colunas, frontões, janelas de vários tipos, balcões e ainda óculos circulares, fazem 

parte da composição fachadística do edifício, elementos que evocam a nobre 

composição das elevações do monumento do Ipiranga. No meio do frontispício, sob 

os óculos redondos, corre horizontalmente um friso belo e original composto de pares 

de mitológicos cavalos marinhos confrontados, em pleno vulto, tendo entre eles o 

tridente de Netuno (fig.30c).  Detalhes  simbólicos  e  decorativos  de ótima fatura. Os 

acréscimos e alterações realizados na construção nos anos 1920, tentaram 

acompanhar   o   solene   estilo   de   Bezzi  na  busca  de  tornar  a  intervenção  pouco  
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Fig.30a- Clube Naval (1905-1910), situado no Rio de Janeiro, em seu estado original. Foto 

de autor desconhecido, s. d. Uma das duas obras remanescentes de autoria de Tomás 

Gaudenzio Bezzi (1843-1915). 
Fonte:< http://brasilartesenciclopedias.com.br/tablet/nacional/bezzi_tommaso03.php> 
Reprodução digital 
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Fig.30b- Imagem recente do Clube Naval. As fachadas  abaixo da linha da cimalha  se 

mantêm intocadas. O  primeiro andar acima, porém, é uma ampliação do antigo ático, 

cuja parte central composta de três aberturas, ladeada por dois corpos providos de um 

vão, voltada para a Av. Rio Branco, conserva-se também intacta. O resto são outros 

acréscimos realizados durante a década de 1920, que procurou seguir o estilo 

arquitetônico do projeto original. 
Fonte:< ovo.revistatemalivre.com/tag/rio-de-janeiro> 
Reprodução digital 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.30c- Detalhe da ornamentação simbólica existente na fachada do Clube Naval, de 

Tomás Bezzi. Acima, âncora envolvida por enrolamentos fitomórficos; abaixo, dois 

mitológicos cavalos marinhos confrontados, tendo entre eles o tridente de Netuno. Tudo 

isso remetendo à natureza do edifício. Notar o primoroso acabamento da decoração. Foto 

de Luiz Eugenio Teixeira Leite, s.d. 
Fonte:< https://orioqueorionaove.com/2014/01/27/clube-naval/> 
Reprodução digital 
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acréscimos e alterações realizados na construção nos anos 1920, tentaram 

acompanhar o solene estilo de Bezzi na busca de tornar a intervenção pouco 

perceptível. 

                       Quanto  ao  anexo  do  palácio  do Itamarati (fig.31a e 31b), verifica-se que, 

embora recorrendo a elementos classicistas, a fachada mantém-se extremamente 

sóbria,  não deixando saber se o autor quis que a construção se harmonizasse com o 

sobrado neoclássico que se ergue na frente do lote ou se esse despojamento tem algo 

a ver com  uma possível evolução estética em direção à simplificação e abandono da 

carga decorativa, ou ainda se essa sobriedade se deve à aderência à teoria da 

conveniência arquitetônica, que fazia com  que uma construção secundária  não  

chamasse muita atenção sobre si. 

                         Ao ser feita a indicação de Bezzi pela comissão central para desenvolver o 

projeto do palácio-monumento em 25 de outubro de 1882 (SALMONI e DEBENEDETTI, 

1981, p.45), o futuro barão de Ramalho, presidente da comissão paulistana, consignou 

em relatório: ”arquiteto residente na Corte de reconhecido merecimento artístico”. 

(SALMONI e DEBENEDETTI, 1981, p.40 e 44) 

                        Os primeiros desenhos, executados em cerca de um mês, foram entregues 

à comissão em São Paulo em novembro. Os documentos gráficos da construção 

monumental que se conservam no acervo do Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo são provavelmente o resultado de remanejamentos posteriores que foi 

obrigado a fazer, em conseqüência das análises procedidas por uma comissão de 

engenheiros locais. Há uma projeção horizontal, por exemplo, em quadra, datada de 

22 de janeiro de 1883 (fig.32), que prova que as primeiras versões do edifício 

adotavam a solução do palácio italiano com pátio central. E também uma elevação da 

fachada norte, que é a principal, datada do mesmo ano (fig.33a e 33b). Nessa 

proposta, o prédio teria alas com três pavimentos. O que seria confirmado por um 

repórter de um jornal da Corte, datado de 26 de novembro de 1884 (VIAGENS de Suas 

Altezas. Jornal do Commercio, 26 de novembro de 1884.p.1).  O edifício-memorial com alas 

de dois pavimentos deve datar, portanto, do tempo das alterações introduzidas em 

1885, quando o palácio foi reorganizado de acordo com a conformação da letra E 

(fig.34).                    

                         Ao que se afirma, Bezzi trabalhava  sozinho,  responsabilizando-se  por 
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Fig.31a - Acima, anexo (1908-c.1914) encomendado pelo ministro das relações exteriores 

barão de Rio Branco (1845-1912) a seu amigo Bezzi, em 1908.  Foto de Osmar Carioca, 

2008. 

Bezzi adota aqui uma versão do vocabulário formal classicista de extrema discrição, talvez para não destoar muito 

do palácio neoclássico, do qual o anexo depende. Ou talvez Bezzi tentasse se atualizar na linguagem eclética, 

adotando maior comedimento compositivo e decorativo. O aspecto geral mantém a tradição francesa, com três 

pavilhões, um central, mais encorpado, e dois nas extremidades,de aparência  menos relevante, interligados por 

duas alas, no caso, ambas servidas por loggie, com colunatas duplas: colunas dóricas, no térreo,  e jônicas, no andar 

superior. 

Foto:< http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=756814;> 
Reprodução digital 

 

 

Fig.31b-Abaixo, pormenor da porta-balcão do pavilhão principal. Foto de Osmar Carioca, 

2008. 

Estrutura em forma de edícula, numa leitura quase neoclássica. Sobre balcão abalaustrado erguem-se duas colunas 

jônicas, secundadas por meias-pilastras da mesma ordem, dispostas em plano recuado. Suportam entablamento 

com ressalto  e frontão reto. 

Fonte:< http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1115765&page=7> 
Reprodução digital 
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Fig.32- Transcrição esquemática aproximada, feita pelo Autor em 2017, de documento 

original depositado no Museu Paulista: implantação do palácio-monumento, 1883.  

Projeto aprovado depois das alterações impostas pela comissão de engenheiros que 

analisou o plano inicial. Não construído. Autoria de Tomás Bezzi.  Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo, Coleção Tommaso G. Bezzi.  

 Projeção horizontal do edifício implantado no terreno, com praça fronteira e localização de um obelisco no ponto 

central. Cor marrom, a construir; cor rosa, a ampliar posteriormente, formando uma edificação, com pátio interno.  
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Fig.33a - Acima, fachada principal do palácio-monumento, conforme o projeto aprovado 

em 1883. Pavilhão central com sua conformação original; alas  reentrantes com aberturas 

em arco e pavilhões secundários de três pisos. No alto do edifício corre uma platibanda 

pontuada de pináculos, sob a forma de “vasos de ornamentação”. Não construído. 

Elevação principal, voltada para o norte. Autoria de Tomás Bezzi. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo, Coleção Tommaso G. Bezzi.  
Fonte: MUSEU PAULISTA. Às margens do Ipiranga, 1890-1990. São Paulo: 1990. 
Reprodução digital 
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Fig.33b - Fachada principal do real palácio de Caserta (1752-1845), Campânia, Itália. Foto 

de Tango 7174,2010. 

A proposta inicial de Bezzi parece ser uma espécie de redução do palácio italiano, considerado uma obra-prima do 

Barroco tardio. O pavilhão principal do projeto brasileiro é mais corpulento e significativo que o de Caserta, mas os 

pavilhões secundários, com suas pilastras, são bem semelhantes aos pavilhões terminais do palácio real, embora 

neste último caso os pavilhões tenham quatro colunas na fachada e um cunhal na esquina. Ambos os edifícios 

estão organizados em quadra. O palácio italiano dada sua amplidão comporta quatro pátios internos, enquanto o 

projeto inicial do Monumento da Independência previa apenas um. 

Fonte:< https://it.wikipedia.org/wiki/Reggia_di_Caserta#/media/File:Campania_Caserta2_tango7174.jpg> 
Reprodução digital 
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Fig.34- Planta baixa em E relativa ao pavimento inferior do palácio-monumento da 

Independência, datada de 1885, baseada em planta de autoria de Tomás Bezzi, existente 

no acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, Coleção Tommaso G. Bezzi. 

Reconstituição executada a partir de planta publicada no livro O MUSEU Paulista da 

Universidade de São Paulo (Ed. Orlando Marques de Paiva). São Paulo: Banco Safra, 1984. 

Desenho de autoria do Autor, 2017. 
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todas as diferentes etapas do projeto: composição geral do edifício, confecção de 

plantas, ornamentais, execução dos exaustivos orçamentos, execução de maquete de 

gesso em grande escala etc. (SALMONI e DEBENEDETTI,1981, p.43) 

                                 Mas, na verdade, ao menos no caso do monumento do Ipiranga, 

tratou de arranjar um auxiliar, Aurélio Lopes Batista dos Anjos, pago por mês pela 

comissão das obras desde fins de 1885, ao que se supõe  (EXPEDIENTE da Presidencia – 4ª 

secção. Correio Paulistano. São Paulo,10 de outubro de 1885, p.1). 

                       Quando um ano depois veio o casal imperial ver como andavam os 

trabalhos no canteiro de obras do palácio-memorial, foram Bezzi, Pucci e Aurélio que 

recepcionaram Suas Majestades Imperiais. No artigo que descreveu a visita, todos os 

três foram designados como engenheiros (Viagem de SS. MM. II. Correio Paulistano. São 

Paulo, 21 de outubro de 1886. p.1). 

                         O extremo zelo profissional demonstrado por Bezzi ainda não se havia 

disseminado por entre os seus colegas brasileiros. Em nossa tese de doutorado direto, 

chamamos a atenção para o desenho esquemático e impreciso das plantas 

(desacompanhadas de cortes, elevações, plantas de cobertura e detalhes) que os 

profissionais brasileiros e estrangeiros oitocentistas costumavam entregar a seus 

clientes (CAMPOS, 1997/2013, Cap.3, p.268). Sendo as plantas em escala reduzida e sem 

detalhes construtivos a causa dos frequentes imprevistos, que tinham de ser 

resolvidos in loco, motivando constantes demolições e alterações no intuito de corrigir 

os defeitos que a obra ia apresentando ao longo de sua execução. Supostamente, a 

nova atitude profissional só começou a se disseminar, quando os primeiros 

engenheiros brasileiros formados no Exterior começaram a retornar ao País, 

ingressando no mercado de trabalho a partir de fins da década de 1870.   

                           Em relação ao monumento do Ipiranga, Bezzi parece ter agido como um 

típico arquiteto europeu do século XIX, formado em academia de Belas-Artes. No caso 

dos edifícios públicos – convencionalmente projetados em estilos clássicos ou 

classicistas, em que quase sempre se empregavam colunas de ordem coríntia, tida 

como uma ordem arquitetônica ostentosa –, as qualidades privilegiadas no projeto 

eram a solenidade e o fausto, a  imponência da composição das fachadas e a beleza 

dos ornatos. Talvez Bezzi não se importasse muito com o aspecto funcional da obra, já 

que o monumento depois de concluído se mostrou de difícil ocupação, dada a 
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exiguidade da compartimentação interna (característica que até hoje assombra a 

construção), a reduzida iluminação natural e a orientação desfavorável, em razão das 

janelas posteriores, voltadas para o sul, receberem os ventos frios e úmidos vindos da 

Serra do Mar (fig.35).  A acreditar em Salmoni e Debenedetti (1981, p.43), Bezzi tinha 

o senso estético exacerbado, colecionador de obras de arte e objetos antigos; sonhava 

em erguer projetos grandiosos (CENNI, 2003, p.401), com pouco controle de gastos, tão 

ao gosto da clientela aristocrática e da burguesia endinheirada da Europa de então.  O 

que nos traz à mente as palavras de Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834), referindo-

se aos os arquitetos de seu tempo: 

Segundo a maioria dos arquitetos, a arquitetura é menos a arte de 

fazer edifícios úteis, que a de decorá-los. Seu objetivo principal é dar 

prazer aos olhos, e por meio deles provocar-nos sensações agradáveis. 

(Durand,1802,v.1,p.4) (tradução do Autor) 

 

                         Naquela época, era comum cabeças coroadas do velho continente e 

elementos da nobreza ou da alta burguesia encomendarem construções de palácios 

fabulosos, que consumiam fortunas incalculáveis. Enquanto nobres falidos se casavam 

com burguesas milionárias, muitas vezes de origem judaica, com a intenção de usar o 

dinheiro das esposas para concretizar os seus próprios devaneios arquitetônicos, 

cheios de glória aristocrática.  

                         Na área da arquitetura privada não havia então limites para as 

extravagâncias. Só para nos ater à realeza europeia, temos: o rei-consorte Fernando II 

(1816-1885) de Portugal mandando construir o Palácio da Pena (1842-1847) (fig.36); o 

imperador Napoleão III (1808-1873) designando  o arquiteto e teórico Viollet-Le-Duc 

(1814-1879) para reconstruir as vastas ruínas do Castelo de Pierrefonds (1858-1885) 

(fig.37); o rei Luís II (1845-1886) da Baviera, chegando a ter cenógrafos de teatro para 

colaborar na concepção de seus delirantes castelos, verdadeiros monumentos ao 

esbanjamento e excentricidade: Linderhof (1869-1879), Neuschwanstein (1869-1891) 

(fig.38) e Herremschiemsee (1878-1888). Até a rainha Vitória (1819-1901) do Reino 

Unido tinha como residências privadas a Osborn House (1845-1851), em estilo 

italianizante (fig.39), e o Balmoral Castle (1853-1856),em estilo baronial escocês 

(fig.40). A soberana já detinha o título de imperatriz da Índia, quando mandou erguer  
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Fig.35- Plantas atuais do Monumento da Independência, sem as alas avançadas que 

formariam a letra E, nunca construídas. 
Fonte: O MUSEU Paulista da Universidade de São Paulo (Ed.Orlando Marques de Paiva). São Paulo: Banco Safra, 1984. 
Reprodução digital 
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Fig.36- Palácio Nacional da Pena (1842-1854), Sintra, Portugal. Projeto do arquiteto 

amador barão von Eschwege (1757-1855), sob a orientação de D. Fernando II (1816-1885), 

“o  rei artista”.    Foto de Singa Hitam, 2015. 

Fantasiosa reconstrução de um antigo convento arruinado e transformado em residência de vilegiatura para D. 

Fernando II. Propriedade pessoal do rei. Construção de estilo altamente pitoresco. 

Fonte:< https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_da_Pena#/media/File:Sintra_-_Palacio_da_Pena_(20332995770).jpg 
Reprodução digital 
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Fig.37- Castelo de Pierrefonds (1857-1885), reconstrução um tanto imaginária de um 

castelo do século XIV (arruinado desde o século XVII), por Viollet-Le-Duc (1814-1879 ) para 

Napoleão III (1808-1873). Foto de  Idarvol, 2005. 
Fonte:<pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Pierrefonds 
Reprodução digital 
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Fig. 38- Castelo de Neuschwanstein (1969-1881), projetado pelo cenarista Christian Jank  

(1833-1888) para Luís II da Baviera (1845-1886) . Foto de Jeff Wilcox, 2005. 

Sem dúvida o mais conhecido castelo de estilo medieval erguido no século XIX. Luxuosa construção, de grande 
efeito pictórico. 
Fonte:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Neuschwanstein#/media/File:Neuschwanstein_castle.jpg 
Reprodução digital 
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Fig.39. Osborn House (1845-1851), construída na ilha de Wight, Inglaterra,Reino Unido, 

como um palácio da Renascença italiana.  Residência preferida da Rainha Vitória (1837-

1901), que viúva aí viveu durante anos. Propriedade privada da monarca e seu esposo o 

príncipe Alberto (1819-1861). Projetada pelo príncipe consorte, conjuntamente com o 

construtor Thomas Cubitt (1788-1855). 
Fonte:< https://www.visitisleofwight.co.uk/things-to-do/osborne-p142751 > 
Reprodução digital 
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Fig.40- Balmoral Castle (1853-1856), erguido em Aberdeenshire, Escócia, Reino 

Unido.   Residência de vilegiatura, construída em estilo baronial escocês. 

Propriedade privada da família real inglesa.  Concebida pelo arquiteto local 

William Smith (1817-1891), sob a orientação do príncipe consorte Alberto. Foto de 

Stuart Yaets  de Oxford, Reino Unido, 2004. 
Fonte:< https://en.wikipedia.org/wiki/Balmoral_Castle#/media/File:Balmoral_Castle.jpg 

Reprodução digital  
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na Osborn House  o Durbar Room (1890-1891), um salão de banquetes oficiais 

inteiramente decorado com deslumbrante  trabalho de gesso no estilo da Índia 

muçulmana, por cuja cultura ficara fascinada, por inspiração de um seu  criado indiano 

pelo qual tinha grande afeição. Extravagante construção definida por alguém como 

uma “criaç~o opulenta e lun|tica” (fig.41).  

                        Muitas vezes os proprietários faziam questão de conceber eles mesmos o 

projeto da nova propriedade, como fez o príncipe Alberto (1819-1861) com a Osborne 

House, outras vezes os encomendadores seguiam de perto o desenvolvimento do 

projeto, opinando insistentemente e implementando grandes modificações na obra  

como o rei-consorte Fernando II de Portugal, o rei Luís II da Baviera e o próprio 

príncipe-consorte Alberto na construção do Balmoral Castle. 

                                  O Romantismo tardio favorecia o escapismo dos clientes 

extremamente ricos, por meio do fausto, do exótico e do fantasioso. Os arquitetos 

europeus, saídos das academias de Belas-Artes, com um intenso treinamento 

artístico, mas com pouco senso prático, incentivavam os ricos e os poderosos a dar 

curso aos mais desvairados caprichos.  O nosso D. Pedro II (1825-1891), entretanto, 

soberano de um império pobre, nunca pôde dar-se o luxo de mandar erguer uma 

construção dispendiosa e de estilo incomum para seu gozo particular, como faziam 

seus abastados colegas coroados.  Ao contrário, o palácio de São Cristóvão, um 

próprio nacional em que morava, era criticado pelos visitantes por ter a aparência de 

uma casa burguesa, sem nenhuma grandiosidade e alegria, sem nenhum bom gosto, 

nem nenhum traço de opulência de caráter régio (CAMPOS, 1997, cap.5, p.518).   

                         Não tendo condições de mandar construir para si um suntuoso palácio de 

estilo moderno, quer dizer, de estilo eclético, como se praticava na Europa, envolveu-

se no concurso internacional para a construção de um teatro imperial no Rio de 

Janeiro, realizado em 1858, do qual saiu vencedor o renomado arquiteto austríaco 

Gottfried Semper (1803-1879), com um projeto de gosto neobarroco (GYETVAI-BALOGH, 

2007,p.55). 

                       Caso houvesse sido construído esse edifício, a capital do Império do Brasil 

teria o privilégio de acolher o primeiro teatro no mundo com essas características 

formais, pois anterior à Ópera de Paris (1862-1875) e ao segundo teatro de Dresden, 

projetado pelo mesmo Semper em 1871.  



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41- Durbar Room (1890-1891), salão  de banquetes construído na Osborn House, por 

ordem da rainha Vitória (1919-1901), então imperatriz da Índia (1876-1901). Foto sem 

maiores referências. 

O salão é uma clara manifestação do encantamento da rainha imperatriz pela civilização indiana de tradição 

islâmica e de sua estreita amizade com o dileto servidor Hafiz Abdul Karim (c.1863-1909). 

A decoração de gesso de estilo indiano do período mogol (1526-1857) foi supervisionada por John Lockwood 

Kipling (1837-1911), professor de arte inglês, ilustrador e curador de museu, pai do escritor Rudyard Kipling (1865-

1936), e executada pelo arquiteto indiano Bhai Ram Singh (1858-1916), originário do Punjab. Além do intrincado 

trabalho de gesso no teto do salão, destaca-se a figura de grandes proporções de um pavão com a cauda aberta em 

leque, no relevo existente acima da lareira. 

Fonte:<http://www.english-heritage.org.uk/visit/venue-hire/weddings/wedding-venue-finder/weddings-osborne-
house/ceremony-rooms-osborne/> 
Reprodução digital 
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Grande admirador de Richard Wagner (1813-1883), o imperador 

provavelmente sonhava com o magistral compositor alemão regendo suas óperas no 

futuro teatro carioca, onde os cantores se expressariam não em alemão mas em 

italiano. Wagner chegou a ser contatado por um intermediário brasileiro, mas o 

ambicioso plano não deslanchou, para decepção do compositor, que ficara 

entusiasmado com a possibilidade de ter suas obras executadas diante de um público 

“negro” da América do Sul (MARIZ, 1991, p.251).       

                         D. Pedro não obteve seu teatro alemão, mas teria contribuído mais tarde 

para a construção do wagneriano Bayreuther Festspielhaus, na Baviera, Alemanha, em 

cuja inauguração esteve presente em agosto de 1876, ao  lado  destacados  membros 

da  realeza  europeia, para assistir O ouro de Reno, primeira parte do ciclo de O Anel 

dos Nibelungos (MARIZ, 1991, p.251).  

Frustrado em seus grandiosos sonhos de arquitetura por não conseguir 

concretizá-los, voltou-se primeiramente, com todo o interesse, para o projeto do 

Palacete Alfandegário (1881-1889) da ilha dos Ratos (hoje, ilha Fiscal). Sob sua  

orientação, ergueu-se um requintado mimo arquitetônico em forma de castelinho 

medieval, bem construído e cuidadosamente decorado. Um posto aduaneiro, que 

graças ao esmero de sua ornamentação interior, abrigou o último baile do Império, 

havendo sido projetado pelo engenheiro Adolfo José Del Vecchio (1848-1927). A 

seguir, o imperador dedicou-se à realização do Monumento da Independência, a cujo 

projeto se apegaria a ponto de designar um amigo seu, Bezzi, para projetá-lo. Uma 

edificação majestosa, que, além do seu significado político intrínseco, do ponto de 

vista estético estaria a satisfazer as mais profundas aspirações imperiais.         

O fato é que, na segunda metade do século XIX, até mesmo os principais 

edifícios públicos estrangeiros, de caráter nacional, refletiam simbolicamente, através 

do monumentalismo, da decoração excessiva e da suntuosidade transbordante, os 

valores ético-culturais consolidadores do Estado burguês. Todas as importantes 

cidades da Europa e da América do Norte exibiam admiráveis construções públicas, de 

dimensões avantajadas e, não raro, de presunçosa aparência: as Casas do Parlamento 

inglês (1840-1870), o Capitólio de Washington (1850-1868) (fig.42), a Ópera de Paris 

(1861-1875) (fig.11a), o Palácio da Justiça de Bruxelas (1866-1883) (fig.43), o Museu de 

História da Arte de Viena (1871-1891) (fig.44),    o parlamento austríaco (1874-1883),   o  
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Fig.42- Capitólio dos Estados Unidos (1793-1826 e 1850-1868), sede do Congresso norte-

americano, em Washington, Distrito de Columbia, EUA. 

Projeto neoclássico inicial de William Thornton (1759-1828). O edifício passou por seguidas ampliações e pelas 

mãos de quatro arquitetos. A cúpula atual (1855-1863), com 88 metros de altura, é de autoria de Thomas Ustick 

Walter  (1804-1887), o último arquiteto da construção monumental. 

Para equilibrar visualmente a fachada do corpo central depois da construção do imenso domo, ela foi reconstruída 

em 1904 pelos arquitetos Carrère (1858-1911) e Hastings (1860-1929).  

Fonte:< https://en.wikipedia.org/wiki/File:Capitol_Building_Full_View.jpg> 
Reprodução digital 
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Fig.43- Palácio da Justiça (1866-1883) de Bruxelas, Bélgica. Cartão postal de fins do século 

XIX.  

Exemplo de ecletismo titânico, de formas desmesuradas. O maior edifício do século XIX. Seu domo atingia 103,5 

metros de altura, 2,5 m mais baixo do que o domo atual, reconstruído após a Segunda Guerra Mundial. Projeto do 

festejado arquiteto Joseph Poelaert (1817-1879). 

Fonte:<http://www.genialogic.de/fr/imagesfr/belgique-photographies-et-cartes-postales/bruessel-historische-
ansichtskarten.html?page=7 > 
Reprodução digital 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

Fig.44- Vista do Museu de História da Arte (1871-1891), Viena, Áustria. Foto de autoria de 

Andrew Bossi, 2007. 

Edifício em forma de palácio barroco com decoração neorrenascentista, revestido de arenito e com cúpula 

octogonal, que atinge 60 metros de altura, flanqueada de quatro pavilhões cupulados. Interior belo e suntuoso, à 

altura do riquíssimo acervo do museu. A vasta escadaria à imperial de mármore branco com balaustres de 

mármore cor de rosa expande-se num ambiente grandioso, decorado com colunas de fuste de mármore negro com 

veios brancos, pinturas e douraduras. Projeto de Gottfried Semper (1803-1879) e Karl Freiherr von Hasenauer            

(1833-1894). 

Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_História_da_Arte_em_Viena#/media/File:IMG_0089_-_Wien_-
_Kunsthistorisches_Museum.JPG> 

Reprodução digital 
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Reichtag de Berlim (1884-1894) (fig.45), o parlamento da Hungria (1885-1904), a 

prefeitura de São Francisco (1913-1917) (fig.46a), e assim por diante. 

                        Como dito anteriormente, Bezzi, em 1885, foi instado pela comissão de 

obras, a rever o projeto de 1883. O edifício que, quando completo, formaria uma 

quadra, conforme a tradição renascentista italiana, passou a apresentar então a forma 

aberta de um E, de tradição clássica francesa. A disposição das várias partes da 

construção segundo o arranjo  do Classicismo francês não se coadunava 

historicamente com o vocabulário da Renascença italiana. Mas a partir do momento 

em que Durand publicou o seu Précis des leçons d'architecture données à l'École 

Polytechnique, 2 volumes, 1802/1805, a disjunção entre o sistema  sintático 

compositivo e o vocabulário formal adotado foi-se tornando cada vez mais um 

aspecto distintivo da arquitetura do Historicismo e do Ecletismo (MIGNOT,1983, p. 

86).  

                         O monumento teria agora o corpo principal, que correspondia à parte a 

ser primeiramente construída, composto por um grande pavilhão central e dois 

outros, bem mais discretos, nas extremidades de duas alas que partiriam do pavilhão 

central, em direções opostas. De cada um dos pavilhões secundários, sairia outra ala, 

em ângulo reto em relação ao corpo principal, que avançaria até atingir a proporção 

da perna de um E. Essas duas novas alas seriam, por sua vez, rematadas com 

pavilhões terminais, semelhantes aos pavilhões secundários. 

                         Com essa nova figuração, o projeto do pavilhão central original teve de 

ser revisto, porque sua volumetria não se mostrava suficientemente robusta para 

equilibrar a nova e ampla composição adotada. Bezzi então transformou em cruz 

grega a planta do pavilhão central, que antes tinha forma retangular, mantendo na 

fachada dos braços norte e sul, os frontões de templo da versão anterior. Não 

contente, após alguns estudos (fig.47) decidiu acrescer no alto do frontispício, no 

ponto central da cobertura, acima dos frontões, um ático vazado (figs.46b e 56), cuja 

única função seria conferir ainda mais realce ao pavilhão principal. 

                         Essas modificações introduzidas no pavilhão central, contudo, iriam 

prejudicar esteticamente o conjunto a partir do momento em que desistiram, já na 

República, de edificar as alas correspondentes às pernas do E.  O pavilhão central  

mostrou-se  então   muito   volumoso   e  ressaltado,  não  encontrando   o   necessário  
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Fig.45- Reichstag ou Dieta Imperial (1884-1894), Berlim, Alemanha. Foto de autor 

desconhecido, década de 1930. 

Edifício de autoria de Paul Wallot (1841-1912), vencedor do concurso para a seleção do plano da sede do parlamento alemão. A 
cúpula de quatro panos, com base quadrada, construída com aço e vidro, inspirou-se  na do Memorial Hall, construído na 
Filadélfia, Pensilvânia, EUA,  para a Exposição Internacional  do Centenário de 1876. 
Fonte: < https://quintinlake.files.wordpress.com/2013/07/reichstag-berlin-1.jpg> 
Reprodução digital 
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Fig.46 a -Fachada posterior da Prefeitura da cidade de São Francisco (1913-1915), 

Califórnia, EUA. Foto de autoria de SanFranman59, 2008. 

Erguida para substituir a prefeitura destruída pelo terremoto de 1906, a atual sede da Prefeitura de São Francisco 
teve como autor o arquiteto  Arthur Brown, Jr. (1874-1957), do escritório Bakewell & Brown. Tal como muitas das 
obras do arquiteto, a sede da prefeitura de São Francisco foi projetada no estilo Beaux-Arts, ou seja, no estilo 
também chamado Luís XVI modernizado. Um corpo central com um pórtico em forma de templete sobre pódio 
rusticado, com colunas dóricas de fuste canelurado, e frontão triangular, com relevo decorando o tímpano. Duas 
alas retraídas com colunatas dóricas de ordem colossal, um pórtico secundário em cada extremidade da fachada, 
simulando pavilhões terminais. A ornamentação segue o Luís XVI: cartelas elípticas adornadas com festões, balcão 
do templete principal suportado por atlantes, cuja parte inferior é em formato de estípite, e gradil com douraduras. 
Na fachada posterior, o balcão central é suportado por mísulas no rigor do estilo. Coroando o edifício, há uma 
gigantesca cúpula inspirada no domo da igreja do Val de Grâce (1645-1667), de Paris, mais alta do que a cúpula do 
Capitólio em Washington, tendo 93,7 metros de altura. 
Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Francisco_City_Hall_2.JPG> 
Reprod 
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Fig.46b – Fachada posterior de Lime Park, Disley, Cheshire, Inglaterra, mansão 

construída, ampliada e reformada entre o séc. XVI e o XIX. Pormenor de foto de Julie 

Anne Workman - Own work, CC BY-SA 3.0, 2013. 

A fachada sul de Lime Park, em origem uma mansão elisabetana, foi concebida, por volta de 1720, por um arquiteto 

italiano chamado Giacomo Leoni (1686-1746). O resultado revela uma arquitetura paladiana influenciada pelo 

gosto barroco. O pórtico central com colunas sobre o pódio, representado pelo piso inferior, receberia uma cúpula 

acima do frontão, segundo a intenção inicial do arquiteto. A fachada porém não foi concluída, sendo mais tarde 

modificada pelo arquiteto inglês Lewis Wyatt (1777-1853), que substituiu a ideia de erigir uma cúpula rematando o 

pórtico por um ático, rodeado no alto por uma balaustrada  a delimitar o teto plano. 

Thomas Jefferson (1743-1826), por sua vez, criou em 1825 um pavilhão (Pavilhão X) na Universidade da Virgínia 

(EUA) com pórtico em forma de templo e acima dele um ático, inspirado na reconstituição do templo de Nerva 

Traiano  em Roma (atual templo de Minerva no foro de Nerva), executada por André Paládio (1508-1580) e exibida 

na quarta estampa do  Livro IV de seu famoso tratado: Quattri Libri dell’ Architettura. Modelo que deve ter servido 

certamente para a construção do ático em Lime Park. 

 Algo similar à fachada posterior de Lime Park supomos tenha acontecido com o projeto do Ipiranga. Bezzi talvez 

sonhasse inicialmente com uma grande cúpula acima do pavilhão central, solução eclética então corrente na 

Europa, substituindo-a depois por um ático vazado, por este estar mais de acordo com o orçamento da construção. 

Cumpre notar que, em 1913, um ático seria erguido também sobre o templete central da fachada leste do palácio 

de Buckingham, Londres, Inglaterra, reforma que ficou a cargo do arquiteto Aston Webb (1849-1930).  

Fonte:< https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28721898> 
Reprodução digital 
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Fig.47- Estudo de fachada para o Monumento do Ipiranga, 1885 (?), mostrando uma 

versão do pavilhão central diferente da construída. Autoria de Tomás Bezzi.  Acervo do 

Museu Paulista da Universidade de São Paulo, Coleção Tommaso G. Bezzi.  
 Fonte:<www.scielo.br/pdf/anaismp/v10-11n1/08.pdf> 
Reprodução digital 
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contraponto visual nos pouco expressivos pavilhões secundários. Mau  efeito  notado  

por Júlio Henrique  Raffard (1851-1906) ao visitar a construção (RAFFARD, 1977,p.18). 

O vocabulário formal adotado no projeto era desde a época da construção do 

monumento tido como neorrenascentista. Em jornal de 1882  afirmava-se que o estilo 

da futura construç~o era “o cl|ssico-grego e de ordem coríntia”, definiç~o sem dúvida 

expressa por alguém que só se fixou no desenho do pórtico do pavilhão principal 

(fig.48) (MONUMENTO do Ypiranga. Correio Paulistano. 11 de dezembro de 1882, 

p.2).         

                       Mas, como já dissemos, o termo neorrenascentista, a rigor, é uma 

convenção não muito esclarecedora.  Há sessenta e cinco anos, Salmoni e 

Debenedetti interpretaram o estilo do monumento de forma totalmente equivocada. 

Afirmaram que Bezzi para compor os alçados da construção apalaçada lançara mão de 

“um abusado e antiquado vocabul|rio neocl|ssico” (SALMONI e DEBENEDETTI, 1981, p.47).  

                        O vocabulário usado por Bezzi, com exceção de alguns detalhes, não era 

absolutamente neoclássico, era classicista, mas tratado esteticamente de uma 

maneira nova, típica da segunda metade do século XIX. A desatualização estilística 

que as historiadoras italianas descobriram nas fachadas do monumento do Ipiranga é 

amplamente   desmentida   pelas   manifestações  publicadas  nos  jornais da época, tal 

como veremos adiante. O estilo adotado por Bezzi era igual ao que se fazia na Europa, 

mais especificamente na Itália, onde o Neorrenascença foi adotado como estilo 

nacional.  

                         Mais correto hoje seria dizer que o monumento filiava-se ao Classicismo 

eclético. Como em todos os edifícios europeus erguidos na segunda metade do XIX, à 

preferência pelo predomínio das linhas nítidas e paredes rasas, resquício da estética 

neoclássica, se seguiu uma tendência formal oposta, próxima do Barroco. As 

edificações da primeira metade do XIX, mantiveram, não importa com que 

vocabulário arquitetônico fossem decoradas, os mesmos volumes simples, os mesmos 

panos de paredes sem relevos, a mesma decoração discreta, típicos do 

Neoclassicismo,  resultando  o  todo  numa  arquitetura  de  pouco  contraste  de  luz  e 
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Fig.48- Fachada norte do pavilhão central em forma de templete. À direita e à esquerda, 

parte dos braços leste e oeste da cruz grega que forma a planta do pavilhão. Através da 

vegetação nas laterais da foto, entrevêem-se as alas providas de loggie. O templete é 

constituído de quatro pares de colunas coríntias, que, apoiadas em embasamento 

rusticado do pavimento inferior, suportam o entablamento da ordem correspondente. 

Coroando a construção, um frontão triangular, cujo tímpano está desnudo por não ter 

sido executado o relevo previsto para essa parte do edifício. 
Fonte:<  http://  g1.globo.com/são-paulo/fotos/2014/og/fotos-obras-do-museu-do-ipiranga.html>                                                                             
Reprodução digital 
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sombra. Contudo, na segunda metade do século, com a evolução do gosto, as 

construções passaram a se mostrar cheias de efeitos plásticos, não só compostas de 

volumetrias complexas, mas recobertas de decoração graúda e espessa, sendo criados 

nas fachadas intensos contrastes de luz e sombra, evocadores do estilo barroco.       

                        A rápida transição estética que ocorreu nos meados do Oitocentos pode 

ser facilmente exemplificada com o prédio da Ópera de Dresden, Alemanha. Erguido, 

em sua primeira versão, entre 1838 e 1841, e reconstruído, entre 1871 e 1878, depois 

do incêndio que o destruiu em 1869. O mesmo profissional, o renomado arquiteto 

alemão Gottfried Semper (1803-1879), encarregou-se do projeto de ambos os 

prédios(fig.49a e 49b). 

                         São de fácil percepção as características barroquizantes no resultado final 

do monumento do Ipiranga.  A aparência robusta do pórtico em forma de templete, 

na fachada do pavilhão principal, por exemplo, com quatro pares de colunas coríntias 

assentadas sobre pódio pesadamente rusticado, representado pelas paredes externas 

do pavimento inferior, parecem ter sido inspiradas numa famosa obra do Classicismo 

francês: o templete com colunas  coríntias geminadas que o arquiteto Claude Perrault 

(1613-1788) inseriu na fachada oriental do palácio do Louvre (1667-1670), em Paris 

(fig.50). Devemos assinalar, porém, que o mais importante modelo de edifício eclético 

da segunda metade do século XIX, a Ópera de Paris, também tem sua fachada 

organizada com pares de colunas, no caso, compósitas, ordem ainda mais pomposa 

que a coríntia (fig. 11a). 

                         Outro traço de barroquismo notamos nas decorações maciças acima das 

janelas frontais do pavilhão central, na altura do piano nobile. A composição delas foi 

criada para ostentar as armas do Império, no centro, e da província de São Paulo e do 

Ipiranga (sic) nas laterais, segundo descrição publicada no artigo Viagens de Suas 

Altezas (fig.51) (Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1884, p.1). As demais 

envasaduras correspondentes às laterais do braço norte e aos braços leste e oeste da 

cruz grega, aos quais fizemos menção anteriormente, todas elas situadas no segundo 

pavimento, apresentam decorações um tanto diferentes. A composição ornamental 

que se apóia no frontão dessas janelas traz um escudo oval, ornado com a cabeça de 

uma górgona, ao qual se sobrepõe um elmo emplumado visto de frente, estando esse 

conjunto  ladeado   por     dragões,    suportes    do     brasão    da   Casa   de   Bragança 
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Figs. 49 a e 49b - Acima, primeiro teatro de ópera de Dresden, Saxônia, Alemanha (1838-

1841), projetado por Gottfried Semper (1803-1879), e incendiado em 1869. 

Abaixo, segundo teatro de ópera de Dresden (1871-1878), também da autoria de Semper, destruído, em 1945, num 

ataque aéreo durante a Segunda Guerra Mundial. Reconstruído décadas depois. 

A partir de 1977 iniciaram-se os trabalhos de reconstrução, restauração e modernização. O agora chamado 

Semperoper foi inaugurado em 1985. 

Os dois teatros constituem o exemplo mais conhecido de demonstração da evolução do gosto arquitetônico 

europeu durante o século XIX. 

No primeiro teatro empregou-se um repertório neorrenascentista com uma organização de volumes influenciada 

pela prancha n. 16 do segundo volume do Précis des leçons d'architecture données à l'École Polytechnique (1802-

1805), de Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834), enquanto o segundo, de estilo fortemente eclético, inspirou-se 

na disposição da Ópera de Paris. 

Fonte: MIGNOT, Claude. L’architecture au XIXeme siècle. Fribourg, Office du Livre,1983.  
Reprodução digital 
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Fig.50- Fachada leste do Palácio do Louvre (1667-1670), a chamada “colunata” ou Ala 

Sully,em frente à igreja de Saint German  l’ Auxerrois,Paris, França. Foto de Nitot, 2005. 

De autoria de Charles Peurrault (1613-1688), a fachada desagradou os contemporâneos por conta do uso de pares 

de colunas para formar a colunata, afinal, Vitrúvio (séc.I a.C.) nada havia dito sobre  esse tipo de disposição colunar. 

Fonte:<http:// /commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre-facade-est_(adjusted).jpg > 
Reprodução digital 
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Fig.51-Pormenor do frontispício do pavilhão principal do palácio-monumento, em que é 

possível observar a pesada ornamentação apoiada em trecho de entablamento localizado 

acima de cada uma das três janelas sob o pórtico. Essa decoração dá sustentação a um 

escudo sobre o qual se vê uma coroa mural, escudo que parcialmente obstrui o óculo 

posicionado atrás dele. Note-se, além disso, a excelência da feitura da modinatura e 

ornatos, realizada pela altamente especializada mão de obra atuante na construção do 

edifício. Foto sem maiores referências. 
Fonte:< https://br.pinterest.com/pin/350436414732928244/  >                                                                             
Reprodução digital 
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 (fig.52). Todo esse arranjo decorativo, no entanto, não se restringe ao espaço 

existente entre as janelas e os óculos que estão no alto. Invadem o espaço mesmo 

desses últimos, de modo a obstruí-los parcialmente, tal como ocorria na arquitetura 

do Barroco.  

                        Esse detalhe não passou despercebido das historiadoras italianas 

(SALMONI e DEBENEDETTI, 1981, p.47), que relacionaram essa solução com um famoso 

exemplo piranesiano, a fachada da Chiesa Santa Maria del Priorato (1764-1766), em 

Roma. Só que mais uma vez elas se equivocaram, porque Giovanni Battista Piranesi 

(1764-1766), um artista de tendência pré-neoclássica e ao mesmo tempo pré-

romântica, posicionou o óculo circular imediatamente acima do frontão da portada da 

igreja, não ficando portanto o óculo parcialmente obstruído pelo  ângulo  superior  do 

frontão, como elas supunham, pois a sobreposição de elementos arquitetônicos nesse 

caso é ilusória, produto  de um efeito perspético a partir do ponto de vista do 

observador (fig.53).  

                        Um notável exemplo de igreja barroca com um detalhe equivalente aos 

óculos do edifício do Ipiranga era, por outro lado, bem conhecido de Bezzi: a fachada 

da igreja de Santa Cristina, iniciada em 1638 e situada na Piazza  San Carlo, em Turim, 

sua cidade natal (fig.54). 

                          A fachada do templo foi erguida entre 1715 e 1718 e é obra do aclamado 

arquiteto Felipe Juvara (1638-1736), que detinha o título de primeiro arquiteto da corte 

de    Saboia.    Neste   edifício,    de     esplendoroso    e    elegante    barroco,   o   escudo, 

equilibrando-se sobre um pedestal localizado no centro  do frontão   interrompido  da 

portada, ergue-se contra o óculo oval da fachada, ocultando-o parcialmente. 

                         E um exemplo contemporâneo ao dos óculos do monumento do Ipiranga 

são os da fachada da Ópera de Paris. Aí, as aberturas circulares acabaram por servir, 

na verdade, para emoldurar os pedestais que suportam bustos de destacados 

compositores (fig.55). 

                        Outras analogias com o estilo barroco são os almofadados ostensivos nas 

paredes externas do piso inferior e a turgidez da ornamentação aplicada sobre esses 

almofadados. Por outro lado, o tímpano do frontão confere uma nota de 

surpreendente desnudamento, mas   devemos   lembrar   que   na   verdade   a   ideia  

inicial    era     que     ele   acolhesse     um    alto-relevo   com   a  cena da  Declaração   da 
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Fig. 52-Decoração acima do frontão das janelas secundárias do pavilhão central, situadas 

nas fachadas laterais do pavilhão: entre duas volutas que se confrontam, um escudo oval 

adornado com uma cabeça de Medusa e sobrepujado por um elmo emplumado visto de 

frente. Ladeando o escudo, dois dragões, suportes das armas da Casa de Bragança. (A 

nitidez da imagem acha-se prejudicada pela presença de tela instalada nas envasaduras 

do museu como proteção contra dejetos de pombos.) Foto de José Rosael, c.1995. 
Fonte:< www.mp.usp.br/sites/default/files/arquivosanexos/um_monumento_no_ipiranga_parte_1_0.pdf > 
Reprodução digital 
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Fig.53- Fachada da Chiesa de Santa Maria del Priorato (1764-1766), Roma, Itália, de 

Giovanni Batistta Piranesi (1764-1766). Foto de Lalupa, 2007. 

Salmoni e Debenedetti relacionaram a presente fachada com o detalhe decorativo sobre as janelas do pórtico do 

monumento do Ipiranga, em que escudos interferem no espaço dos óculos que lhes ficam atrás. Vemos por esta 

foto que as historiadoras se enganaram. O óculo da fachada concebida por Piranesi está acima do frontão da porta 

de entrada. A superposição do ângulo superior do frontão sobre o óculo se deve a um efeito de perspectiva, a partir 

do ponto de vista do observador postado em frente da igreja. 

Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aventino_s_Maria_del_Priorato_facciata_1050375.JPG> 
Reprodução digital     
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Fig.54-Parte superior da fachada da igreja de Santa Cristina (1715 e 1718), Turim, 

Itália, obra de arquiteto barroco Felipe Juvara (1638-1736). Foto de Paolo  Mussat 

Sartor e  Paolo Pellion di Persano, 2010. © Museo Torino 
O ato de fazer com que um elemento arquitetônico avance sobre o espaço de outro, causando superposições, é 

típico do estilo barroco. Bezzi, sendo natural da cidade de Turim sem dúvida conhecia bem o detalhe acima, em 

que o escudo assentado sobre o frontão da portada encobre parte do grande óculo oval situado atrás dele. Se o 

engenheiro italiano se inspirou em algum exemplo para criar a decoração acima das janelas do pórtico do 

monumento do Ipiranga, é possível que tenha tomado esta fachada como modelo. 

Fonte:<http://www.museotorino.it/view/s/04903066ae7e4968b7ad9593bef6d105 > 
Reprodução digital      
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Fig.55- Pormenor da fachada do Palais Garnier, com um dos óculos circulares  que servem 

de moldura para bustos de compositores célebres assentados sobre pedestais. Foto de 

Mariordo, 2012. 

Por outro lado, Bezzi pode também ter-se baseado num detalhe da famosa fachada da Ópera de Paris, em que o 

pedestal com o busto não se encontram na frente, mas literalmente dentro do óculo. 

Fonte:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Paris_06_2012_top_Opera_Garnier_facade_2889.jpg> 
Reprodução digital 
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Independência, de autoria do escultor mexicano naturalizado brasileiro Rodolfo 

Bernardelli (1852-1931), cujo modelo de cera estava pronto desde 1886, mas cuja 

versão definitiva nunca foi executada (fig. 56).  

                         No projeto de 1883, as alas reentrantes, que se desenvolviam a partir do 

pavilhão central, tinham três pavimentos. Ao inferior foi dado um tratamento rude, 

como eram os térreos dos palácios renascentistas, enquanto as paredes externas dos 

dois andares superiores receberam pilastras de ordem colossal, que os unificavam 

visualmente. As fileiras de aberturas correspondentes aos dois andares superiores, 

constituíam arcadas abertas, permitindo a ventilação e iluminação natural das galerias 

de circulação interna, ao mesmo tempo que aligeiravam a aparência dessa parte do 

palácio, conforme o  princípio  renascentista de conferir  à  construção  uma  aparência 

mais leve e elegante, à medida que ganhava altura.  Essas aberturas criavam 

importantes zonas de sombra na fachada, em contraste com o primeiro pavimento, 

de aspecto maciço graças às paredes externas rusticadas e às aberturas das galerias 

fechadas por portas-balcão.  

                         Na solução definitiva, Bezzi optou por atribuir às alas dois pavimentos 

somente; manteve as paredes rusticadas e as aberturas munidas de caixilhos do piso 

inferior, mas no pavimento nobre abriu loggie (fig.57), solução graciosa e vazada, cuja 

composição, articulando pilastras, colunas duplas e arcos, é baseada nas sofisticadas 

arcadas da Biblioteca Marciana (1532-1554), em Veneza, da autoria de Jacopo 

Sansovino    (1486-1570),   ou   seja,   Bezzi   optou  por  agregar  ao projeto  um  belo 

elemento   arquitetônico   colhido    num    famoso    exemplar   de   arquitetura da   Alta 

Renascença veneziana (fig.58).  

                       Outro detalhe digno de nota, proveniente da Renascença italiana, e em 

particular do período maneirista, é a serliana, que aparece na fachada dos pavilhões 

secundários, na altura do pavimento nobre (fig.59). Esse elemento arquitetônico 

remonta a exemplares da arquitetura romana do Oriente, datados do século II d. C. 

(arquitrave síria), mas foi muito difundido a partir da Renascença, tendo ganhado esse 

nome porque Sebastião Serlio (1475-1554) foi um dos arquitetos maneiristas a 

divulgá-lo. O elemento em tela também é chamado janela paladiana, pois Paládio lhe 

tinha especial estima, empregando-a em diferentes planos. 

                           A  serliana  é  uma abertura constituída  de  três  vãos.  O central, largo,  é  
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Fig.56- Pormenor da maquete de gesso exibida ao imperador Pedro II, mostrando o alto-

relevo com a cena da Declaração da Independência, de autoria de Rodolfo Bernardelli 

(1852-1931), obra que estava destinada a decorar o tímpano do frontão norte. Acima, 

sobre o acrotério, vê-se um grupo escultórico alegórico, ao que parece representando a 

Liberdade ou a Independência, que, tal como o alto-relevo do tímpano, jamais foi 

executado. Ao fundo, ático com pilastras e aberturas nas paredes, mas sem teto, 

escondendo a claraboia da caixa de escada de honra. Foto de José Rosael, c.1995. 
 Fonte:<http://www.mp.usp.br/sites/default/files/arquivosanexos/um_monumento_no_ipiranga_parte_1_0.pdf> 
Reprodução digital 
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Fig. 57-Vista da fachada da ala direita do Monumento da Independência, em que se vê 
uma das loggie, certamente inspirada naquela existente na Biblioteca Marciana, em 
Veneza, Itália. Pormenor de foto de Francisco Emolo/ Jornal da USP/ USP imagens, sem 
data. 
Fonte:< http://www.imagens.usp.br/?p=9088> 
Reprodução digital 
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Fig.58- Pormenor da fachada da Biblioteca Marciana (1532-1554) em Veneza, Itália, 

mostrando a loggia do primeiro andar. Foto de Wolfgang Moroder, 2013. 
Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_marciana_Venezia_facciata_est.jpg> 
Reprodução digital 
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Fig.59-Pormenor da fachada do monumento do Ipiranga, em que se vê um dos pavilhões 

terminais. Foto de Mike Peel, 2016. 

No andar nobre do pavilhão, tem-se como abertura central uma serliana, cuja aparência 

peculiar a torna o motivo de interesse dessa parte da construção. 

Quanto ao topo do ático, é percorrido por uma sequência de antefixas, em forma de palmeta, 

interrompida essa sequência por trechos de platibandas, sobre cujos pedestais vêem-se 

graúdos acrotérios também em forma de palmeta. Acrotérios e antefixas são elementos 

arquitetônicos provenientes dos antigos templos greco-romanos, aqui agregados ao 

vocabulário classicista. 
Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museu_Paulista_2016_10.jpg> 
Reprodução digital 
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fechado  por um arco pleno e os estreitos vãos laterais, por vergas. A  rigor,  as   loggie   

presentes  no  monumento do Ipiranga são constituídas de uma sequência de 

serlianas, encostadas umas nas outras. 

                         Observamos ainda mais um exemplo de fuga do repertório estritamente 

renascentista, na sucessão de antefixas em forma de palmeta que percorrem o alto do 

edifício. Curiosamente, as palmetas não são todas iguais, mas de dois tamanhos 

diferentes, e, no caso dos pavilhões secundários, alternam-se no trecho central no alto 

da construção, sendo interrompidas lateralmente por platibandas, cujos pedestais 

sustentam grandes acrotérios, também em forma de palmeta. Constituem as 

antefixas    e   os  acrotérios    elementos   arquitetônicos   próprios   dos   telhados  das    

construções     greco-romanas    e     etruscas,     jamais     empregadas     na   arquitetura  

renascentista, mas resgatadas a partir do Neoclassicismo, numa comprovação de que 

estamos encarando uma arquitetura verdadeiramente eclética (fig.59).  

                        Afinal, como dizia César Daly  com ironia: 

 

A escola eclética trata o passado inteiro como uma espécie de guarda-

móveis,  tirando,  a  cada  dia, e  conforme  as necessidades e fantasias,     

tudo que parece útil e agradável. Para os ecléticos, o passado é um 

portfólio de motivos. (MIGNOT,1983, p.148 e 156 ) [tradução do Autor] 

 

                         Outro elemento muito empregado na arquitetura oficial dos países 

adiantados da segunda metade do Dezenove eram as enormes  cúpulas que coroavam 

os   mais   recentes    edifícios    públicos,   conferindo-lhes   um   significado   simbólico   

difuso. Uma característica das construções religiosas, que os arquitetos do período 

barroco haviam transferido para  os edifícios de natureza secular (figs. 42 a 45). 

                                 É nossa conjectura que se maiores recursos houvessem sido 

destinados à obra do Ipiranga, não só o projeto integral de 1885 poderia ter sido 

executado ainda sob o Império, como também, muito provavelmente, seu autor teria 

preferido rematar o pavilhão central não com um ático a céu aberto, como hoje se vê, 

mas com um gigantesco domo metálico, de contorno bastante inflado, e assim 

reforçar o perfil volumétrico da construção, a exemplo do que vinha sendo feito 

praticamente em todos os edifícios monumentais executados no Exterior. Embora 

posterior, o prédio da Prefeitura de São Francisco (1913-1915) é um espécime 
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arquitetônico bastante relevante, porque traz uma cúpula gigantesca inspirada no 

domo da igreja do Val de Grâce (1645-1667), de Paris, enquanto a ordenança da 

fachada frontal e da posterior do edifício se assemelha muito às do nosso monumento 

(figs. 46a e 46b).        

                         Outra opção de Bezzi, que poderia ter sido realizada sem ter de remover o 

ático, seria recobri-lo com uma cúpula discreta, de quatro panos, provida de 

iluminação zenital, tal como ocorre no pavilhão central da sede da Universidade de 

Viena (1877-1884), de autoria de Heinrich Ferstel (1828-1883). A grande claraboia que 

ilumina a caixa de escada do edifício paulistano seria eliminada, mas o intradorso 

hemisférico resultante da nova solução tornaria o espaço interno simplesmente 

arrebatador, conforme podemos  apreciar  na  ilustração  correspondente   ao   edifício  

vienense (figs.60a e 60b). 

                          Sem dúvida nenhuma, o palácio do Ipiranga idealizado por Bezzi merece, 

guardadas as devidas proporções, ser incluído na lista das edificações notáveis do 

século XIX. Retórica e magnificente, com detalhes perfeitamente elaborados, a 

expressão arquitetônica da construção celebrativa da independência política brasileira 

orientava-se pelo método de composição dos projetos acadêmicos contemporâneos 

realizados no estrangeiro: sistema de tramos regulares, eixos de simetria, composição 

feita com blocos hierarquizados, organizados em formações piramidais e submetidos 

a efeitos de luz e sombra bastante acentuados. 

                       O  projeto   de   Bezzi   ainda   apresentava   uma   decoração  acessória  que 

acabou   por  não   ser   realizada   em   razão   do   golpe militar que ocasionou a 

derrocada da Monarquia. Ficaram por fazer os grupos alegóricos decorativos na parte 

superior do pavilhão principal, os altos-relevos no tímpano do frontão norte e  as 

pinturas adequadas no interior do edifício: no átrio, na caixa de escada, no salão de 

honra e no interior das galerias. 

                       A estátua de D. Pedro I (1798-1834), que deveria ser instalada no grande 

nicho acima da escadaria cerimonial, foi encomendada pela comissão de obras ao 

escultor Bernardelli em 1890 (fig. 61). A escultura, no entanto, só seria executada 

mais de 30 anos depois, para a comemoração do Centenário da Independência, 

quando o historiador Afonso Taunay (1876-1958), diretor do Museu Paulista (1917-

1945), desenvolveu o programa decorativo  do  museu  e  incumbiu  a  vários artistas  a  
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Fig.60a- Sede da Universidade de Viena. Foto de Bwag, 2015. 

Embora a estrutura do edifício vienense seja muito mais ampla e complexa, pois comporta quatro pátios internos, 

o corpo principal, com seu pavilhão central em forma de templete, não deixa de evocar alguma semelhança com o 

monumento do Ipiranga. A linguagem formal tem a mesma raiz, o estilo neorrenascentista, mas o resultado 

estético é bem diverso, na medida em que o nosso monumento exala talvez mais imponência por não estar tão 

sobrecarregado de elementos decorativos.  

O que importa ressaltar, no entanto, é a solução da cobertura do ático acima do pórtico de entrada. Essa solução 

de cúpula de quatro panos Bezzi bem poderia ter adotado para cobrir o ático do seu edifício monumental, caso os 

recursos para a construção tivessem sido mais generosos. A iluminação da caixa de escada estaria assegurada pela 

inserção de uma clarabóia no ponto mais alto da abóbada, tal como existe no exemplar austríaco. 

Fonte:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Wien_-_Universit%C3%A4t_%282%29.JPG> 
Reprodução digital 
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Fig.60b-Vista do interior da cúpula, que coroa o pavilhão central, acima do grande 

vestíbulo da sede da Universidade de Viena, Áustria. Foto de Hubertl,2016. 

A visão de um intradorso de cúpula como este, pairando acima da caixa de escada do edifício paulistano, 

provocaria, sem dúvida, uma sensação muito mais empolgante no observador, do que a solução realmente 

adotada. Bezzi, porém, diante das circunstancias, teve de se contentar com um mero ático vazado, circundando 

uma clarabóia plana. 

Fonte:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Universit%C3%A4t_Wien_-
_Vestib%C3%BCl_gro%C3%9Fer_Festsaal_ceiling_view_inside_the_dome-2201.jpg> 
Reprodução digital 
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Fig.61- Estátua de bronze de d. Pedro I, instalada no grande nicho acima da escadaria de 

mármore.  Autoria do escultor Rodolfo Bernardelli (1852-1931). Foto do acervo do Museu 

Paulista. 
 No pedestal, uma grande cartela identifica o homenageado, sob a guarda dos dragões da Casa de Bragança. A 

escultura foi encomendada em 1890, mas só foi assentada no lugar após as comemorações do Centenário da 

Independência. Note-se que a boca do nicho foi concebida sob a forma de uma serliana. 

Fonte:< http://www.upiranga.com/museus_e_monumentos/museusfotos1.htm> 
Reprodução digital 
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execução de pinturas e esculturas para ocuparem os lugares previstos pelo falecido 

autor do projeto. 

                        Internamente, no palácio destacam-se os seguintes ambientes: o amplo 

vestíbulo, ou átrio, com 24 colunas jônicas (fig.62a) e cujo piso, tal como o das 

galerias inferiores e superiores, foi revestido de ladrilhos hidráulicos importados, de 

alta qualidade – o  que evidencia  uma   clara   moderação   de   gastos,   já   que  o 

adequado  para palácios era o piso de mármores raros, de diferentes cores, compondo 

elaborados desenhos –;  a larga claraboia,  sob a qual se situa a escadaria monumental 

(fig.63 ), esculpida  em blocos inteiriços de mármore de Carrara e composta de cinco 

lances,  igual às imensas escadas palacianas à imperial, e o grande Salão de Honra, 

onde  deveria  ficar  permanentemente  exposta  a  vasta  tela,  datada  de  1888, com a 

representação do brado do Ipiranga, de autoria do paraibano Pedro Américo (1843-

1905) (fig.64). 

                        A propósito do vestíbulo de entrada, convém reparar nos capitéis das 

colunas que ocupam esse espaço (fig.62b). Bezzi havia estipulado por escrito que as 

ordens empregadas no monumento seriam baseadas em Vinhola, porém é evidente 

que os capitéis jônicos das colunas do vestíbulo não tomam como referência a ordem 

padronizada por esse tratadista.  

                       Os capitéis do vestíbulo chamam a atenção por não terem suas volutas 

paralelas, mas em diagonal, sendo independentes umas das outras, nascendo cada 

uma delas do friso de óvulos, da mesma maneira que acontece com as volutas do 

capitel  compósito.  Modelo  semelhante,   portanto,  ao capitel  jônico  proposto  por  

Vicenzo Scamozzi (1548-1616) (fig.65a e 65b). A fonte de inspiração deste último 

arquiteto provinha de certos capitéis em uso durante a Antiguidade Tardia (período 

compreendido entre os sécs.III e VI d. C.). Em Roma podemos ver alguns exemplares 

desse tipo, dos quais ao menos quatro reempregados em igrejas da Idade Média. 

                       Os exemplos mais conhecidos desse tipo de capitel são aqueles que 

coroam as oito colunas remanescentes do templo de Saturno, situado no Foro 

Romano, em Roma. Templo duas vezes reconstruído, suas ruínas hoje conservam 

exemplares que datam da última reedificação ocorrida por volta de 283 d. C. (fig.66a), 

após um incêndio de grandes proporções que destruiu a versão anterior da 

construção. Sabemos  da  existência  de  um  capitel  semelhante a esses reempregado  
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Fig.62a- Vista do hall de entrada do Monumento da Independência. Foto de German 

Lorca (1922-  ), datada de 1954, mostrando as colunas e pilastras jônicas, com o terço 

inferior diferenciado, que decoram o recinto e o piso revestido de ladrilhos hidráulicos 

importados.  
Fonte: <http://www.garoahistorica.com.br/conteudo.aspx?id_assunto=37> 
Reprodução digital 
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Fig.62b- Pormenor do vestíbulo do Monumento da Independência, mostrando os capitéis 

jônicos de modelo classicista francês que rematam as colunas do recinto. Foto de José 

Rosael, c.1995. 
Fonte< http://www.mp.usp.br/sites/default/files/arquivosanexos/um_monumento_no_ipiranga_parte_1_0.pdf > 
Reprodução digital 
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Fig.63- Aspecto interno do edifício, vendo-se a caixa da escadaria cerimonial, cujas 

paredes são revestidas, na parte inferior, de bossagem de mármore. Em primeiro plano, a 

escadaria, e, ao fundo, à direita, no grande nicho, a estátua de D. Pedro I executada por 

Rodolfo Bernardelli (1852-1931) para a comemoração do Centenário da Independência. 

Foto de Henri Bergius, 2006.  

Na parte superior das paredes, podemos observar a escorreita modinatura coríntia e a demais decoração muraria 

habilmente estruturada. Acima da cornija, há uma sanca, feita de madeira e ripas de jiçara argamassadas, fazendo 

a transição entre as paredes e a claraboia do teto.  A superfície externa da sanca exibe decoração pictórica com 

retratos a óleo sobre tela colados pela técnica do marouflage.  

Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MuseuIpiranga1.jpg> 
Reprodução digital 
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Fig.64- Aspecto do Salão Nobre, mostrando a tela especialmente pintada, entre 1886 e 

1888, por Pedro Américo (1843-1905) para ficar permanentemente instalada no interior 

do edifício memorial. Foto sem referências. 

Notar a variedade de motivos decorativos que guarnece o ambiente e a excelente fatura dos ornatos. 

 Fonte:< http://www.usp.br/espacoaberto/wp-content/uploads/2013/06/museu1.jpg> 
Reprodução digital   
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Fig.65a-Capitel jônico na versão de Vinhola (1507-1573), prancha do primeiro manual das 

cinco ordens editado em português , para principiantes que não tinham sequer noções de 

geometria: ANDRADE, José Calheiros de Magalhães e . Regras das cinco ordens de 

architectura segundo os principios de Vignhola [sic]: com um ensaio sobre as mesmas ordens 

feito sobre o sentimento dos mais celebres  architectos. Lisboa: Typographia Universal, 

1876. 
Fonte:<https://archive.org/details/regrasdascincoor00vign> 
Reprodução digital 

 

 

Fig.65b-Capitel jônico na versão de Vicente Scamozzi (1548-1616), prancha da 

obra Les cinq ordres d’architecture de Vicent Scamozzi, da autoria de Augustin-

Charles Daviler (1653-1701).  

Scamozzi foi o único tratadista do século XVI a propor uma forma de capitel jônico que era rara na Antiguidade, o 
capitel com as volutas em diagonal. Modalidade de muito sucesso em França, no século XVII e XVIII. 
Fonte:< http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/LES1726Index.asp> 
Reprodução digital 

 

Comparando as pranchas dos dois tratadistas, Vinhola e Scamozzi, com o capitel empregado no monumento do 

Ipiranga (fig.63), vemos que o modelo usado por Bezzi está baseado na versão do segundo arquiteto. Porém, de 

acordo com o gosto francês de meados do século XVII, o elemento arquitetônico foi enriquecido com pendentes de 

folhas. Isso vem corroborar a natureza eclética da linguagem arquitetônica utilizada por Bezzi, embora sempre 

restrita aos repertórios das arquiteturas clássica e classicista 
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Fig.66a- Pórtico frontal (pronao)  remanescente do templo de Saturno erguido no 

Foro Romano, Roma, Itália, provido de colunas de ordem jônica cujos capitéis 

possuem volutas posicionadas em diagonal. Decerto um dos mais antigos e 

notáveis exemplares desse tipo de capitel (c. 283 d. C.), tornado padrão de acordo 

com as ordens clássicas adotadas por Vicente Scamozzi e divulgadas na Europa a 

partir de 1615.     
Fonte:< https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Saturn#/m 
edia/File:Temple_of_Saturn,_Rome.jpg> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

numa das colunas do átrio da Basilica di San Clemente al Laterano (1108-1123), outro 

no interior da Basilica di San Nicola  in Carcere  (dedicada em 1128) (fig. 66b) e dois na 

parte interna da Basilica di Santa Maria in Trastevere, reedificada entre 1138 e 1148.  

                         Mesmo assim, o modelo escolhido por Bezzi difere do capitel jônico 

proposto por Scamozzi por um pequeno detalhe: os capitéis do vestíbulo estão 

adornados com um conjunto de oito pequenos pendentes de folhas, dois em cada 

face, presos à parte interna  e  inferior  das  volutas,  idênticos, portanto,  aos  capitéis 

jônicos  que estavam em moda durante o Classicismo francês, como é o caso das 

pilastras da fachada sul do castelo de Vaux-le-Vicomte (1658-1661), de Louis Le Vau 

(1612-1670), das colunas dos pórticos criados nas  três fachadas do chamado 

enveloppe de pierres do palácio de Versailles (1669-1672)  (figs.67 a e 67b)  do   mesmo 

Le Vau, ou ainda das colunas do térreo na fachada da igreja de São Luís dos Inválidos 

(1676-1706), em Paris, de Jules Hardouin-Mansard (1646-1708), sem falar nos 

frontispícios dos prédios setecentistas da Praça da Bolsa (1728-1755) em Bordeaux, em 

que, na altura do andar nobre, foram adotadas pilastras e colunas com o tipo de 

capitel que aqui nos interessa, obra de Jacques Gabriel (1667-1742) e de seu filho 

Ange-Jacques Gabriel (1698-1782).                     

                        Na França da segunda metade do século XVII e primeira metade do século 

seguinte esse gênero de capitel foi muito adotado por ter aparência mais garrida do 

que a do capitel jônico padrão da Antiguidade, visto então como de expressão 

elegante, mas por demais sóbria e estática: sem simetria nas quatro faces e sem 

relevo e movimento.  Atributos esses introduzidos na versão francesa  do  capitel 

jônico, por meio das quatro faces idênticas, pelo movimento representado pelas 

volutas postas em diagonal,  e pelos  acentuados contrastes de luz e sombra, que 

tanto agradavam à sensibilidade dos arquitetos da  época.  Aliás, Miguelângelo (1475-

1564) já havia inventado um tipo de capitel jônico de feição pré-barroca, cujas volutas 

saem do plano perpendicular que as contêm e, inclinando-se, se projetam 

ligeiramente para a frente. No olho das volutas se engancha uma pequena guirlanda 

ornamental. O artista empregou esse novo modelo de capitel no térreo do Palazzo dei 

Conservatori  (projeto  de sua autoria datado da década de 1530), modalidade exibida 

em obra de Augustin-Charles Daviler (1653-1701) (1691, prancha 86).  
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Fig.66b- Aspecto interno da Basilica di San Nicola in Carcere (séc.X d. C.), Roma, Itália, 
sendo visível à extrema direta, ao alto, um exemplar de capitel jônico da Antiguidade com 
volutas em diagonal, exemplo de reaproveitamento de elementos clássicos numa 
construção medieval. Uma das possíveis fontes de inspiração para a criação da ordem 
jônica segundo Scamozzi. Foto de Jean-Christophe Windland, 2012. 
Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Nicola_in_Carcere.jpg> 
Reprodução digital 
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Fig. 67a - Palácio de Versalhes (1661-1715), França. Acima, pormenor da fachada oeste, 

voltada para o jardim, mostrando um dos dois pórticos sobre embasamento concebidos 

por Louis Le Vau (1612-1670). Obra datada de 1669 a 1672. Foto de Jean-Christophe 

Benoit, s.d. 
Fonte:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Versailles-FacadeJardin.jpg>  
Reprodução digital 

 

Fig. 67b - Abaixo, capitel baseado em Scamozzi, com o acréscimo de pendentes de folhas 

(c.1669), pertencente às colunas dos  então dois pórticos sobre embasamento  existentes 

nessa face do palácio (depois das modificações e acréscimos de Jules Hardouin-

Mansart,1646-1708, passariam a ser três). Foto sem referências. 
Fonte:< https://inha.revues.org/docannexe/image/3403/img-4.jpg>       
Reprodução digital 

 

Le Vau sem dúvida nenhuma apreciava esse tipo de capitel. Empregou-o nas pilastras do primeiro andar do 

pavilhão central na fachada sul do palácio de Vaux-le-Vicomte (1658-1661), Maincy,  Seine-et-Marne, França, e nas 

pilastras da  fachada das alas laterais do antigo Colégio das Quatro Nações (1662-1688),Paris, hoje sede do Colégio 

de França. 

O capitel jônico de Scamozzi disseminou-se pelos Países Baixos, Inglaterra e Estados Unidos. Na França, contudo, 

os arquitetos de prestígio preferiram uma modalidade modificada do capitel concebido por Scamozzi: o capitel 

com volutas em diagonal, decorado com oito pequenos pendentes de folhas. 
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                         O capitel jônico com volutas em diagonal, ornado com pendentes de 

folhas, passou a ser chamado em França de versão moderna do jônico, aparecendo 

tanto na obra de Daviler (1691), num exemplo de porta-cocheira, quanto na prancha 

das cinco ordens inserida numa das edições do livro de Roland Fréart de Chambray 

(1606-1676) (1702, p.9), livro em que são comparadas as ordens antigas com as 

correspondentes versões sistematizadas a partir da Renascença (figs.68a a 68c). 

Tudo isso, enfim, vem demonstrar mais uma vez que, de fato, Bezzi resvalava por 

vários estilos classicistas, quando afirmava que empregava o estilo neorrenascentista 

baseado em Vinhola. 

                           Quanto  ao  ambiente   mais   rico  do  monumento  à  Independência  em 

termos  decorativos, o  Salão  de Honra,  tudo  aí  concorre para realçar a pintura de 

grande  extensão  encomendada  a  Pedro  Américo  para  celebrar a memória do herói 

monárquico encarnado na figura de D. Pedro I. 

                        As paredes do recinto apresentam-se repartidas por pilastras de ordem 

compósita, como vimos, uma ordem ainda mais exuberante que a coríntia.   

Enquadradas por estruturas em forma de edícula, as portadas são ladeadas de 

pilastras coríntias, acompanhadas de duas meias-pilastras, dispostas em plano 

recuado, todas elas sustentando entablamentos completos  com ressaltos, molduras, 

dentículos e modilhões, o que confere um solene aspecto ao conjunto (fig.69a).  

                          Sobre a cornija dos entablamentos, eleva-se um arranjo decorativo a um 

tempo alusivo à pessoa do imperador – que, na qualidade de príncipe-regente do 

Brasil, cortou os laços existentes  entre a nação brasileira e a velha metrópole –, e à 

dinastia desde então reinante: um escudo oval,  sobreposto  a  uma  cartela  e  coroado  

com uma palmeta, traz as iniciais de Pedro I, sobrepujadas pela coroa imperial. Como 

suportes desse falso brasão há dois dragões da Casa de Bragança (casa dinástica a que 

pertencia o imperador), animais heráldicos altamente sugestivos que se fazem 

presentes em outros pontos do edifício, como nas janelas secundárias do pavilhão 

central (fig.52), no nível do primeiro andar; nas laterais do pedestal destinado à 

estátua do imperador no grande nicho da caixa de escada monumental (fig.61) e aqui, 

no salão, onde a composição descrita se repete várias vezes sobre portas e janelas 

(fig.69b). 

   



142 
 

 

 

 

Figs. 68a a 68c- Exemplos de colunas francesas do século XVII e XVIII providas de capitéis 

jônicos, com volutas em diagonal e pequenos pendentes de folhas. Da esquerda para a 

direita: pormenor de prancha do livro de Augustin-Charles Daviler (1653-1701)  intitulado 

Cours d’architecture  qui comprend les oeuvres de Vignole... Paris, Nicolas Langlois, 

1691,2V.,v.1, apresentando exemplo de porta-cocheira, ladeada de colunas com capitel 

jônico de tipo francês; prancha inserida em edição da obra de CHAMBRAY (1606-1676), 

Roland Fréart de. Parallèle d’architecture antique avec la moderne.  Paris: Pierre Émery, 

Michel Brunet & Veuve Daniel Horthemels, 1702, apresentando as cinco ordens de 

arquitetura, sendo que a ordem jônica tem capitel com volutas em diagonal e pendentes 

de folhas; pormenor da pranchaVII referente à entrada  Arquitetura  do volume 18 (1762) 

da Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des  sciences, des arts et des métiers (1751-

1772) , de Diderot (1713-1784) e D’Alembert (1717-1783),  mostrando capitéis das cinco 

ordens, entre eles,o capitel jônico moderno, com pendentes de folhas e no espaço entre 

as volutas  uma pequena folha de acanto assimétrica de gosto rococó. 
Fonte:<http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/LES223_1Index.asp> 
Fonte: <http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/ENSBA_284AIndex.asp> 
Fonte:<http://www.wikiwand.com/fr/Architecture_de_la_Renaissance> 
Reprodução digital         
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Fig.69a- Vista de uma das portas do Salão Nobre do monumento do Ipiranga, mostrando 

as pilastras coríntias, ladeadas de meias-pilastras dispostas em plano mais recuado, e o 

entablamento correspondente, com ressaltos. Pousado sobre a cornija, arranjo 

decorativo com dragões e escudo. Foto de José Rosael, c.1997. 
Fonte:< http://www.mp.usp.br/sites/default/files/arquivosanexos/um_monumento_no_ipiranga_parte_1_0.pdf> 
Reprodução digital  
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Fig.69b- Arranjo decorativo sobre as portas e janelas do Salão Nobre figurando uma 

cartela sobre a qual se vê um escudo oval com a inicial do primeiro imperador sob a coroa 

imperial, ladeado por dois dragões, suportes das armas da dinastia de Bragança. Foto de 

José Rosael, c.1995. 
Fonte:<http://www.mp.usp.br/sites/default/files/arquivosanexos/um_monumento_no_ipiranga_parte_1_0.pdf> 
Reprodução digital 
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                         A pintura de Pedro Américo domina completamente o ambiente, tanto 

por suas dimensões quanto pela relevância do tema nela representado, estando por 

isso inserida numa decoração murária especial.  Na parede, abaixo da borda inferior 

do quadro, oito estípites de pequeno porte, coroadas de capitéis jônicos, simulam 

sustentar a tela. Acima do quadro, uma grande moldura quadrada de gesso contém 

outra, de formato circular, em que está instalado o retrato do nosso primeiro 

imperador. 

                         Os quatro rins formados pela inserção do círculo no quadrado acham-se 

ornados de simbólicas coroas de louros, atadas com fitas esvoaçantes. E  

estabelecendo a concordância entre as meias-pilastras que ladeiam a moldura 

quadrada do retrato imperial e a borda superior da  grande tela de Américo veem-se 

duas belas e desenvoltas volutas em relevo, envolvidas em folhas de acanto, detalhe 

que veio engalanar ainda mais o salão que veio engalanar ainda mais o salão aqui 

descrito (fig.64). 

                        Afora a  tela  evocadora  do  Grito  e  o  retrato de d. Pedro I,  encontram-se   

distribuídos nas demais paredes desse espaço, em disposição simétrica, outros 

retratos de personagens de alguma forma ligados à História do Brasil. Os 

correspondentes requadros de gesso foram desde o início previstos por Bezzi, mas só 

nos anos de 1920 a 1930 foram preenchidos com retratos pintados em tela, afixados 

por meio da técnica do marouflage –, graças à diligência do historiador Taunay.   

                         Em 6 de agosto de 1889, quando já  se sabia que seria impossível 

inaugurar o palácio-memorial no dia 7 de setembro vindouro, como estava 

inicialmente previsto, ocorreu no canteiro de obras um acidente fatal, que deve ter 

sido tomado retrospectivamente, depois dos acontecimentos de 15 de novembro, 

como verdadeiro presságio de mau agouro: um mestre de obras italiano de nome 

Babride  Pergola, de 45 anos, muito conhecido em São Paulo, caiu de um andaime de 

quinze metros de altura. Transportado para casa, faleceu na manhã seguinte. No 

enterro, o caixão foi transportado a mão desde o Ipiranga até o cemitério por todos os 

operários do monumento, tendo participado da cerimônia fúnebre os engenheiros  

Bezzi e Pucci. (S. PAULO 8 de Agosto. Jornal do Commercio. 9 de agosto de 1889, p.1).  
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A ordenação dos espaços em redor do Monumento 

 

                         Construção tão relevante quanto o Monumento da Independência exigia 

uma organização espacial externa à altura. A lei n.26 de 1855 determinava a criação de 

uma grande praça e a interligação de um monumento comemorativo com a Capital 

por meio de uma via reta. Em razão dessa exigência, Bezzi preocupou-se em criar um 

traçado suficientemente condigno para emoldurar o palácio-memorial, erguido na 

cota mais alta da colina do Ipiranga. 

                          No projeto datado de 1883, o monumento seria “todo contornado por 

uma grande alameda de 30 m de largura, tendo em frente uma vasta praça e no centro 

desta um grande obelisco de granito com ornamentaç~o em bronze”, sendo a 

inserção desse obelisco o atendimento  à exigência de um monumento escultórico no 

centro da praça, conforme a Lei Provincial n.26 de 1855. Pelos jornais da época 

sabemos que o obelisco teria de 28 a 30 metros de altura (MONUMENTO do Ypiranga. 

Correio Paulistano. 11 de dez 1882.p.2) e extensa  avenida  comunicaria  o  alto  do  Ipiranga  

com  a  cidade  de  São Paulo.                      

                         Aprovada a reformulação do projeto datada de 1885, os jornais                         

noticiaram que em frente ao edifício se projetava “uma grande praça com obelisco e 

duas avenidas de grande extensão, que dariam ainda mais relevo àquele majestoso 

monumento” (MONUMENTO do Ypiranga. Jornal do Commercio, 5 de maio de 1886. p.1 ).  

                        Durante a visita que o imperador d. Pedro II fez a São Paulo em outubro de 

1886 com o fito de inspecionar as obras do palácio, teria ele comentado, segundo a 

imprensa, “que se devia fazer uma avenida que partindo do eixo do monumento fosse 

em linha reta { Capital”, observação que, como vimos, só repetia o exigido por lei 

desde 1855. O jornalista então aproveitou o ensejo para  emitir sua própria opinião 

sobre o assunto: 

 

Essa avenida que deve terminar no Brás, terá cinco quilômetros de 

extensão e será de um belo efeito, se para as edificações adotar a 

municipalidade um plano conveniente. Os que estão encarregados da 

construção do monumento envidarão sem dúvida todos os esforços 
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para que se leve a efeito esta ideia. Assim a capital de S. Paulo 

ostentará além de muitos outros, mais esse importante melhoramento, 

que muito a embelezará.(VIAGEM de SS MM II. Correio Paulistano. 21 de 

outubro de 1886.p.1) 

 

                         Em carta manuscrita do empreiteiro Luís Pucci a Bezzi, datada de 28 de 

julho de 1889, somos informados que era intenção do autor do projeto do palácio 

mandar construir colunatas em torno da praça fronteira ao edifício, numa solução 

talvez semelhante, embora em escala menor, àquela adotada por Gian Lorenzo 

Bernini (1598-1680) para a Praça de São Pedro (1656-1667), no Vaticano. O missivista 

provavelmente recomendava   a   Bezzi   que   não   limitasse   a   maquete   que   estava     

sendo  construída     (figs. 70a  e 70b) ao  edifício-monumento,  mas que  

 

[...] seria altamente conveniente que fossem também executadas as 

colunatas semicirculares que limitam a praça principal do Monumento 

e  respectivo  monumento  central  [obelisco], afim de que a todos fique 

patente o aspecto geral do Monumento, tal qual deverá ficar quando 

estiver completamente acabado (OLIVEIRA Filho, 2003,p.137)  

 

                        Em correspondência de Bezzi,  datada  de   19  de  agosto  daquele  ano  e 

dirigida  ao  barão  de  Ramalho,  presidente  da  comissão de obras, enumera o 

engenheiro   italiano os trabalhos que faltavam ser feitos para o término da missão de 

que se encarregava desde 1885. Cita então as colunatas aludidas na carta acima (fig. 

71) e afirma que pretendia lotear as adjacências do conjunto monumental, para 

incentivar a ocupação urbana da região: 

 

 

[...] e bem assim galerias térreas que, partindo das frentes laterais dos 

pavilhões [terminais], venham a circunscrever a praça principal, em 

cujo centro deve ser erigido um monumento comemorativo. Restará, 

finalmente, realizar o projeto por mim delineado para abertura da 

alameda perpendicular ao Monumento até o córrego do Ipiranga, bem 

como o projeto das ruas, praças e jardins para povoação daquela 

localidade. (OLIVEIRA Filho,2003,p.138) 
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Fig.70a-Maquete do Monumento da Independência segundo o projeto integral de 1885. A 

confecção  da peça se deu entre esse ano e 1890, quando o edifício estava quase pronto. 

Doada por seu criador à Escola Politécnica em 1899, hoje se acha exposta no Museu 

Paulista. Esc. c. 1:32. 
Fonte: TAUNAY, Affonso de E. Guia da secção historica do Museu Paulista. São Paulo: Imprensa Official do Estado, 1937.  
Reprodução digita 
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Fig. 70b- Vista da parte central da maquete de gesso confeccionada por Bezzi e exibida ao 

imperador D. Pedro II, em 1886, para que ele apreciasse a aparência do pavilhão principal 

do monumento do Ipiranga quando concluído. A maquete só ficou totalmente pronta em 

1890. Foto de José Rosael, c.1995. 

 Com a proclamação da República, alguns acabamentos não foram executados, como o relevo do tímpano e os 

acrotérios com suas respectivas esculturas nos vértices do frontão norte. 

Fonte:<http://www.mp.usp.br/sites/default/files/arquivosanexos/um_monumento_no_ipiranga_parte_1_0.pdf> 
Reprodução digital 
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Fig.71- Reconstituição esquemática hipotética das colunatas (previstas em 1889?), que 

deveriam abraçar a praça em frente ao monumento do Ipiranga. Desenho do Autor, 2017. 
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O Monumento do Ipiranga através do olhar do público 

                        Para avaliar o impacto que o monumento causou na opinião pública na 

época de sua realização, nada mais útil do que reler os inúmeros comentários 

publicados nos jornais contemporâneos. Para isso recorremos às citações constantes 

do artigo de José Costa de Oliveira Filho intitulado O Monumento à Independência – 

Registros de arquitetura (2003).  

                       Antes, porém, faremos menção às palavras da princesa imperial deixadas 

em seu di|rio durante a visita que fez a S~o Paulo com o esposo, o conde d’Eu, e os 

três filhos, em novembro de 1884. Foi conhecer a colina do Ipiranga, onde seu avô 

sessenta anos antes bradara a Declaração da Independência e onde seria construído o 

palácio celebrativo, graças à eficácia e fidelidade demonstrada pelo presidente 

Almeida Couto, que soube rapidamente reverter a  desagradável  situação  criada pelo  

vice-presidente Assunção. Visita em que foi acompanhada por uma comitiva de que 

participava  o engenheiro Bezzi: 

 

Sol muito quente na ida, e chuva boa na volta. O Campo do Ipiranga é 

muito bonito e daí tem-se vista magnífica. Quando o belo monumento 

de que o Betzi [sic] me mostrou o plano estiver pronto, e daí houver um 

boulevard até o Brás, poderemos dizer que temos com que comemorar 

dignamente o fato da Independência de nosso país. (  PRINCESA   Isabel, 

1957, p.40 ) 

 

 

Mais tarde,   quando   a   obra  do   edifício  já estava bastante adiantada, as  

expressões  usadas  na  imprensa  diária  para descrever  o   edifício-monumento  eram 

todas muito semelhantes: “a arquitetura do edifício é verdadeiramente monumental”; 

“grandioso pal|cio”; “soberbo pal|cio”; “esplêndida e grandiosa obra de arte, um dos 

mais not|veis monumentos de arquitetura no Brasil”; “um verdadeiro monumento, e 

est~o distantes dele todos os mais que com este título se encontram no Brasil”; “tem 

aspecto grandioso e severo”; “a frente do corpo central [...] é soberba e majestosa”; “o 

edifício-monumento é a página mais brilhante da nossa arquitetura e honra tanto o 

arquiteto Bezzi, como os que lhe confiaram semelhante obra”; “majestoso 

monumento, que será um dos desvanecimentos e glórias da província de S. Paulo”; 
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“sendo geral o reconhecimento do grande valor arquitetônico da esplêndida obra, que 

depois de concluída será na presente geração o primeiro e único monumento 

arquitetônico do Brasil e mesmo da América do Sul” etc. 

                         Segundo o geógrafo francês Jean-Jacques-Elisée Reclus (1830-1905), em 

sua obra La Nouvelle Géographie Universelle (1876-1894), o monumento do Ipiranga 

era “o edifício mais importante e a mais bela obra de arquitetura do Brasil” (OLIVEIRA 

Filho, 2003,p.139). 

                             Ao ir ver o monumento, um repórter assim o descreveu nas páginas do 

Diário Popular do dia 3 de dezembro de 1889:  

É escusado dizer que se achava presente o engenheiro Tommaso Bezzi, 

autor do projeto e diretor das obras, e mais o engenheiro Luís Pucci, 

empreiteiro das mesmas. Belo e suntuoso é em verdade o grande 

edifício em cuja construção se trabalha desde 1884 [sic] e que, como 

arquitetura, passa tudo o que se tem feito até hoje no país, e iguala 

o que há de mais moderno no mesmo gênero na Europa. (OLIVEIRA 

Filho, 2003,p.139) (grifo do Autor) 

                         Não só a vasta massa construída, mas também sua maquete foi objeto de 

grande admiração. Bezzi comprometera-se a fabricar um modelo de gesso do 

monumento em grande escala para ser apreciado pelo público e dar a ele ideia de 

como a construção seria quando concluída, antes de iniciadas as obras do edifício. A 

tarefa, contudo, mostrou-se lenta e trabalhosa. Só em fins de 1886, quando a 

construção do monumento já estava em andamento, teve Bezzi a oportunidade de 

expor à apreciação crítica dos interessados o modelo do pavilhão principal, ao qual só 

faltava o ático. Para valorizar o intenso jogo de claro-escuro do projeto, e os infinitos 

detalhes decorativos da obra, o modelo foi exposto em local sombreado, sob forte luz 

artificial, a 45 graus, reproduzindo o efeito da luz solar (Fig.66). 

                        O correspondente do Correio Paulistano no exemplar do dia 19 de 

novembro de 1886 (p.2) relatou: 

O efeito produzido era dos mais felizes. As escadarias, as balaustradas, 

os terraços, as colunas coríntias sustentando o frontão destinado ao 

alto-relevo do episódio histórico da Independência, a sólida arquitetura 

do rés do chão, a harmoniosa delicadeza de linhas do pavimento nobre, 

ornado na sua própria singeleza, os mil detalhes dos capitéis, o 
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trabalho das cornijas, enfim, a conjunção das sombras, última e mais 

elevada aspiração da perspectiva arquitetônica, tudo isto posto em 

evidência pela exposição da parte central do monumento. (OLIVEIRA 

Filho, 2003,p.136)  

 

                      E concluiu:  

 

Fazemos votos para que o trabalho total de modelação do edifício 

possa dentro de breve prazo chegar ao seu termo. Se jamais fomos 

partidários de um projeto que se fundava em loterias, certo que 

levaremos a saldo da conta daqueles que não pensam da mesma 

forma, tudo quanto possa direta ou indiretamente contribuir para o 

desenvolvimento das artes neste país. Ora, a modelação do 

monumento constituirá em um cabedal artístico digno de ser cercado 

de todas as facilidades para a sua conclusão e conservado em honra à 

arte nacional. O modelo depois de concluído terá sempre lugar 

assinalado entre as parcas coleções de nossas artes plásticas, e poderá 

facilmente atestar aos centros civilizados uma ideia dos incipientes 

e já adiantados recursos da mão de obra inteligente que se podem 

encontrar em terras do Brasil. (OLIVEIRA Filho, 2003,p.136)(grifo do Autor) 

                        No Diário Popular do dia 22 de novembro de 1886, lia-se: 

O distinto engenheiro das obras do Ipiranga, sr. Tomás Bezzi, como é 

sabido, ao mesmo passo que preside construção do palácio-

monumento na colina do Ipiranga, de acordo com a planta por ele 

traçada, está preparando um modelo em gesso do edifício, imagem 

viva e matematicamente exata do monumento, reproduzindo o todo  

em seu aspecto geral e nos mínimos pormenores, desde os traços 

capitais até aos mais pequenos florões e rebarbas dos frontões e 

cornijas mais insignificantes. O modelo deve medir cerca de 5 metros 

de frente sobre 1 metro e tanto de altura. Já está pronto e montado o 

grande pavilhão central da fachada principal do edifício, que consta de 

três corpos salientes [o pórtico em forma de templete, formando a 

fachada  do braço norte, entre os dois trechos dos braços leste e 

oeste da cruz grega que dava forma à planta do pavilhão central]. 

Este trecho do modelo foi montado na casa do engenheiro Bezzi em 

condições apropriadas, de modo que visto à noite, sob a luz de um forte 

lampião de refletor, produz magnífico efeito, dando cabal ideia do que 

há de ser o monumento, visto em todos os detalhes, inclusive o mágico 
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e grandioso contraste das sombras a fazerem ressaltar em harmoniosa 

saliência a brancura das colunatas, graciosas cornijas e de mais 

elementos que constituem o que se chama a musica das linhas, a 

alma da arquitetura. Esta parte do modelo foi montada para que 

fosse vista e apreciada pelo imperador e membros de sua comitiva, que 

de tal arte já fizeram ideia ao vivo do que irá de ser o monumento. 

(OLIVEIRA Filho, 2003, p.136 e137) (grifo do Autor) 

 

                         O jornalista Múcio Teixeira (1857-1926) em O País, do Rio de Janeiro, do 

dia 1° de dezembro de 1886, ao abordar a viagem que o imperador havia feito a São 

Paulo para observar pessoalmente a marcha dos trabalhos, definiu a maquete 

executada por Bezzi como 

 

[...] uma artística miniatura do grande poema de pedra [na verdade, a 

construção era toda de tijolos], que o arquiteto-poeta está burilando 

no solo sagrado da independência nacional. Uma lâmpada de refletor 

projetava seus raios luminosos em cheio sobre o pavilhão central, num 

aposento onde fora cuidadosamente interceptada a luz do dia; o efeito 

maravilhoso; parecia que o sol dourava as escadarias, as balaustradas, 

os terraços e as colunatas coríntias. –  Havia ali a música das linhas, a 

alma da arquitetura*. (OLIVEIRA Filho, 2003, p.137) (grifo do Autor) 

 

*note-se que a repetição da frase grifada neste trecho, parece denunciar que o autor do texto 
anterior publicado no Diário Popular é o mesmo do fragmento acima. 
 

E as manifestações positivas continuavam. No Correio Paulistano alguém 

publicou: 

 

Informam-nos que estão concluídas as obras daquele notável edifício, e 

que o empresário da construção das obras já oficiou à digna comissão 

do Ipiranga para fazer a entrega do mesmo.  

Os que tem freqüentado aquele grande e monumental edifício, 

encontram ali tudo o que há de belo em construções congêneres. Não 

há, dizem, construção em todo o Brasil que se lhe possa comparar; as 

obras são de notável perfeição; extensas galerias de uma arquitetura 

rica de ornatos e de uma beleza sem defeitos, estendem-se de um a 
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outro pavilhão atravessando o corpo central do monumento que é de 

uma riqueza arquitetônica sem igual no Brasil. 

Este edifício se presta propriamente para o palácio do governador deste 

estado, ficando o atual palácio para secretaria e outras repartições 

públicas e salas para as audiências semanais do governador. 

É este o melhor destino para tão grandiosa obra da nossa Indepencia 

[sic] (MONUMENTO do Ypiranga. Correio Paulistano. São Paulo, 30 de abril de 

1890, p.1) 

                        

                       Mas o artigo que mais soube corresponder ao estilo arquitetônico do 

monumento  foi  o   que   o   padre   açoriano   Sena   Freitas  (1840-1913)  redigiu  em  O 

Mercantil, do dia 6 de novembro de 1890. Verborrágico, o autor conseguiu transmitir 

aos leitores a sensação de vertigem ante as miríades de elementos arquitetônicos e 

decorativos que recobriam a superfície das paredes externas da construção 

monumental: 

 

[...] O estilo adotado pelo notável arquiteto italiano, o sr. dr. Bezzi, a 

quem foi confiada a construção do monumento, é o da Renascença 

pura [sic], e incontestavelmente um admirável exemplar do referido 

estilo. Ao longe, a sua vista não impressiona como ao perto, porque só 

se pode julgar do conjunto harmônico que é perfeito, mas não da 

extrema elegância, delicadeza e variada opulência das linhas 

ornamentais da fachada, o que produz uma impressão muito mais viva 

e grata. De fato, quando o visitante chega em frente daquela fábrica 

arquitetônica, sente para logo em si uma dessas emoções, nunca 

frequentes mas sempre deliciosas, que se experimentam ao conspecto 

das esplêndidas manifestações da arte. É uma epopeia de pedra [sic] e 

cimento, na qual a perfeita unidade do estilo  representa a unidade de 

pensamento, as grandes divisões, os livros, e as colunatas, as arcarias, 

as cimalhas, os baixos relevos representam as estâncias. Nota-se aqui, 

sem custo, a ciência e a riqueza de decoração, que são talvez o principal 

caráter da Renascença, dessa bela e inteligente Renascença artística, 

tão caluniada, pela petulância ignara, e que tão graciosamente soube 

aliar as linhas da arte cristã da Idade Média com o classicismo helênico, 

conservado para todos os séculos pelos trabalhos gráficos de Vitrúvio, 

Brunelleschi, Alberti, Palladio, Vignola, o verdadeiro criador da 

Renascença eclética. O que mais me surpreende no exame da fachada 

do Ipiranga, é que o habilíssimo arquiteto tivesse podido multiplicar 
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prodigamente os ornatos esculturais sem prejudicar por modo algum a 

perspectiva ligeira do conjunto, o que é, ou pelo menos se antolha ao 

meu senso profano, um dos grandes tours de force da arquitetura. Do 

fundo geral dessa linda cor de jade [branco] do edifício, onde descansa 

a vista como num belo raio refletido de luz solar, destacam-se 

numerosos fustes, enrolam-se nos capitéis as volutas, vergam-se os 

acantos, bojam os baixos relevos, obedientes aos mais delicados 

contornos do artista, sorriem as filigranas labirínticas, desenham-se os 

arabescos caprichosos, formam pingente os florões ou articulam-se em 

grinaldas que correm ao longo da cimalha, justapõem-se como 

reticências de um manuscrito de pedra, às pequenas borlas do 

entablamento, fazem ombro os modilhões por baixo das cornijas 

majestosas; e tudo em corretíssima harmonia com as regras exigentes 

do estilo preferido, em seus lugares fixos, nas dimensões próprias, sob o 

esquadro da geometria, sob a curva rigorosa do compasso, as 

intransigências do bom gosto, e a concepção ideal da Estética, 

revelando uma paciência suprema de execução, e uma intenção 

enérgica do arquiteto, a cujos pés a natureza se entrega dócil, mais do 

que dócil, agradecida. O átrio compõe-se de 24 colunas da ordem 

jônica e do mais fino mármore branco [ao que parece, as colunas são 

de estuque lúcido]. Os lados dão entrada para carros, por meio de 

duas rampas exteriores em comunicação direta com as portas laterais 

do átrio, podendo-se entrar por uma e sair por outra. A escadaria é toda 

de mármore Ravaccione [mármore de Carrara, proveniente da Galeria 

Ravaccione, situada em Miseglia  di Carrara, Toscana, Itália. O autor 

do texto claramente se engana neste ponto, porque os degraus da 

escada externa são de granito, sendo de Carrara a escadaria interna, 

de cerimônia]. Consta de 17 degraus, largos e espaçosos, que morrem 

em um vasto patamar, de portas desafogadas. É este o patamar da 

entrada principal de todo o monumento. Na base e cimo da escada 

veem-se os plintos destinados a receberem estátuas de notabilidades 

brasileiras, ou grandes candelabros de bronze. Nada mais elegante, 

mais monumental, principesco, e de uma luz mais artística e 

alegremente esbatida, que o átrio e escadaria do monumento. Pura e 

simplesmente uma obra prima como as que o são nas primeiras cidades 

da Europa. Duas galerias da extensão de 90 metros, pouco mais ou 

menos, se sobrepõem, sendo a primeira no pavimento térreo. São 

constituídas por arcadas e abóbadas em calota, destinadas na sua 

forma esférica a fazê-las parecer menos altas. Maravilhou-me a 

soberba ordem de colunas do pavimento superior. São todas do estilo 

coríntio, modificadas, ao que parece, segundo as exigências do plano 
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geral do edifício, isto é, em binatos de colunas, e apresentando uma 

cornija arquitravada [na verdade, trata-se de um entablamento 

completo]. Pilastras exteriores suportam o entablamento da galeria. 

Os capitéis são de folhas de oliva [de fato,os capitéis são de folhas de 

acanto]. Através de todos esses capitéis, fustes, astrágalos, pedestais, 

cornijas, caneluras, arcarias, medalhões, se está revelando um 

aprimorado pacientíssimo de execução, que desafia a crítica dos mais 

difíceis, e que, combinado com uma luz mediana, habilmente 

calculada, forma uma espécie de concerto musical de linhas 

arquitetônicas, onde reina inspiradora, para os olhares do observador, 

a alma da arte, glorificando a mais bem escrita página das suas 

memórias de granito. (OLIVEIRA Filho, 2003, p.142 e 143) 

                         Depois de tantas palavras descritivas, elogiosas e poéticas, enaltecendo o 

aspecto altamente artístico do monumento, o Padre Sena se reserva o direito de fazer 

críticas contundentes, tocando no calcanhar de Aquiles do projeto:  

 O monumento por ora tem salas, ou antes uma só, o salão de honra, 

consagrado a receber o grande quadro parietal comemorativo do fato 

épico, que teve por local a planície do Ipiranga. As restantes salas são 

mais quartos de encher do que salas, nem merecem menção 

alguma. A impressão, portanto, que a divisão dos aposentos do 

edifício apresenta, não é agradável e o espírito a si mesmo interroga 

naturalmente: ‘mas que se fará de um palácio que parece ser 

simples exibição magnífica de arquitetura?’ (grifo do Autor) 

                        Prossegue, então, em tom conciliatório: 

Neste ponto discordo um pouco das apreciações que por muitas vezes 

se tem feito, porque em primeiro lugar o monumento ainda não está 

concluído; faltam-lhe duas azas [i.é., alas], que, divididas por salas 

vastas, se podem prestar com toda a facilidade para um museu ou para 

uma academia; em segundo lugar, porque não há direito de exigir que o 

edifício seja alguma coisa mais do que aquilo que determinou a sua 

construção, um monumento do grito ‘Independência ou Morte.’ Ora 

isto já ele o é ou sê-lo-á, desde que a famosa tela comemorativa for 

colocada no salão majestoso que a espera. O governo da ex-província 

paulista mandou levantar abóbadas que a ensombrassem e lavrar uma 

urna de colunas e admiráveis rendilhados que a encerrassem. Tanto 

basta à historia e à arte. Padre Sena de [sic] Freitas (OLIVEIRA Filho, 

2003,p.142 e 143) 
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Como bem notou José Costa de Oliveira Filho, foi bastante percuciente o 

padre Sena Freitas.  Anteviu a destinação do monumento para museu, quando a lei de 

1885 ainda o reservava para estabelecimento de ensino científico, e notou claramente 

que a divisão dos espaços internos era o ponto vulnerável da edificação. Aliás, o 

mesmo fez Raffard ao conhecer o edifício. Raffard, foi até mais longe, fazendo 

menç~o explicita “{s salas escuras como alcovas, acessíveis por meio de portas 

diminutas” (RAFFARD,1977, p.92 e 93). Observações, entre outras justificativas, que 

demonstrariam a inadequação do edifício a estabelecimentos de ensino. Sena Freitas, 

porém, reconhecia que o monumento havia sido construído, sobretudo, para ser 

usufruído esteticamente, impondo-se como palácio-monumento.  

A inauguração do Museu Paulista 

                         Após a queda da Monarquia, o relacionamento de Bezzi e Pucci com o 

novo governo estadual logo se deteriorou. Antes mesmo de o edifício monumental 

tornar-se propriedade do Estado de São Paulo (Lei n. 76 de 19 de julho de 1892), o 

governo estadual já dispunha do prédio a seu talante. 

 Bezzi, inconformado com isso, protestou nos jornais que cabia à comissão 

diretora do monumento do Ipiranga decidir se a Exposição Continental podia usar ou 

não as instalações requeridas (EXPOSIÇÃO Continental. Jornal do Commercio. 27 de 

outubro de 1890,p.1). 

Quando o governo cogitou em enviar a maquete de gesso para a 

Exposição de Chicago de 1893, juntamente com o quadro do Grito, de Pedro Américo, 

Bezzi sustentou que o dono do modelo era ele e que o governo precisava de sua 

anuência (CONSTA... Correio Paulistano. 27 de novembro de 1892,p.1) para qualquer coisa que 

se quisesse fazer com a maquete. Mais tarde, em 1899, o arquiteto italiano doá-la-ia à 

Escola Politécnica, para ficar depositada no Gabinete de Arquitetura (NOTAS e 

informações. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 22 de julho de 1899,p.1). 

 Depois de muitas sugestões a respeito do que poderia ser alojado no 

edifício-monumento, como palácio do governo ou faculdade de Medicina ou de 

Engenharia (INSTRUCÇÃO Superior. Correio Paulistano. São Paulo,24 de abril de 1893, p.1), o 



159 
 

Congresso paulista decidiu  nele abrigar o museu estadual (Lei n. 192 de 26 de agosto 

de 1893). 

 Mas para isso seriam necessárias reformas internas na construção. Bezzi  

então alegou que, enquanto houvesse obras no edifício, só ele, por seu contrato com a 

comissão, estava apto a planejar intervenções, caso contrário, ameaçava, defenderia 

seus direitos em ocasião oportuna (MONUMENTO do Ypiranga. Correio Paulistano. 9 de janeiro 

de 1894, p.1). 

O Museu Paulista, em origem um museu de História Natural, finalmente se 

instalou no monumento do Ipiranga, sendo inaugurado em 7 de setembro de 1895 

(INAUGURAÇÃO do Museu Paulista. Correio Paulistano. 8 de setembro de 1895), mas o edifício, 

embora muito aclamado, nunca chegou a constituir uma  unanimidade. Ainda em 

1892, alguém maldosamente escrevia na Platéa que o monumento era 

um edifício de papelão para brinquedo de criança e que não tem 

utilidade alguma a não ser destinado a viveiro de grilos e de ratos 

brancos (MONUMENTO do Ypiranga. Correio Paulistano. 19 de fevereiro de 

1892, p.2) 

 

Manifestação virulenta que provocou celeuma. Pucci, sentindo-se 

altamente ofendido, solicitou a intermediação de Bezzi para exigir retratação. O 

ofensor, porém, não retirou o que disse e Bezzi deduziu que o caso só se resolveria 

pelas armas, quer dizer por meio de um duelo, que felizmente não se realizou (AO 

PUBLICO.Correio Paulistano.São Paulo,23 de fevereiro de 1892,p.2). 

Conclusão 

No momento em que a cidade de São Paulo despertava, enriquecida pela  

pujança  das lavouras de café e tendo sua população continuamente aumentada 

graças às sucessivas levas de imigrantes,  em que a sua área central começava a passar 

por um  notável processo de renovação, já apresentando os primeiros edifícios 

públicos, comerciais e residenciais de estilo eclético, e  em que os habitantes e 

visitantes se admiravam, surpresos, com o surto de progresso que tomava conta da 

Capital, veio a construção do Monumento da Independência, então considerada a 

mais moderna e bela edificação do País – e até  mesmo da América do Sul –, sem 

dúvida nenhuma, elevar   a autoestima dos paulistanos, que desde os anos 1850 se 
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queixavam nos jornais de uma situação de progresso que parecia nunca chegar (SR. 

REDATOR. Correio Paulistano. 12 de julho de 1854. p.1.).  

É fato que a arquitetura eclética em São Paulo ainda se mostrava 

medíocre, mas os paulistanos já não eram assim tão ingênuos. Estavam habituados ao 

repertório classicizante, porém não sabiam que ele poderia ser trabalhado de uma 

maneira tão exuberante, e por isso se surpreenderam. Os artigos publicados nos 

jornais paulistanos por ocasião da realização do concurso do Liceu Ipiranga em 1884 

demonstram que aqui havia gente bem informada a respeito do que se fazia no 

Exterior, por isso arvoravam-se em críticos de arquitetura baseados em modelos 

estrangeiros e em conceitos acadêmicos, gente cujos ideais estéticos decerto seriam 

plenamente satisfeitos com a construção do monumento do Ipiranga. 

Fazendo a retrospectiva artística do ano de 1886, um crítico anônimo do 

Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, assim ponderava: 

                                            Retrospecto artístico de 1886 

[...] 

A arquitetura é a menos pessoal de todas as artes. Mesmo encarada 

sob o aspecto da estética, depende de tantas considerações estranhas 

às Belas-Artes, que o sentimento e a imaginação pouca intervenção 

podem ter na construção de um monumento. 

[...] 

O principal objetivo da arquitetura é a conveniência ou, antes, a 

apropriação dos edifícios, ao fim a que são destinados. O preconceito 

acadêmico de querer adaptar às necessidades do século atual, o tipo de 

arquitetura grega, romana, ou ogival é absurdo.  

É medir as novas exigências pelos gregos e romanos da Antiguidade; é 

talhar formas criadas para a pedra, num século em que temos o ferro e 

o aço! 

A condição da arquitetura moderna é a de ser útil e apropriada às 

necessidades do edifício: é por isso também que o primeiro preceito 

moderno desta arte é que o edifício, pelo seu aspecto exterior, indique 

clara e imediatamente o fim para o qual ele é destinado. 

No Brasil nunca tivemos arquitetura própria. Construímos como nossos 

maiores, os portugueses: feio e forte! 

Grandjean de Montigny, arquiteto de grande erudição e saber, não 

deixou a menor influência no estilo de nossa arquitetura [...]. Ficaram 
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apenas alguns edifícios corretos deste distinto arquiteto, e a construção 

da cidade, mais entregue a mestres de obras do que a arquitetos, em 

nada progrediu. 

Adaptou-se a um clima quente o chalé, inventado para os frios e 

degelos da Suíça e nada mais. 

Dos edifícios públicos pouco há que falar com elogio, e, neste ponto, o 

estrangeiro pouco tem que visitar no Rio de Janeiro. (Retrospecto artistico 

de 1886. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1886, p.1) 

 

O autor cita então as construções dignas de nota que estavam sendo 

erguidas no Rio: o Gabinete Português de Leitura (1880-1887), em estilo manuelino, o 

edifício neogótico para os guardas fiscais da alfândega, na atual ilha Fiscal (1881-1889), 

o interior classicista da Candelária (1878-fins do século XIX) e o monumento do 

Ipiranga. Depois de tratar dos três primeiros, aborda o palácio-monumento: 

 

O edifício que se está construindo no Ipiranga, é, sem contestação, o 

único ao qual poderá vir a caber, com justiça, o nome de monumento. 

É um edifício planeado pelo arquiteto Bezzi. Em puro estilo da 

Renascença [sic], [...] é um magnífico espécime de arquitetura. Este 

edifício, que deverá ser o orgulho da província de São Paulo e honra 

para todo o Império, já em grande parte está construído e conta-se que 

fique inteiramente pronto daqui a ano e meio. Dele trataremos também 

quando inaugurado. (RETROSPECTO artístico de 1886. O Jornal do Commercio. 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1886. p.1) 

 

                         O redator acima estava coberto de razão, o monumento do Ipiranga 

tornou-se motivo de orgulho para todos os paulistas, pois finalmente surgia a poucos 

quilômetros da Capital uma edificação à altura das construídas nas melhores cidades 

da Europa.  Não importava que a construção fosse, inteiramente, produto de uma 

civilização estrangeira transplantada para cá – afinal, tanto o autor do projeto e o 

empreiteiro de obras, quanto os operários e artesãos que trabalharam no prédio, 

eram, provavelmente, todos, ou a maioria deles, de origem italiana –, não importava 

que os belos materiais empregados na construção do monumento fossem igualmente 

importados, alguns deles vindos da própria Itália, como a magnífica escadaria 

monumental.  
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                         Os paulistas estavam perfeitamente cônscios desses fatos, e nem poderia 

ser de outro modo, pois os operários da construção civil, antes da chegada dos 

italianos, não eram suficientemente hábeis e os primeiros engenheiros brasileiros 

formados no Exterior, retornando aos poucos à sua terra natal, ainda não haviam 

conseguido provar o seu valor; ou seja, que eram bastante competentes para 

conceber e erguer construções tão belas e tão bem-acabadas quanto o palácio-

monumento recém-concluído.  

                        O reconhecimento internacional do talento dos projetistas genuinamente 

brasileiros só seria alcançado, na verdade, quando o hábil engenheiro militar Francisco 

Marcelino de Sousa Aguiar (1855-1935), formado no Rio de Janeiro em 1876, recebeu a 

medalha de ouro do Grande Prêmio de Arquitetura pelo projeto e construção do 

pavilhão brasileiro na Exposição de Saint Louis de 1904, nos  EUA (DISTRIBUIÇÂO de 

medalhas. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 3 de junho de 1907. p.1). Edificação essa reconstruída 

na Capital Federal sob o nome de Pavilhão Monroe, e infelizmente demolida durante 

um lamentável período de nossa História. O País encontrava-se sob uma ditadura 

militar, e o maior nome da preservação arquitetônica do Brasil da época – cuja visão 

estreita é hoje reconhecida –, usou de todo o peso de seu prestígio, em 1976, para 

fazer demolir uma construção por ele considerada estilisticamente indigna e 

culturalmente exógena, no momento em que nos grandes centros do Exterior o 

Ecletismo na arquitetura começava a ter seu legítimo valor finalmente aceito.  

                         O Monumento da Independência proporcionou pela primeira vez aos 

paulistas e demais brasileiros a experiência de ver de perto um palácio de verdade, 

vasta mole construída de forma isolada, comparável – em termos de modernidade, 

beleza e suntuosidade – a toda e qualquer obra que até então fora feita no País. Nem 

na Corte havia um edifício à sua altura. O palácio do Ipiranga era enfim a prova cabal 

de que em terras nacionais já havia gente com inteligência e aptidão suficiente para 

erguer construções monumentais que podiam rivalizar com as dos centros mais 

adiantados. E o reconhecimento do estrangeiro era tudo para os brasileiros de então. 

Era através do olhar forasteiro que formavam juízo sobre si próprios. 

                        Idealizado como um suntuoso palácio de destinação incerta para 

comemorar a independência política do País, o monumento celebrava de modo tácito, 

ao mesmo tempo, a instituição da monarquia constitucional representativa e a 
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dinastia reinante dos Bourbon e Bragança, então experimentando o declínio de seu 

prestígio. Era essa indelével vinculação política, que explicava a má vontade para com 

a construção e seu projetista, externada pelos republicanos. Depois da queda do 

antigo regime, os novos donos do poder mutilaram a obra, ao não se dignarem a 

completá-la, e ignoraram o seu autor, por demais identificado com o extinto governo. 

                      Aclamado pela imprensa durante a construção do monumento, tendo seu 

nome citado no Exterior, e tido como grande herói no seio da colônia italiana local, 

Bezzi, por fim, retornou definitivamente para o Rio de Janeiro, agora Capital Federal, 

sem ter conseguido criar raízes e formar uma clientela fixa em São Paulo, além de 

alguns membros da família Silva Prado. A admiração que lhe fora devotada pelos 

paulistanos logo seria transferida para um engenheiro-arquiteto campineiro que 

iniciava a carreira na Capital. Filiado ao Partido Republicano Paulista, o jovem Ramos 

de Azevedo gozava da amizade e proteção daqueles que se achavam entre a nova 

elite governante.                   

                        Nos primeiros anos da década de 1890, Ramos, como chefe da carteira 

imobiliária do Banco União (1890-1917), edificava sofisticados palacetes financiados 

pelo banco, projetados por seus colaboradores estrangeiros e erguidos com o 

concurso da destra mão de obra italiana que já vinha de seu país natal com os 

necessários conhecimentos técnicos e estéticos que os trabalhadores locais não 

possuíam. O treinamento desses últimos só aconteceria mais tarde, a partir do 

momento que Ramos assumiu a direção do Liceu de Artes e Ofícios, o que se deu em 

1895. 

                           Construiu freneticamente durante a fase do Encilhamento (1889-1892), 

satisfazendo uma clientela rica, ansiosa por morar em luxuosos palacetes iguais aos 

das camadas superiores europeias. Do seu aniversário comemorado em 1890, 

participaram 500 operários (LEMOS, 1993, p.54), o que dá ideia do frenesi construtivo 

que assolou a cidade de São Paulo na época do Ensilhamento. No afã de atender a 

todos, seus colaboradores não só se inspiravam em projetos estrangeiros, como, 

eventualmente, até copiavam projetos publicados em revistas especializadas, trazidas 

do Exterior (CAMPOS, 1997/2013, cap. 7, legenda das figs.243b e 243c.) 

                          Durante quarenta anos na liderança do mercado da construção civil do 

estado de São Paulo, seu escritório projetou edifícios públicos e edifícios residenciais 
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com o mesmo nível de qualidade que tinha feito a fama das obras realizadas pelo 

esquecido engenheiro Bezzi.   

                         Quanto ao monumento da Independência, tido como grande obra de arte 

na época de sua construção, começou a perder prestígio a partir do instante que uma 

linha de pensamento de fundo nacionalista começou a se divulgar pelo País. Tempos 

depois, seria introduzida a Arquitetura Moderna, e esta geraria um feroz desprezo 

pelas construções do período do Ecletismo. Muitas décadas passariam para que, de 

novo, fosse reconhecido o valor histórico, estético e cultural do palácio-monumento. 
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