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SANTA CECÍLIA
Contrastes e confrontos

Chamou-se Cecília Metella, filha dos patrícios Caecilius moradores no Tras-
tevere, o local em que, séculos depois, se consagrou uma basílica em sua memória. 
Dotada de beleza física e de virtudes de espírito, compunha poemas e cantava ao 
som da lira, louvando o Senhor. Noiva de Valeriano, converteu-o ao cristianismo, 
cumprindo-se a promessa sobre a aparição de um anjo. Casada, dividiu o tálamo 
e manteve a virgindade. Tibúrcio, seu cunhado, também abraçou a fé e todos ou-
viam a missa rezada por Urbano I (222 a 230) em catacumba na Via Appia.

Os hagiólogos são discordes a respeito do seu martírio. Afiançam uns que, 
após ser trancafiada numa sala de vapores termais fora trespassada pela espada de 
um soldado romano. Contrariam outros, afirmando de sua decapitação, após três 
golpes do algoz e a visão do papa Urbano (santo festejado em 25 de maio) que lhe 
apareceu. Esta versão é mais aceita.

Seu corpo foi sepultado na catacumba de São Calixto, sendo encontrado 
incorrupto em 1599 e dissolvido em poucos minutos depois de aberta a tumba. A 
santa, martirizada em 232, sob o império de Alexandre Severo (de 208 a 235) é 
celebrada a cada 22 de novembro. É compositora dos Atos, lembrada na Liturgia 
das Horas e padroeira universal dos músicos desde a instituição da Academia de 
Música de Roma (1584).

Valeriano e Tibúrcio, igualmente martirizados, foram sepultados no Prae-
textattum e são reverenciados a cada 14 de abril.

Fonte: FARMER, David Heigh. The Oxford Dictionary of Saints. 1978.





Vila Buarque / Santa Cecília - Foto Guilherme Gaensly. (1900 - 1910).  
DPH/DIM/Arquivo de Negativos
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Notas de abertura

Fatos históricos ligam a expansão  
ao abairramento

A notícia sobre a existência de ouro no recesso dos sertões e a ressonância 
dos feitos de Gonçalo Pizarro e Diogo Almagro em solos andinos criaram um 
ciclo de lendas a respeito dos caudais da sedutora riqueza jazendo nos latíbulos 
da terra interior. Uma aura de alvíssaras começou por excitar a imaginação e a 
cupidez das gentes do Planalto, febrilizando a expectativa. Ademais, estavam elas 
possuídas de intensa carga mitológica. Legendas disseminadas no Velho Conti-
nente, após o sopito medieval, e que resgataram da Antigüidade Clássica a estória 
dos tempos fabulosos. Inconscientemente, os relatos de tanta fantasia acabaram 
por açorar-lhes o ânimo e, uma vez arribados em o Novo Mundo, idearam a exis-
tência de igual Pactolo, o frígio rio das areias douradas em que se banhara o rei 
Midas. De outra parte, o alevantado verso de Camões incitava-os a um grande e 
irresistível compromisso de conquistas e de ações civilizadoras.

A proximidade com o Peru estimulou o desejo, enformando a realidade. Por 
isso, os povoadores da São Paulo portuguesa, ao sabor dessa flutuação e tangidos 
pelo fogo-fátuo das fabulações, empreenderam o desbravamento e invadiram, re-
solutamente, as terras desconhecidas do poente no encalço do acalentado sonho 
e pressurosos em surpreender as rutilantes betas auríferas. a procura desse Eldo-
rado viria a ser a grande decepção durante o primeiro século da civilização em 
terras do Anhembi.

No embalo de tais auspícios, a Vila de São Paulo tinha vivencial difícil, 
monótono e endoado, além de acudir sobressaltada aos ataques dos carijós que, 
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migrados do Sul, escaramuçavam ao derredor da povoa planaltina. Essa foi a 
dura realidade cotidiana da primitiva composição social, embora muitos vivessem 
cada anoitecer na esperança de uma aurora de conquistas. Porém, o comum dessa 
represada ansiedade era, alguma vez, sacudido com a organização dos “trabalhos 
do sertão”, oportunidade em que o bulício humano sugeria preparativos de mu-
danças, pondo à mostra a índole nômade de seus habitadores. Mas é que, diante de 
horizontes ilimitados, pouca afeição votavam ao rude trato da terra, mantendo-se 
despertos para a ambulação e o exodismo na busca do enriquecimento.

O apresto do empreendimento parecia deslocar a reduzida população para 
a aventura nos confins, onde os esperavam ciladas e surpresas. Outra não foi a 
causa de muitos temores em que a resignação, condimentada com antevisões de 
pavores e perigos, obrigou muitos a antecipar testamentos. Mesmo assim, pobres 
de cabedais, valia a pena livrar-se do vegetatismo social que, anos antes, obri-
gara-os a viver em São Vicente ”arranhando [as terras] ao longo do mar como 
caranguejos”, como sentenciaria frei Vicente do Salvador.

Numa dessas empresas, os homens chegaram até o Peru, proeza inglória 
atribuída a Aleixo Garcia, entre 1522 e 1526. Também, a de Pedro Lobo Pinheiro, 
que partiu de Cananéia a 1º de setembro de 1531, sem que a História tenha encon-
trado a sua sepultura no coração do continente. O mesmo feito repetir-se-ia nos 
primeiros anos do século XVII, com muita freqüência e a ponto de qualificar os 
incursionistas de “peruleiros”, e de citá-los genericamente nas atas da edilidade. 
Esta, a despeito de reiteradas exortações, contemporizava sem poder sustar as 
aproximações das terras andinas, pois ali ousados viajores começaram a estabe-
lecer variado comércio.

Contudo, as constantes levas de “peruleiros” obrigou os oficiais da Câmara 
a escreverem ao rei Felipe, monarca da União Ibérica, por representação datada 
a 8 de janeiro de 1606. Entre os fatos relatados, diziam os vereadores: “não tem 
Vossa Mercê aqui tão pouca posse; as cinco vilas podem por em campo contra 
carijó mais de trezentos portugueses não se contando os seus índios escravos que 
serão mais de mil e quinhentos, gente usada ao trabalho do sertão, e que passam 
ao Peru por terra com um bom caudilho, e isso não é fabula”. De outra feita, numa 
outorga de data de terra ao padre-vigário João Pimentel, a 21 de julho de 1608, 
o escrivão da edilidade anotou: “estava uma dada de chãos devoluto que os anos 
passados deram a um Manuel Pinheiro que desta Vila se fora para o reino do 
Peru” (Registro Geral da Câmara I, 154).

D. Francisco de Sousa, governador da Repartição Sul, muito estimularia as 
prospeções. A 2 de janeiro de 1608 obteve privilégios para a exploração de minas, 
antes concedidos a Gabriel Soares de Sousa, autor do Roteiro do Brasil.

O primo de Martim Afonso fixou-se pela segunda vez em São Paulo em 
1609, para onde veio com grande comitiva de mineiros práticos e outros artífices, 
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além do pensamento referto de projetos grandiosos. Um desses foi a tentativa de 
importar cerca de mil “ovelhas do Peru”, as conhecidas Ihamas, a fim de aclima-
tá-las no Planalto. Logrou algumas faiscações e faleceu a 11 de junho de 1611 sem 
alcançar o ambicionado sonho.

Continuaram as incursões, sob a desculpa dos aventureiros de “buscar remé-
dio para a sua pobreza”. Em certo momento, contudo, tais invasores passaram a se 
constituir sério problema, viva ameaça ao vice-reinado do Peru. A tal instância, 
que a governação de Lima (1632) aborreceu a freqüente e incomoda presença dos 
“portugueses de San Pablo” em seus domínios e tomou providências. A julgar 
pela documentação pertinente, boa parte das levas que entraram no “reyno del 
Peruson en particular de la nación portugueza y muchos delles christianos nue-
vos”, isto é, aqueles que escapavam das fintas dos meirinhos do Santo Ofício para 
depois serem nomeados nos autos-de-fé impostos pela “Inquisición” del Peru”, 
como se lê em Anais do Museu Paulista II, 283 e ss.

Para evitar maiores conflitos, o Senado da Câmara, reunido em vereança a 2 
de julho de 1635, dispôs de quartel de rigorosa interdição e cominou multa de 500 
cruzados, além do confisco de propriedades, a todos que se aparelhassem para “ir 
ao Peru” (Registro Geral da Câmara I, 503).

Abrandada a quadra de radicalismos genealógicos e religiosos, fruto da 
intolerância contra os da “nasão hebrea”, começaram a se arvorar as primeiras 
“bandeiras”. Era quase uma vila inteira que se apurava para viajar com chefes 
autocratas e que, além de tudo submeterem num caminhar endormido, não pou-
cos conflitos estabeleceram com povoações jesuíticas. Entretanto, o espírito da 
bandeira, malgrado naturais deserções, dissenções e insídias, era regido por espe-
rança em comum, sentimento tão inabalável que nenhuma comoção da natureza 
seria capaz de opor-lhes empecilhos. Com essa afoiteza sempre avançavam sem 
restrições, embora cartas e avisos régios proibissem o afã sertanista ou exigissem 
melhor comportamento dos paulistas. Vale esclarecer que esse gentílico apare-
ce, pela primeira vez e oficialmente, num dos bandos do capitão-mor do Rio de 
Janeiro, Duarte Teixeira de Chaves, expedido a 4 de fevereiro de 1684. Nesse 
documento, o governante se obrigava a remeter para Angola 60 casacas estofadas 
– seriam os gibões de armas – iguais aquelas usadas “pelos sertanejos paulistas”, 
nome ainda constante noutra ordem a 7 de abril do mesmo ano.

Com a descoberta do ouro, de futuro e proveitoso lucro para a Metrópole, 
as expedições foram até mesmo estimuladas. E no aguardo desse sucesso com-
pusera-se o minucioso “código mineiro” (Felipe II, de Portugal – 1603). Era uma 
legislação específica que demorou no Conselho das Índias e Conquistas Ultrama-
rinas, organismo criado pelo duque de Lerma, D. Francisco Gomes de Sandoval 
y Rojas, até 1619. Foi divulgado no Estado do Brasil (desde 13 de junho de 1621) 
somente em 1652.
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Renovaram-se as folhas dos calendários.
Dilatara-se o ciclo de expansão e, num largo período, não cessara o inter-

câmbio com as plagas peruanas – patentes ainda em 1822 – e o contínuo comércio 
de açúcar, mandioca, algodão e outros gêneros da terra.

*

Muito cedo descobriram os aventurosos sertanistas que a realidade suplan-
tara a fantasia. Embevecidos com a fama dos conquistadores do Peru esperavam 
lograr igual sorte, a despeito de o passado ter mostrado desditas, morticínios in-
glórios e baldadas tentativas em desenterrar os almejados tesouros. Mesmo assim, 
o primeiro século da procura não semeara tanto descrédito e desânimo, pois o 
importante era redobrar a pesquisa.

Aferrados nesse empenho nem se aperceberam de que, caminhando ao en-
contro dos horizontes ocidentais, dilatavam a latitude das terras brasílicas. Assim, 
no alvorecer do século XVIII, as andanças dos amamelucados portugueses de São 
Paulo Brasil adentro tinham expandido, muito além dos limites convencionados (7 
de junho de 1494), a área territorial de sua recém-definida capitania. Isso porque a 
nova situação político-governativa fora conferida pela carta régia de 23 de novem-
bro de 1709, pois até esta data estava a vila luso-paulistana submetida à jurisdição 
do Rio de Janeiro desde 22 de novembro de 1698 (Doc. Int. XLVII, 36).

Outra deliberação real, a 10 de julho de 1710, determinou a fusão das capita-
nias de São Vicente e de Santo Amaro, esta comprada a 22 de outubro de 1709 por 
D. João V ao governo de Álvaro Pires de Castro e Sousa, 2° marquês de Cascais, 
pela soma de 44.000 cruzados. Igual importância fora oferecida pelo capitão-
mor José de Góis e Morais, rico homem da capitania sanvicentina. Na verdade, o 
monarca lusitano iniciava um processo para retirar das capitanias o seu aspecto 
patrimonial. E com tal medida agregativa, queria o soberano um “melhor acerto 
da administração da Justiça e das Minas de Ouro, união entre os moradores de 
São Paulo e mais distritos das mesmas [...] separado do Rio de Janeiro sem ter 
outra subordinação mais que do governador e capitão-general da Bahia”.

A Vila de São Paulo, antes sede da capitania de São Vicente pela provisão de 
22 de março de 1681 (auto de posse da Câmara a 27 de abril de 1683) seria eleva-
da à categoria de cidade com o diploma de 24 de julho de 1711 (Ordens Régias V, 
80 ms.) e nessa condição proclamada a 3 de abril de 1712. Dois séculos depois, a 
lei municipal nº 1492 de 4 de janeiro de 1912, consagrava a data de 25 de janeiro 
como feriado comemorativo do aniversário de São Paulo e mandava que em todos 
os documentos oficiais da câmara fosse declarado em números ordinais, o ano 
que estivesse decorrendo a contar da criação da cidade (5 de janeiro de 1554).

*
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Criada em 1621, a capitania do Maranhão agregava as do Ceará e a do Grão-
Pará. Ao final do século XVII foi governada por Antônio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho (de 1690 a 1697), que teve importante desempenho na questão de 
limites entre a Guiana Francesa e o Grão-Pará. Tal pendência, depois de alguns 
combates, consolidaria a Amazônia portuguesa, estabelecida em dois extremos: o 
cabo Norte (atual Amapá) e o rio Solimões.

O governante, reputado por historiadores como dos mais notáveis adminis-
tradores do Brasil Lusitano, viria a ser o primeiro capitão-general de São Paulo, 
de acordo com a carta patente de 9 de novembro de 1709. Num dos trechos do 
documento ordenava El-Rei que “façais a vossa residência em qualquer destas 
partes que vos parecer mais conveniente ao Meu Serviço, pondo em execução que 
se fundem alguma [sic] povoações” (Doc. Int. XLVII, 65). Coelho de Carvalho 
escolheu o sítio de Nossa Senhora do Pilar de Vila Rica do Ouro Preto – também 
Vila Rica do Albuquerque –, onde turbulências acometiam a boa administração 
da capitania. Tal assertiva é confirmada na carta do conde de São Vicente, datada 
em Lisboa a 12 de fevereiro de 1711. Em certo trecho assinala a diligência do go-
vernante “pondo em uma tão fiel paz os ânimos dos paulistas que se achavam em 
tanta discórdia com os forasteiros [emboabas] movendo-os para que assistissem 
nas terras de Minas como dantes” (Doc. Int. LIII, 72).

Ao tempo de seu governo, o espaço físico-geográfico da capitania de São 
Paulo abrangia 3.265.562 km² e abarcava a ambiência corográfica dos contempo-
râneos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa 
Catarina e o Rio Grande do Sul. Aqui, incluía-se a Colônia do Sacramento, posto 
militar ordenado por D. Pedro II (Portugal) em carta régia de 12 de novembro de 
1678. Fundada a 1° de janeiro de 1680 por D. Manuel Lobo, capitão-mor do Rio 
de Janeiro, no sentido de corporificar a presença portuguesa no estuário do Prata, 
a fortificação posicionou-se à margem setentrional daquele curso fluvial e seria, 
posteriormente, cedida à Espanha em troca do território das Sete Missões, após 
demoradas negociações.

Tal decisão diplomática celebrada nos termos bilaterais do Tratado de Ma-
dri, sigilosamente elaborado pelos plenipotenciários Tomás da Silva Teles (Portu-
gal) e José de Carbajal y Lancaster (Espanha), contou com a brilhante atuação do 
luso-santista Alexandre de Gusmão, secretário da delegação lusitana. Firmado o 
acordo a 13 de janeiro de 1750, definiram-se os limites dos dois Estados na Amé-
rica Meridional e, conseqüentemente, os espaços políticos de São Pedro do Sul 
pelo conceito ut possidetis. Dessa forma, com pequenas diferenças cartográficas, 
o Brasil Lusitano adquiriu os contornos que mostra nos mapas atuais.

Contudo, por conseqüência de novos embates, a convenção seria anulada a 12 
de fevereiro de 1761 pelos dispositivos de acordo de El Pardo, direto resultado das 
dissenções oriundas com o “Pacto e Família” (5 de agosto de 1762), melhormente 
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a luta entre os Bourbons e a aliança anglo-lusitana. Tal fora a inconstância dessa 
tratativa diplomática, conceituada apenas no papel, que no mesmo ano o trato foi 
rompido. Com isso, possibilitou a venda “argentina” de D. Pedro Ceballos assomar 
a Ilha de Santa Catarina e destruir as fortificações da Colônia do Sacramento.

Novas gestões iriam restabelecer a posse portuguesa com a assinatura em 
Segóvia, no Palácio de La Granja, a 1º de outubro de 1777, do Tratado de Santo 
Ildefonso (integra em Doc. Int. XVII, 339 a 361). Nessas negociações atuaram 
D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho (Portugal), cunhado do morgado de 
Mateus, e o conde de Florida-Blanca, Francisco Antônio Monino (Espanha). Aos 
poucos, porém, os espanhóis do Prata voltariam a se assenhorear das áreas oci-
dentais e a romper com avisos e advertências, porquanto o tratado resultara falho 
no tocante à delimitação dos respectivos domínios.

Mas a consolidação dos espaços hispânicos verificou-se em posições vulne-
ráveis, propiciando a ação repressiva do sargento-mor José Borges do Canto e do 
furriel Gabriel Ribeiro de Almeida. Em 1801, sem muita resistência, os militares 
e reduzida tropa, após a vitória em Camaquã (23 de novembro), recuperariam as 
teocráticas missões jesuíticas de São Francisco de Borja, São Nicolau, São Luís 
Gonzaga, São Lourenço, São Migueļ  São João Batista e Santo Ângelo, anexando-
as ao patrimônio territorial do Rio Grande de São Pedro do Sul, tornada capitania 
geral e independente em 1807. Com isso, acresceram-se, por direito de conquista 
e sob o pendão das quinas, mais terras ao Estado do Brasil, guarnecendo-se a re-
gião com as tropas dos Voluntários Reais (1816), mais tarde denominada Legião 
de São Paulo. Parecer definitivo sobre a posse territorial viria somente a 5 de feve-
reiro de 1895, com o arbítrio de Grover Cleveland, presidente dos Estados Unidos 
da América. Posteriormente, pelos tratados de 30 de outubro de 1909 e de 7 de 
maio de 1913, concretizaram-se os limites com o Uruguai, fronteira demarcada 
no Brasil-Império (tratados de 1851 e 1852).

A história do Brasil Lusitano, não raro, adquiriu feições regionalistas como 
essa capitulada na gesta sulina e que os tempos mostrariam ser de cometimentos e 
turbulências políticas. Entretanto, um relance nas etapas formadoras da América 
portuguesa vislumbra-se o superior espírito do unionismo e a expressão de coe-
rência do pensamento coletivo, animando os sucessos no Sul e no Norte e fazendo 
aflorar, aqui e ali, um sentimento nativista reforçado pela unidade lingüística.

Um alvará com o sigilo de D. João V, datado a 2 de dezembro de 1720, criou 
a Capitania de Minas Gerais, deliberação real contida neste excerto:

as informações que se tomaram de várias pessoas que todas uni-
formemente concordam em ser muito conveniente a meu Serviço e com 
Governo das ditas Capitanias de São Paulo e Minas, e a sua melhor de-
fença que as [terras] de São Paulo se separem das que pertencem às Mi-
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nas, ficando dividido todo aquele distrito do que até agora estava na ju-
risdição de um só Governador, em dois Governos e dois Governadores: 
Hei por bem que nas Capitanias de São Paulo se crie um novo Governo, 
e haja nelas um Governador com a mesma jurisdição, prerrogativas, e 
soldo de oito mil cruzados cada ano, pagos em moeda, e não em oitavas 
de ouro, assim como tem o Governador das Minas, e lhe determino por 
Limites do Sertão, pela parte que confina com o Governo das Minas, 
os mesmos confins que tem a Comarca da Ouvidoria de São Paulo.[...] 
quero que lhe pertença o Porto de Santos e os mais daquela Costa que 
lhe ficam ao Sul, agregando-lhe as Vilas de Parati, de Ubatuba e da Ilha 
de São Sebastião que desanexo do Governo do Rio de Janeiro.

Por carta patente de 31 de março de 1721, El-Rei fez mercê a D. Rodrigo 
César de Meneses no cargo de capitão-general de São Paulo e, em igual data, a 
Lourenço de Almeida, primeiro governador de Minas. Este, num dos atos iniciais 
da administração aplicou maiores direitos sobre o ouro e estabeleceu a capitação 
sobre os escravos mineradores.

Nos anos subseqüentes, entre 1725 e 1741, os governantes luso-paulistas, 
particularmente o despótico e ambicioso Rodrigo César de Meneses, concede-
riam inúmeras sesmarias ao longo dos caminhos que demandavam a Mato Grosso 
e Goiás, originando-se novos arrabaldes nas sendas antes palmilhadas pelos dois 
Bartolomeu Bueno da Silva.

*

Bem cedo despertaram os conquistadores do ouro do seu sonho de poder e 
riqueza para realizarem uma nova realidade. Começara a arrefecer a auricídia, 
rarearam as faísca e a cata das gemas preciosas, circunstâncias agravadas com a 
quintação e os naturais riscos da empresa. Foi quando alguns paulistas, impulsio-
nados por nevrose de diferente conquista, submetidos que estavam transigências 
forçadas, buscaram rotas mais atrevidas. Teve início, então, um outro ciclo expan-
sionista com a organização de fazendas e currais nos amplos espaços ao sul da 
Capitania, bem como retorno à geórgica e ao aventuroso lidar de tropeiros.

Precursores dessa nova modalidade lucrativa foram José de Góis e Morais 
e seus dois cunhados: Antônio Pinto Guedes, casado com Branca de Almeida, 
e Bartolomeu Pais de Abreu, consorciado com Leonor de Siqueira Pais, filhas 
do ex-capitão-mor Pedro Taques de Almeida, ao tempo proprietário do Sítio do 
Capão, gleba citadina de importância neste entrecho. Em 1713, fundaram a ex-
tensa fazenda-curral São João (Sorocaba) nela reunindo centena de rezes. Pais de 
Abreu, por iniciativa particular, estenderia a atividade pecuarista às suas terras 
no Paraná havidas por sucessivas concessões, como as sesmarias de Santana do 
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Iapó (atual Castro) e Tibagi ( 6 de fevereiro de 1725), de Curitiba ( 27 de janeiro 
de 1726), do rio Jaquaricatu e da Cilada do Capão (25 de junho de 1726).

A mesma atividade se intensificou com a abertura, em 1728, do caminho en-
tre Laguna (SC) e o Sítio dos Conventos, num lance de 15 léguas. O surto tropeiro 
obrigou a abertura de outras vias para a condução de animais procedentes da 
zona pampeira. Tal iniciativa coube ao coronel Cristóvão Pereira de Abreu (1731) 
que, auxiliado pelos índios Minuanos e Charruas, balizou e rasgou o Caminho 
da Mata, paralelo ao litoral. Foi ele o primeiro a tanger tropas com milhares de 
animais, ampliando o mercado de compra e suprindo as necessidades de outras 
capitanias. Revelou-se de tamanha importância a empresa que, além de induzir 
seguidores, propiciou a Pereira de Abreu, pela provisão do Conselho Ultramarino 
de 4 de março de 1747, a mercê de D. João V de beneficiá-lo durante 12 anos com 
metade das taxas incidentes sobre “cavalgaduras e vacuns” que entraram na Ca-
pitania pelo registro de Curitiba.

Documentação mais precisa se extrai de Manuel Cardoso de Abreu, sertanis-
ta nascido em Araritaguaba (Porto Feliz, em 1750) e grande negociante de gado 
procedente das mangueiras curitibanas. Após outras funções, foi nomeado (1792) 
para o cargo de oficial-mor da Secretaria do Governo de São Paulo, ao tempo 
do capitão-general Bernardo José de Lorena. Por veleidade literária escrevera o 
Divertimento Admirável, incursionando num setor da narrativa histórica, reserva-
do privilégio de seus contemporâneos, os primos Pedro Taques de Almeida Pais 
Leme e frei Gaspar da Madre de Deus. Dado à luz em 1783, o Divertimento, em 
seu capítulo XIII, assinala a aventura dos tropeiros:

uns se limitam a negócio mercantil, indo a cidade do Rio de Ja-
neiro buscar fazendas para nela venderem; outros da extravagância de 
seus ofícios; outros vão a Viamão buscar tropas de animais cavalares 
ou vacuns, não só aos moradores da mesma cidade e seu continente, 
como também aos andantes de Minas Gerais e executam o mesmo negó-
cio vindo comprar animais em São Paulo para os ir vender a Minas.

Conquanto grandes dificuldades houvessem os arrieiros na condução das ali-
márias não se estiolou o ânimo do movimento. Com esse entender deporia o gover-
nante Bernardo José de Lorena: “antes de chegarem à Vila de Lajes passam as tro-
pas um sertão do mais péssimo caminho e nele morrem tantos animais que quase se 
pode assegurar que, fazendo-se bom aquele caminho, seria dobrado o rendimento 
real do registro de Curitiba” (Doc. Int. XV, 153). Mesmo assim, durante a gestão de 
Franca e Horta, os impostos ascenderam a 39:500$000 rs. num triênio.

*
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Traçando-se melhor circuito na harmoniosa órbita da História, obriga referir 
que as gentes de São Paulo buscaram mais experiências como vertentes de tra-
balho, sustento e enriquecimento. Estabeleceram, primordialmente, o escambo e 
a comercialização de veniagas; construíram mais currais, pastios e invernadas; 
organizaram as “feiras de Sorocaba”, acontecidas entre fevereiro e abril, onde as 
récuas de muares e azêmolas, trazidas do Viamão e da zona pampeira, eram tran-
sacionadas após regular período de doma e amansamento. Em razão de sua rus-
ticidade e resistência, os animais se tornaram preferidos pelos andantes mineiros 
envolvidos com o transporte de mercadorias. Lotavam os seirões com caixas de 
marmelada, artefatos de couro, ferramentas ou utensílios de cerâmica e empreen-
diam lenta marcha até os longínquos e remanescentes placers de mineração.

Ainda em 1819 era constante o número de tropas e de almocreves na paisa-
gem urbana de São Paulo, que já dispunha de modestas albergarias – os chamados 
“pousos reiúnos” – existentes em Pinheiros, Água Branca, Luz e Penha. Saint-
Hilaire observou que

as viagens pelo Tietê, o Paraná e o Camapuã – referência a qua-
dra monçoeira – foram substituídas por outras que não são muito me-
nos penosas, mas deixam maiores lucros. Parte-se de São Paulo com 
mulas carregadas; passa-se por Goiás e, chegando-se a Mato Grosso 
as mercadorias são vendidas, prosseguindo-se daí para a Bahia onde 
as mulas são negociadas com lucro superior a 100%”.

O crescimento desse exercício comercial, além de implantar novas rotas no 
desbravamento, instalou novo ciclo na desenvolução cultural, estimulada com o 
surgimento de povoações, arraiais e corruptelas. Entretanto, com a lida itineran-
te, sujeita a percalços, incertezas e demoras, a cidade paulistana despovoou-se e 
ficou entregue, praticamente, à árdua labuta das mulheres, acumulando pesados 
encargos pela ausência de seus homens envolvidos nas lides campeiras. Não raro, 
recuaram para as margens da penúria e do desalento, ou subsistiram com a venda 
de quitandas pelas ruas do burgo.

*

Em carta patente de D. João V, datada a 11 de agosto de 1738, fruto dos 
argumentos de anterior representação a ele feita pelo conde de Bobadela, Gomes 
Freire de Andrade, positivou-se a separação da Capitania de São Paulo da Ilha de 
Santa Catarina e do rio de São Pedro do Sul, sob o pretexto de ser mantido “debai-
xo de um só mando toda a marinha e costa Sul”, extensão litorânea compreendida 
entre São Paulo e a Colônia do Sacramento, governo esse exercido pelo brigadeiro 
José da Silva Pais, nomeado a 7 de março de 1739. Também, a 4 de janeiro de 
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1742, a povoação de Santo Antônio dos Anjos de Laguna, ao ser desanexado da 
Capitania de São Paulo, passaria à jurisdição fluminense, originando-se novo go-
verno na Vila de Nossa Senhora do Desterro, a futura Florianópolis.

Neste episodear da história luso-paulista reponta o aspecto de aleivosidade 
e de indisfarçável antipatia que votavam os poderes reinóis, ao sabor de intrigas 
e dissimulações, contra as ações de paulistas. Sem miudear as circunstâncias de 
tais desideratos provenientes da Metrópole, certo é que as restrições não pertur-
bavam a ordem estabelecida, porque os planaltinos contrapunham a circulação da 
vida civilizadora.

Mas havia o reverso da medalha. Agora com a mesma e anterior arbitra-
riedade, tramou-se no Reino a expropriação de Mato Grosso, Goiás e Triângu-
lo Mineiro, governando a Capitania o conde de Alva, D. Luís de Mascarenhas. 
Embora impertérrito defensor das coisas de sua governança não pode obstar a 
ordem régia. Ademais, os incisivos termos oficiais solicitavam que o mandatário 
“passasse ao Reino na primeira frota”. Obediente, volveu a Portugal e, a seguir, 
despachou-se de Lisboa para terminar seus dias como vice-rei da Índia.

Formaram-se dois governos: nas minas de Goiás, a cargo do conde D’ Ar-
cos, Marcos de Noronha e Brito, e na Vila do Senhor Bom Jesus do Cuiabá ( 
criada a 1º de janeiro de 1727),

Sob a gestão de Antônio Rolim de Moura Tavares, conde de Azambuja. Po-
rém, acrescida ao real diploma estava determinada a anexação do governo luso-
paulista ao do Rio de Janeiro, sob a gestão de Gomes Freire de Andrade e em 
cumprimento das disposições exaradas na ordem régia de 9 de maio de 1748. 
Suprimido o cargo de capitão-general, São Paulo foi reunido à capitania do Rio 
de Janeiro a 1º de março de 1750. Como conseqüência, Luís Antônio de Sá Quei-
roga, preposto daquele governante, passou a administrar os limites geográficos 
paulistas na qualidade de capitão-tenente de Santos. Assim, no tempo de quase 
cinqüenta anos, a Capitania ficou reduzida em apenas 446.386 km, despojada em 
86% de seu antigo território.

*

Passados dezessete anos de ominosa submissão ao Paço do Rio de Janeiro, 
a Coroa portuguesa expediu carta patente a 6 de janeiro de 1765 timbrada por D. 
José I e desta forma redigida:

Faço saber aos que esta minha Carta Patente virem que sendo-
me presente a grande necessidade que há de se erigir Governador e 
Capitão-General na Capitania de São Paulo na mesma forma, e com 
a mesma jurisdição que já houve nela: Sou servido restabelecer a mes-
ma Capitania a seu antigo estado: Hei por bem nomear para Gover-
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nador e Capitão-General a D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão 
que servirá por tempo de três anos e o mais que decorrer enquanto lhe 
não nomear sucessor ( Doc. Int. .XIX, 437).

O nono governador de São Paulo foi empossado diante do Senado da Câ-
mara em 7 de abril de 1766 e assumiu o cargo, efetivamente, em 22 de junho. 
Trazia instruções específicas do Reino e do vice-rei, conde da Cunha, para re-
pelir as investidas dos castelhanos no Sul. Um mês depois, a 22 de julho, foi 
alcançado pelo Aviso Régio que determinava, peremptoriamente, providências 
para o abandono da mineração e retorno ao cultivo da terra com o propósito de 
superar a “pobreza dos povos”. Todavia, um dos seus primeiros atos foi transfor-
mar o convento jesuítico no Palácio do Governo, pois vigiam as sanções contra 
os inacianos.

Sua administração, calcada na militarização da Capitania, teve o condão de 
instalar uma quadra desenvolvimentista, descerrando, vagarosamente, a espessa 
cortina do ronceirismo citadino. Procedeu ao recenseamento geral, permitiu a 
concentração humana na cidade e noutras povoações faltas de gente, além de in-
duzir a criação de novos núcleos ao correr dos rios Paraíba e Tietê.

Estendeu benefícios aos campos de Guarapuava e às cercanias da serra de 
Apucarana (PR) onde áreas, antes incultas, se cobriram de canaviais, instalando 
a classe dos novos “engenheiros do açúcar”. Muito contribuiu para o começo de 
uma urbanização racionalizada a decisão de se delimitar e chantar o “marco da 
meia légua” (27 de junho de 1769), quarenta e cinco anos antes conferido à Câma-
ra sob feição de sesmaria (23 de março de 1724 – Datas IV, xli, 127) e destinada 
à fixação do rossio, espaços de fruição popular.

Profundamente religioso e de particular afeição ao culto de Nossa Senhora 
dos Prazeres, concedeu benefícios para a construção do Recolhimento de Nos-
sa Senhora da Luz, em 1774, inclusive dotando-o com sesmaria a 7 de maio de 
1775.

Sob a invocação de Nossa Senhora dos Prazeres e São Francisco de Pau-
la, fez construir o Presídio de Iguatemi, fronteiro às terras de Castela no Para-
guai. O empreendimento, anônima sepultura de vidas paulistas, seria totalmente 
arrasado, imputando-se o fato à incúria do governador Martim Lopes Lobo de 
Saldanha. Efetivamente, a 25 de outubro de 1777, após rendição assinada pelo 
tenente Jerônimo Tavares e o vigário Antônio Ramos Barbas Louzada, a fortifi-
cação sucumbiu diante das forças do general D. Agostino de Pineda, governador 
do Paraguai.

Em seqüência, a marcha da História ilustra outros tantos fatos. A despeito 
de opiniões cambiantes, indecisas e mutáveis, reproduzem o estado mental da 
Capitania e apalpam o espírito e o sentimento da cidade.
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*

Não ficaram de todo ralentados os ecos da revolta dos Liberais (17 de maio 
de 1842), com políticos contrários à promulgação da lei n° 234, de 23 de novem-
bro de 1841, que criou o Conselho do Estado, e aos termos da lei n° 261, de 3 de 
dezembro do mesmo ano, reformando o Código do Processo Criminal. E nas se-
qüelas da sedição, tutelada pelo padre Diogo Antônio Feijó e o brigadeiro Rafael 
Tobias de Aguiar, urdiu-se no Senado nova expropriação no território paulista. De 
fato, em março de 1843, o senador baiano Carneiro de Campos proporia a criação 
da Província do Paraná, sob o argumento de “o Império [ter de] criar baluar-
tes contra as idéias anarquizadoras que se manifestam nas repúblicas vizinhas”. 
Embora apoiado pelo seu conterrâneo, ministro Joaquim José Rodrigues Torres, 
visconde de Itaboraí (1802 -1872), o projeto seria arquivado.

Correndo o ano de 1850, inopinadamente, o mesmo voltou à pauta de dis-
cussões no Senado, surpreendendo o político paulista Francisco de Paula Sousa 
e Melo. Sem suficiente argumentação para contraditar a proposição, o senador 
ituano levantou uma questão de ordem e pediu o adiamento da discussão, a fim 
de ouvir o parecer da Assembléia Provincial. Entretanto, viria a falecer no Rio 
de Janeiro a 16 de agosto de 1851. Naquela oportunidade, um dos incentivadores 
da pretendida separação foi Honório Hermeto Carneiro Leão, depois marquês 
de Paraná, que argumentou sobre a distância entre as duas cidades: São Paulo e 
Curitiba.

O assunto, em 1853, passou para a competência da Câmara dos Deputados, 
tendo como ferrenho defensor do desmembramento o político Antônio Cândido 
da Cruz Machado, visconde do Serro Frio. Ao abrir um leque de ponderações, 
reportou-se ao problema da distância, dificultando a administração da primeira. 
Na réplica, o deputado santista conselheiro Joaquim Otávio Nébias aduziu que, 
salvante mais uma cadeira do senador, o demais era aleatório e nada de proveito-
so resultaria para o governo do imperador. Aprovada a propositura, entraria em 
vigor a Lei Imperial nº 704, de 29 de agosto daquele ano, criando a Província do 
Paraná, presidida por Zacarias de Góis e Vasconcelos, anteriormente ministro do 
11º Gabinete Imperial. O primeiro senador paranaense seria o barão de Antonina, 
João da Silva Machado, antigo tropeiro, fazendeiro, evangelizador e desbravador 
do Oeste e que, mais tarde, residiria em chácara contígua ao Recolhimento de 
Nossa Senhora da Luz.

Assim, sem qualquer manifestação do legislativo paulista, passivo diante do 
retalhamento territorial da antiga 5ª Comarca, a área político-administrativa de 
São Paulo ficou diminuída em 199.060 km², restando somente 7, 5% do antigo 
espaço setecentista.

*
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Uma série inequívoca de fatores, diversamente combinados, posicionam no 
tempo o homem e suas circunstâncias. Traçam eles, entre o passado e o presen-
te, linhas de convergência e estabelecem certa lógica nos acontecimentos. Sob 
esse entendimento descobre-se um princípio gerador dos elementos integrantes 
da História que, ao justificarem razões e motivos, ampliam os horizontes do co-
nhecimento. Por isso, aos fatos volvidos se afivelam outras determinantes do “ci-
clo de abairramento” na capital paulistana. Nessa concomitância seriam ociosas 
apreciações sobre o geral da evolução urbana e pertinentes à formação ou a fisio-
logia, de per si, dos bairros da cidade. Elas se contêm dentro da própria orgânica 
citadina, malgrado o falho juízo humano.

É o caso do capitão-general Antônio José da Franca e Horta. Em 1805, es-
crevendo ao ministro do Reino, D. Rodrigo Domingos de Sousa Coutinho, conde 
de Linhares, dizia:

conheço muito bem que esta Capitania se acha ainda na infância, 
pelo que respeita às utilidades que os homens podem tirar dos seus 
terrenos; mas a indolência dos seus naturais é um obstáculo invencível 
para que ela tão cedo prospere. Do aborrecimento ao trabalho nasce 
a pobreza em que vivem, sempre faltos de meios para tentar qualquer 
empresa vantajosa. (Doc. Int. LVI, doc. LII)

Verdade que ao tempo de seu governo, o espaço social era restrito e confuso 
por decorrência do sistema escravagista, mantido em conservação invariável, e os 
impulsos de urbanização refreados por obsoletos instrumentos de controle.

A partir de 1830, com o adensamento populacional, positivou-se a abertura 
de novas zonas de produção ao Oeste da Província onde, além do açúcar – que 
entrara em declínio – se estenderam as plantações de café. A nova geoponia com-
peliu grandes contingentes humanos das províncias vizinhas, os quais, em fluxo 
contínuo e mudancista, se foram assentando nas vilas ocidentais. Com a expan-
são das culturas agrícolas e as atividades pastoris, determinada pela formação de 
fazendas, a demografia cresceu em superior escala por absorver, igualmente, o 
trabalho de escravos vindos, até mesmo, da Bahia.

Na Capital desfeito o binômio rural-urbano, coercitivo da expansão citadina 
– chegou-se a colocar o portão de peagem na ponte da Abdicação –, esta teve iní-
cio para o poente, além do promontório circunscrito pela área mesopotâmica.

Isso é maiormente exemplificado com a regularização gromática e os arrua-
mentos da “cidade nova” (1810), providências tomadas pelo coronel José Arouche 
de Toledo Rendon – juiz das demarcações de terra ( provisão de 23 de abril de 
1782) – em espaços de sua propriedade até limites da recém-criada Freguesia de 
Santa Ifigênia.
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De outra parte, com as contínuas dignações da Câmara, concedendo datas de 
terra em diferentes direções, recuperaram-se terras devolutas e outras remanes-
centes de dadas e de sesmarias seculares. Diante do crescente volume de solicita-
ções, as novas dotações começaram por ser mais bem dimensionadas, pretextando 
a regularização das glebas. Mesmo assim, as antigas solidões foram decompostas 
em chácaras e sítios, restabelecendo um programa híbrido de ocupação do solo: 
moradia e plantações diversificadas, mormente a cultura do chá.

Até então, a vida social provinciana estava delimitada no tabuleiro da Sé, 
São Bento e São Francisco, tempo em que as coisas paulistanas tinham discreta 
presença no cenário imperial. Com o ciclo de expansão e as novas atividades 
comerciais, bem como dos capitais oriundos do enriquecimento cafeeiro, operou-
se o desbordar do espigão mestre da cidade. Os setores lindeiros aos primitivos 
caminhos de Pinheiros, Emboaçava e Jundiaí, igualmente rasgados sobre uma 
ondulação intermitente de vales, colinas e vargedos, foram ocupados, ampliando 
os limites citadinos alcançados pelo conhecimento da Câmara. A respeito, Ri-
chard Morse oferece correto juízo sobre a ampliação de espaços urbanos, quando 
acentua:

Num sentido amplo, todavia, o crescimento da cidade pode ser 
considerado um contraponto entre as várzeas do Tietê e do Tamandu-
ateí ao Norte e a Este, e o elevado maciço a Oeste e ao Sul. Tal contra-
ponto é complicado por configurações tais como o vale do Pacaembu 
que avança pelo maciço a partir do Norte, e pelo Anhangabaú com 
seus afluentes a avançar de Este de modo a dar ao centro da cidade 
a forma de uma península. E novos elementos temáticos aparecem à 
medida que a cidade se introduz pelo vale do Pinheiros a oeste do ma-
ciço, e pela serra da Cantareira, ao norte do Tietê. (De comunidade a 
Metrópole, 286 – 1954)

Porém, vacilando em promover essa desenvolução, a Câmara viu-se atin-
gida pela lei de 1º de outubro de 1828, estipulando a modificação do regime ad-
ministrativo, pois, ao passar para o âmbito provincial, a ação municipal e do-
mestica adquiriu condição meramente gerencial. Isso aconteceu no momento 
em que a sociedade, ao desvincular-se de uma vida comunitária de incipientes 
realizações, se preparava para a secularização dos individualismos reprimi-
dos durante o governo dos capitães-generais. Instalada a doutrina dos poderes 
adultos – Executivo Provincial e o Conselho Geral da Província – passaram 
eles a controlar as ações da Municipalidade. Com a promulgação do Ato Adi-
cional, a 12 de agosto de 1834, e a respectiva Lei Interpretativa de 12 de maio 
de 1840, pretendeu-se reorganizar o poder civil, mas assegurando aos presi-
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dentes provinciais o direito do veto absoluto, além de favorecer a centralização 
administrativa.

Mas as leis não modificaram vícios e costumes. Permaneceu o status quo 
com a preservação dos privilégios e dos favorecimentos às classes dessa nova 
hierarquia e na qual o oficialismo, a nobreza recém-titulada e o clero passaram a 
dirigir a política do tempo, situando o corpo social diante do poder dos partidos 
e do seu clientelismo. E num paralelismo, é possível colocarem-se as épocas his-
tóricas não obedientes a uma sucessão cronológica de fatos e formalizadas pelos 
registros oficiais, mas lado a lado com a civilização social e com que a História 
demonstra nos temos presentes.

Mesmo assim, fermentaram outras idéias; esboçaram-se, entre as classes 
mais favorecidas, os fundamentos de um reformismo cultural europeizante. Essa 
lenta transição no comportamento social aproveita o surgimento dos bairros peri-
féricos ao centro fundacional, livrando espaços para a população antes confinada 
“dentro das pontes”. Tal sugestão no alargamento da urbe começou a partir de 
1809 com a criação da Freguesia de Santa Ifigênia (21 de abril) pela provisão 
episcopal de D. Mateus de Abreu Pereira, dignitário de larga visão política, e 
abrangendo jurisdição eclesiástica com extensos limites, pois extenso ainda era o 
solo municipal.

Mais precisa idéia se terá ao se saber que, dentro de tal circunscrição admi-
nistrativa e religiosa e por força de futuros partimentos territoriais, resultantes de 
sucessivas provisões, se aninhariam outras tantas paróquias. A bem dizer foram 
elas as condicionantes formativas dos bairros da Consolação, Lapa, Luz, Pari, 
Bom Retiro, Campos Elísíos, Barra Funda, Pacaembu, Perdizes, Água Branca, 
Vila Pompéia, Higienópolis, Cerqueira César, Jardins e Santa Cecília, dispostos 
numa periferia semicircular à sé catedral.

*

O diferente esquema governativo, a mudança paulatina nos hábitos sociais 
e os novos abairramentos, embora arrefecessem o conservantismo, demoraram 
em romper com os vínculos da opressão política, repressora das manifestações 
culturais de cunho nativo. É que os governantes disso se serviam para sufocar a 
gestação de um novo povo, de uma nova mentalidade. Esta opressão, após a lenta 
fixação de hábitos e costumes, esmadrigou condições para a autonomia com a 
Independência. Capítulo esse que, se bem compreendido, cristalizou-se na ação 
do liberalismo português contra o absolutismo português. Todavia, criou um novo 
gentílico – o brasileiro. Antes, sem nunca termos sido colônia – a documentação 
o comprova –, éramos todos portugueses. D. Pedro I, ele mesmo, reconheceria 
o fato, acrescendo ao nome de suas três filhas com a marquesa de Santos a nova 
condição pátria: Isabel Maria de Alcântara Brasileira, legitimada a 4 de julho de 
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1826 e primeira duquesa de Goiás; Maria Isabel I de Alcântara Brasileira, primei-
ra duquesa do Ceará (13 de agosto de 1827), e Maria Isabel II de Alcântara Bra-
sileira, nascida a 28 de fevereiro de 1830 e reconhecida como primeira condessa 
de Iguaçu ( 2 de dezembro de 1840).

*

Se no passado as autoridades somente conheciam alturas e profundezas, 
agora reconheciam a largueza do poder civil e sua inerente dignidade. Começa-
ram, então, iniciativas progressistas indo ao encontro de catalisadores geográfi-
cos, fazendo surgir núcleos populacionais nos diferentes quadrantes. Com o con-
curso de atos humanos significativos, oficiais e privados, foi-se dando seqüência 
ao trabalho de dotar a cidade de recursos vitais – serviços de utilidade pública, 
educação, saúde, transporte, etc. –, libertando-a de antigas carências até alcançar 
a substância do bem-estar.

O bairro de Santa Cecília aparece, justamente, nos anos dessa transição, 
quando a sociedade investiu-se com um forte e genuíno espírito civilizador mati-
zado pela sua própria cultura e capacidade. Sob o nume tutelar da virgem mártir 
romana, acompanhou o compasso progressista e, por mercê de operosidade de 
seus moradores, ocupa destacado lugar entre os mais expressivos desta república 
municipalista.

Conheçamos, pois, a sua estatura histórica.
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C A P Í T U L O  1

Sesmarias preencheram  
os espaços ao oeste da Vila

São Paulo do Campo – a Tabanhuapuã da versão indígena – se enformou 
quando o pelourinho, ao ser transferido de Santo André, foi chantado defronte 
à modesta igreja jesuítica. A fixação do emblema jurídico fundamentou a “repú-
blica” ou a nova vida municipal e conferiu, conforme as Ordenações lusitanas, 
condição de “vila” ao primitivo núcleo planaltino.

Na puerícia da cidade surge, contudo, um acrescentamento pela mão do es-
crivão Diogo Fernandes: “haos dose dias do mês D’ Aguosto do dito ano [1560] 
no campo e termo da Vila de São Paulo de Pyratyny”, palavras que constam no 
teor da posse de sesmaria em Jeribatiba. Todavia, Pyratyny, Piratinim ou Pirati-
ninga, designação contida em ata de 7 de julho de 1586, foi nome conferido por 
Martim Afonso de Souza à povoação por ele organizada em 1532. Tempos depois, 
por sugestão dos padres de Jesus, os oficiais da Câmara o apendicularam ao to-
pônimo como preito ao capitão donatário. Esse predicativo, à luz de inferências 
documentais, afirma sobre a existência de uma primeva povoação instalada vinte 
e dois anos antes. Entretanto, sua realidade já erradicada da heurística quinhen-
tista ainda espera quadrar-se à verdade histórica.

Anos antes, segundo a ata de Santo André datada de 20 de setembro de 1557, 
era manifesto o desejo dos moradores em se mudarem do local, situação confir-
mada pelo texto oficial “requereu o procurador do Concelho [Francisco Pires] aos 
oficiais, em nome do povo, como estavam em esta dita vila, e morriam de fome, 
e passavam muito mal, e morriam [sic] o gado, e que se fossem dentro no termo 
dela de longo dalgum rio” (Santo André – Atas I e II – 1555/1558, 67). Essa in-
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tenção seria reafirmada na carta que Jorge Moreira e Álvaro Anes, a 20 de maio 
de 1561, escreveram à D. Catarina, regente lusitana na minoridade de seu neto D. 
Sebastião. Ponderavam aqueles vereadores:

Este ano veio a esta Capitania Mem de Sá, Governador Geral e 
assim mandou que a Vila de Santo André se passasse para junto da 
Casa de São Paulo, que é dos Padres de Jesus, porque nós todos lhe 
pedimos por uma petição, assim por ser lugar mais forte e defensável 
e mais seguro assim dos contrários como dos nossos índios, como por 
outras muitas causas que a ele [Mem de Sá] e a nós nos moveram.

Não tardou que se consumasse, também, a transferência dos habitadores de 
São Vicente. Isso porque, na vereança de 12 de maio de 1564, os oficiais luso-
paulistanos acordaram em dirigir carta a Estácio de Sá, capitão-mor da Armada. 
E disseram:

Primeiramente lembramos a Vossa Mercê em como esta Vila de 
São Paulo sendo há tantos anos edificada doze léguas pela terra den-
tro e se fazer com muito trabalho longe do mar e das vilas de Santos 
e São Vicente porquanto se não podiam sustentar assim ao presente 
como pelo tempo adiante, porquanto ao longo do mar se não podiam 
dar mantimentos para sustentamento das ditas vilas e engenhos nem 
haverem pastos em que pudessem pascer o muito gado vacum que há 
na dita vila e capitania. (Atas I, 42 - 1967, 2ª ed. )

E a mudança teve início com geral aprazimento, mormente pela expectativa 
dos prístinos povoadores contarem com o beneplácito da Câmara na outorga de 
terras para erguerem suas taipas.

Assim começou o povoamento da vila planaltina, respeitando a disposição 
martinafonsina de a todos os homens dar “terra para fazerem suas fazendas”. 
Visava essa regulada e criteriosa repartição agrária, amparada pelas Ordenações 
e pela autoridade do donatário, consolidar a plena posse territorial em nossos 
espaços, sem limitações, e a fixação do elemento num ambiente cujas condições 
fisiográficas ofereciam melhores possibilidades de benfeitorias. Em tese, o plano 
se dispusera em respeito à proposta de D. Antônio de Ataíde de Sousa, conde de 
Castanheira, primeiro ministro de D. João III, no sentido de se constituírem “fei-
torias coloniais” que a História, poucos anos depois, positivaria o total malogro.

Abalado com o insucesso, o monarca lusitano, quase impregnado de fanatis-
mo religioso, perdeu a fé no império meridional para se socorrer no império da fé. 
E enviou à América Portuguesa a primeira missão jesuítica.
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*

Começara a distribuição de terras.
Na verdade, tais mercês implicitavam a garantia futura das culturas agríco-

las e das lides pastoris, cumprindo-se uma das teses ancilares incluídas no pla-
no de civilização, povoamento e geoponia. Entretanto, a ampliação dos espaços 
agrários de serra acima, por carência de técnicas intensivas, malgrado êxitos no 
cultivo do trigo e vinhas ou na produção de marmeladas, comprometeria a efetiva 
ocupação do solo. Embasada numa economia rural de mera sustentação, o trato da 
terra operou a dispersão das culturas implantadas. Tal situação mais se agravou 
com o fato de os povoadores, distantes dos braços do Reino, terem obtido con-
dições de vida quase autônoma, afastando-se do seio corporativo para poderem 
dispor de si sem repressões. Sem um aparelhamento administrativo mais bem 
estruturado, o sempre apregoado “bem comum” sofreria abalos, permitindo con-
flitos com as autoridades da Câmara ou com a clerezia jesuítica. Tanto assim que 
nos anos do porvir, com o êxodo das gentes em busca de outras e mais distantes 
solidões, a vila contraiu-se em períodos de estabilismo apenas abalada com o 
conflito entre clãs movidos por interesses filocráticos. Tamanha foi a rivalidade 
pelo poder da Vila, surdida entre os Pires e os Camargos, que obrigou o conde de 
Atouguia, D. Jerônimo de Ataíde, a tomar resoluções a 24 de novembro de 1655. 
Nada mais fez do que instituir um regime de privilégio para o preenchimento das 
posições na Câmara, circunstância que se tornaria constante na história política 
do Brasil Lusitano.

*

Algumas das maiores glebas concedidas pelos sucessores do primeiro dona-
tário se enfeixam entre aquelas convencionadas como “sesmarias urbanas”, isto 
é, ocupam parte do solo contido e alcançado pelo município nesta contempora-
niedade. Eram espaços virginais, ajeitados no altiplano e quase indimensionáveis 
ao tempo da concessão. Estavam, por vezes, indicados numa escrituração falha 
de referenciais topográficos ou, então, em códices mal redigidos e inçados de ter-
mos indígenas estropiados de difícil reconhecimento. Ao se sucederem os anos, 
algumas dessas sesmarias gerariam um complexo de interesses no momento em 
que o burgo começou a dilatar seus limites. A Câmara com a concessão do foral 
reservou os espaços contidos no termo da vila, repartindo-os entre muitos peti-
cionários. A princípio, as datas de terra se dispuseram em seqüência na direção 
norte, superando o Tietê; depois, pelas ribas do Anhangabaú e do Tamanduateí.

Porém, as sortes de terra mais significativas, avaliadas pela dimensão dos 
latifúndios, foram concedidas pelo capitão-mor Francisco Morais Barreto (1558 
a 1561) a Antônio Pinto (22 de setembro de 1559), escrivão de órfãos e tabelião 
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da Vila de Santos; a Antônio Rodrigues de Almeida (Piratininga – 22 de janeiro 
de 1560), escrivão da Ouvidoria da Capitania de São Vicente, e ao padre Luís da 
Grã S.J. (26 de março de 1560) na mesma paragem, seguindo para o mar. Pedro 
Colaço Vilela, o sucessor (1561 a 1562), concedeu a 18 de junho de 1561, sesmaria 
ao fidalgo Antônio de Mariz, almotacel (1563) e juiz ordinário (1564) e a Amador 
de Medeiros (11 de novembro de 1561), ouvidor da Vila de Santos.

Anos mais tarde, sem interrupção e confrontando-se mutuamente, assenta-
ram-se, de Oeste para Leste, as sesmarias outorgadas a Afonso Sardinha (circa 
1580), a da Companhia de Jesus (agosto de 1562), a de Fernão Dias (circa 1581) 
e a de Antônio Proença (17 de setembro de 1583), perfazendo elas os espaços em 
arcifínio com os rios Tietê, Pinheiros/Jeribatiba, Anhangabaú e Tamanduateí.

Particularmente, as terras concedidas aos inacianos por motivos vários, fo-
ram transferidas dos locais anteriormente designados. Uma dessas dignações se 
contém num papel quinhentista datado em São Vicente, a 26 de março de 1560 e 
assinado por Francisco de Morais Barreto. Registra-se no documento a outorga 
de “duas léguas de terras ao longo do rio Piratininga como mais largamente se 
contém na petição – feita pelo padre Luís da Grã – que se apresenta e porquê, 
tomando-se ao longo do dito rio faz muito prejuízo na nova Vila de São Paulo, 
pede a V. Mcê. que havendo respeito ao bem comum dos moradores e a dizer que 
as duas léguas serão em parte que não faça prejuízo aos moradores do campo. E 
o suplicante desiste das duas léguas aí ao longo do rio, contando que lhe dêem 
em outra parte, haja por bem lhe dar e mandar demarcar as ditas léguas indo de 
Piratininga para o mar pelo novo caminho que ora se abriu, passando o campo por 
onde já se abriu o caminho para Jeribatiba”.

Tendo acesso ao Arquivo do Tesouro do Estado, o historiador Manuel Eu-
frásio de Azevedo Marques copiou documento datado de 12 de agosto de 1570. 
Refere-se a uma data de terra do padre Luís da Grã, recebida em Piratininga pelo 
seu preposto padre Manuel da Nóbrega. Assinala que Fernão Jorge, juiz ordiná-
rio da Câmara luso-paulistana, determinou, naquela data a demarcação de terras 
pertencentes aos jesuítas. O tabelião do público judicial, Pero Dias, escreveu: 
“por mim Tabelião foi dado posse da dita terra e mato que parte de uma banda 
com uns pinheiros perto de Bartolomeu Carrasco, parte com outra parte vindo 
pelo caminho da Borda do Campo, vila que foi de Santo André, até intestar com 
o pau de canoa que está no dito caminho velho e assim vai para a Borda do Cam-
po e logo pelo dito juiz foi dado juramento a Francisco Pires e Fernão Albernaz, 
ambos moradores em Piratyny e vila de São Paulo para que demarcassem a dita 
terra dos ditos padres”.

Evidencia-se no teor deste paleótipo a existência de dois distintos locais: 
Vila de São Paulo e Piratininga, esta última junto a uns pinheiros e paragem por 
onde passava um rio. Aventando-se a hipótese, o rio se chamava Piratininga, vo-
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cábulo autóctone como o dos demais rios do Planalto. Entretanto, no século XVI 
surge o nominativo Pinheiros conferido à importante caudal tributária do Tietê, 
mas desprovida de anterior e producente denominação tupi. Seria o Pinheiros um 
imemorial rio sem nome nativo, ou era ele o referido Piratininga? (vide Notas 
auxiliares)

O patrimônio territorial dos padres ficou definido como “sesmaria dos jesu-
ítas” e respeitada como propriedade intocável e inamissível. Reconhecida pelos 
amplos espaços ao sudoeste da vila, partia da Emboaçava, região onde o Pinhei-
ros despejava suas águas no Tietê; fazia divisas orientais com as terras de Fernão 
Dias, ditas do Capão, e com as do seu neto, Fernão Pais de Barros, contidas na 
Fazenda dos Pinheiros; tinha como ábrego a vertente tieteana, enquanto as terras 
de Afonso Sardinha (o Velho) definiam a linha-de-sertão.

No correr do tempo esse inculto espaço pleno de reboleiras, campinas fla-
vescentes e inflexões orográficas, como os cairéis do Pacaembu, ficou preservado 
no silêncio de sua verdejante ambiência. Não obstante, o próprio jesuítico sofreria 
duas medições: a primeira, em 1584, teve caráter judicial e objetivou esclarecer 
definição de propriedade de terras próxima à vila; a segunda demarcação, em 
1608, quando “os mesmos padres declararam que a medição da dita terra pela 
parte de Fernão Dias estava feita e não constar da dita medição as confrontações 
com que hoje se conhece este Capão” (Consolação, 29).

Além de acréscimos advindos de doações, como as testamentais de Afonso 
Sardinha (2 de novembro de 1592) – transferidas a 9 de julho de 1615 – a gleba 
da Companhia de Jesus sofreu vários e sucessivos partimentos, originando espa-
ços arrendados a terceiros. Todavia, os padres reservaram extensa área referida 
como o Sítio do Pacaembu, compreendido entre o modesto “arroio das pacas” 
e o córrego da Água Branca, afluente do Água Preta. Com nascente na baixada 
setentrional do espigão desenvolvido no extremo da eminência do Araçá (atual 
avenida Dr. Arnaldo), fluía na direção sueste para noroeste, onde se confundia 
com o Água Preta. Na continuidade, tributava sua plácida corrente pela margem 
esquerda do Tietê.

Toda esta explanação ficaria comprometida se a ela não se aduzisse mais elu-
cidativa referência ao Pacaembu, paragem muito cedo conhecida pelos habitantes 
da vila. A primeira alusão da Câmara àquela região se firma no registro da vere-
ação, a 20 de abril de 1586, sobressaindo menção ao povoador João Fernandes, 
grafado à maneira quinhentista como “jno fez de Pacambu morador nesta villa” 
(Atas I, 296). justifica-se sua inclusão nos papéis oficiais pelo fato da edilidade ter-
lhe imposto multa de cem reais por sua ausência na procissão de São Sebastião. 
Ao justificar impedimento por doença, pedia que aliviassem de penalização.

Também, a 18 de março de 1715, diante do surto de varíola, epidemia que 
tinha suas imprevistas sazões, os vereadores resolveram reservar no Pacaembu 
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“casa fora da cidade para os bexiguentos que de hoje em diante caírem feridos 
delas por estarem sem cômodos os sítios que tinham consignado para eles”. Nova 
menção aparece no Registro Geral, com data de 3 de março de 1742, documentan-
do a presença no Senado da Câmara de Antônio Alves de Siqueira e Inácio Barros 
Rego. Ali compareceram com o propósito de proporem à edilidade a incumbência 
de tomarem a seu cargo o conserto e a conservação das pontes do “rio Paembu 
e do Rio chamado de água verde com seus atterrados”. Com a concordância dos 
camaristas, os requerentes ficaram desobrigados de acorrerem à convocação para 
a fatura do Caminho do Mar, aborrecida empreitada afeta a todos os moradores.

Nuto Santana (São Paulo Histórico IV, 232) refere-se a uma sesmaria no Pa-
caembu que, por volta de 1765, pertencente a Luís Rodrigues Vilares e a sua mu-
lher Ângela Vieira, padeira moradora à rua Direita. Mais aprofundada análise na 
documentação relativa à citada paragem leva à conclusão da inexistência de quais-
quer dados de comprovação, nem mesmo de vizinhança. Sobretudo, nesse tempo, 
havia interdição oficial para concessões naquele setor da cidade, onde parte da Em-
boaçava, desde 25 de fevereiro de 1761, se incorporava à junta da Real Fazenda.

*

O meio século setecentista viu surgir o “reformismo ilustrado”, uma crítica 
de humanistas católicos contra abusos da Igreja. Antes, formulada sobre questões 
religiosas, como no caso dos jansenistas (século XVII) que dividiram a Verdade e 
os mistérios da Graça; agora, conduzida por leigos, expressava-se com forte ardor 
anticlerical. Esses eruditos da França – Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot 
e outros –chamaram-se a si mesmos “filósofos” e definiram o seu tempo de “Sé-
culo das Luzes”, ou do “Iluminismo”. Seus trabalhos no campo político, inseridos 
no Dicionário Racional das Ciências, Artes e Ofícios, ensejaram elementos para 
a modernização dos Estados europeus e fizeram despontar no cenário do Velho 
Mundo o período dos “déspotas esclarecidos”, isto é, governantes embebidos de 
outras idéias respeitantes ao estado de direito e do tino racionalista. Tiveram, 
principalmente, firme crença nos ditames da razão pela qual, sem influências es-
piritualistas ou do clero, todos os problemas seriam resolvidos.

No rol de tais administradores aparece Sebastião José de Carvalho e Melo, 
conde de Oeiras – depois marquês de Pombal –, ministro de D. José I que gover-
naria sob as luzes de sua época. No tocante ao Brasil Lusitano, Pombal promo-
veu a unificação administrativa com o fortalecimento da autoridade dos vice-reis, 
extinguiu o regime das capitanias hereditárias, transferiu a capital do Estado do 
Brasil para o Rio de Janeiro, além de criar melhores condições econômicas no 
Norte e no Nordeste.

O seu ato mais importante foi o sistemático combate à Inquisição que, mon-
tada para impedir o crescimento da burguesia mercantil composta de marranos e 
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de cristão novos, afastava do surto desenvolvimentista grandes capitais e minava 
a força política do primeiro ministro.

Esta se tornaria manifesta com a lei de 1º de janeiro de 1759, determinando o 
confisco dos bens e a expulsão dos jesuítas. Travada numa represália, a dita lei foi 
direta conseqüência do atentado a D. José I, em 3 de setembro de 1758, episódio 
que passou aos anais históricos como a “Conspiração dos Távoras”. Nessa decor-
rência, foi preso o jesuíta italiano Gabriel Malagrida. Em 1757, pelo seu procura-
dor em São Paulo, padre João Honorato, requerera data de terra destinada à fun-
dação do Convento das Ursulinas em espaços vizinhos à futura igreja de Nossa 
Senhora da Conceição de Santa Ifigênia. Acerbo crítico de Pombal, imputando a 
causa do terremoto de Lisboa (1755) às iras celestiais contra tal ministério, Mala-
grida acusado de heresia foi entregue ao braço secular, garroteado e queimado a 
21 de setembro de 1761.

A discricionária lei de 1º de janeiro teve amplos e conseqüentes reflexos no 
Estado do Brasil. Sua confirmação veio exposta nas cartas régias de 25 de feve-
reiro e 28 de agosto de 1767 e executadas na Capitania de São Paulo por bando de 
12 de setembro de 1768. Nessa oportunidade, D. Luís Antônio de Sousa Botelho 
Mourão promoveu a desnaturalização dos jesuítas e obrigou, ademais, que pes-
soas ligadas à congregação depusessem ou denunciassem envolvimentos com os 
padres. Estes, presos em 3 de novembro de 1759, num total de 22 sacerdotes e ir-
mãos, foram desterrados em 21 de janeiro de 1760. Fora de tal modo impressiva a 
ação pombalina que repercutiu pela Europa e motivou a extinção da Sociedade de 
Jesus pelo papa Clemente XIV (1773), sendo restabelecida, em1814, por Pio VII.

*

Durante vinte anos o competente processo judicial se arrastou na Casa da 
Suplicação de Lisboa. Mas, em 25 de setembro de 1779, ordem régia notificaria 
sobre o modo da arrematação dos bens clericais em São Paulo, fixando-se a data 
de 19 de outubro “que se pretende fazer das terras seqüestradas aos Padres Jesuí-
tas sitas em uma légua de terras dos Pinheiros e Pacaembu” (Atas XVII, 197). A 
2 de outubro, leu-se em sessão de vereança “carta do serviço de Sua Majestade 
Fidelíssima expedida pelo seu tribunal da Real Junta da Fazenda desta Capitania 
para efeito de se proceder a eleição de três pessoas capazes para depositários dos 
bens dos Padres Jesuítas”. Três dias após, em nova sessão da Câmara, determi-
nou-se a emissão de editais para serem afixados na porta das igrejas, bem como 
foram escolhidos os três depositários: Domingos Guedes, José Gomes de Barros 
e Antônio Álvares dos Reis (Atas XVII, 202 e 203).

Acertado o procedimento, o patrimônio terreal da dita “sesmaria dos jesu-
ítas”, absorvido na contrectação, foi colocado em almoeda, conforme a usança e 
o pregão do Porteiro da Câmara. Habilitaram-se três parciários: Clemente Cam-
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pos Camponeses; Gabriel Antunes Fonseca, tabelião em 1766 e vice-ministro da 
Ordem Terceira da Penitência de São Francisco (1789 e 1790), e Manuel Simões 
Penalva, ao tempo morador no “bairro” do Piques. Os arrematantes ficaram com 
toda a extensão do Sítio do Pacaembu, limitado ao sul pelas terras do Sítio do Bu-
raco, propriedade de Antônio Cardoso; a leste, com espaços da antiga sesmaria do 
sertanista Fernão Dias, onde se incluía o Sítio do Capão e, nesse tempo, domínios 
do padre Inácio Xavier Moreira, por antonomásia Padre Capão. (Consolação, 32). 
Nesse mesmo ano, o remanescente territorial passou à propriedade de Antônio 
João de Toledo (Sítio do Tabatinguá), de José Alves da Cunha (Sítio da Lapa), 
além das terras do Mandií e do Itaperepu. No recenseamento de 1776, descobre-
se o nome de Bento Leme da Silva (40 anos) e de sua mulher, Ana Joaquina da 
Boa Morte (30 anos) mais nove filhos moradores em Emboaçava. Leme da Silva, 
a 22 de outubro, aparece como arrematante de espaços na Água Branca, pela 
soma de 42$000. A paragem, referida em Câmara a 19 de outubro de 1863 como 
“Campo Comprido”, identifica a localidade “das perdizes”.

Com o processo cominutivo do Sítio do Pacaembu estabeleceu-se uma dis-
tinção topográfica destinada ao reconhecimento dos novos sítios, chácaras e fa-
zendolas formadas naquele setor poentivo da cidade. Por isso, tornar-se habitudi-
nário, entre os escrivães da Câmara, regular menção ao Pacaembu de Cima, área 
sulcada pela estrada do Pacaembu – futuros espaços do bairros de Santa Cecília e 
Higienópolis –, bem assim menção ao Pacaembu do Meio e ao de Baixo.

Na asserção de Teodoro Sampaio, existiu um caminho mais antigo, divisório 
dos campos do Pacaembu e do Mandií, e “foi o começo da estrada geral que se 
chamou de Jundiaí porque, transpondo o Tietê e galgando a Serra do Juá (Ajuá = 
fruto espinhoso), entre o Jaraguá e cantareira, passava em terras de lavoura então 
possuídas por membros das famílias Pires e Buenos” (São Paulo no século XIX 
e outros ciclos históricos; 162). Na verdade, o segmento desenvolvia-se pela mar-
gem direita do Tietê onde se formara, desde 1574 (sesmaria de Antônio Preto) e 
por etapas de acréscimos territoriais, a Fazenda da Ponte pertencente ao mestre-
de-campo Diogo Pinto do Rego. Tanto assim que um dos seus acrescentamen-
tos agrários resultara de troca de terras (1743), quando a “fazendinha da Lapa”, 
propriedade dos jesuítas, foi permutada por outros espaços na baixada de Santos 
(Lapa – evolução histórica – Registros 12, 9).

*

Segundo as anotações cartorárias de Campos Aguirra, constantes do acer-
vo do Setor de Documentação Histórica (Museu Paulista – USP), a 1º de março 
de 1753, os inacianos arrendaram a João Ferreira Braga um sítio no Pacaembu, 
principiando na estrada dos Pinheiros (atual rua da Consolação) “a entestar com 
o córrego do defunto João Dias [é o córrego da Água Branca] -e parte para o 
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caminho da Emboaçava até a paragem do córrego do Pacaembu”. O arrendatário 
se comprometeu a pagar 1.640 rs, a cada ano. Ao tempo da confiscação dos ha-
veres jesuíticos, essa área foi arrematada por Bento Pereira dos Santos, em 22 de 
outubro de 1779. Anos depois, foi comprada por Ana Lourenço da Anunciação 
Leite (18 de novembro de 1807). O seqüente proprietário foi Domingos Araújo 
Lima da Silva que, em 1817, vendeu-a ao alferes de cavalaria Manuel de Andrade 
Figueiredo e Albuquerque, nome que voltaria a aparecer, acidentalmente, como 
mediador de questão de terras entre o síndico do Recolhimento da Luz e o capitão 
Francisco Antônio de Miranda (Luz – notícias e reflexões, 34).

A 11 de junho de 1825 foi comprada por D. Tomas Molina, fidalgo espanhol 
com guarida na crônica paulistana em razão de sua vida atribulada e aventurosa. 
A sede de sua casa de campo localizou-se em culminância daquela paragem onde, 
mais de meio século depois, se organizou o Asilo Wanderley, denominação troca-
da para a de Asilo Sampaio Viana (1896) e conhecido, popularmente como Asilo 
dos Expostos. Agora funcionando como unidade da FEBEM, o secular casarão 
sobranceia o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho.

A 27 de julho de 1829, contudo, as terras do irrequieto aragonês, que para 
casar-se raptara a jovem Rosa, filha de Francisco Sales Penteado, foram decla-
radas devolutas. Com isso, a 19 de janeiro de 1830, assumiu a propriedade o 
capitão Francisco de Paula Macedo, militar engajado na Bernarda de Francisco 
Inácio e que fora exilado para Itu. Pertenceu, também, ao brigadeiro Rafael To-
bias de Aguiar, mas foi penhorada em 1833. Passou ao patrimônio de Mariano 
Pires de Oliveira que, a 5 de janeiro de 1856, “cederia terrenos de seu pasto, 
quanto fosse necessário para construção do Cemitério Municipal ou da Conso-
lação” (Consolação, 67).

Em 1877, essa área plena de vales, matas florestais e diversos lacrimais foi 
adquirida pelo capitalista Joaquim Floriano Wanderley. A 24 de julho de 1888, 
por indicação dos vereadores Domingos Sertório e Teófilo de Azambuja, propôs-
se a declaração de utilidade pública porção de terreno contíguo ao Cemitério da 
Consolação (Atas LXXIV, 203). Tal intenção seria renovada, a 22 de janeiro de 
1889, quando o vereador Vicente Ferreira da Silva encaminhou propositura des-
tinada a desapropriar terrenos de Floriano Wanderley, a fim de aumentar a capa-
cidade de necrópole. Isso se deu com a assinatura da lei municipal nº 187, de 5 de 
dezembro de 1895, declarando de utilidade pública 70.625 m², anexos à herança 
daquele proprietário. Estabelecido compromisso de venda, coube ao testamentei-
ro Joaquim Antônio Leal concluir a transação pela importância de 35:312$500. 
A outra parte do espólio, por escritura lavrada a 17 de junho de 1895, passara ao 
imobiliário de Martin Burchard, num total de 207.000 m². A esses espaços, o 
capitalista helvético somou outros 360.000 m² correspondentes ao “Campinho” 
e obtidos ao conselheiro Joaquim Inácio Ramalho, barão de Ramalho, por com-
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promisso escritural de 17 de setembro de 1890. Toda essa vasta gleba, após lote-
amento e arruamento, deu origem ao bairro de Higienópolis, cuja história é bem 
capitulada por Maria Cecília Naclério Homem.

*

Embora bastante dividido desde a sua arrematação em 1779, o Sítio do Pa-
caembu, confrontante com o do Capão, deixou extensa área de terrenos exidos 
naquele ponto urbano, ora cheio de cerradões intervalados por veios d’água, ora 
espraiados em campos de macegas e de trechos roseteiros, ambientando a fauna 
de dasipodídeos (tatus) e de cervídeos. As matas emergiam do vale com tanta 
variedade botânica que se descobriram, durante a urbanização, não poucos exem-
plares de madeiras de lei. Toda essa natureza vegetal avançava sobre os espaços 
mais planos do Pacaembu de Cima para alcançar, a leste, os declives do espigão 
do Araçá e fundir-se com a arborização flexuosa e mais rala nas antigas terras de 
Fernão Dias.

Era por ali que se insinuava, precariamente, a dita estrada de Jundiaí, ou de 
Campinas ou, ainda, referida como “estrada geral” nas testadas de futuras datas 
de terra, designação variável e ao alvitre dos escrivães da Câmara. O caminho 
interiorano, elaborado no seiscentos e percorrido por almocreves e viajores, cheio 
de sangas, rieiras e borocotós nas quadras chuvosas, calcado e recalcado por cen-
tenas de cascos de muares e vacuns, partia de terras do general José Arouche de 
Toledo Rendon. Abeirado do primitivo tanque do Ouvidor e direcionado a rumo 
Oeste, cruzava longitudinalmente o vindouro solo de Santa Cecília e atravessava 
o Pacaembu do Meio até o pouso reiúno de Água Branca. Adiante, se sobrepunha 
ao caminho de Nossa Senhora do O’ e embicava para a Vila Formosa de Nossa 
Senhora do Desterro de Jundiaí, povoação existente desde 1615, tornada municí-
pio pala provisão de 14 de dezembro de 1655 e situada à margem esquerda do rio 
Jundiaí – na versão indígena “rio dos bagres”.

Em Documentos Interessantes (LV, 115) ressalta a informação, segundo a 
qual o capitão Eleutério da Silva Prado impedira a passagem pela estrada, nos 
espaços hodiernos da praça Marechal Deodoro. Ao tomar conhecimento do fato, 
o capitão-general Antônio José Franca e Horta, a 5 de julho de 1803, tomou pro-
vidências para a desobstrução do caminho. E rematou, filosoficamente, “é dever 
preferir o bem geral à comodidade de um particular”. Com o tempo, a estrada 
para Jundiaí, palmilhada pelos dois Anhangueras, alongou-se numa extensão de 
462 km, passando por Campinas, Mogi Mirim, Casa Branca, Batatais e Franca.

Luís D’Alincourt, oficial engenheiro em trânsito pela Capital, relata em 1818:

A poucos passos do Pico [referência ao Piques], para o lado di-
reito a rumo oes-nordeste tem princípio a estrada de Minas Gerais, 
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Goiás e Cuiabá; não distante está uma pequena ponte de pau, no sítio 
denominado Pacaembu; imediato passa-se o rancho e ribeiro Água 
Branca e estalagem do mesmo nome que é de gosto sertanejo ( Memó-
rias sobre a viagem do porto de Santos à cidade de Cuiabá, 277 ; obra 
escrita em 1825).

No ano seguinte, o forâneo Auguste de Saint-Hilaire aludiria a esse estacio-
namento:

acerca de meia légua da cidade encontra-se um rancho real (rei-
úno) – o da Água Branca – extraordinariamente cômodo para os via-
jantes que, em São Paulo, tanta dificuldade têm em encontrar aloja-
mento quanto nas outras povoações do interior do Brasil (Viagem à 
Província de São Paulo – 1819 , 164)

Teve tal importância a mencionada estrada que, na vereança de 14 de no-
vembro de 1851, se salientou propositura a respeito “sendo a estrada de Campinas 
uma das que mais vantagens e bons resultados oferece anualmente aos cofres da 
Província e em conseqüência dela ser extremamente freqüentada, não só pelos 
comerciantes desta Província [...], seria conveniente que esta Câmara indicasse ao 
Exmo. Governo da Província o lugar que junto desta Capital e o mais apropriado 
para a colocação de um rancho [...] ser o espaço compreendido entre o tanque do 
finado Arouche e o tanque do Teobaldo, devendo o rancho ficar mais perto deste. 
A abundância d’água, a facilidade de pastagens, muito espaço para a lida das 
tropas e outras circunstâncias vantajosas acham-se reunidas nesse lugar” (Atas 
XXXVII).

*

Notas Auxiliares

Na história de São Paulo reputa-se de suma importância o conhecimento 
dos topônimos e dos outros vocábulos de natureza tupi-guarani. Nesse sentido, 
seguindo a melhor extração etimológica, oferecem-se alguns comentários.

Tabanhuapuã – O indígena apreendeu a identidade da Vila de São Paulo, re-
cém-fundada, conferindo-lhe seu melhor entendimento: taba, aldeia – nhu, cam-
po – apuã/ puã, alto = aldeia do campo do alto Jeribatiba – Muitas alusões são 
feitas a este vocábulo que aparece pela primeira vez no registro da Câmara a 27 
de março de 1593 (Atas I, 457 –2ª. ed., 1967). De início foi nome atribuído ao Rio 
Grande cuja bacia hidrográfica formaria, muito mais tarde, a represa Billings. En-
tretanto, alguns historiadores com enfática autoridade fizeram crer por verdade o 
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que resultou como fruto de precária pesquisa e averiguação. E afirmaram ser o rio 
Pinheiros. Evidentemente, seria perfeita tal denominação não fora, em princípio, 
um acidente troponômico. Isso porque Jeribatiba tem como étimos yaribá, fruto 
em cacho, e tiba/tuba, grande quantidade. Portanto, dir-se-ia, melhormente, “rio 
Jeribazeiros”, nome atribuído à palmácea catalogada como Anencastrum roman-
sofilianum ou, ainda, conhecida como Cocoa coronata. O pinhão, também, fruto 
em cacho (pinha, penisco ou estróbilo) era conhecido como curi, daí curi + tiba, 
pinhais ou pinheiros, como sugere a primitiva designação da capital paranaense: 
Nossa Senhora dos Pinhais da Conceição de Curitiba. Sua presença configura a 
napeia paranaense, zona florística conceituada por Von Martius e formada por 
araucárias ou pinheiros-do-Paraná. Esta conífera era conhecida pelos naturais 
como taribá ,denominação genérica dos frutos que amadurecem em cacho.

O Visitador da Companhia de Jesus, o padre alentejano Fernão Cardim, que 
por aqui andou em 1585, escreveria: “há muitos pinheiros; as pinhas são maiores, 
nem tão bicudas como as de Portugal [...] e tanta abundância que grande parte 
dos índios do sertão se sustentam com pinhões” (Tratado da terra e da gente do 
Brasil, 314).

Sobressai, porém, o fato geográfico: o rio Jeribatiba é o mesmo rio Grande, 
distinto do rio Pequeno, que nascia na serra do Cubatão, atravessava o antigo 
município de Santo Amaro (freguesia em 1686) e, correndo de Oeste para Les-
te, desaguava no rio Pinheiros do qual era afluente (Dicionário Geográfico de 
São Paulo – IBGE – 1943). Outro rio, denominado Jerubatuba, tinha nascente 
na vertente oriental da serra de Paranapiacaba e, fluindo de Norte para Sudoeste, 
passava em frente a São Vicente, entre o morro da Diana e a serra do Quilombo, 
para desaguar, como os rios Pilões, Mogi e Quilombo, no lagamar de Santos, a 
anterior Iguaguaçu, a baia grande. Sua denominação indígena pode ser decom-
posta em ajuru, papagaio + iba, árvore + tuba, grande quantidade = ajuruibatuba 
= jurubatuba = arvoredo (frutífero) dos papagaios.

A 22 de maio de 1737, a Câmara emitiu o seguinte e categórico mandado: 
“Mandamos a Bento Pires de Oliveira apene a todos os moradores do bairro de 
Santo Amaro sem exceção de pessoa, e com eles e seus escravos vão ao Rio 
Grande do Caminho do Mar, – é o rio Jeribatiba – e depois de mandar consertar 
a ponte que está no dito Rio” (RAM LXVII, 124 – doc. n° 245).

Por sua vez, o contínuo labor da escrivania oficial, como fizera com outros 
topônimos, operou um erro quirográfico, confundindo Jeribatiba com Jurubatuba. 
E é com esta última denominação equívoca que se conheceu uma das proprieda-
des beneditinas vertidas ao patrimônio da Fazenda Nacional a 5 de julho de 1877, 
conforme escritura do 1° Tabelião de Notas de Filinto Lopes (livro de Tombo de 
São Bento, apêndice 287, 187). Foi ainda conhecido com ribeirão do Cavalheiro 
(o. c., 188) e é referencial na carta de sesmaria concedida ao ouvidor de Santos, 
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Amador de Medeiros, a 11 de junho de 1561, por mercê do capitão-mor Pedro 
Colaço Vilela.

Conclusão: o rio Pinheiros não é o Jeribatiba. Deveria ter, anteriormente, 
uma denominação primitiva quando, nos seus espaços vagueiros somente guaia-
nás tinham suas tabas. Registre-se que a primeira menção da Câmara à referida 
paragem é feita trinta e cinco anos após a fundação do colégio jesuítico: 7 de de-
zembro de 1589 (Atas I, 374) e alude ao conserto de ponte sobre o rio.

Emboçava – É um verbete tupi-guarani genuíno: açaçab ou mboaçá, enten-
dido como “passar um rio a vau” e que na vernaculização passou à mboaçaba, 
embiaçaba, umbiaçaba e, de presente, boaçava. Trata-se de região ao poente da 
vila, no rio Tietê, onde no século XVI se dispôs um baluarte para impedir a pe-
netração de índios contrários (Atas I, 393). Efetivamente, os carijós (mestiços), 
vestidos com peles de onça, destruíram (1590) a ermida de Nossa Senhora dos 
Pinheiros da Conceição, segundo a grafia do padre Fernão Cardim. Alguns do-
cumentos referem ao “rio Emboaçava”, nome que o antigo rio Anhembi adquiria 
naquele setor.

Araçá – O vocábulo nheengatú (falar bem, bonito) compõe-se de uáa, fru-
ta + eçá, olhos = uaaeçá = araçá = fruta com olhos, devido às manchas na pele 
da fruta. Arbusto do gênero Psidium, família das Mirtáceas e com muitas va-
riedades espalhadas pelo Brasil. Em São Paulo são conhecidas duas variedades 
abundantes: o araçá-piranga, intensamente vermelhos: o araçazeiro-do-campo, 
de coloração amarela.

Outra variante etimológica corresponderia a ara, alto ou dia + eçá, olhos/ver 
= araeçá = ver do alto/ver o dia.

Na aglutinação dos étimos, a fonologia portuguesa atribui o valor “x” lati-
no. Daí, resultou identidade com outro vocábulo – araxá – que significa vista de 
amplo horizonte ou panorama. Em termos topográficos, Araçá marca o ponto 
divisório das terras entre o Tietê e o Pinheiros, espaços dos contemporâneos bair-
ros do Pacaembu e Cerqueira César, reconhecidos pelo espigão da atual avenida 
Paulista.
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C A P Í T U L O  2

Os espaços organizados:  
bairro nasce no Arouche

O imemorial tanque do Arouche era o represamento de águas efluentes das 
embeiradas do caminho de Pinheiros (rua da Consolação). Deslizavam por entre 
as hodiernas ruas Rego Freitas e Amaral Gurgel e se acomodavam pelo lado es-
querdo da rua Bento Freitas. Com a cota de 740,739 metros ao nível do mar e com 
mais de 500 m² de superfície servia aos parcos moradores água límpida e potável. 
Nos seus contínuos e periódicos transbordamentos insinuara um córrego eferente, 
desenvolvido entre as antigas ruas D. Maria Teresa (segmento da hodierna aveni-
da Duque de Caxias) e a rua da Alegria (Sebastião Pereira), na direitura da coeva 
Frederico Steidel, obrigando os eventuais passantes a utilizarem pequena ponte. 
Em continuação, atravessava a rua de São João, ao tempo apenas uma azinhaga, 
e a posterior rua Helvetia (1886). Outra vez, essa corrente líquida demorava uma 
pequena lagoa, anos depois dessecada, entre alamedas Nothmann e Glette. Com 
a repleção motivada pelas chuvas liberava vazamento e escorria adiante para for-
mar o córrego do Carvalho. Outros veios defletiam à direita, aceitavam o tênue 
fluxo de regatos e, ao se unirem, estacionavam no tanque existente em terrenos 
do sargento-mor Manuel Caetano Zuniga, espaços reconhecidos como praça das 
Alagoas (1813) e, modernamente, largo do Paiçandu.

Porção territorial do secular Capão, no correr dos anos, a área acabou na 
posse dos Arouche, tendo à frente a figura patriarcal do mestre-de-campo Agos-
tinho Delgado Arouche, nascido em Araçariguama (em tupi, comedouro dos tu-
canos) em 1720. Ele e seus onze filhos – quatro varões e sete mulheres - residiam 
em 1766 na “rua que principia no Pateo do Colégio the o Procurador da Fazenda 
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Real” e eram proprietários de fazendas e terrenos em diferentes setores da cidade. 
Em 1780, os espaços do tanque, alcançados no desenvolver do beco do Mata-
Fome, já eram referidos como praça do Ouvidor, provavelmente denominação de 
remota lembrança à atuação do primeiro magistrado, Antônio Luís Peleja, nome-
ado a 1º de setembro de 1699.

Na seqüência temporal, o coronel José Arouche de Toledo Rendon regu-
larizou os espaços de sua chácara, construiu ampla moradia e plantou cerca de 
40.000 pés de tea sinensis. Três variedades trazidas por um amigo do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Tempos depois, acumulando cargos, como o de ins-
petor da demarcação de terras, resolveu ampliar parte de sua propriedade. Avan-
çando a rumo Norte sobre terras devolutas do Anhangabaú de Cima, estendeu 
o empreendimento adiante da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Santa 
Ifigênia, recentemente elevada à categoria de freguesia. As providências foram 
o aplainamento dos terrenos, ações de agrimensura realizadas com o concurso 
do engenheiro, coronel Daniel Pedro Müller, e alguns arruamentos. Restaram, 
contudo, trabalhos em terras vizinhas e confinadas ao Morro do Chá e, na época, 
pertencentes ao comerciante e Familiar do Santo Ofício (carta de 1770) brigadei-
ro Francisco Xavier dos Santos e sua mulher Maria Teresa Vitória da Silva. Esses 
espaços, em arcifínio com o ribeirão Anhangabaú, constituíam a data de terra, 
obtida a 26 de outubro de 1726, pelo seu antepassado Luís Rodrigues Vilares 
(Datas IV, lvi, 172) legada em herança em 1764.

Toda essa empresa de muito eminentemente particular e de objetivos mili-
tares, mas com assentimento da Câmara, viria a constituir-se, em princípios do 
século XIX, no que se consagrou chamar de “cidade nova”, designação inserta, 
pela primeira vez em ata a 19 de fevereiro de 1814 (Atas XXI, 433). Entretanto, 
somente uma documentação tardia confirmaria os motivos de tais modificações e 
arruamentos em chãos daquela banda ocidental da cidade e à sinistra do vale do 
Anhangabaú. Testemunho destas asserções e o motivo da regularização territorial 
estão expressos em ofício do coronel Toledo Rendon dirigido à Câmara em data 
de 6 de agosto de 1811 nestes termos:

Por não haver dentro desta cidade nem nos seus subúrbios uma 
praça em que se possa disciplinar os milicianos por brigadas, tomei 
a resolução de fazer desterrar e aplainar a Praça denominada da Le-
gião, a custa dos milicianos desta cidade que voluntariamente querem 
para isso concorrer com porção módica. Esta dita Praça foi por mim 
demarcada quando por ordem desse Senado retalhei, arruei e demar-
quei a Cidade Nova. Então lhe pus o nome de Praça da Legião, na es-
pera de que este Corpo com sua gente a procurasse para os exercícios 
das suas três armas.
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No dia 11 do mesmo mês, em sessão de vereança determinou-se “que na pri-
meira Câmara se assinaria o dia para se proceder a vistoria nas terras que pede no 
seu ofício o coronel geral de milícias contíguas à Praça da Legião, e que então se 
deliberasse sobre a sua representação” (Atas XXI, 230). No dia 29 seqüente, o es-
crivão João Nepomuceno de Almeida remeteu cópia ao coronel das decisões toma-
das pela Câmara no dia anterior, referendou o ofício e acresceu estas ressalvas:

porém que como elas [praças] se não podem realizar senão pelo 
decurso dos tempos futuros pode ele coronel inspetor utilizar-se ao 
presente do mesmo terreno, que abrange dois quarteirões para as 
evoluções militares que pretende, aplainando-o se quiser para esse 
fim, contanto porém que fique sempre existindo os marcos que neles 
se acham para a perpétua memória, a fim de que em tempo algum os 
Milicianos se possam chamar à posse e reputar como próprio da Pra-
ça primeira o terreno para esta Câmara, e o outro que foi conferido 
ao capitão Francisco Compton Delboux cuja data julgam, e hão por 
devoluta e incorporada aos próprios da Câmara, visto se não ter feito 
nela benefício algum no tempo que foi aprovado. Determinou-se mais 
que a tropa da Legião por não se ter servido do terreno que lhe foi con-
cedido para formar a sua Praça e dever-se ao cuidado dos Milicianos 
o seu arranjamento, a aplainação ficasse a mesma praça de hoje para 
sempre denominando-se a – a Praça dos Milicianos ( Atas XXI, 242).

*

É de estranhar que empresa de tal monta não tivesse registro, mesmo tosca-
mente, riscado num enunciativo cartográfico, ainda mais, levando-se em conta o 
zelo do culto e diligente militar. O ilógico aparente do fato, legado à imaginação 
dos pósteros, envolve justo reparo. Isso porque as primeiras doações de terras na 
“cidade nova” mencionam ruas como Torta, Franca, do Gabriel, das Oliveiras, 
Alambari, da Artilharia ou Córrego Seco e não há como identificá-las. Talvez, 
resvalando em suposição, viessem a servir de orientação para outras de futura e 
diversa nomenclatura.

Esse vazio documental, respeitante à determinação do novo espaço físico e 
de convívio humano, é corroborado pela circunstância mesma do esquecimento 
por parte de viajantes estrangeiros ou de memorialistas, mais estimados em ava-
liar aspectos urbanos naquele recuado pretérito e as coisas da sociedade paulista-
na reunida no quase insulamento interfluvial da cidade velha.

*
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A “cidade nova” estava mais próxima do Anhangabaú de Cima e era atin-
gida, superando-se a enfesta do Piques, ao tempo de construção do Paredão 
(1808), pelo dito beco do Mata-Fome (agora, rua Araújo) na direcional do Cam-
po/largo dos Curros, paragem registrada a 5 de janeiro de 1799, pois ali se 
realizavam, em descampado, o “curro das festas reais”. Posteriormente, com a 
construção de redondel, feriram-se corridas de touros e cavalhadas. Mais adian-
te, à direita pelo caminho de Pinheiros, abrira-se o beco do Curro, transforma-
do em contínua serventia das tropas de muares vindas do Sul, em demanda do 
Oeste interiorano pela estrada de Jundiaí definida nas proximidades do tanque 
do Arouche.

Nesse novo setor acrescido à área citadina habitável, a Câmara começou pela 
dispensação de datas de terra e, a seu próprio juízo, configurou-o como “bairro 
do Arouche”. Com a natural expansão, tais concessões avançaram, pelo eixo da 
estrada, sobre o solo que delimitaria a paragem de Santa Cecília, tacanho núcleo 
populacional resultante de petições de moradores e vizinhos do Arouche interes-
sados no erguimento de uma ermida.

André de Mota de Carvalho, a 12 de dezembro de 1807, solicitou terras 
com testada “na rua que vai de Santa Ifigênia para a Senhora Consolação e que 
se acham devolutas” (Datas VI, 12). Nesse registro mencionam-se três ruas: das 
Oliveiras, São Joaquim e Torta, esta ligando Santa Ifigênia com a Consolação.

Que ruas seriam essas?
No primeiro mapa da cidade, elaborado por Rufino José Felizardo Costa 

(1810) não existem anotações para identificá-las. Nas subseqüentes elaborações 
cartográficas a omissão é total e, a exemplo de tantas e antigas referências viárias, 
desaparecem na memória. A petição de André da Mota, entretanto, patenteia a 
existência de duas futuras freguesias: a de Santa Ifigênia, constituída a 21 de abril 
de 1809, e a da Consolação com a lei nº 33 de março de 1870. Mas, em contra-
partida induz à crença de que o arruamento da “cidade nova” é bem anterior aos 
documentos oficiais escritos em 1811.

*

A Câmara, ao atender solicitações, concedeu datas terra em o novo setor 
urbano. As principais se declinam cronologicamente:

Padre Joaquim de Oliveira Castro – 24 fev.1808

“dezenove braças [41,80 m[ de frente que fica para a rua das 
Oliveiras com seus fundos competentes até fazer frente para a travessa 
do Campo do Arouche e de outro com o capitão José Ferreira Prestes” 
(Datas VI, 15).
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Capitão José Ferreira Prestes – 26 mar. 1808

“que para fazer edificar uma morada de casas se lhe faz preciso 
que lhe conceda uma data de terra de trinta braças [66m]” (Datas 
VI, 23).

Dionísio Areopagita da Mota – 26 mar. 1808

“quarenta e sete braças e meia [104, 50 m] de terras que fica para 
a Praça da Legião com seus fundos competentes até fazer frente para 
a rua Alambari, partindo de um lado para a rua da Artilharia, e de 
outro para a rua do Arouche” (Datas VI, 25).

Nota – O contemplado era boticário em 1822, segundo informa Afonso An-
tônio de Freitas (Tradições e reminiscências paulistanas, 102 – Paulística). Era fi-
lho do cirurgião Vicente Pires da Mota e pai do padre Vicente Pires da Mota, juiz 
de paz de Santa Ifigênia, conselheiro e, por duas vezes, presidente da Província 
de São Paulo (de 10 outubro de 1848 a 27 de agosto de 1851 e de 16 de outubro de 
1862 a 3 de fevereiro de 1864), além de diretor da Academia de Direito, por decre-
to de 30 de janeiro de 1865 até 30 de outubro de 1882, data do seu falecimento.

José Fernandes Ferreira Prates – 2 abr. 1808

Confrontações: esquerda, Joaquim Manuel de Oliveira e Castro; 
direita, rua Azevedo: fundos, travessa do Arouche; testada, rua das 
Oliveiras; metragem, nihil – Registro no livro 180, Diretoria do Pa-
trimônio.

Capitão-general Antônio José de Franca e Horta – 7 mai. 1808

“lhe concedemos o terreno que fica adiante do aterrado deno-
minado da Bula [sic] e limitado pelas ruas denominadas da Alegria 
[atual Sebastião Pereira], Franca e do Gabriel e por detrás com os 
valos do falecido Gabriel Antunes da Fonseca, cujo terreno tem testa-
da para a rua da Alegria cem braças craveiras [220 m] contadas de 
canto a canto; na rua do Gabriel duzentas e quarenta e nove braças 
[547,80m] e na rua Franca cento e cinqüenta e seis braças [343,20 
m], ficando o dito terreno fechado pela parte de trás com os valos da 
chácara acima mencionados” ( Datas VI, 30/31).

Nota – Franca e Horta foi o 15º governador da Capitania de São Paulo, de 
10 de dezembro de 1802 a 31 de outubro de 1811. Teve um governo agitado, mas 
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operoso. Construiu os Hospitais Militar e dos Lázaros; criou a Aula de Cirurgia; 
assistiu na Santa Casa de Misericórdia; construiu caminhos; em 1803, promoveu 
recenseamento sobre nascimentos, casamentos e óbitos, além de outros melhora-
mentos.

Gabriel Antunes da Fonseca foi um dos três arrematantes do Sítio do Paca-
embu, em outubro de 1779.

Coronel José Arouche de Toledo Rendon – 13 mai. 1808

”cujo terreno é limitado de um lado pela rua Franca, e de outro 
pela rua da Alegria com fundos até os valos do cercado do coronel 
Francisco Xavier Santos [...] a saber, na rua Franca tem cento e ses-
senta e quatro braças [360,80 m] contadas desde a borda do Tanque 
até o ângulo que forma a dita rua com a da Alegria, e nesta tem oitenta 
e duas braças [180,40 m] contadas desde o dito ângulo até o lugar 
onde a dita linha de arruamento encontra em ângulo agudíssimo [...] 
estar o sobredito terreno demarcado com marcos grandes e medido 
pelo arruador do Conselho na presença do juiz almotacel, o alferes 
José Joaquim de Vasconcelos” (Datas VI, 32/33).

Tenente-coronel Joaquim José de Morais Abreu – Terras não cultivadas pelo 
capitão-general Antônio José de Franca e Horta – 18 ago. 1821

“damos e concedemos sem prejuízo de terceiros o sobredito ter-
reno na forma indicada, o qual se acha limitado pelas rua Alegria, 
onde tem cem braças craveiras [(220 m], contadas de canto a can-
to; pela rua do Gabriel onde tem duzentas e quarenta e nove braças 
[547,80 m], e pela rua Franca onde tem cento e cinqüenta e seis bra-
ças [343,20], ficando o dito terreno fechado pela parte de trás com os 
valos da chácara do Gabriel Antunes da Fonseca” (Datas VII, 63).

Nota – O beneficiário tinha 35 anos de idade, quando participou, como co-
ronel de Cavalaria, da Bernarda de Francisco Inácio (23 de maio de 1822). Como 
conseqüência seria deportado para o Rio de Janeiro.

Francisco Alves Pereira – 26 out.1825

“trinta braças [66 m] de frente com os fundos competentes”. O 
general Toledo Rendon, inspetor dos terrenos da “cidade nova”, ofi-
ciou-se à Câmara nestes termos: “O terreno que pedem Gabriel Alves 
Pereira e Francisco Alves Pereira está adiante dos últimos muros da 
minha chácara com face para uma delineada rua denominada da Ale-
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gria e que termina no Campo do mesmo nome. Todo esse terreno foi 
arruado e demarcado na ocasião da partilha da Cidade Nova e me 
parece que foi dado ao já falecido sargento-mor Francisco de Paula 
Martins [...] e que nunca ali se fez benefício algum” Na página 121, 
datas VII, lê-se o auto de vistoria procedido pela Câmara “no lugar 
chamado a Cidade Nova, entre as ruas do “Pacahimbu” (futura Ma-
ria Antônia – Avenida Higienópolis), rua Franca, e da Alegria [...] e 
por ele foi dito que era nesse tempo em que ele pedia por data trinta 
braças [66 m] de frente para a rua da Alegria com fundos competen-
tes, principiando do canto que faz a dita rua com a rua Franca que é 
debaixo para cima”

Joaquim Teobaldo Machado – 11 mar. 1826

“lhe seja concedido uma sorte de terras que em outro tempo foi 
concedido ao já falecido cônego Lescura Banher na rua chamado do 
Gabriel, que parte com o coronel Joaquim José de Morais Abreu, por 
outro lado com a data do sargento-mor José Manuel da Luz, e pela 
parte de baixo com a praça da Alegria [...] alinhar o terreno medindo 
pela frente setenta e cinco braças [165 m], do lado direito cinqüenta 
e sete [125, 40 m], o do lado esquerdo cinqüenta e quatro braças [...] 
[165 m], principiando a demarcação do lado direito do canto fronteiro 
ao da dita data do coronel Joaquim José de Morais Abreu, aonde prin-
cipia a rua Gabriel Antunes e acabando ao barranco do Córrego Seco 
faz ângulo com a linha do lado esquerdo, seguindo a qual finaliza com 
a linha dos fundos em cujo lugar entesta com a dita rua de Gabriel 
Antunes e confronta pela frente com a dita rua do Córrego Seco e pelo 
lado direito em parte com o Campo da Alegria” (Datas VIII, 49/50 
–datas vol. 180, 12 – Diretoria do Patrimônio).

Nota – O capitão Joaquim Teobaldo Machado de Vasconcelos formou-se na 
primeira turma da “aula de cirurgia”, em 1804. Bernardista como o irmão Fran-
cisco Álvares Machado de Vasconcelos foi, por ordem do governo Feijó, deporta-
do para Pindamonhangaba.

A descrição desta data, por muito pormenorizada, se mostra bastante 
confusa.

Antônio Pádua Lisboa – 7 jul. 1834

“pedindo na estrada que vai para o O’, adiante do Tanque do 
Arouche aonde o suplicante apontar na ocasião da vistoria” ( Datas 
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XI, lviii, 93). Também, a Domingos José de Andrade, adiante do Tan-
que do Arouche (Atas XXVII, 436).

Ana Margarida Rodrigues de Toledo Arouche – 16 jun. 1838

”data de terra junto a sua chácara sita no Campo do Marechal” 
(Atas XXXI, 10). A Câmara, porém, ressalvou que “o terreno pedido 
não deve ser convertido em propriedade particular porque presta uti-
lidade pública a quem transita na estrada que vai para Nossa Senhora 
do O’, em cuja margem está” (Atas XXXI, 80/81).

Nota – Na mesma data, o tenente-coronel Pedro Taques de Almeida Al-
vim viu rejeitado o seu pedido de terras na praça da Alegria, configurado 
em 85 braças (187 m) de comprimento por 70 braças (154 m) de largura, por 
que tal concessão implicaria em ocupação de área de utilidade pública (Atas 
XXXI, 11).

Coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo – 20 nov. 1849

“uma data em terreno existente na frente de sua chácara deno-
minada das Palmeiras no Pacaembu”. A Câmara, concedeu-lhe 10 
braças de frente e 10 de fundo ( 22m), 64 braças de comprimento (140, 
80 m) do lado direito e 65 braças ... (143 m) do lado esquerdo, sendo 
neste lado em confrontação com a data de Américo Brasílio Pacheco” 
( Atas LXIII, 37).

Daniel Senra Cardoso –20 nov. 1849

“em frente da chácara do coronel Antônio Leite com 10 braças 
de frente e 10 de fundo [ 22 m] ; 86 braças de comprimento [189, 
20 m] de ambos os lados, confinando pela frente com a estrada de 
Jundiaí [ é a mesma antes referida como de Nossa Senhora do O’] 
pelo lado direito com o corredor da antiga estrada do Pacaembu 
[atuais rua Maria Antônia e Avenida Higienópolis]; pelo lado es-
querdo com terras devolutas; e pelos fundos com os valos da chá-
cara do coronel Lobo”. Essa doação correspondeu a uma área de 
4.162,40 m².

Nota – No mesmo dia, com iguais dimensões, concedeu-se data a Luís Fran-
cisco da Silva, confrontando pelo lado esquerdo com Severino da Rocha Penteado 
( Datas XV, 100 e ss.)
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Elias José Martins Cunha – 30 set. 1851

Confrontações: esquerda, Joaquim Leite Ferreira de Melo; di-
reita, Vicente André; fundos, chácara Arouche; testada, estrada geral 
(Jundiaí); metragem, 2.178 m2; bairro, Arouche, e registro, Diretoria 
do Patrimônio, livro 182.

Joaquim Leite Ferreira de Melo – 30 SET 1851

Confrontações: esquerda, Elias José Martins Cunha; direita, Jo-
aquim José Gomes; fundos, Chácara Arouche; testada, estrada geral; 
metragem, 2.178 m²; bairro, Arouche, e registro, Diretoria do Patri-
mônio, livro 182.

Vários peticionários – 7 mai.1852

Nesta data concederam-se dadas de terreno da estrada de Jun-
diaí/Campinas, fronteiros à chácara do coronel Antônio Leite Pereira 
da Gama Lobo, a Feliciano Fernandes Lima, Manuel Antônio da Sil-
va, Elesbão Pedro de Toledo, Benedito Antônio Rosa, Felisberto José 
e Francisco Borges todas com metragem de 10x30 braças (22 x 66 m = 
1452 m²) e confrontando entre si (Datas XVI, 115).

Vários peticionários – 3 fev. 1859

A Câmara outorgou dadas de terra em diversos trechos da estra-
da de Jundiaí/Campinas, contemplando Antônio Benedito de Oliveira, 
Paulo Delfino da Fonseca Joaquim José Ramalho, Joaquim Mariano 
da Silva, José Antônio de Barros, José Teodoro de Barros, Generoso 
José Felix e Maria Rosa de Jesus.

A estas se somaram outras 95 dotações, incluindo aquela concedida a Fran-
cisco José Leite da Gama Lobo (Datas XVIII, 10).

Vários peticionários – 2 abr. 1860

A Comissão de Terras da Câmara aprovou, nesta data, concessão 
de terrenos a Joaquim Alves de Almeida, Joaquim Antônio Leal, Fran-
cisco Antônio de Araújo, Vitorino Jorge Ribeiro, Maria Amália Chaves 
e Maria Luísa Chaves (Datas XIX, 25 a 27).

Nota – Em junho, o mesmo organismo da Municipalidade informaria a mui-
tos solicitantes não existirem mais terrenos devolutos nas Palmeiras, denominação 
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genérica daquele setor urbano e, algum tempo, depois reconhecido como bairro. 
De acordo com a resolução dos poderes municipais, visando a descentralização 
populacional, as concessões se dispuseram para os setores do Campo Redondo 
(Campos Elísíos), Mooca, Tatuapé e Lavapés (Cambuci).

Henrique Pupo de Morais – 30 ago. 1860

Confrontações: esquerda, nada consta; direita, idem; fundos, es-
trada de Campinas; testada, rua América; metragem, nada consta, e 
registro, Diretoria do Patrimônio, livro 182.

Igreja de Santa Cecília – 27 set. 1860

A Câmara recebeu um requerimento, constante de vinte e uma 
assinaturas de moradores na Freguesia de Santa Ifigênia, expresso em 
termos de solicitação: “e que desejando construírem um templo à San-
ta Cecília têm eles em vista um terreno sito no largo além do tanque 
do Arouche entre a rua América e a estrada de Campinas, pedindo 
se lhes dê o mencionado terreno que se ache devoluto, a fim de nele 
construírem o mencionado templo” (Atas XLVI, 188).

O abaixo-assinado, entregue à Comissão Permanente, teve resposta a 7 de 
março de 1861: “em atenção ao que expõe Henrique Pupo de Morais e outros mo-
radores no Arouche, pedindo terreno entre as casas daquele suplicante e a rua da 
Alegria para a construção de um templo à Santa Cecília, é de parecer que seja de-
ferido. Porém, como parte desse terreno já está benfeitorado por João de Almeida 
e Melo, se lhe conceda terreno correspondente aquele na parte do quarteirão, pelo 
lado do oitão da casa de Francisco Inácio das Chagas, deixando entre a casa deste 
o terreno que se conceder a Azevedo [sic] e Melo o espaço de 50 palmos [5,50 m] 
para uma travessa que seguirá da Estrada de Campinas a rua da América” (Atas 
XLVII, 55 – Datas XIX, 21).

Joaquim Floriano Wanderley – 28 out. 1860

Confrontações: esquerda, Pedro Carlos Oliva; direita, João Car-
los Oliva; fundos, nada consta; testada, idem; bairro, Arouche.

Damásio Nogueira de Sá – 10 jun.1861

“uma extensão de 15 braças e 2 palmos [33,50m] por um lado; 
12 braças e 6 palmos [27,80m] por outro; 9 braças e 5 palmos [21m] 
por outro, e 14 braças e 8 palmos [32m], por outro, devendo-se deixar 
o pequeno resto de terreno para um largo que é conveniente ali deixar-
se” (Atas XLVII, 114).
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Sebastião José Pereira – 13 set. 1880

Confrontações: esquerda, Veridiana Valéria da Silva Prado; di-
reita, Maria Angélica Pereira; fundos, nada consta; testada, rua Pa-
caembu (rua Maria Antônia – avenida Higienópolis); metragem, 1285 
m2 , e registro, Diretoria do Patrimônio, livro 180.

Maria Angélica Pereira – 13 set. 1880

Confrontações: esquerda, Sebastião José Pereira; direita, Maria 
da Gloria Pereira; fundos, nada consta; testada, rua Pacaembu; me-
tragem, 1285 m², e registro, Diretoria do Patrimônio, livro 180.

Brasília Isabel Neto – 3 dez. 1880

Confrontações: esquerda, rua aquém das Palmeiras; direita, Ma-
ria Angelina Neto; fundos, Chácara Airosa; testada, rua que vai para 
a Consolação; metragem, 1.200 m2, e registro, Diretoria do Patrimô-
nio, livro 180.

A menção das outorgas de sortes de terra, conquanto formalizadas à manei-
ra de cadastro, se revela como sugestivo complemento historiográfico. Positivam 
elas a ocupação de espaços em um novo setor urbano, embora muitos dos be-
neficiários declinem para o anonimato depois de representarem um contingente 
humano constituinte do embrionário núcleo populacional. Assim se relacionam 
nomes distinguidos com dotações oficiais, outros aparecem e surgirão para con-
cretizar o assentamento bairrístico.

Interessante, contudo, é que o povoamento dessa porção citadina operou-se, 
a exemplo do vizinho bairro da Consolação, ao longo do eixo viário da estrada 
geral – designação atribuída a todos os caminhos de interiorização –, onde o 
extremo Oeste da cidade se definiu pela propriedade do brigadeiro Gama Lobo 
alteada sobre o vale do Pacaembu.

De outro modo, a dispensação de datas de terra faz pressupor as necessá-
rias condições para a urbanização, porém não esconde o evidente fato de uma 
sociedade ainda tutelada pelo poder municipal e que, com a lei de 1828, ficou 
mais tolhido para patrocinar desenvolvimentos. Mesmo assim, sob o fluxo do 
senso comunal e de certo indumento religioso, reagindo às dificuldades do meio, 
o futuro bairro de Santa Cecília se prepararia para escrever a sua própria história, 
acelerando a participação na orgânica da cidade.
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C A P Í T U L O  3

O destino de uma chácara 
denominada das Palmeiras

Na história paulistana assinala-se a existência de algumas propriedades 
com o nome de Palmeiras. A primeira menção aparece num termo de afora-
mento (Datas IV, LXXIII, 231 e ss.), datado de 5 de maio de 1732, concedido 
pela Câmara à viúva Ana do Canto e Almeida. Situava-se o Sítio das Palmeiras, 
segundo o texto documental, “por hum dos lados o rio Anhangobahy ate o Hyacu 
salva a estrada geral”. A mesma propriedade é outra vez mencionada no traslado 
de escritura que seria tornada sem efeito a 7 de maio de 1783. Aí se relacionam 
como antigos proprietários Escolástica de Toledo (falecida); coronel Francisco 
Pinto do Rego, seqüente arrematante e, naquela data, o capitão Joaquim José 
Pinto de Morais Leme, que a venderia ao Mosteiro de São Bento pela importân-
cia de 800$000rs.

Nuto Sant’Anna (São Paulo Histórico II, 284, 289 e 318) alude ao capitão 
Joaquim Floriano de Toledo como proprietário de uma chácara com igual de-
nominação. Efetivamente, em 1827, consta do maço 5, Cartório do I° Ofício 
Civil, hábil documento de comprovação: “dizem o capitão Joaquim Floriano 
de Toledo e sua mulher Inácia Xavier Pinheiro de Godoi que estando eles su-
plicantes de posse pacífica há muitos anos por si e seus antepassados da Xacra 
denominada das Palmeiras, sita na rua detrás do Mosteiro de São Bento que se-
gue para o Convento de Nossa Senhora da Luz [...] que os suplicados Joaquim 
José Pinto de Morais e sua mulher Policena Custódia de Morais Lara sejam 
citados para virem jurar” .
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Chácara das Palmeiras foi, também, próprio do brigadeiro Manuel Rodri-
gues Jordão (1781-1827) e solo onde se proclamou a Independência do Brasil. De 
conformidade com o registro paroquial da Sé efetuado pelo vigário Marcelino 
Ferreira Bueno em 10 de Dezembro de 1855, a referida propriedade pertencia ao 
herdeiro Amador Rodrigues de Lacerda Jordão, futuro barão de São João do Rio 
Claro. Seus limites eram pelo lado da cidade, o ribeirão Ipiranga; de outro, o rio 
Tamanduateí; por outro, o ribeirão Moinho Velho e, de outro, o caminho de San-
tos ou Estrada Velha. Nela “oito metros pela margem esquerda, posicionaram-se 
marcos comemorativos do feito. Fixando o exato local do acontecimento de 7 de 
setembro de 1822” (Ata da Câmara de 5 de setembro de 1825 e relato de Afonso 
Antônio de Freitas – Tradições e reminiscências paulistanas, 122 e ss.). Esses 
marcos destinaram-se a balizar o lugar reservado à elevação de futuro monumen-
to, segundo o texto da lei provincial nº 515, de 18 de abril de 1855, assinada pelo 
presidente José Antônio Saraiva.

Também no século XX (1913), com registro no Cartório do 2º Ofício de 
Imóveis, outra propriedade com o nome de “Palmeiras” existia na Freguesia do 
O’, pertencente a Artur Guedes de Oliveira.

A formação da Chácara das Palmeiras, estabelecida em contigüidade com 
o Pacaembu de Cima, além de terras compradas em hasta pública, deve-se à ob-
tenção de sucessivas datas concedidas a Antônio Leite Pereira da Gama Lobo. 
Coronel do 1º Regimento de Cavalaria Miliciana, assumiu o comando da Guarda 
de Honra do príncipe-regente no histórico episódio às margens do Ipiranga. Após 
a declaração, acompanhou D. Pedro até o Rio de Janeiro onde permaneceu até 
1831, por ocasião da abdicação do imperador. Voltando a São Paulo, atuou como 
membro da Assembléia Provincial, legislatura de 1837-1839, aproveitando para 
desenvolver a sua distante chácara. Casou-se com Ana Rita dos Prazeres Abelho 
Fortes, filha de Francisco Leandro de Toledo Rendon, irmão do general Toledo 
Rendon. Teve uma filha, Maria Miquelina, que se casaria com seu primo-irmão, 
Francisco José Leite Pereira da Gama Lobo.

Em 3 de abril de 1848, o coronel Gama Lobo, em requerimento enviado à 
Câmara, afirmou possuir terreno junto à chácara do finado desembargador da 
Relação de Pernambuco, Rodrigo Antônio Monteiro de Barros ( morto em São 
Paulo, em 28 de fevereiro de 1844), situada defronte ao Recolhimento da Luz. 
Dizendo-se proprietário de uma chácara no Pacaembu (sic) pretendeu a troca, 
salientando “que tem em frente uma pequena porção e cede por este aquele que 
existe em frente ao seu” (Atas LXII, 85v. ms – Datas 1837/1850, 103).

Com o seu falecimento a 12 de junho de 1856, a chácara, já conhecida como 
“das Palmeiras” passou a seu sobrinho Francisco que acresceu o patrimônio com 
outras sortes de terras, aumentando a área para quase 25 alqueires, ou 560.000m². 
Boa parte desses espaços eram matas que ascendiam do vale do Pacaembu e se 
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estendiam sobre o solo menos acidentado na confrontação leste com espaços da 
chácara do Arouche. Entre outras benfeitorias, adequadas aquela habitação rural, 
dispôs em aléia vários exemplares da palmeira real (Oreodoxa regia), melhor 
caracterizando o nome da propriedade.

Em 6 de maio de 1856, cumprindo obrigação estatuída pela lei n° 601, de 18 
de setembro de 1850, ofereceu, de próprio punho, sucinta descrição ao registro 
paroquial de Santa Ifigênia, contida nestes termos:

Eu abaixo assinado resido numa chácara no Campo Redondo 
[sic] denominada PALMEIRAS, pertencente a meu tio cel. Antônio 
Leite Pereira da Gama Lobo, a qual comprou parte ao desembargador 
Joaquim José Pacheco, e parte ao brigadeiro Joaquim José de Morais, 
e parte arrematou em praça, a qual por um lado divisa com a rua Ale-
gria e divide com a chácara de Bento José Martins, e cercada de valos 
que a separa da rua que sobe do Pacaembu para Consolação; faz 
frente cercada de taipas com a estrada que vai da cidade para Cam-
pinas até a chácara do alferes Campos, com quem divide, por valos, e 
assim com o terreno de José Barbosa e dele até o córrego que esta na 
saída da rua Alegria, divisa com a mesma estrada que vai para Cam-
pinas (Registro nº 150 – acervo do Setor de Documentação Histórica 
– Museu Paulista – USP – ref: Freguesia de Santa Ifigênia).

Nota – A 25 de outubro de 1849, Joaquim José Pacheco recebeu data de 
terra na estrada de Campinas (Datas 1837/1850, 104); o brigadeiro Joaquim José 
de Morais Abreu deteve, a partir de 18 de agosto de 1821, a posse de terras antes 
conferida ao capitão-general Antônio José da Franca e Horta.

Pelas citações, percebe-se quanto era imprecisa a localização da “chácara 
das Palmeiras” ora no Pacaembu, ora no Campo Redondo, o que justifica a ampli-
dão de espaços não delimitados oficialmente.

Após alguns anos de desfrute, Francisco José Leite Pereira da Gama Lobo 
vendeu (1868) o imóvel campestre e retornou a Portugal onde faleceu em abril de 
1876. Comprou-a o médico alemão Frederico Borghoff, que se dispôs a incremen-
tá-la com novas benfeitorias. Porém, em razão da tumultuada questão da trans-
ferência do matadouro do Humaitá, construído por Aquiles Martin D’Estadens 
(1853), e as correntes notícias sobre situá-lo naquelas paragens, alteraram-se as 
disposições do novo proprietário.

Em 15 de março de 1872, de próprio punho e tinta violeta, oficiou-se a Câ-
mara, oferecendo a sua chácara para aquela finalidade. A proposta foi acompa-
nhada de canhestro esboço da posição topográfica e recolhida em Papéis Avulsos 
(1872 – volume I, 247), redigida nestas expressões:
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Os proprietários da Chácara das Palmeiras, o dr. F. Borghoff 
e sua mulher d. Júlia Borghoff, querendo vender a dita sua chácara 
vêm pôr à disposição da Ilma. Câmara desta Imperial Cidade de São 
Paulo, visto que a Ilma. Câmara está procurando umas terras para 
certo fim.

1º - Os proprietários oferecem a Chácara como está, com edifí-
cios, colheitas, etc., mas sem criação e mobílias pelo preço de quator-
ze contos de reis.

2º - também vendem parte dela v.g. um pedaço que vários mem-
bros da Ilma. Câmara já a um par de dias foram ver.

Este pedaço, confrontando num lado de frente com as terras da 
mesma chácara das Palmeiras, com uma extensão de trezentas braças, 
mais ou menos; num lado, com as terras dos srs. Lobo e Melo; no fun-
do, com a estrada que segue para a Consolação, e no outro lado com 
o córrego que, sendo divisa, não fica pertinente aos compradores. Este 
terreno, que para o fundo tem 200 braças, vem a ter, então, 60.000 
braças quadradas [ 290.400m2 ] ou 12 alqueires de terra.

Os proprietários venderão, em princípio, cortes para chácaras 
a razão de 900 réis a braça quadrada; mas como os terrenos, mesmo 
nos arrabaldes da Capital estão além do seu valor antigo, oferecem 
agora este terreno à Ilma. Câmara pelo preço da décima parte, isto é, 
por noventa réis a braça quadrada, querendo a Câmara ter a bondade 
de mandar medir pelo seu engenheiro o dito terreno, à sua custa, como 
também pagar as despesas da escritura, etc. – Chácara das Palmeiras 
– 15 de março de 1872 – Dr. Borghoff – NB – O terreno tem muito 
pedregulho.

Lida no Expediente da Câmara de 5 de abril (Atas LVIII, 69), teve parecer 
em 16 de maio, quando a Comissão Permanente arbitrou o terreno pela quantia 
de 3:000$000, além do próprio ser reavaliado pelo major João Brás da Silva e o 
capitão Tristão da Cunha Cavaleiro.

De qualquer forma, o médico Borghoff estava disposto a desfazer-se da chá-
cara. E, independentemente de quaisquer novas negociações, fez inserir no Diário 
de São Paulo, edição de 22 de agosto de 1872, o seguinte anúncio:

Chamamos a atenção do público para a aquisição de um prédio, 
uma chácara sita nos subúrbios desta Capital, no lugar mais pitores-
co, ameno e saudável possível, podendo não somente servir de recreio 
como para o estabelecimento de qualquer fábrica. Falamos da grande 
chácara das Palmeiras, outrora pertencente ao Brigadeiro Leite, hoje 
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propriedade do Sr. Dr. Borghoff que estando para se mudar de domi-
cílio anunciou querer vendê-la. Esta chácara contém mais de 25 al-
queires de terras, em parte cultivadas, com grande pomar, plantações 
de chá, mandioca, capim e dá bom rendimento.

A casa de moradia, reedificada, pintada e empapelada, dá cô-
modo para grande família e os outros edifícios, armazéns, cocheiras, 
estrebarias, senzalas, etc acham-se em bom estado.

Por outro lado, a Comissão encarregada da escolha do local, para o novo ma-
tadouro opinaria em favor do terreno de José Fabiano Batista. Alegou que ”além 
de compreender uma área incomparavelmente superior a do primeiro (Borghoff), 
abrangendo um quarto de légua mais ou menos, em légua quadrada, possui exce-
lentes campos de pastagem, contém grande abundância de água, etc., [...] reúne 
terreno uma melhor colocação higiênica, visto ficar mais distante do pequeno po-
voado de Santa Cecília” (Atas LIX, 149). Contudo, volvendo no tempo, esse sítio 
no Pacaembu do Meio fora oferecido à Câmara em ofício datado a 14 de setembro 
de 1871. Nele, Fabiano Batista oferecia a propriedade pelo preço de 8:500$000, 
“com todas as comodidades para a edificação e custeio do novo matadouro pú-
blico, que lhe consta ter-se de mudar o atual para outro local mais conveniente” 
(Atas LVII, 113).

Todavia, por estar em litígio, a Comissão de Obras Públicas, a 29 de feverei-
ro de 1872, assentiu em construir o matadouro em terrenos do barão de Limeira 
“sitos no bairro de Santa Cecília” (Atas LVII, 34) o que, por referência pouco pre-
cisa do oficialismo municipal, entendia-se absorver espaços do Campo Redondo.

A questão do matadouro se arrastou durante meses. Na verdade a Câmara, 
embora tivesse desapropriado a área do sítio de Fabiano Batista – falecido a 7 
de janeiro de 1874 – e a loteado, provocando com isso marchas e contramarchas 
judiciais, jamais a aproveitou para aquela instalação. Esta, com planta de Alberto 
Kuhlmann, seria inaugurada a 5 de janeiro de 1887 na várzea de Santo Amaro, 
junto do córrego do Sapateiro (Atas LXXIII, 7).

O médico Borghoff não ficou satisfeito com a decisão e, valendo-se de outro 
expediente, colocou a chácara das Palmeiras em leilão. A 23 de janeiro de 1874, 
Francisco Aguiar de Barros, filho do marquês de Itu, casado com Maria Angélica 
de Sousa Queirós Barros, na data de seu 35º aniversário, pois nascera em 23 de 
janeiro de 1839, arrematou a Palmeiras pela importância de doze contos de réis, 
segundo os termos escriturais lavrados no Cartório do I° Ofício.

Mas, folheando-se os jornais do tempo, deparam-se os pequenos e alternados 
anúncios do médico alemão, dando notícia de sua nova residência: na rua Alegre 
(depois Brigadeiro Tobias), nº 50, e prestando serviços assistenciais à São Paulo 
Railway. A 2 de setembro desse mesmo ano, na página 3 do Diário de São Paulo, 
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curta nota ao rodapé informa que o médico Frederico Borghoff mudara-se para 
a Corte, deixando como encarregado de seus negócios na Capital o compatriota 
Leopoldo Roedder, estabelecido no largo de São Francisco, nº 5, com o negócio 
de afinador, consertador e comerciante de pianos. Em Niterói, Borghoff faleceria 
em abril de 1876.

Maria Angélica, nascida a 4 de março de 1842, foi criada na Fazenda São 
Jerônimo,em Limeira, formada em maio de 1852 pelo seu pai, Francisco Antônio 
de Sousa Queirós. Ambientada aos ares campestres, morou quinze anos na Chá-
cara das Palmeiras até a época do falecimento de seu marido, ocorrido a 19 de 
agosto de 1890. Por isso, causa estranheza anotação em Ata de 12 de janeiro de 
1875 sobre a criação de lazareto, em resposta ao ofício do presidente provincial 
com data de 8 daquele mês. Assinala o texto: “não está nas forças da Câmara 
atender a essa necessidade, podendo somente dispor dos serviços de seu médi-
co [...], lembrando entretanto ao Exmo. Governo para aquele estabelecimento, o 
prédio hoje pertencente a Domingos Marques da Silva Airosa em lugar reconhe-
cidamente saudável” (Atas LXI, 9). Confirmação dessa posse aparece na página 
119 da Revista do Arquivo Municipal XXXIV, onde o historiador Plínio Airosa, 
ao comentar as origens da nomenclatura viária, confere àquele presumível paren-
te a propriedade da conhecida chácara, fato que se conclui numa incongruência 
historiográfica.

A Chácara das Palmeiras, em 1880, tinha um perímetro formado pelas ruas 
das Palmeiras, Conselheiro Brotero, Martinho Prado (depois avenida, a seguir, 
avenida Higienópolis), Itatiaia (avenida, depois, avenida Angélica) e Martim 
Francisco. Nessa área recortaram-se as ruas particulares Jacumí, Camocim, Aca-
muru, Mossoró e Jaguarão, nomes constantes do Mapa Geral de 1897 , mas que 
desaparecem nos registros subseqüentes.

Com respeito às confrontações e vizinhanças, as terras do lado par da es-
trada ou caminho do Pacaembu, estremo meridional da Palmeiras, pertenciam a 
José Pedro Galvão de Moura Lacerda; as de Maria Angélica se desenvolviam pela 
estrada de Jundiaí /Campinas (atual rua das Palmeiras) e subiam a rua Martim 
Francisco (antes rua Benvinda), entestando com os terrenos recém-adquiridos 
pelo Dr. Domingos José Nogueira Jaguaribe e com as pertencentes a D. Veridiana 
Valéria da Silva Prado. Estas, por sua vez, eram delimitadas pela anterior rua 
Santa Cecília (agora, D. Veridiana) até a avenida Angélica (antes, rua e avenida 
Itatiaia); confrontavam com a propriedade de Dr. Domingos Jaguaribe, separada 
pela anterior rua Tuiaçú (depois, Vitalis, e agora Doutor Martinico Prado), onde 
minava um lacrimal (Fonte Vitalis); tinha fundos para a rua Pacaembu (atual Ma-
ria Antônia), divisando com próprios da Maria Antônia da Silva Ramos, filha do 
barão de Antonina. Depois, pelo lado esquerdo da rua Veiga Filho (antes Almeida 
Nogueira), seguiam até confrontarem com os chãos de Moura Lacerda e continu-
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arem até o caminho do Pacaembu (avenida Higienópolis), defletido à direita pela 
rua Conselheiro Brotero.

Por volta de 1891, Maria Angélica de Sousa Queirós Barros, herdeira e 
na posse de bens parafernais, resolveu edificar residência em terreno de sua 
propriedade. Com planta de Matheus Häussler, arquiteto alemão e projetista de 
outras mansões senhorias, erigiu-se na confluência da alameda Barros com as 
ruas São Vicente de Paulo e Itatiaia, imponente domicílio apalacetado e com 
nítida influência prussiana. A moradia, em posição elevada, era cercada de jar-
dins e possuía um lago, onde deslizavam, com garbo e placidez, bem cuidados 
cisnes, criando uma ambiência de verdadeiro “conto de fadas”. Estava, pois, 
configurada neste exemplo a nova maneira do “saber morar”, e acentuado o 
poder e a semostração da sociedade paulistana de melhor extração na curva do 
século. Observou-se nesta edificação a técnica laterícia e a abolição da usual 
taipa de pilão, prática que seria impossível na conclusão de contornos e outros 
acrescentamentos plásticos. Entretanto, independente do critério construtivo, 
o que mais se salienta é a tendência da aristocracia fin-du-siècle de preferir a 
arquitetura de importação, rompendo com as antigas e tradicionais formas da 
arquitetura paulistana. Com a mesma feição, fora a construção da vizinha Vila 
Maria (1884), erguida com projeto que D. Veridiana Valéria da Silva Prado 
encomendara na Europa e o entregara à responsabilidade do arquiteto Luís 
Augusto Pinto.

Estavam adiantadas as obras da nova mansão. No dia 20 de setembro de 
1892, na rua Sete de Abril, nº 48, diante do juiz-de-paz da Consolação, tenente-
coronel Francisco de Paula Xavier de Toledo, Maria Angélica casou sua filha 
Leonarda Aguiar de Barros (19 de dezembro de 1869 – 20 de maio de 1947) com 
Waldomiro Augusto do Amaral, filho de Carlos Augusto do Amaral, importante 
comissário de café na praça Santos. Por sinal, o registro desse consórcio abre, 
sob número 1, o livro 1º dos Casamentos Civis de Cartório de Paz da Consolação 
(Consolação, 94). No ano seguinte, mudou-se para a opulenta residência, acomo-
dando-se em melhores estofos e ao gosto de uma riqueza cheia de ostentação.

A sede da antiga chácara de úmidas taipas e aspecto rural foi legada à casa 
Pia São Vicente de Paulo, organizada por vontade do negro liberto Gregório Ro-
drigues durante a sessão preparatória no consistório da Igreja do Rosário dos Ho-
mens Pretos, passando depois a zelador do cemitério do Santíssimo Sacramento 
(1910), contíguo ao do Araçá.

Essa entidade beneficente seria constituída, em caráter oficial e com razão 
jurídica, em 19 de junho de 1894, destinando-se à educação de órfãos e des-
validos. Seu patrono e primeiro capelão foi o monsenhor Camilo Passalacqua, 
comissário da venerável Ordem Terceira do Carmo e, depois, reitor do Seminário 
Episcopal em 1895. Por seu intermédio, em 1898, vieram da Bélgica as Irmãs 
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de São Vicente que se incumbiram da direção daquela sede de benemerência. 
A 10 de agosto desse mesmo ano, instalou-se um externato, em anexo destinado 
aos pobres e, sob sua direção, foram restauradas as avelhantadas construções da 
Chácara Palmeiras, sendo inaugurada uma capela em19 de junho de 1905. Por 
sua dedicação e ação caritativa, o monsenhor Passalacqua foi homenageado em 7 
de maio de 1916 – sua data natalícia – com a inauguração do busto de bronze por 
iniciativa da Associação das damas de Caridade São Vicente de Paulo, fundada 
em outubro de 1887.

A Casa Pia contou, durante anos, com o auxílio da Prefeitura que estipen-
diou dotações anuais. No relatório do prefeito Antônio da Silva Prado (1911), a 
entidade, sita à alameda Barros, nº 65, teve a receita de 18:836$760 e despesas 
no montante de 38:200$000. Contava com os seguintes bens imóveis: Casa Pia, 
Externato Patrocínio São José (alameda dos Andradas, nº 59 e 61) e cinco casas 
na rua América no bairro do Brás. Entre os bens imóveis somavam-se ações de 
companhias de estrada de ferro no valor de 49:000$00. O externato esse ano re-
cebeu 190 meninos e 23 meninas, enquanto o Patrocínio São José cuidou de 336 
(104 meninos e 232 meninas).

A lei nº 549, de 19 de outubro de 1901, concedeu a isenção de impostos à 
D. Maria Angélica, por espaço não excedente a cinco anos “para muros, cerca e 
terrenos em aberto situados na avenida Barros, rua São Vicente de Paulo, avenida 
Itatiaia e nas ruas que abrir desta avenida em direção da cidade” .

Mas a municipalidade fixou diretivas:

Nesse acordo estabelecer-se-ão a obrigação de fazer a proprietá-
ria à sua custa as obras de nivelamento das ruas e de sujeitar aos ar-
ruamentos, alinhamentos e nivelamentos estabelecidos pela Prefeitura 
e prazos de início e conclusão desses serviços.

Fica também estabelecida a cessão das isenções logo que os ter-
renos ou parte deles sejam vendidos ou passem, por quaisquer títulos, 
à propriedade de terceiros e à participação das transferências ao Te-
souro, sob penas que serão determinadas.

No correr dos anos foram abertas e regularizadas as seguintes vias públicas: 
Imaculada Conceição, Baronesa de Itu, Barão de Tatuí, São Vicente de Paulo, 
Albuquerque Lins, Veiga Filho, Gabriel dos Santos, Rosa e Silva, Aureliano Cou-
tinho, Emílio de Meneses e Canuto do Val.

Por escritura de 22 de agosto de 1922, lavrada nas notas do 8º Tabelião, 
Maria Angélica doou à Prefeitura – lei nº 2481, de 10 de maio desse ano – área de 
1582,55 m2 situada na Alameda Barros e que se destinou ao prolongamento da rua 
Lopes de Oliveira até aquela alameda.
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*

Paulo Cursino de Moura, ao temperar a história paulistana com candura 
poética, recorda:

Eu conheci, certa manhã, a distinta senhora paulista: Maria An-
gélica de Barros.

Apenas a vi, num domingo de sol, muito cedo, encaminhando-se 
vagarosamente, naquele trecho da Alameda Barros, para a Capela da 
Casa Pia de São Vicente de Paulo.

Hábito antigo o seu, assistir missa nessa capelinha, onde a aco-
lhedora bondade do santo reúne os devotos do bairro para a prece e 
recolhimento.

Naquele semblante emoldurado por cabelos brancos, os olhos 
tinham uma expressão de doçura e de simpatia. A distinção do por-
te, na modéstia e na simplicidade do traje negro, punha em destaque 
qualquer coisa que ultrapassava a própria personalidade para, meta-
morfoseando-se, dignificar-se num símbolo tradicional da terra pau-
listana” (São Paulo de outrora, 269).

Maria Angélica de Sousa Queirós Barros faleceu a 10 de outubro de 1929 na 
idade de 87 anos.
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C A P Í T U L O  4

A igreja de Santa Cecília foi 
construída três vezes

As convulsões européias e os tempos escassos, ao início do século XVI, se 
exacerbaram com o culto religioso católico, provocaram atos de protesto, intole-
râncias e dissenções no seio da Igreja. A reação, marcada com a Contra-Reforma 
e o Concílio e Trento (1545), motivou revigoramento das expressões espirituais 
e estimulou a fundação de ordens e de congregações. Entre as menos conventu-
ais e contemplativas, salientou-se a Sociedade ou Companhia de Jesus (1534), 
autorizada pela bula Regimini militantis eclesiae (1540) do papa Paulo III. Arre-
gimentando-se numa verdadeira milícia clerical, colocou-se ao irrestrito serviço 
do Sumo Pontífice preparando-se para as mais diferentes missões. Entretanto, a 
noção congregação, organizada sob rígidos princípios disciplinares, iria acriso-
lar-se no Colégio de Santa Bárbara tido como a alma mater parisiensis. Com o 
favorecimento de Simão Rodrigues, a sociedade foi introduzida em Portugal e 
continuou posteriormente, na Universidade de Évora, criada pelo cardeal D. Hen-
rique (1551) e inaugurada, sob direção jesuítica, em 1559.

Reunidos em Lisboa, padres e irmãos embarcaram para exercer o ministério 
nas terras da América Portuguesa, aportando na Bahia e em São Vicente.

Os de São Vicente subiram para a Vila de São Paulo.
O começo da cultura luso-paulistana tornaria evidente dois fatos históricos 

iniludíveis: o relacionamento entre a Igreja e a República municipalista, catalisa-
doras da religiosidade, e a igreja de representativo material, atuando como iman-
tação do desenvolvimento e da expansão urbanas. Essa indução anímica plas-
mara-se no pensamento medieval, tempos em que fora da Igreja não havia arte, 
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ciência, remissão ou salvação, além da força hierática exercida pelos homens de 
batina. Eram assim também os primeiros povoadores do Planalto, impregnados 
de pragmatismo cristão, responsáveis pelos seus próprios destinos, mas submis-
sos às preceituações de crença e do culto. Tal aspecto é patente no devocionário 
quinhentista e dos séculos seguintes, transparecendo de inúmeros testamentos 
em que, invariavelmente, demoram confissões e legados a esta ou a aquela eleição 
santificada.

Conquanto providencialista, essa condição de aferrada espiritualidade es-
tabeleceu maior vínculo com a terra, colocando os povoadores travados entre os 
estatutos municipalistas e as indivisões da fé. Esta, sobrevindo a uma reação me-
ramente emotiva, se expressou materialmente. Prova disso é o que registrou o 
escrivão Pero Dias a 7 de fevereiro de 1588 “ e logo praticaram sobre fazer-se a 
igreja e todos foram de parecer que se faça a igreja matriz e que a Câmara escreva 
ao senhor governador que mande provisão para se fazer capela haja vigário e co-
adjutor, e ornamentos e sino e todo mais necessário ao culto divino” (Atas I, 345 
– 2ª ed.,1967). Mas a obra demorou, porque somente El-Rei era dado autorizar as 
construções de igrejas matrizes.

Mesmo assim, com o erguimento de ermidas, por cândida e espontânea ini-
ciativa particular em diferentes locais e distâncias no solo planaltino, operou-se 
um faltar de contato e irradiação social. Então, as modestas “igrejas de taipa” 
chamaram para suas ilhargas as construções das moradas de devotos, transforma-
ram-se em extensas freguesias ou jurisdições eclesiásticas e se multiplicaram em 
paróquias ou paragens onde se consolidaram muitos abairramentos paulistanos.

No século XIX, com padrões sociais estratificados e prevalecimento do pa-
triarcado, a filosofia familista foi mais bem sucedida, contrapondo-se ao pensa-
mento do século anterior, racionalista e anticlerical. Ensejou, ainda, maior estí-
mulo às manifestações da fé católica com a construção de irmandades agregadas 
aos muitos templos que se erigiram naquela diuturnidade.

Animados por igual propósito, moradores do bairro do Arouche remeteram 
à Câmara curta solicitação, postulando a outorga de terreno devoluto na Fregue-
sia de Santa Ifigênia, com a disposição de erguerem templo dedicado a São José 
e Santa Cecília. Lido em plenário a 27 de setembro de 1860 (Atas XLVI,188) o 
referido abaixo-assinado permaneceu alguns meses sem qualquer despacho. Por 
fim, a 7 de março de 1861, a Comissão Permanente ( Atas XLVII,55) deu parecer 
favorável, revelando-se na ocasião o nome dos peticionários: Henrique Pupo de 
Morais , capitão Francisco de Paula Xavier de Toledo ( foi cirurgião-mor, verea-
dor e juiz-de-paz), Francisco Leandro de Toledo, Joaquim Jose Ferreira, Damá-
sio Nogueira Sá, Bernardo de Figueiredo e outros. O local do assentamento do 
templo foi referido como “tanque do Teobaldo”, epônimo do capitão e cirurgião 
Joaquim Teobaldo Machado de Vasconcelos que aí se estabelecera desde 1826.
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Superando as naturais carências e dificuldades, a comissão arrecadou dona-
tivos e lançou a pedra fundamental em 2 de abril do mesmo ano, construindo-se 
um pequeno templo de madeira, desprovido de arquitetura e solidez. Tudo era 
simples: um altar-mor, duas pequenas imagens dos padroeiros e dois pequenos 
corredores ao lado da capela-mor que serviam de sacristia. Todos os anos, nas da-
tas hagiológicas (19 de março e 2 de novembro) celebravam-se festas com ofícios 
divinos e divertimentos populares.

A 13 de abril de 1869, leu-se em Câmara requerimento assim redigido:

Diz o protetor e zelador da Capela de São José e Santa Cecília, 
ereta no bairro do Arouche da Freguesia de Santa Ifigênia de cuja ma-
triz é filial, que pelos títulos juntos se vê que aquela capela fora doada 
com uns terrenos no mesmo bairro e ao lado da Capela pelos capitães 
Bento José Alves Pereira e sua mulher, Francisco de Paula Xavier de 
Toledo e sua mulher para nesse terreno constituir-se o necessário pa-
trimônio da capela, julgando-se valer esses terrenos trezentos e ses-
senta mil réis, pelo que requer o suplicante a V.S. seja servido passar 
às diligências precisas para semelhante fim e que afinal julgue por 
firme e valioso este patrimônio.

A Câmara aludida é a Eclesiástica, sob a responsabilidade do Padre Joaquim 
Manuel Gonçalves.

No dia 4 de janeiro de 1847, a imagem de Santa Cecília, antes na Igreja dos 
Remédios (1825, no largo da Cadeia, atual praça João Mendes), foi trazida em 
procissão para o recesso do primeiro templo. Nesse mesmo ano, por intercessão 
do conselheiro Martim Francisco Ribeiro Andrada – proprietário da área lindeira 
à atual igreja –, a Assembléia Provincial votou o benefício de uma loteria em 
favor da capela, no valor de seis contos de réis que, por circunstâncias diversas, 
somente ocorreu em 1880. Nesse ano Dr. Sebastião José Pereira, ex-presidente 
provincial (de 9 junho de 1875 a 18 de janeiro de 1878), Joaquim Augusto de 
Camargo e Joaquim José Ferreira fundaram a Irmandade de São José e Santa 
Cecília, sodalício que se dispôs à construção da nova igreja, aproveitando-se dos 
auxílios governamentais.

O falecimento dos dedicados mentores retardou a projetada construção e 
obrigou a administração formada pelo Dr. Frederico José Cardoso de Araújo 
Abranches, Joaquim Cardoso de Melo Jr., Antônio Pinto de Rego Freitas e Fran-
cisco Inácio Xavier de Assis Moura. Este, em 22 de novembro de 1901, publicara 
no Comércio de São Paulo artigo sob o título de Apontamentos para história da 
paróquia de Santa Cecília, matéria de que se extraem as informações de apoio 
ao enunciado.
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Segunda Igreja – A iniciativa contou com o empenho de deputado estadual 
José Oscar de Araújo Cunha que, em 1882, obteve para a Irmandade sanção ao 
projeto-de-lei, concedendo loteria no valor de 12 contos de reis. A 17 de julho 
desse ano, o bispo D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho referendou provisão 
e acentuou que

atendendo ao que nos representaram os dr. Frederico Abranches, 
Francisco Xavier de Assis Moura e o capitão João Mendes da Silva 
havemos por bem e pela presente conceder licença para que se possa 
demolir a capela São José e Santa Cecília na paróquia da Consolação 
desta cidade e construí-la novamente. Na mesma capela não se pode-
rão celebrar os ofícios divinos sem nova provisão nossa e autorizamos 
ao referido pároco respectivo cônego Eugênio Dias Leite – para ben-
zer a primeira pedra do edifício na forma do Ritual Romano. Esta será 
apresentada ao mesmo reverendo pároco que a registrará integral-
mente no Livro de Tombo da Matriz para todo o sempre constatar.

A primeira parte da loteria extraiu-se em janeiro de 1883, conferindo à con-
gregação religiosa a importância de nove contos de reis, além de materiais da 
construção no valor de 2:400$000. A planta do segundo templo foi projetada 
pelo engenheiro Luís Pucci – que idealizou a Santa Casa de Misericórdia –, en-
quanto as obras ficaram sob a responsabilidade do mestre José Pergola. A 21 de 
novembro de 1884, o cônego Eugênio Dias Leite recebeu licença para tal fim, 
sob a fórmula Benedictio loci destinada a liberar a igreja para ofícios religiosos 
durante dois anos.

Reporta Assis Moura:

A nova capela, posto que pequena tinha bonito e elegante aspec-
to, quer interno quer externo, sendo construída com todas as regras 
de arte. O altar-mor, todo de estuque fingindo mármore tinha um pe-
queno trono, sacrários e dois nichos com os padroeiros – São José e 
Santa Cecília – e que seria benta, em 1885, pelo cônego Eugênio Leite, 
pároco da Freguesia da Consolação.

Terceira Igreja – Com decreto episcopal, assinado por D. Joaquim Arco-
verde Cavalcanti, a 25 de abril de 1895, a igreja de Santa Cecília foi elevada à 
categoria de paróquia e desmembrou-se da estola da Freguesia da Consolação 
a que estivera sujeita desde 23 de março de 1870. Como primeiro vigário, o 
antístite paulista provisionou o padre Duarte Leopoldo e Silva, anteriormente 
coadjutor em Jaú. O novo pároco ideara sobre a construção de uma nova igreja 
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mais ampla, condigna e compatível com os créditos religiosos e o crescimento 
populacional do bairro.

A 5 de setembro de 1896, oficiou-se à Câmara no sentido de ver aprovada 
a planta pretendido santuário. Acresce notar que se ofereceram dois projetos de 
fachada para essa edificação, segundo verificação no setor de plantas e mapas da 
Divisão do Arquivo Histórico Municipal (códice VI.C. 5a), recaindo a preferência 
no plano arquitetônico de J.E. Oliveira. Contornando sérias dificuldades econô-
micas, o padre Duarte empreendeu campanha de donativos e iniciou a demolição 
da segunda capela em 1889. Nesse ano, a lei estadual nº 622, de 26 de junho, esta-
beleceu os contornos subdistritais da paróquia seguindo estes limites:

Principiam na rua Jaguaribe, onde a rua faz cruzamento com 
a rua D. Veridiana, descem pela mesma rua Jaguaribe até o largo 
Arouche; seguem pelo lado direito do mesmo largo até o cruzamento 
da rua Vitória com a rua [hoje avenida] Vieira de Carvalho; deste 
ponto seguem pelo lado direito do mesmo largo do Arouche até a 
rua General Osório; continuam pela mesma até a rua [avenida São 
João]; seguem, depois, até a Duque de Caxias; desta a Alameda do 
Triunfo e por esta até o fim. Da mesma prosseguem até o rio Tietê e 
por este, abaixo, até a ponte do Anastácio: deixando o rio seguem a 
encontrar avenida Higienópolis, atravessando o tanque do Pacaembu 
e, daí, continuam até a rua D. Veridiana e por esta findam na rua 
Jaguaribe no ponto que tiveram princípio, compreendendo o lado di-
reito das ruas por onde passa.

Incluía, portanto, os dois lados da rua Conselheiro Brotero.
Na abrangência da jurisdição eclesiástica se incluíram o Santuário do Liceu 

Coração de Jesus, a Igreja Imaculada Conceição, a capela das Filhas de Maria, a 
Casa Pia São Vicente de Paulo e outras capelas filiais, além dos bairros de Santa 
Cecília, Palmeiras, Higienópolis, Campos Elísíos, parte do Bom Retiro, Barra 
Funda, Perdizes, Água Branca, Lapa e Anastácio, estimando-se uma população 
superior a dez mil habitantes.

A pedra fundamental do atual templo foi cimentada a 19 de março de 
1897 e evitou-se incorrer num epitiquismo que seria construir sobre as ante-
riores substruções. As obras demoraram alguns anos, muito embora a capela 
tenha sido inaugurada a 22 de novembro de 1901. Foram continuadas pelo 
monsenhor Benedito Paula Alves Sousa, pois o padre Duarte passara, a 9 de 
novembro de 1903, ao bispado de Curitiba. Completou-se em definitivo, no 
paroquiato do padre Paulo Felisberto Marcondes Pedrosa (de 1907 a 1931), 
terceiro na ordem sucessória, dali saindo para o Mosteiro de São Bento onde 
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alcançou o abadado. Durante seu munus paroquial, a 30 de janeiro de 1921, 
efetuou-se a sagração da igreja em cerimônia oficiada pelo primeiro arce-
bispo de São Paulo, D. Duarte Leopoldo e Silva (de 7 junho de 1907 a 13 
novembro de 1938).

Em linhas gerais, a construção obedeceu ao neo-românico e seu frontispício 
sugere certa semelhança com a matriz da Consolação. Internamente é provida de 
muitos lavores, sobressaindo as decorações de Benedito Calixto de Jesus (14 de 
outubro de 1853 – 31 de maio deI 1927). O historiador, que foi sócio do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo e pintor itanhaense, incumbiu-se de repro-
duzir, em painéis, Os doze papas mártires, além de aspectos referentes à vida e 
ao martírio de Santa Cecília com os seguintes quadros: O batismo de Valeriano, 
A aparição do anjo do Senhor, Santa Cecília recebendo o véu, O martírio e a 
morte de Santa Cecília e Os funerais nas catacumbas, além de pintura sobre A 
conversão de Pedro Correia pelo padre Leonardo Nunes em 1550 postada a en-
trada da sacristia.

Oscar Pereira da Silva (São Fidelis, RJ, 1867 – SP, 1939) colaborou com qua-
dros representativos dos bispos de São Paulo, dispostos nas galerias superiores, 
e telas alusivas aos esponsais de São José e à Imaculada Conceição. Contam-se, 
ainda, os trabalhos pictóricos de Cagni e De Servi.

Vários vigários assumiram o paroquiato e, posteriormente, ascenderam 
na hierarquia eclesiástica. Afora os párocos já citados, seguiram-se o Pa-
dre Paulo de Tarso Campos, até 1935 (quarto), quando passou aos bispados 
de Santos e Campinas; cônego Luís Gonzaga de Almeida, que presidiu as 
festas do jubileu de ouro da paróquia em 1945. Na continuidade, assumiu 
monsenhor Lino dos Santos Brito (de 1936 a 1940), que retornou em 1946 
e permaneceu até 1985, completando o seu jubileu sacerdotal em 30 de de-
zembro desse ano.

Na historicidade da matriz, surgem nomes que contribuíram para o de-
senvolvimento da vida religiosa e social na fecunda ação de coadjutores e au-
xiliares. Mencionam-se D. Sebastião Leme da Silveira Cintra, segundo cardeal 
brasileiro; D. André Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, bispo de Taubaté; 
D. José Carlos Aguirre, bispo de Sorocaba; D. Manuel da Silveira Delboux, 
bispo auxiliar de Ribeirão Preto; D. Joaquim Domingues de Oliveira, arcebispo 
de Florianópolis; D. Gastão Liberal Pinto, pároco de Santa Ifigênia e, depois, 
bispo de São Carlos; monsenhor Francisco de Paula Rodrigues (padre Chico), 
arcediago da Sé e outros.

Na igreja da Santa Cecília foram sagrados bispos D. Benedito Paula Al-
ves de Sousa, antes segundo vigário, a 22 de abril de 1918; D. José Gaspar de 
Afonseca e Silva, a 28 de abril de 1934; arcebispo de São Paulo (de 17 setembro 
de 1939 a 27 agosto de 1934) e que, a 8 de maio de 1941, declarou a paróquia 
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inamovível; D. Paulo de Tarso Campos, bispo de Campinas, a 14 de julho de 
1935, e o bispo auxiliar de Ribeirão Preto D. Manuel da Silveira Delboux, a 31 
de março de 1940.

Como sede do decanato paroquial, Santa Cecília reúne as de São Geraldo 
e de São Domingos (Perdizes), Santo Antônio (Barra Funda), Sagrado Coração 
de Jesus (Campos Elísíos), Santa Teresinha (Higienópolis) e outras. Nela funcio-
navam, segundo o Boletim Eclesiástico (III,14 a 17), no ano do jubileu de ouro, 
várias associações: Apostolado da Oração, comissão especial que foi uma das 
que mais colaborou com a arrecadação de fundos para as obras da Catedral de 
São Paulo.

Instalado numa área de exclusividade residencial, o templo tornou-se prefe-
rido para a realização de casamentos e deteve recordes nesse sentido. Particular-
mente, no mês de maio, a pauta dos celebrantes ficava preenchida não restando 
horários disponíveis. Por isso, as celebrações nupciais aprazadas para o dito ”mês 
das noivas” se obrigavam a compromissos com alguns meses de antecedência.

Notas Auxiliares

D. Duarte Leopoldo e Silva, primeiro arcebispo de São Paulo, nasceu em 
Taubaté em 4 de abril de 1867. Cursou a Escola de Medicina do Rio de Janei-
ro, mas por motivos de saúde, abandonou o curso e ingressou no Seminário de 
São Paulo. Foi coadjutor em Jaú e, a seguir, primeiro pároco de Santa Cecília. 
Por bula pontifícia, em 1903, passou ao bispado de Curitiba. Quatro anos depois 
assumiu o arquiepiscopado do Estado, em razão do papa Pio X ter instituído a 
Província Eclesiástica com a criação das dioceses de Campinas, Ribeirão Preto, 
São Carlos, Taubaté e Botucatu, segundo texto da bula Diocesium amplitudinem, 
de 7 de junho de 1906.

A maior de suas realizações, além da atual igreja de Santa Cecília, foi dar 
início à construção da nova Catedral de São Paulo, deliberação tomada a 25 de 
janeiro de 1912, durante a histórica reunião no extinto Palácio São Luís, e lan-
çando-se a pedra fundamental no ano seguinte. Em 1915, promoveu 1° Congresso 
Eucarístico Diocesano; em 1918, mandou que todos os colégios se transformas-
sem em hospitais para acudir aos doentes da gripe espanhola. Foi fundador da 
Liga das Senhoras Católicas e do Seminário Central do Ipiranga. Notabilizou-se 
como historiador e orador sacro. Faleceu a 13 de novembro de 1938, após ter ocu-
pado o sólio paulista durante 31 anos.

Em 1909, D. Duarte trouxe de Roma, autenticados pelo cardeal Pierre Respi-
ghi, segundo termo recognitio exuviarum, ossos da menina mártir, Santa Donata, 
descobertos no cemitério de Santa Priscila. Encontram-se presentemente envoltos 
por camada de cera, em figura humana, e motivo de especial culto pelos devotos. 



72 História dos Bairros da Cidade de São Paulo

De acordo com as informações de frei Basílio Rower OFM (Dicionário Litúrgico, 
208 – Vozes,1936) , tais relíquias são consideradas insignes ou primárias.

Fontes de referência e apoio: Mensageiro Paroquial de Santa Cecília, ano II, 
nº 3,29/31; Boletim Eclesiástico III,14/17; Cronologia Paulistana II,593/594; Li-
vro do Tombo da Paróquia de Santa Cecília 1; O Estado de São Paulo, 21 de abril 
de 1945; id. 20 de dezembro de 1964 e Igrejas de São Paulo, Leonardo Arroyo, 
Brasiliana vol. 331 – 1966.
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C A P Í T U L O  5

Novo prédio da Santa Casa teve 
restrição de médicos

Resumo histórico – É precária a documentação sobre a data de fundação da 
Santa Casa de Misericórdia. Pálida referência aparece no testamento de Isabel 
Fernandes com um legado de cem mil réis para a “misericordia” (5 de outubro 
de 1599). Registra-se, também, um fato relativo ao povoador Baltasar Rodrigues, 
juiz ordinário (1578 e 1586 – Atas I, 85), mamposteiro dos cativos (1589) e pro-
prietário na vila (Registro geral VII, 31) na paragem do Ibirapuera, onde plantava 
trigo. Ao falecer em 1608, por sua expressa vontade, foi um dos primeiros e raros 
habitantes do burgo a ser inumado na primitiva Misericórdia.

As mais antigas anotações, ou “termo de Mesa”, datam de 3 de março de 
1703 e afirmam respeito do empenho do provedor e demais irmãos no sentido 
de alevantarem a entidade beneficente, após alguns anos decadente. A 31 de de-
zembro de 1714, por indicação de Isidoro Tinoco de Sá, criou-se o hospital da 
caridade, instalado em incerto local, a 24 de abril de 1715. A 21 de janeiro de 
1744, compraram-se “quatro moradas contíguas à igreja”, situada na confluência 
da rua do Comércio (antes, de Francisco Cubas; depois Álvares Penteado) com a 
“Direita da Misericórdia para Santo Antônio”. Arrendaram-se, a seguir mais duas 
casas (1799), adaptando-se para um hospital destinado aos militares.

Diogo de Toledo Lara e Ordonhez (1758-1826), irmão do general José Arou-
che de Toledo Rendon, doou fazenda de sua propriedade em Mogi Mirim, doação 
condicionada ao erguimento de casa de expostos. Por sugestão do provedor Lucas 
Antônio Monteiro de Barros, futuro visconde de Congonhas do Campo, a fazenda 
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foi vendida e o dinheiro aplicado na arrematação (1824), em e conhecida como 
Chácara dos Ingleses ou Quinta de Francisco Machado.

A transferência efetivou-se a 2 de junho de 1825, data hagiológica de Isabel 
de Aragão, a rainha santa de Portugal e padroeira da instituição. Dali, em 2 de 
junho de 1840, a Santa Casa de Misericórdia mudou-se para rua da Glória, em 
ângulo com a rua dos Estudantes. Essa construção, iniciada a 6 de julho de 1832, 
contou com o apoio financeiro de general Toledo Rendon, cedente de suas gra-
tificações como diretor da Academia de Direito. Em 1875, quando publicou seu 
primeiro relatório, a entidade divulgou uma lista de contribuintes com a arrecada-
ção total de 8:812$000rs, 4:000$000 doados por José Alves Duarte. (Tradições 
e reminiscências paulistanas, 94 – Paulística)

O prédio, demolido em 1914, servira depois de 1884, como Asilo de Inváli-
dos e, a seguir, como as instalações do Externato São José.

Tomás Luís Álvares, em 1878, vendeu a Chácara do Bexiga, antiga proprie-
dade do Barão de Tietê, à firma Antônio José Leite Braga &Cia. Parte desses 
espaços, compreendidos pelas ruas Santo Antônio, da Abolição, Major Diogo e 
São Domingos, num total de 8.475 braças de quadras (41.019m2), seria oferecida 
à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Leite Braga, entretanto, submeteu a 
oferta à construção de um hospital nos terrenos doados.

Em 1º de outubro desse ano procedeu-se à benção da pedra fundacional pelo 
bispo D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho. Em seguida, foi transportada para 
o local onde seria cimentada pelo imperador D. Pedro II, aproveitando-se de sua 
terceira visita a Capital.

Contrariamente, a iniciativa não se consolidou, porque o parecer de alguns 
médicos vetou o local da edificação. O motivo alegado deveu-se ao fato da presen-
ça nas proximidades do matadouro de Humaitá e à emanação dos insuportáveis 
odores das águas despejadas no conduto natural do ribeirão Anhangabaú. Não 
obstante, uma comissão formada pelo Barão de Três Rios, Joaquim Egídio de 
Sousa Aranha, cônego João José Jacinto Alves Andrade (capelão); coronel An-
tônio Proost Rodovalho; capitão Eleutério da Silva Prado; conselheiro Joaquim 
Inácio Ramalho e o Dr. Francisco Martins de Almeida, providenciaria sobre a 
construção da nova Santa Casa de Misericórdia em terrenos doados pelo Dr. An-
tônio Pinto de Rego Freitas e do barão de Piracicaba, Antônio Pais de Barros.

A área compreendia o quarteirão abrangido pelas ruas Jaguaribe, Marquês 
de Itu, D. Veridiana e Dr. Cesário Mota – os mesmo espaços antes ocupados pela 
plantação de chá do general Toledo Rendon.

Mais tarde, por sugestão do desembargador Bernardo José Pinto Gavião Pei-
xoto, criaram-se outras comissões: uma, destinada a diligenciar sobre o terreno 
que fora doado por Antônio José Leite Braga e tratar da venda do antigo prédio da 
rua da Glória, sendo integrada por Joaquim José Vieira de Carvalho, coronel An-
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tônio Proost Rodovalho e Antônio Pinto de Rego Freitas; outra reunindo os médi-
cos Antônio Caetano de Campos e José Maria Correia de Sá e Benevides, com a 
incumbência de estudar o terreno e melhor dispor dos serviços e dos pavilhões.

Numa primeira disposição, aceitou-se a planta provisória pelo engenheiro 
Henrique Luís de Azevedo Marques. Depois, realizou-se concurso que contou 
com dez projetos incluindo os dos engenheiros e arquitetos João Pinto Gonçalves, 
Luís Augusto Pinto, Francisco de Paula Ramos de Azevedo e Luís Pucci, o esco-
lhido. A 5 de outubro de 1880, nomeou-se a Comissão de Construção composta 
pelo arcipreste Dr. Joaquim Manuel Gonçalves de Andrade, pelo conde de Três 
Rios, pelo conselheiro Joaquim Inácio Ramalho, pelo coronel Francisco Martins 
de Almeida, pelo capitão Eleutério da Silva Prado e pelo Dr. Clemente Falcão de 
Sousa Filho.

A fim de sustentar a continuidade das obras, iniciou-se a campanha de do-
nativos. Entre as doações, incluíram-se as do marquês de Itu (Antônio de Aguiar 
Barros), com 40 contos de réis, Martinho da Silva Prado, com 20 contos de réis e 
da baronesa de Gameiro, Luísa Eufrosina Quartim Paiva Gameiro com 6 contos 
de réis. Porém, a maior contribuição foi a do conde de Três Rios, que se dispôs a 
arcar com um quinto do custo geral da obra.

Após quatro anos de obras, a Santa Casa de Misericórdia, erigida na interpo-
sição dos bairros de Santa Cecília e Consolação/Vila Buarque, foi inaugurada a 31 
de agosto de 1884 com a presença do recém-empossado presidente da Província, 
José Luís de Almeida Couto, e do bispo diocesano D. Lino Deodato Rodrigues 
Carvalho e membros da Irmandade. Em dezembro de 1885, reorganizou-se o cor-
po clínico, dando incremento às atividades e aumento do número de facultativos. 
Em 4 de outubro de 1891, Dr. Carlos Botelho passou a ocupar o cargo de diretor 
clínico, sendo substituído, em 13 de maio de 1894, pelo Dr. Arnaldo Vieira de 
Carvalho, que se manteve até seu falecimento em 5 de junho de 1920.

O desenvolvimento da Santa Casa deveu-se, em grande parte, à constituição 
de bens imóveis, como apólices de companhias de estradas de ferro, e imóveis 
resultantes de sucessivas doações e legados testamentários. Pela lei nº 2449, de 11 
de janeiro de 1922, a Prefeitura concedeu auxílio de cem contos para a construção 
do pavilhão destinado à cirurgia infantil. No prolongamento de suas atividades de 
benemerência, agregou-se à Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas, organi-
zada com decreto federal.
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C A P Í T U L O  6

Coração de Maria: igreja lembra 
o Colégio de 1554

O governo paulista, entre outros atos administrativos advindos com a Re-
pública, decidiu incorporar ao patrimônio estadual a vetusta igreja do pátio do 
Colégio. Já avelhantada, reconstruída em 1667 e reformada em 1741, embora se 
constituísse um importante marco histórico da fundação, mostrava os ruinosos 
sinais do tempo, mormente as irremediáveis infiltrações em sua taipa construtiva. 
Assim, por deliberações do Ministério da Fazenda, em 9 de julho de 1891, autori-
zou-se a sua reforma e remodelação, a fim de nela se instalar a sede da Assembléia 
Constituinte de São Paulo durante a presidência estadual Jorge Tibiriçá.

Porém, a determinação federal contrariou, segundo as autoridades eclesi-
ásticas, o uso imemorial dos templos católicos assentados na cidade paulistana. 
Sentindo-se agravada, a Cúria moveu ação de reintegração de posse através da 
instância competente. Julgada a procedência, o juiz federal Santos Werneck deu 
ganho de causa à mitra paulipotana. Não satisfeita, a Fazenda impetraria recurso 
da referida prolação. Esta demorou cinco anos e, ao final, o Supremo Tribunal 
Federal pronunciou-se favoravelmente ao poder episcopal.

Um imprevisto, contudo, modificaria de forma radical a situação. De fato, 
com as fortes chuvas na madrugada de 14 de março de 1896, desabou o teto do 
templo, deixando incombentes algumas paredes internas, altares e parte da torre. 
Prontamente, o governo Bernardino de Campos nomeou uma comissão de cléri-
gos e historiadores, com o mistér de recolher material do culto e objetos antigos 
e históricos. Na semana imediata, o bispo D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque 
Cavalcanti, dirigiu-se ao governo em circunstanciado ofício:
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Tudo o mais será acautelado de acordo, como está até hoje, e de 
modo a se conservarem, com religioso decoro, as relíquias preciosas 
que naquela igreja nos lembram a história do alvorecer desta terra 
abençoada, rica de glórias e de heróis. Com estas precauções e cui-
dados casam-se perfeitamente os nobres sentimentos patrióticos que 
nutrimos e afagamos, aliados às caras tradições religiosas de nossa 
pátria; sentimentos que se manifestam assim com a calma e eficácia 
próprias de religião que os anima, sem faltar à caridade com temerá-
rios e odiosos juízos, e sem ofender ao próximo que nos merece res-
peito e acatamento ( Teodoro Sampaio – Memória sobre a Igreja do 
Colégio dos Jesuítas de São Paulo – in São Paulo no século XIX, 215 
Dimensões do Brasil, Vozes).

Assim é que dos despojos mortais de antigos paulistas, inumados nesse tem-
plo, ficaram guardados, com suas respectivas lápides e em urnas de madeira, na 
antiga igreja de São Pedro da Pedra (1744), espaço ocupado agora pelo Edifício 
Rolim, vizinho da Caixa Econômica Federal. A partir de 7 de agosto de 1896, 
pás e picaretas acabaram por derrubar o restante da igreja jesuítica, avolumando 
motes de caliças sobre um passado de muitas glórias e tradições.

O prelado paulista, nascido em Pernambuco (Cimbres, em 17 de janeiro de 
1850), deu mostras de desapontamento com a solução da pendência e decidiu 
fundar outra igreja para morar o secular “mosteiro dos Padres de Jesus”. Sob a 
invocação de Imaculado Coração de Maria e contando com o ressarcimento do 
governo, a título de indenização, providenciou a edificação do novo santuário em 
terrenos cedidos por D. Veridiana Valéria da Silva Prado na rua Jaguaribe, onde 
bateu a pedra fundamental a 13 de março de 1897.

D. Joaquim Arcoverde não pode presenciar a execução das obras, porque o 
breve pontifício de 24 de julho de 1897 determinaria a sua transferência para o 
arcebispado do Rio de Janeiro. Anos depois (11 de dezembro de 1905) receberia 
púrpura cardinalícia – a primeira da América do Sul – por nomeação da majesta-
de apostólica, Pio X.

Numa de suas anteriores viagens à Roma, em missão ad limina apostolo-
rum, o antístite brasileiro entrevistara-se com o Secretário do Estado do Vatica-
no, cardeal Mariano Rampolla Del Tindaro (1843-1913). Aconselhado pelo alto 
dignitário, procurou o superior da ordem dos padres cordimarianos, monsenhor 
Antônio Maria Claret, “com o intuito de lhe proporcionar missionários aptos a 
executar o ideal de por a sua diocese a frente da civilização moral e crista dos 
Estados da República”, segundo registra Jacinto Ribeiro.

Em novembro de 1895, chegaram a São Paulo seis clérigos de nacionalidade 
espanhola: Raimundo Genover (superior) Eusébio Sacristan, Rafael Fernandez, 
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José Dominguez, Geraldo Palomera e Lourenço Playan, além dos irmão leigos 
Raimon, José Roce e Baldomiro Duenhas. Ficaram alojados na Ordem Terceira 
de São Francisco, passando às novas dependências em janeiro de 1897, onde de-
ram continuidade às obras e editaram a revista missionária Ave Maria, transfor-
mada depois em importante gráfica-editora.

O templo teve planta e orçamento elaborados pelo professor Ticiano Lu-
chetta, em estilo eclético e obedecendo a tradicional linha da construção ecle-
siástica, isto é, em forma crucial. As obras foram executadas sob orientação do 
capomastro João Pugliese, enquanto o Dr. Francisco Carlos da Silva atuou como 
administrador.

Externamente, apresenta duas torres e enorme concameração encimada pela 
imagem do Imaculado Coração de Maria, com três metros de altura. Tem de 
frente 22 metros e de fundo 48 metros, além de compreender ala com dois pavi-
mentos, antes residência dos padres cordimarianos e, de presente, instalações do 
Colégio Claretiano.

Isenta observação do corpo arquitetônico denuncia a fusão de tendências 
com o predomínio de pormenores romanos e barrocos.

A mesma impressão desperta o seu interior, profuso e confusamente orna-
mentado, misturando técnicas de diferentes pintores. Ao alto, no nível do coro, 
representaram-se quatro profetas: Ezequiel e Isaías, à esquerda, e Jeremias e Da-
niel, à direita, além de cenas bíblicas e de elementos simétricos revestindo co-
lunas internas. Além do altar-mor, esculpido em mármore branco de Carrara e 
encimado pela imagem do orago –realizada em Valência –, dispuseram-se oito al-
tares laterais. À esquerda, sucedem-se os de Santo Antonio, de Nossa senhora do 
Rosário, da Sagrada Família e do Coração de Jesus; à direita, o de Nossa Senhora 
do Carmo, o de Jesus Crucificado, o de Santo Antônio Maria Claret, fundador da 
Ordem dos Cordimarianos – agora claretianos – e, por fim, o altar de São José. 
Ressalta-se, entretanto, o corta-vento elaborado em jacarandá e mostrando rico e 
paciente trabalho de entalhação.

Na execução foram gastos mais de seiscentos contos de réis, além de con-
tribuições da marquesa de Itu, baronesa de Jaguara, Veridiana Prado, barão de 
Ramalho, Luís Gonzaga da Silva Leme, José Estanislau do Amaral e de outros 
generosos moradores de Santa Cecília. A inauguração do templo deu-se em 2 de 
fevereiro de 1899, com a alocução proferida pelo arcediago da Sé, Dr. Francisco 
de Paula Rodrigues.

Mas sua própria e formal história está fixada em lápides incrustadas em co-
lunas do pórtico. Numa delas, à esquerda lê-se:

Este santuário diocesano sob invocação do Imaculado Coração 
de Maria foi erigido em substituição da primitiva igreja do Colégio, 
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construída no largo do Palácio, nesta capital, pelos padres da Com-
panhia de Jesus e que foi demolida no ano de 1892. A pedra funda-
mental se acha colocada na parte inferior da base da primeira colu-
na do cruzeiro no lado do Evangelho. Até o dia da inauguração este 
santuário custou 320 contos de réis, que o governo diocesano aplicou 
na construção. O restante foi angariado entre fiéis da diocese pelos 
padres missionários do Imaculado Coração de Maria incumbidos da 
execução das obras.

Abaixo desta, firmou-se outra placa com os seguintes dizeres:

Deo Optimo Maximo – A 7 de setembro de 1945, ano bicentenário 
da criação do bispado de São Paulo – Festa da padroeira do Brasil 
– Dia da Pátria foi solenemente consagrada a província eclesiástica 
de São Paulo ao Imaculado Coração de Maria segundo desejou PIO 
XII.

Noutra coluna, à direita, com iguais dimensões, a placa foi assim gravada:

Foram iniciadas as obras deste santuário no dia 13 de março de 
1897, sob o pontificado romano de Suai Santidade Leão XIII, sendo 
bispo diocesano o Exmo. Revmo. Sr. D. Joaquim Arcoverde de Albu-
querque Cavalcanti, Presidente da República dos Estados Unidos do 
Brasil o Dr. Prudente de Morais Barros, presidente do Estado de São 
Paulo o Dr. Manuel Ferraz de Campo Sales, presidente da Câmara 
Municipal o cel. Antônio Proost Rodovalho. O santuário foi solene-
mente aberto ao culto aos 2 de fevereiro de 1899.

A 19 de novembro de 1901, os restos mortais de Tibiriçá e de outros notáveis 
paulistas foram transferidos para o santuário, colocados numa urna de mármore 
em forma de capelinha debaixo do coro, que dá para o poente. No dia 25 de janei-
ro de 1933, ás 14 horas, as urnas foram transladadas para a cripta da Catedral de 
São Paulo, cerimônia que teve ata assinada pelo monsenhor Gastão Liberal Pinto, 
vigário geral da arquidiocese.

Notas Auxiliares

Às 23 e 30 da sexta-feira, 13 de março de 1896, um forte temporal fez sérios 
danos à igreja do Colégio, ameaçando derrubar as paredes internas e destruir al-
tares. O estrondo alvoroçou a guarda palaciana que, na iminência de novos desa-
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bamentos, postou-se em sentinela ao lado da rua do Carmo. No domingo, dia 15, 
o presidente estadual, o bispo diocesano e o intendente de Obras, após conferên-
cia, resolveram pela total demolição do templo, procedimento levado a cabo por 
pelotão do Corpo de Bombeiros e que incluiu as dependências da administrativa 
dos Correios e das coletorias de rendas gerias e provinciais. Os jornais da época 
acompanharam as demais providências e ofereceram ao público pequeno históri-
co daquela construção jesuítica.

Houve muita dificuldade em atinar com as datas fixadas na porta principal 
(1673), enquanto no portal lia-se o ano de 1681. A porta principal, além do mais, 
tinha gravado nas almofadas as letras IHSV que apressados entendedores des-
cobriram ser a sigla de In Hoc Signo Vincis. Desconheciam, todavia que eram 
componentes da sigla da Companhia de Jesus – Iesu Homo Salvator e o aparente 
V representativo dos cravos pregados nas mãos e no pés do Redentor. Aliás, a 
sigla Jhs aparece, vez por outra, em Atas quinhentistas e convencionada pelos 
escrivães como “ Jhesus”.

Nos dias seguintes, descobriram urnas com os despojos de antigos habita-
dores paulistanos. Entre esses, os do padre Dr. Guilherme Pompeu de Almeida, 
falecido a 7 de janeiro de 1713, junto ao altar de Santa Rita e com a inscrição Hoc 
jacet in tumulo Guilelmus Presbiter: auro, et genere et magno nomine Pompeius; 
o do padre Belchior Pontes, falecido a 22 de setembro de 1719, os de João Pires e 
de Afonso Sardinha, o Velho.

A 24 de março, defronte ao altar de Nossa senhora das Dores encontrou-se 
túmulo sobre cuja lápide leram-se estas inscrições: Hic Catharina pedes cristi 
amplexura quiecis mortua es, an vivis vera ubi vita tibi est . Após vacilações para 
se descobrir a quem pertenciam aqueles ossos, o historiador Antônio de Toledo 
Piza e Almeida, do Instituto Histórico e Geográfico, pronunciou-se sobre o nome 
de Catarina Rodrigues e João Pires, povoador que muito se empenhara para a vol-
ta dos jesuítas em 1653, após treze anos afastados da póvoa paulistana. ( O Estado 
de S. Paulo – edições de 14 e 28 de março de 1896)

A igreja foi inaugurada a 2 de fevereiro, data litúrgica da Purificação de Ma-
ria. Segundo a lei mosaica, a cerimônia se efetuava quarenta dias após o parto. A 
tradição portuguesa designava a festa como Nossa Senhora das Candeias

Durante algum tempo, o altar-mor da igreja do colégio elaborado em rica 
talha ostentou a imagem do Senhor Bom Jesus. Peça de grande importância ar-
tística ficou descaracterizada por sucessivas camadas de tinta, voltando em 1971 
para a Casa Anchieta, no pátio do Colégio.

Em 1965, a igreja foi criada paróquia e, desde 1967, é Matriz Episcopal da 
Região Centro da Arquidiocese de São Paulo.

No dia 7 de outubro de 1973, domingo após a missa das onze, fazendo gran-
de barulho, a imagem do Coração de Maria sobre a cúpula do templo caiu do 
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pedestal e ficou suspensa por algumas ferragens, pouco restando para precipitar-
se, com seus 300kg, no corpo central da igreja. Bombeiros acudiram, repondo a 
estátua sobre o telhado e descobriram que o seu interior de ferro fora corroído 
pela ferrugem. Nova imagem foi alçada anos depois, sendo iluminada em dias de 
festividades religiosas.
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C A P Í T U L O  7

Urbanização revela falta  
de critério progressista

O simples contexto histórico, embora adjudique elementos indispensáveis à 
crônica, não mostra todos os constituintes formativos dos bairros. Essas verdades 
documentais, quase sempre, se entramam num enunciado discursivo porque diri-
gem o foco de interesse para o tempo linear, para as formalidades normativas ou 
para os estereótipos das ações administrativas endentadas na entrosagem das leis 
e decretos. São, portanto, meros agentes da composição historiográfica e refletem 
a aparente lógica dos acontecimentos.

Na realidade existem outros indutores que determinam a ocupação deste ou 
daquele solo e que, levados na conta mesma do futuro desenvolvimento ou deca-
dência, são conexos à fisionomia bairrística. Porém, não se trata de especialismo 
urbanístico, agravado com teorizações, mas de circunstâncias reais e evolutivas, 
agindo como determinantes da interdependência daqueles fatores de indução.

A primeira condição é ditada pela fisiografia, acentuada pelos acidentes to-
pográficos e pelos motivos de eleição para o assentamento do núcleo populacio-
nal. Todavia, em São Paulo registrou-se uma condicionante típica com o fato de 
muitos bairros, sem assistirem aos aspectos físicos, terem surgido por força da 
formação de ermidas. Num segundo plano, aparecem primitivas concessões terri-
toriais, anotando-se a dispensação de datas ou de aforamentos de chãos e que, em 
muitos casos, derivaram para o loteamento e a fragmentação de antigas chácaras. 
Há também, o aspecto tectônico, que revela o tipo das construções segundo dife-
rentes partidos e “estilos”, ressaltando a sua densidade e volumetria.
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Aliam-se a esses fatores, onde pulsa o sentimento do bairro, a tessitura, os 
eixos de irradiação viária, a qualidade do transporte e a infraestrutura dos servi-
ços de utilidade pública. Por fim, a avaliação do suporte econômico-cultural e os 
impulsos socio-comunais tanto avançam, valorizando o configurado bairrístico, 
quanto regridem, fazendo declinar a qualidade do espaço urbano e a qualidade de 
vida de seus moradores.

Todavia, não existem critérios rígidos, porquanto as transformações osci-
lam ao sabor de fatores contingenciais. Esses se tornam ainda mais relativos, 
pois dependem das ações de público governo como condutoras do processo e 
dos tirocínios de urbanização. Exemplos se extraem das disposições da Câma-
ra Municipal. A 27 de julho de 1830, ela aprovou postura de ordem tributária, 
situando os limites de lançamento de imposto da “décima” dos prédios urba-
nos, criado pelo alvará régio de 27 de junho de 1808, o que marcava nítida 
diferença entre imóveis da cidade e os do campo. Já, em 1856, a cidade tinha 
âmbito ao longo de estradas e caminhos até determinados pontos ou chácaras; 
em 1873, o entendimento se modifica, pois o foro municipal circunscreveria a 
cidade dentro de um perímetro artificial e abstrato, estabelecendo limites de 
forma impessoal.

Uma das primeiras deliberações urbanísticas, quando se regularizou a “ci-
dade nova”, foi a publicação de um edital por parte do Senado da Câmara, dando 
conhecimento aos peticionários de terrenos naquela paragem das cláusulas es-
senciais ás doações: 1 – dentro de seis meses as dadas deveriam ser muradas e 
edificadas; 2 – as testadas, lados e fundos, sendo ruas, deveriam ser mantidas sem 
matos, limpas, asseadas e até calçadas, caso contrário a concessão prescreveria 
em seis meses; 3 – finalmente, que se expurgassem todos os formigueiros (Regis-
tro Geral da Câmara XVIII, 323 – 1825).

Nomeado por alvará de 13 de maio de 1810, o primeiro juiz-de-fora da cidade 
de São Paulo, Estevão Ribeiro de Rezende, futuro marquês de Valença, encontrou 
a Câmara Municipal em precárias condições financeiras com dívidas irremoví-
veis. Ao reunir-se com oficiais da edilidade, provocou o edital de 31 de maio de 
1813 (Datas VI,171). Com mais extenso teor sob iguais motivos, representou-se 
a D. João VI e propôs várias medidas saneadoras. Entre essas, sugeria que a Câ-
mara não desse, gratuitamente, as terras do Concelho, obrigando os proprietários 
a se credenciar e a pagar foro proporcional. Também, que a edilidade não outor-
gasse mais nenhum terreno, dentro ou fora da cidade, para nele edificar, murar 
ou valar, a não ser por títulos de aforamento de acordo com a “braçagem” e pelo 
maior preço em arrematação. Por último, cominava necessidade de, e dentro de 
15 dias da promulgação do edital, os proprietários cercarem as quadras e sortes 
de terra, bem assim conservarem limpas e asseadas as respectivas testadas, sob a 
pena de torná-las devolutas.
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A medida, como de hábito, caiu no vazio durante muitos anos. Tanto que o 
primeiro presidente provincial, Lucas Antônio Monteiro de Barros, a 31 de agosto 
de 1827, nomeou comissão formada pelo cirurgião-mor Joaquim Teobaldo Ma-
chado de Vasconcelos, capitão Francisco José Azevedo e José Antônio de Assun-
ção para se encarregar da limpeza das ruas e dos formigueiros da “cidade-nova”, 
sendo o serviço executado por galés, pagando os proprietários dos prédios a cada 
um deles 140 réis diários (Cronologia Paulistana II, 403).

Com a abertura de uma nova área urbana, mal disposta e carente de urbani-
zação, começaram os problemas. Em agosto de 1830, após aventar a possibilidade 
de transferir o matadouro para o sítio Bexiga, o presidente da Câmara Joaquim 
Manuel da Luz avaliou melhor os interesses da coletividade e pleiteou nova cons-
trução na praça da Alegria. Como justificativa apontou o córrego “cuja água de-
veria servir por meio de bomba para usos do mesmo matadouro e a lavagem do 
seu solo, aproveitando-se as telhas deste para a dita obra.”. Mas seu projeto seria 
rejeitado, porque muitos pares entenderam ser a proposta invasão prejudicial aos 
interesses do general Arouche, personalidade sempre respeitada.

Em carta-ofício ao vice-presidente provincial em exercício Antônio Roberto 
de Almeida, datada de 14 de dezembro de 1855, a Câmara solicitou, entre outras 
providências, que fosse executado “o aterro que desmoronou junto ao tanque do 
Arouche na estrada que vai a Campinas: a Câmara Municipal roga a V. Exa. se 
digne mandar reparar esse lugares, a fim de não ficar o trânsito cortado, como é de 
recear se não forem prontos os consertos” (Arquivo do Estado – maço 62).

Tardou a providência. Somente em 12 de dezembro de 1857 foi ela realizada. 
A Câmara deu público conhecimento da obra a ser efetuada no tanque do Arou-
che, destinada ao seu alteamento na extensão de 300 palmos (66m), 40 palmos 
de largura (8,80m) e 3 palmos de altura (0,70 m), além de esgoto de pedra para 
escoamento das “águas superabundantes do mesmo tanque” (Registro Geral da 
Câmara XXXVIII,33). Nesse ano, por força da lei nº 29, 8 de abril, o governo 
provincial contratara os serviços do engenheiro Aquiles Martin D’Estadens para 
o encanamento da água da Cantareira. Tal serviço, havia muito reclamado pela 
população, começaria com a captação no ribeiro da Boa Vista até a rua da Luz. 
Ali, se bifurcaria seguindo pela ladeira do Acu e os largos da Sé e do Carmo até 
o de São Gonçalo; outro ramal iria ter ao largo da Consolação, passando pelo 
Curro (praça da República). A canalização em tubos de ferro “Chameroy” teria a 
capacidade de cem mil medidas de água e se disporiam, até o largo de São Gon-
çalo, 25 chafarizes e outros 5 no ramal da Consolação (O Estado de São Paulo 
– Efemérides – 8 de abril de 1981).

Outra vez o tanque do Arouche motivou reclamações. O fiscal municipal, 
a 24 de março de 1860, louvado nas informações do capitão Francisco de Paula 
Xavier de Toledo, procedeu vistoria no local e informou que “indo ao lugar exa-
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minado o terreno é de grande necessidade dar saída ás águas que ficam na estrada 
[de Jundiaí] estagnadas [...] abrindo no fundo esgotos em continuação aos valos 
para fazer sair na Estada de Barra Funda e despejar no córrego do Carvalho” 
(Atas XLI,22)

Henrique Pupo de Morais, um dos signatários do requerimento para a cons-
trução da Igreja de Santa Cecília, em ofício à Câmara, mencionou a necessidade 
de se alinhar uma rua em continuação à da Alegria “a qual se pretendia dar-lhe 
uma saída para a Estrada de Sorocaba no interesse dos habitantes do Arouche”. 
Referia-se o requerente à posterior abertura da rua Rego Freitas (1886), unindo ao 
largo do Arouche à rua da Consolação via que, além de outras denominações, era 
tida como “ estrada de Sorocaba” ( Atas XLI, 215).

Como fizera antes, a Câmara renovou, a 26 de julho de 1861, a disposição de 
não mais conceder chãos aos atuais proprietários “sem impedimento de edifica-
rem ainda que, no futuro, tenha a Câmara deles necessidade para algum estabele-
cimento público” (Atas XLVII, 46). O governo municipal, com costumeiro atraso, 
fazia vigorar as letras da “Lei das Terras” (nº 601, de 18 de setembro de 1850), 
condicionando a obtenção de terrenos por título de compra. Todavia, a medida 
contrariou o interesse de alguns proprietários que, através de seguidas petições, 
avolumavam terras com finalidade especulativa.

O Arouche/Santa Cecília não escaparia ao comum dos abairramentos pau-
listanos no tocante à sempre renovada questão de alinhamentos. Extrai-se do re-
gistro oficial deliberação de tal natureza, anotada em 2 de abril de 1863, sobre 
as condições de alinhamentos procedido na chácara de Jacinto de Sousa Neves, 
nas Palmeiras, genérica denominação dada ás vizinhanças da chácara dos Gama 
Lobo. E assim foi feito “tirou o arruador o ponto do canto da rua que vem das 
Palmeiras abeirando o fecho de João Manuel em linha reta foi esbarrar quase na 
face do valo que termina na rua Carvalho com a diferença de dois palmos e quatro 
ditos do centro do terreno suplicante”. Na oportunidade, foi alinhado o terreno de 
Francisco Leite Pereira Gama Lobo na estrada de Campinas, “o qual foi da ma-
neira seguinte: tirando-se da face do valo da chácara de José Barbosa até a beira 
do tanque que fica ao lado da chácara do mesmo sr. Lobo entrou dezesseis palmos 
do muro que cerca a mesma chácara“(Atas XLVIII,88).

Por volta de 1865, Francisco Taques Alvim, construtor do primeiro chafariz 
no Campo da Luz (10 de janeiro de 1863), pretendeu arrendar o tanque do Arou-
che com o propósito de nele adaptar um marco fontanário. Examinou o local, mas 
desistiu da idéia ao ter conhecimento que “até animal morto é encontradiço na-
quele tanque” (Atas XLVI,153). A afirmativa não surpreende porque, ao longo do 
tempo, outros fatos irão revelar a contaminação daquelas águas, denunciando as 
precárias condições de higiene local análogas às que hoje assoberbam não poucos 
setores periféricos da cidade.
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Em 12 de fevereiro de 1874, o presidente provincial João Teodoro Xavier 
de Matos dividiu a Comarca da Capital em dois distritos especiais. O primeiro, 
chamado “Sul da Sé”, compreendia o Brás, Penha, Conceição de Guarulhos, São 
Bernardo e Santo Amaro; o segundo, “Norte da Sé”, incluía Santa Ifigênia, Con-
solação, Itapecerica, Parnaíba e Juqueri. Na verdade, tratou-se de mera ratificação 
de conceitos, porque o primeiro distrito se formalizou com a fundação da Vila 
de São Paulo do Campo, a 25 de janeiro de 1554, enquanto o segundo resultou 
da lei de 15 de outubro de 1827. As primeiras divisas seriam modificadas com a 
lei provincial nº 20, de 27 de fevereiro de 1836 e com os Atos do governo de 4 de 
agosto de 1863 e de 6 de setembro de 1872.

Confiada nas observações do fiscal, a Câmara manifestou-se, a 14 de março 
de 1879, afirmando não haver “inconveniente algum e até é de utilidade pública o 
aterro que o Dr. Martim Francisco quer mandar fazer, e quanto ao fecho de que 
trata a mesma comunicação, consta que há 20 ou 30 anos está aquela água, tanque 
e lagoa (Teobaldo) no domínio de todos” ( Atas LXV,26). O vereador Ribeiro 
de Lima, a 10 de julho desse mesmo ano, assistiu o alinhamento requerido pelo 
Dr. Martim Francisco Ribeiro de Andrade Junior e notou que este não requerera 
para edificar, antes pedira para alinhar terrenos, anexando título de propriedade 
de chácara que ali possuía. Acrescentou que “as divisas partem da estrada das 
Palmeiras em rumo direito encostado a barranca de terra da chácara denominada 
Teobaldo, a encontrar com o final do muro da casa em que mora o suplicante, 
ficando o tanque e a lagoa fora destas divisas como logradouro” (Atas LVX,65)

A 31 de julho de 1882 (Atas LXVIII,175) é mencionada uma ponte no largo 
do Arouche, esquecida ou nunca apontada em registros anteriores. Agora, a Câ-
mara pedia ao engenheiro responsável que mudasse a sua posição, aproveitando 
os próprios materiais e outros recolhidos em diferentes depósitos. Essa constru-
ção é tenuamente assinalada na Carta da Capital de São Paulo elaborada pelo 
engenheiro José Jacques da Costa Ourique, em 1842, a mando do barão de Caxias 
para a fortificação da urbe e antevendo uma possível reação dos insurretos libe-
rais. Confirma, portanto, igual registro na carta de Carlos Augusto Bresser feita 
no ano anterior e copiada em 1861 pela São Paulo Railway.

Santa Cecília adquiria contornos bairrísticos incipientes à margem de qual-
quer plano de urbanização, mas com os arruamentos feitos à revelia pelos proprie-
tários. Tanto assim que, a 18 de setembro de 1888, o vereador Domingos Correias 
de Morais solicitou que se intimasse o Dr. Domingos José Jaguaribe para abrir 
a rua da Misericórdia “fechada condicionalmente o prolongamento, pois que os 
proprietários dos terrenos no extremo dessa rua já estão traçando ruas em seus 
terrenos” ( Atas LXXIV,263).

Cuidado foi o título inserido na primeira página de O Estado de S. Paulo, 
edição de 19 de março de 1890. No artigo, incisivo redator assinalou:



88 História dos Bairros da Cidade de São Paulo

E nem se faz necessário rigor a desinfecção das casas em que se 
dão os óbitos, nem se trata de isolar os doentes que chegam ou têm 
chegado, com freqüência, da cidade vizinha [Campinas].

Afirmam-nos que no bairro de Santa Cecília há vários doentes 
vindos de Campinas e que numa casa em que está ou esteve um de-
les desenvolveram-se febres de mau caráter que acometeram cinco 
pessoas.

Ora, dos arredores da cidade o bairro de Santa Cecília, sobre 
ser um dos mais próximos, é um dos que oferecem mais e melhores 
condições à propagação de uma epidemia, porque não tem água em 
esgotos, e expõe o triste espetáculo de uma chácara aberta servindo de 
depósito de lixo e detritos da cidade que ali são diariamente despeja-
dos por carroças inúmeras.

Há, pois, ali um foco permanente de infecção e faltam os dois pri-
meiros elementos de higiene: água e esgotos [...].Que a intendência e a 
inspetoria de higiene tratem de prevenir os males futuros que, dissemi-
nados nesta capital, seriam uma imensa calamidade não só para nós 
como para todo o florescente Estado que nos orgulhamos de habitar.

A 23 de abril, o bairro de Santa Cecília foi incluído no terceiro perímetro, 
quarta divisão. Nessa nova configuração urbano-administrativa reuniram-se os 
setores do Bom Retiro, da Barra Funda (Chácaras de Bartolomeu Funchal e do 
cadete Galvão), das Palmeiras, do Pacaembu e outros, segundo registro em Atas 
LXXVI,115. Discutiu-se na mesma oportunidade o aumento de mais meia légua 
de espaços para todas as bandas, considerando-se o crescimento da cidade. Com 
a promulgação das leis nº 16, de 13 de dezembro de 1891 (art. 38) e 1038, de 19 de 
dezembro de 1906 (art. 19) ficaria consolidada a área municipal.

Com o falecimento do Dr. Antônio Pinto do Rego Freitas a 13 de janeiro de 
1886, sucessor e proprietário da Chácara do Arouche, a família por intermédio 
do vereador Bento Pinto do Rego Freitas celebrou, a 17 de junho de 1890, negócio 
de venda de imóvel à Empresa de Obras Brasil, pela importância de 900 contos 
de réis. A firma era constituída pelo senador Manuel Buarque de Macedo (que 
falecera em 1881), filho do conselheiro Buarque de Macedo. Regularizados e ar-
ruados, os espaços ficaram conhecidos como “Vila Buarque”, núcleo absorvido 
pelo 7º e 11º subdistritos da Consolação e Santa Cecília, respectivamente. Ali 
foram abertas as seguintes ruas: Amaral Gurgel, Dr. Bento Freitas, Rego Freitas, 
Dr. Cesário Mota Jr, Dr. Vila Nova, Marquês de Itu, D. Veridiana (depois, general 
Jardim, em 1894), Major Sertório, Santa Isabel, Epitácio Pessoa e Maria Horta. 
(Consolação, 62). O senador e capitalista Rodolfo Miranda instalou-se em sun-
tuosa residência num dos novos lotes e, em 1905, comprou a Fábrica de Tecidos 
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Santa Francisca, em Piracicaba, rebatizando-a de Aretusiana, nome baseado no 
de sua mulher.

Aliando-se ás continuas e cáusticas críticas dos jornais sobre as condições 
sanitárias do bairro, leu-se em plenário da Câmara uma reclamação formulada 
contra Dionísio Pereira dos Santos. Prendia-se ao fato de o cidadão ter estabeleci-
do, sem licença, esgoto de matérias fecais direcionado para o tanque do Arouche. 
A situação era imitada por seis outras casas, sendo duas de propriedade do Dr. 
Jaguaribe, fazendo com que as águas servidas convergissem para um córrego 
aos fundos das ruas de Santa Cecília (depois, D. Veridiana) e Maria Teresa. Ao 
se pronunciar, a Comissão de Higiene determinou que “se mande obstruir esses 
encanamentos e multados os proprietários que fizeram escavações na rua pública 
sem licença desta Intendência” (Atas LXXVI,236 – 26 de novembro de 1890)

Alguns moradores, em petição datada a 14 de janeiro de 1893, solicitaram à 
Câmara que mandasse “construir um mercado em Santa Cecília que proporcio-
nasse aos moradores daqueles arrabaldes meios mais cômodos para o abasteci-
mento de gêneros alimentícios” (Atas LXXIX,15). Após acusar a incompetência 
para dispor do assunto, a Comissão de Higiene encaminhou o requerimento à Co-
missão de Finanças, fato que valeu como colocar o assunto no limbo. Na terceira 
década do século XX, organizou-se feira-livre que se tornaria bastante concorri-
da. Na atualidade, desde sua primeira instalação em 8 de maio de 1897, realiza-se 
ás sextas-feiras feira-livre noturna nas proximidades da Estação Santa Cecília.

A sexta seção urbana, em 1894, era formada pelo largo da Consolação, rua 
da Consolação, rua Caio Prado até o Cemitério e, em volta deste, pelas ruas Itam-
bé, D. Veridiana, largo de Santa Cecília, rua das Palmeiras e Alameda Glette. A 
6 de maio de 1911, o Ato nº 396 dividiu o município em 40 distritos fiscais e 4 
zonas, sendo que a 4ª zona incluía o 34º Distrito formado por Santa Cecília e o 
setor Palmeiras.

O decreto nº 9775, de 30 de novembro de 1938, com vigência a partir de 1º 
de janeiro de 1939, definiu a área urbana num só distrito, subdividindo em 43 
zonas, sendo a Santa Cecília classificada como 12ª. Em 1º de setembro de 1940, o 
bairro contava com 4.617 prédios e registrou a 31 de dezembro desse mesmo ano 
4.676 edificações ou apenas 2,27% acrescidos ao total da zona. No final de 1941, 
o cadastro municipal anotou 4.749 prédios, construindo-se somente 76 novos pré-
dios entre o final de 1940 e o de 1941. Os indicativos de 1943 revelaram o pouco 
desenvolvimento no setor, acusando somente 31 prédios e elevando o total geral 
para 4.808 edificações (cf. índices em RAM CI, 9 e ss. – Oscar E. Araújo).

Todavia, um novo conceito de urbanismo passaria a considerar Santa Cecília 
como “bairro interno”, isto é, intermediário entre o Centro convencionado e a 
periferia do setor Oeste. Juntamente com os bairros da Barra Funda e das Perdi-
zes, acusou uma população de 54.161 habitantes em 1920. Decorridos vinte anos, 
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esse número elevou-se para 102.201 moradores numa variação absoluta de 48.048 
moradores (média anual de 2.402) e ou aumento percentual de 47%, ensejando 
elevado índice demográfico com relação aos bairros periféricos ( Índices da Co-
missão de Estudos de Transporte Coletivos – 1943).

O Estado de S. Paulo, na edição de 10 de abril de 1935, comentando o fato 
de a cidade ter atingido o seu primeiro milhão de habitantes (1.060.120) assinala 
para Santa Cecília 31.096 habitantes, distribuídos numa área de 4,7km2 ou 6.613 
habitantes por km2, incluindo o setor de Campos Elísíos. Outras fontes, como o 
IBGE, conferem ao bairro uma população de 36.542 habitantes (1940); 39.264 ou 
mais 9,3% (1950) e 69.515 ou mais 56,4% (1963), aumento que deva ser atribu-
ído ao maior número de construções residenciais em vertical, ocupando antigas 
moradias térreas.

*

Transportes – A lei nº 11, de 9 de março de 1871, concedeu ao engenheiro 
Nicolau dos Santos Freitas Leite a exploração, pelo prazo de cinqüenta anos, de li-
nhas de diligências de tração animal sobre trilhos. Porém, a 12 de abril do mesmo 
ano, tal privilégio foi transferido para a Companhia Carris de Ferro, sociedade 
constituída no Rio de Janeiro. Após a inauguração da primeira linha para o Brás, 
a 1° de julho de 1877, seguiram-se outras para a Consolação e Santa Cecília, com 
ponto inicial no largo do Mercadinho, depois mudado para o largo da Sé, onde 
se uniam os trilhos. A linha atingiria o bairro pelo largo do Arouche até a capela 
de Santa Cecília, logo que os moradores nivelaram a secção entre o portão da 
chácara do Dr. Antônio Pinto de Rego Freitas até a dita capela” (Waldemar Stiel 
– História dos Transportes Coletivos em São Paulo, 43)

O primeiro contrato do serviço de bondes foi feito com a Câmara. Todavia, a 
8 de janeiro de 1882, surgira uma questão pertinente aos limites deste monopólio, 
provocando a manifestação do presidente provincial, Francisco Carvalho Soares 
Brandão. Tomando ao pé da letra a “lei das municipalidades” (1º de outubro de 
1828) decidiu que faltava à Câmara autoridade para expedir concessões. Isso per-
mitiu que o governo da Província, nos termos das leis n° 44, de 27 de março de 
1887, e n° 9, de 20 de fevereiro de 1889, celebrasse contrato com Francisco Antô-
nio de Souza Paulista e Justo Nogueira de Azambuja para a criação de uma linha 
do largo da Sé até a colina do Ipiranga. Outra concessionária – Companhia Ferro 
Carril do Bom Retiro a Bela Vista – organizada em fevereiro de 1890, estabeleceu 
linha que, partindo da rua Boa Vista, atingia o chamado “bairro das Palmeiras” e 
prolongava-se até a Barra Funda.

O ano de 1897 começou sob grande tensão social. Em março, a notícia do 
malogro das forças federais em Canudos e a morte do coronel Moreira César 
– nome que substituiu temporariamente o da secular rua São Bento – abalaram a 
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população, germinando movimentos anarquistas. A exaltação dos ânimos levou 
ao irreprimível empastelamento de O Comércio de São Paulo, periódico de pro-
nunciada simpatia monárquica e que deixou de circular durante três meses.

Ansiosamente aguardada, apareceu, em agosto de 1899, anúncio da The São 
Paulo Tramway Light and Power Company Limited, empresa de serviços de utili-
dade pública autorizada pelo decreto federal nº 3349, de 17 de julho de 1899. Ofe-
recia, naquela oportunidade, o fornecimento de corrente elétrica e força motriz 
para indústrias, ao preço de 800rs o Kw/h, ou 40rs/hora por lâmpada de 16 watts. 
A energia elétrica seria produzida pela usina de Santana do Parnaíba, com grupos 
geradores inaugurados a 23 de setembro de 1901.

Após pendências judiciais com a Companhia Viação Paulista, a Light fez 
correr, a 7 de maio de 1900, a primeira linha de bondes elétricos – Barra Funda 
13. O acontecimento contou com a presença do presidente estadual Francisco de 
Paula Rodrigues Alves, do vice-presidente Domingos Correia de Morais e do 
diretor da companhia, James Mitchell. Seis bondes, engalanados com as cores da 
bandeira brasileira e canadense, saíram de estação na alameda Barão de Limeira 
e chegaram no largo São Bento acionados por energia fornecida pela usina da rua 
Monsenhor Andrade.

Em 1903, ao expandir os seus trilhos, a Light dotou o setor Oeste com duas 
linhas regulares. A primeira delas foi a linha Água Branca – Lapa, via Palmeiras 
que partia do largo São Bento e percorria as seguintes ruas: Líbero Badaró, São 
João, largo Paiçandu, 11 de junho ( D. José de Barros, em 1906), Sete de Abril, 
praça da República, rua e largo do Arouche, Sebastião Pereira, Palmeiras e Água 
Branca. Obedecia o horário das 6 horas da manhã às 20:24, em intervalos de 72 
minutos, correndo 12 bondes. A linha era reconhecida pela luz de cor branca.

A cor amarela distinguia a linha Vila Buarque (circular), via Arouche. Ti-
nha ponto inicial no largo de São Bento, seguindo pelas ruas São Bento, Direita, 
Viaduto do Chá, Barão de Itapetinga, praça da República, rua e largo do Arouche, 
Jaguaribe, D. Veridiana, Maria Antônia, Consolação, Xavier de Toledo, Viaduto 
do Chá, Quinze de Novembro, Rosário e Boa Vista e completava o circuito no 
largo de São Bento. Funcionava das 5 horas da manhã até as 10:37, em intervalos 
de 28 minutos. (Relatório do Prefeito Antônio da Silva Prado - 1903)

Depois da morosa abertura da avenida São João, entre 1912 e 1926, os trilhos 
foram assentados nessa importante artéria e melhoraram sensivelmente, o trans-
porte coletivo para a zona Oeste. De igual maneira, as ruas Sebastião Pereira e 
das Palmeiras serviram às primeiras linhas de ônibus destinadas à Vila Pompéia 
e à Lapa.

A Companhia Metropolitano de São Paulo, a 15 de fevereiro de 1978, deu 
início à construção da Estação República, a nona da linha Leste-Oeste. Em para-
lelo, desenvolveu obras de reurbanização do secular logradouro e inaugurou todo 
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o conjunto a 24 de abril de 1982, data em que a empresa completava 14 anos de 
sua constituição.

Santa Cecília, a estação seguinte, teve as obras iniciadas a 16 de junho de 
1978, desenvolvendo-as num solo ocupado por prédios residenciais em aparente 
processo de deterioração. Nessa oportunidade, muitos rumores alertaram para o 
possível comprometimento da igreja de Santa Cecília e do antigo prédio da Cli-
pper, depois ocupado com instalações do Bradesco – Banco Brasileiro de Descon-
tos. Mas, com a regularização da superfície desfez-se a má informação, a Com-
panhia dotou o largo de Santa Cecília de mais espaços entre a praça da Estação, 
aberta entre as ruas Ana Cintra e Sebastião Pereira, e a rampa de saída da Via 
Elevada Presidente Artur da Costa e Silva. Essa área foi pavimentada ao redor do 
templo e transformada em calçadões, com bancos, canteiros e arborização, sendo 
inaugurada a 10 de dezembro de 1983.

É a estação de menor profundidade – apenas 12 metros –devido ao carac-
terístico geológico da região, mostrando sub-solo rochoso à profundidade de 15 
metros. Além desse fato, os técnicos apontaram como fator de maior interferência 
o cruzamento do eixo de implantação do Metrô com o sistema viário elevado.

As obras da Estação Marechal Deodoro iniciaram-se a 23 de outubro de 
1984, com a inauguração prevista para o final de 1888. Uma das preocupações da 
engenharia foi situá-la em local que evitasse um número excessivo de desapro-
priações imobiliárias, incluindo dos edifícios representativos do estilo art déco. 
Os canteiros de obras (7.200 m2) foram transformados em jardins, formando-se 
uma praça ao redor da cobertura de acesso dotada com vários equipamentos para 
crianças.

Por outro lado, a estação terá 6.200m2 de área construída a 22 de metros de 
profundidade e com túneis superpostos, um em cada sentido. O acesso às plata-
formas de embarque será feito ao nível da rua: um, na esquina da avenida São 
João com a rua Albuquerque Lins; outro, na rua Albuquerque Lins com a rua das 
Palmeiras, contando com elevador destinado a deficientes físicos.

Em fevereiro de 1987, trem-teste correu da Estação Marechal Deodoro até a 
rua Barra Funda (parque metroviário) no percurso de 1.450 metros. Atualmente, 
o trecho penha Santa Cecília, na distância de 13 quilômetros, é coberto em quase 
20 minutos.
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C A P Í T U L O  8

Arruamentos não obedecem 
plano de sadio urbanismo

A São Paulo lusitana dos primeiros tempos contou com poderes municipais 
pouco afeitos à disciplina urbana e à formação de ruas. Não existiam definições 
de simetria ou de plano melhor estabelecido para o reticulado do burgo, impon-
do-se um traçado mais ao acaso do que com engenho e racionalidade melhor 
conjugados. Na verdade, seria muito exigir de homens que, procedentes de regi-
ões agrárias portuguesas e animados de outras vontades, pudessem desenvolver 
neste solo mentalidade mais plástica e obediente a rigores construtivos. E do geral 
desinteresse por este e outros ditames deixariam eles vários resíduos documen-
tais. Um deles se subtrai da Ata de 13 de junho de 1587, oportunidade em que 
o procurador do Concelho, João Maciel, solicitou para a consulta o Livro das 
Ordenações. Para sua surpresa, “os ditos oficiais responderam que esta vila não 
tinha livro de ordenação nem com que o comprar e que se houvera que lho deram 
e podendo ser havido emprestado ou de outra maneira dariam” (Atas I, 316; 2ª 
ed – 1967). Diversamente, os castelhanos, nessa questão, dispunham de normas 
precípuas para organizar cidades e orientar arruamentos, disciplinados pelas Leys 
de lo Reyno de las Indias.

Quando a Câmara se apercebeu das muitas irregularidades viárias se apres-
sou em nomear, a 2 de junho de 1753, com o título de arruador do Conselho, o 
mestre carpinteiro Francisco Gomes Tavares, justificando o ato “ pelos incon-
venientes de as ruas, e becos, que deveriam ser direitos, estarem sem ordem”. 
Contudo, prevaleceram outros regimentos respeitantes à caiação das casas, à ca-
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pinação das ruas ou, ainda, ao abandono de animais domésticos. Nisso foram 
rigorosos, submetendo os poucos moradores a apenações irrecorríveis.

A curiosidade, porém, demora na apreciação da antiga nomenclatura viária. 
Conquanto algumas constituíssem, por si mesmas, adequadas referências, como 
a rua do Quartel, do Palácio, etc, outras já continham apelativos, como Jogo da 
Bola (atual Benjamim Constant) e os becos do Mata-Fome, do Sapo, das Barbas, 
dos Cornos, do Inferno, da Cachaça que refletiam sarcasmo e mordacidade. Por 
sua parte, a Câmara não aborrecia a denominação das ruas, ainda que a mesma 
fosse, com muita gratuidade, atribuída pelos moradores ao seu melhor alvitre. 
Mas, num determinado momento do século XIX, as vias públicas menos centrais 
começaram a ter nomes personalizados e epônimos – os padrinhos das ruas – e 
faziam referência à rua do Dr. Sicrano, do capitão Beltrano e dos outros que go-
zavam de representatividade no cenário popular. Isso teve o seu lado proveitoso, 
pois à Câmara importava mesmo saber “quem morava aonde” e alcançá-lo para o 
pagamento da décima urbana, imposto resultante do alvará régio de 27 de junho 
de 1808. Outra disposição foi tomada, em 1810, pelo ouvidor-geral, destinada à 
abolição do anonimato das ruas e dos endereços urbanos. A Câmara deu curso a 
essa obrigação, mas a medida somente seria efetiva a partir de 21 de janeiro de 
1885, quando o sistema viário passou a contar com placas denominadoras dos 
logradouros. O reticulado de Santa Cecília, por insignificante, recebeu apenas 18 
placas, assim mesmo distribuídas no setor do Arouche: rua do Arouche, 2; largo 
do Arouche, 4; rua de D. Maria Teresa, 9; rua do Dr. Vieira de Carvalho (antiga 
Santa Cruz do Pocinho e continuação da Barão de Itapetininga) a sair no largo 
do Arouche, 3.

Em auxílio de uma tessitura desordenada foram impressos, espaçadamente, 
mapas da cidade, acentuando os principais logradouros e edificações mais repre-
sentativas. Nos anos de 1855 e 1868 apareceram plantas urbanas elaboradas pelo 
desenhista da repartição de Obras Públicas, Carlos Daniel Rath. Com a reedição, 
em 1954, por ocasião do IV Centenário, descobrem-se não poucas imperfeições e 
anotações com falho rebatimento posterior. Na primeira delas, a orientação car-
deal é errônea, posicionando o eixo da “estrada de Jundiaí/Campinas (rua das 
Palmeiras) bem diverso do seu sentido atual. O traçado mostra, ainda, acréscimos 
a lápis, em linhas interrompidas e afixadas no intervalo entre uma e outra feitura 
e impressão cartográfica. E tais erranias são patentes por dois motivos: as ano-
tações denunciam um metacronismo e foram assinaladas em metros, quando se 
sabe que a implantação do sistema métrico decimal,dito francês, decorrente da 
lei imperial nº1157, de 26 de junho de 1862, tornou-se obrigatória a 15 de maio 
de 1875. A título de informações, o metro-padrão (nº 4 série X) foi fundido em 
liga platina a 13 de março de 1874, pesando 3,251Kg. A 9 de dezembro de 1881 
recolheram-no ao Arquivo Público do Império, segundo informa o barão de Rio 
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Branco em Efemérides brasileiras (Ministério das Relações Exteriores - 1946 
- Imprensa Nacional).

Muitas das anotações assinaladas nesse mapa são feitas em metros, contra-
riando as normas vigentes com a lei imperial de 24 de novembro de 1835 que es-
tabelecera, como medida fundamental das mensurações agrárias, a vara (1,10m), 
a braça (2,20m) e a braça quadrada (4,84m2). O desenhista, sobretudo, alude à rua 
de Santa Cecília tenuamente tracejada ao meio inferior da referida carta. Essa via 
não existia em 1855, pois a data para erguimento do templo com tal denominação 
redundou da confirmação de data de terras de 7 de março de 1861. A rua que, 
efetivamente, teve esse nome – trocado depois para rua D. Veridiana – foi aberta 
muitos anos após a regularização viária.

Com respeito ao mapa de 1868, novas evidências afloraram com inscrições 
posteriores pouco confiáveis. São omitidos os arruamentos da “cidade nova”, os 
mesmos mencionados em cartas concedidas naquele local. Igualmente, apare-
cem traços sutis de prováveis loteamentos, firmando a realidade de correições e 
acréscimos.

De outra parte, a nomenclatura pretendeu exaltar uma verdade, servindo-se 
de hipérboles. Com nisso, tornaram-se comuns ruas chamadas da Alegria (três), 
Alegre (atuais Brigadeiro Tobias e Afonso Pena), Bela (atual Timbiras), Bonita 
(antes do Moinho de Vento, agora Tomas de Lima), Formosa e Triste, que, em 
realidade, não passava de trilha roçada no meio de matagais ou de panascais re-
presando águas apodrecidas. Com a República, trocaram-se muitos nomes viários 
referentes ao Império; com a campanha de Canudos, mudou-se o nome da rua de 
São Bento para o de Coronel. Moreira César (Resolução nº 82, de 12 de março de 
1897) e reverteu-se ao nome tradicional pela lei nº 416, de 28 de agosto de 1899; 
em 1934, antigos estudantes com fervor constitucionalista arrancaram a placa do 
“largo João Pessoa” colocada em substituição à de pátio do Colégio. Ainda nos 
anos oitenta do século XX, existia uma indicação onde se lia “largo Santa Ephi-
genia”, colocada num dos cantos do Hotel Regina, projeto de Ramos de Azevedo, 
inaugurado em 1905. Agora é o São Paulo Center Hotel e a placa permanece com 
ortografia abolida com o Decreto-lei nº 292, de 23 de fevereiro de 1938.

Mais conscientes das necessidades urbanas, os poderes municipais fizeram 
promulgar diferentes códigos de posturas. Em 1875, um dessas disposições pre-
tendeu reformular conceitos de arruamentos, mas renovaram antigos critérios aos 
prenúncios do surto de desenvolvimentista. A 6 de outubro de 1886, novas de-
terminações fixaram que “ as ruas deviam ser retas e ter 16 metros de largura, 
e as praças quadradas”. Com a aplicação dessas medidas, retalharam-se alguns 
bairros à maneira de tabuleiros de xadrez – os quarteirões –, retomando arcaicos 
processos no traçado de ruas. Esses, quando executados por particulares, reduzi-
ram consideravelmente a interposição de áreas livres e constituíram blocos bair-
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rísticos desarticulados do todo citadino. Isso também aconteceu em Santa Cecília 
que mostra a seguinte tessitura:

Albuquerque Lins, rua – Chamou-se, anteriormente, rua Carlos Ferrão e 
deve sua atual denominação à lei nº 1424, de1911. Foi aberta em espaços da Chá-
cara das Palmeiras e preserva a memória do oitavo presidente estadual Manuel 
Joaquim de Albuquerque Lins (São Miguel dos Campos, AL, 18 de setembro de 
1852). Sua administração caracterizou-se pela atenção devotada à instrução pú-
blica com a instalação de vários grupos escolares na capital e no Interior. Essa via 
começa na rua Vitorino Carmilo e finda na avenida Higienópolis.

Alfredo Paulino, praça – O pequeno logradouro resultou da lei nº 3775, de 27 
de junho de 1949, com o nome de antigo professor da Escola Normal Caetano de 
Campos (1876-1928). É limitada pelas ruas Sebastião Pereira e Frederico Abran-
ches, e vizinha do largo do Arouche.

Ana Cintra, rua – na planta geral da Capital de São Paulo (Gomes Cardim 
– 1897) aparece como via apenas projetada e fronteira à igreja de Santa Cecília. 
Aberta em 1906, desenvolve-se em paralelo com a rua Helvetia, a partir da rua 
Sebastião Pereira/largo de Santa Cecília até a rua Barão de Campinas. Sua de-
nominação reverencia Ana Francisca da Silveira Cintra, esposa do II barão de 
Campinas, Joaquim Pinto de Araújo Cintra (1824 -1894). Ana Cintra destacou-se 
na sociedade paulistana por suas obras de benemerência, que incluem a fundação 
de hospitais em Amparo e Campinas com o seu nome. Nascida em Amparo a 27 
de dezembro de 1871, era filha do coronel Joaquim da Silveira Cintra e Helena de 
Morais Cintra.

Angélica, avenida – Ao final do século XIX era referida como rua Itatiaia 
– nome indígena com o significado de “pedra com dentes ou pontas” - no lance 
compreendido entre a rua Jaguaribe e a antiga avenida Municipal, no Araçá (atual 
avenida Dr. Arnaldo). A 8 de março de 1889, com o nome de “Avenida Itatiaia “ 
passou a ligar a avenida Higienópolis (depois Martinho Prado – lei nº 906, 4 de 
janeiro de 1906) à avenida Municipal. A 11 de março de 1898, a lei municipal 
nº 343, concedeu a quantia não excedente a 17:168$900, destinada às obras da 
ligação entre a avenida Higienópolis e a rua das Palmeiras, sob a responsabili-
dade do capitalista Martin Burchard e recebeu o nome de “Avenida Circular”. 
Mas o prefeito Antônio da Silva Prado, ao assinar a lei nº 1001, de 31 de maio de 
1907, conferiria à extensa artéria urbana o nome de “Avenida Angélica”, ligando 
as avenidas Circular e Itatiaia. Tal denominação homenageou, ainda em vida, a 
figura da benemérita paulista Maria Angélica de Sousa Queirós Barros, viúva do 
Dr. Francisco de Aguiar Barros e proprietária da muito conhecida Chácara das 
Palmeiras, cujos espaços permitiram a formação do bairro de Santa Cecília.

Apa, rua – Começa na rua das Palmeiras e, desdobrando-se em paralelo com 
a rua dos Pirineus e a alameda Glette, termina na rua Carvalho de Mendonça. 
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Nome de atribuição popular e origem tupi-guarani - significa “quebrado” (ad-
jetivo) - traz à lembrança o rio limítrofe entre o Brasil e o Paraguai na fronteira 
definida pelo decreto imperial nº 4911, de 27 de março de 1872. Nome preservado 
com o Ato nº 972, de 24 de agosto de 1916, que considerou públicas, com seus 
respectivos nomes, ruas, avenidas e praças constantes da “Planta da Cidade de 
São Paulo”, elaborada pela Diretoria de Viação e Obras.

Arouche, largo do – Chamou-se, no século XVIII, praça do Ouvidor (par-
te baixa), espaço quadrangular disposto entre as ruas Jaguaribe e do Arouche 
contemporâneas, acrescido por segmento do sistema viário elevado. Foi cha-
mado de largo do Tanque do Arouche, praça da Alegria, e, a seguir, praça da 
Legião e campo do Arouche, denominação esta conferida a 28 de novembro 
de 1865. Anteriormente, com a regularização da “cidade nova”, recebeu, a 29 
de setembro de 1811, a denominação de praça dos Milicianos. Parte desse lo-
gradouro transformou-se, a partir de 1817, na praça ou largo dos Curros e, a 
seguir, praça Sete de Abril (28 de novembro de 1865) e, desde 1890, na atual 
praça da República.

A parte superior, naquela ocasião (1811) recebeu o nome de praça da Ar-
tilharia. A 26 de abril de 1910, pelas letras da lei municipal nº 1312, esse setor 
ganhou o nome de praça Alexandre Herculano. Mas o inciso do art. 2º, da lei 
municipal nº 1741/1913, reverteu para largo do Arouche, fundindo os dois trechos 
do logradouro sob igual denominação. A mudança da nomenclatura vale como 
auxílio historiográfico e elucidativo, porquanto a população jamais se preocupou 
com as sucessivas alterações, consagrando o local como tanque do Arouche até o 
seu definitivo dessecamento em 1896.

Aureliano Coutinho, rua - O primitivo nome foi o de rua Verona, trocado em 
9 de maio de 1910 por força da lei nº 1315. Também, a lei nº 1662, de 19 de março 
de 1913, consignou idêntica nomenclatura ao trecho da rua Sabará, compreendido 
entre a avenida Martinho Prado Jr. e a rua Jaguaribe. Essa disposição municipal 
resultara de acordo com o Dr. Domingos Jaguaribe e a compra de seus terrenos, 
necessários ao prolongamento viário, pela soma de 46,5 contos de reis. Presta 
homenagem à personalidade do desembargador Aureliano de Sousa e Oliveira 
Coutinho, filho do visconde de Sepetiba, de igual nome, ministro de Estrangeiros 
no 2° Gabinete Imperial. Inicia-se na rua Canuto do Val e termina na avenida 
Higienópolis.

Barão de Joatinga, rua – Denominação conferida pelo Ato nº 139, de 11 de 
abril d 1931. Homenagem ao político e fazendeiro de Bananal, Pedro Ramos No-
gueira (23 de novembro de 1823 - 7 de janeiro de 1885). Era filho do major José 
Ramos Nogueira, pertencente à Guarda de Honra de D.Pedro I, e foi titulado pelo 
decreto imperial de 28 de março de 1877. Essa curta via pública começa na rua 
Sebastião Pereira e finda na rua Frederico Abranches.
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Barão de Tatuí, rua – O Ato nº 972 confirmou o nome desta via desenvolvida 
entre as ruas das Palmeiras e Jaguaribe. Respeita a figura do sorocabano Francis-
co Xavier Pais de Barros (24 de maio de 1831 - 8 de dezembro de 1914). Advoga-
do, fazendeiro e deputado foi um dos fundadores do Banco de São Paulo em 1889. 
O decreto imperial de 19 de agosto de 1879 conferiu-lhe o título nobiliárquico.1

Baronesa de Itu, rua – Aberta em antigos espaços da Chácara das Palmeiras 
e nome confirmado pelo Ato nº 972. Presta homenagem à D. Leonarda de Aguiar 
Barros, filha do coronel Antônio Francisco de Aguiar e mãe do marquês de Itu, 
Antônio Aguiar de Barros. Foi casada (1819, Sorocaba) com Bento Pais de Bar-
ros. Esta rua começa na Martim Francisco e termina na Conselheiro Brotero.

Barros, alameda – É uma das mais tradicionais vias do bairro, praticamente 
continuação da rua Frederico Abranches. Começa na rua Martim Francisco e fin-
da na Conselheiro Brotero. No passado, foi por vezes, conhecida como “estrada 
para a Consolação” e no seu correr posicionou-se a testada de sucessivas datas 
obtidas pelo coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo e formativas da Chá-
cara das Palmeiras. O nome Barros é genérico de troncos familiares originários 
de Itu e de Sorocaba, mas é pertinente ao Dr. Francisco Aguiar de Barros, marido 
de D. Maria Angélica.

Brasílio Machado, rua Dr. – Denominação decorrente do Ato nº 1499, de 
12 de novembro de 1920, substituindo a primitiva designação de rua (José Luís) 
Almeida Nogueira (4 de fevereiro de 1851 - 16 de julho de 1914), nome do sena-
dor estadual, de 1898 a 1903; do redator do Comércio de São Paulo e do Correio 
Paulistano, além de membro fundador da Academia Paulista de Letras (cadeira 
21). Agora, preserva a memória de Brasílio Augusto Machado de Oliveira (4 de 
setembro de 1848 - 5 de março de 1919) catedrático da Faculdade de Direito, pre-
sidente da província do Paraná, presidente do Conselho Superior de Ensino. Foi 
um dos mais vivazes oradores de São Paulo e obteve o título de barão, por breve 
papalino de Pio X.

Canuto do Val, rua - Nome resultante da lei nº 1212, de 17 de maio de 1909, 
e conferido a antiga rua Lombarda. Começa na rua D. Veridiana e termina na 
Martim Francisco, lembrando o nome do professor da Escola Normal Caetano 
de Campos.

Conselheiro Brotero, rua - Denominação ratificada pelo Ato nº 972, de 24 de 
agosto de 1916. A via serviu como referência para definir os limites da jurisdição 
eclesiástica da paróquia de Santa Cecília e, posteriormente, como divisa entre a 

1 O barão de Tatuí, que se casou com a viúva do barão de Itapetininga, residiu na antiga rua São 
José (atual Líbero Badaró) em prédio que se postava na direitura do primeiro Viaduto do Chá. 
Após várias pendências judiciais, inclusive na esfera federal, a edificação foi demolida, possibili-
tando a construção daquela obra pública, inaugurada a 6 de novembro de 1892.
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Chácara das Palmeiras, os terrenos loteados da Chácara do Pacaembu e os ad-
quiridos pelo Barão de Campinas, Joaquim Pinto de Araújo Cintra, e Filadelfo de 
Campos Aranha, nas Perdizes. Começa na avenida Higienópolis, desenvolve-se 
em paralelo com as ruas Lopes de Oliveira e Mário de Andrade (antes, Lopes 
Chaves), e termina nas imediações das linhas férreas, na Barra Funda.

José Maria de Avelar Brotero (Lisboa, 17 de fevereiro de 1798 - São Paulo, 
17 de fevereiro de 1878) foi um dos primeiros lentes da Academia de Direito 
(Curso Jurídico) nomeado a 12 de outubro de 1827, cargo que exerceu durante 
quarenta e quatro anos, abandonando a cátedra a 22 de novembro de 1871. Autor 
de obras de Direito, recebeu a venera da Ordem de Cristo, no grau de comenda-
dor, e foi conselheiro de Estado.

Emílio de Meneses, rua - O Ato nº 1341, de 10 de julho de 1919, aceitou a 
rua aberta em terrenos de propriedade da Caisse Generale de Prets Fonciers et 
Industriels (Caixa Geral de Empréstimos Prediais e Industriais), desenvolvida 
entre as ruas Conselheiro Brotero e Gabriel dos Santos.

Emílio de Meneses (Curitiba, 4 de julho de 1866 - Rio, 6 de junho de 1918) 
foi membro da Academia Brasileira de Letras e desenvolveu poesia parnasiana 
com verve satírica.

Fortunato, rua – Aberta em terrenos do Dr. Domingos Jaguaribe, desenvol-
veu-se entre as ruas Frederico Abranches e Jaguaribe, em paralelo com a Aure-
liano Coutinho, antiga rua Verona. Nome confirmado pelo Ato nº 972 e referente 
a Fortunato Lourenço que, segundo o Cadastro de Logradouros da Prefeitura da 
São Paulo – Cadlog, foi proprietário e construtor nessa via pública. A 14 de feve-
reiro de 1906, a lei nº 872 consignou a verba de 23:634$000 para o seu calçamen-
to com paralelepípedos.

Frederico Abranches, rua – Uma travessa, disposta em ângulo agudo 
com a rua da América (antes, da Alegria), recebeu o nome de rua do Para-
íso, em 1878. Tal denominação preservou-se até 1885, quando passou a ser 
referida como “rua do Dr. Abranches”. Com sanção a lei nº 620, de 12 de 
janeiro de 1903, ficou franqueada a verba de 2:106$300 destinada à ligação 
da alameda Barros com a rua Dr. Abranches, desapropriando-se parte de 
terreno pertencente a Dionísio Pereira dos Santos. Regularizada, a via ga-
nhou sua atual denominação. Começa no largo do Arouche e termina na rua 
Martim Francisco.

Frederico José Cardoso de Araújo Abranches (Guaratinguetá, 20 de janeiro 
de 1840 - São Paulo, 17 de setembro de 1903), advogado e político, governou as 
províncias do Paraná, onde criou colônia de agricultores poloneses, e do Mara-
nhão, em que saneou as finanças locais. Foi eleito senador estadual e, nesse cargo, 
ofereceu projeto de lei que resultou na lei nº 750, de 13 de novembro de 1900, pos-
sibilitando a criação do Teatro Municipal. Exerceu a cátedra de Direito Romano, 
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escreveu para o Correio Paulistano e recebeu o Hábito de Cristo e a Ordem da 
Rosa, no grau de oficial.

Frederico Steidel, rua – Nome oficializado pelo Ato nº 2681, de 26 de setem-
bro de 1926, e atribuído à via pública que, iniciada no largo do Arouche, termina 
na avenida São João.

Frederico Vergueiro Steidel (21 de fevereiro de 1867 - 23 agosto de 1926) 
foi catedrático de Direito Comercial da tradicional Faculdade do largo São Fran-
cisco, por decreto de 9 de abril de 1919. Com outros professores, fundou a União 
Escolar Franco-Brasileira, filiada ao Groupement des Écoles de France, o que lhe 
valeu o título de Officiel de L’Instruction Publique. Atuou muitos anos como pro-
curador da Santa Casa de Misericórdia e foi vice-presidente da Sociedade Rádio 
Educadora Paulista.

Gabriel dos Santos, rua – O Ato nº 708, de 21 de agosto de 1914, de confor-
midade com a lei de nº 1666, de 26 de março de 1913, aprovou a planta apresen-
tada pela Caisse Generale de Prets Fonciers et Industriels na parte referente aos 
prolongamentos da alameda Barros e da rua Baronesa de Itu, além da abertura da 
rua 1, entre a rua Veiga Filho e a alameda Barros. Obra viária que receberia mais 
tarde o seu nome atual.

Gabriel José Rodrigues dos Santos (1 de abril de 1816 - 23 de maio de 1858) 
elegeu-se, com 24 anos de idade, deputado provincial no biênio 1840/1842 e, a 
seguir, nas legislaturas de 1842/1843, 1846/1847 e 1848/1849. Participou da “re-
volta dos liberais” que, reprimida, obrigou-o a homiziar-se nas províncias do Sul. 
Absolvido pelo júri, voltou a São Paulo e elegeu-se deputado geral nas legislaturas 
de 1845/1847 e 1857/1860. Foi considerado um dos mais eloqüentes oradores do 
seu tempo, colaborou em O Ipiranga e, pelo decreto de 1º de julho de 1854, ocu-
pou cargo de lente da Faculdade de Direito.

Imaculada Conceição, rua – denominação confirmada pelo Ato nº 972 e atri-
buída à via pública que se inicia na rua Martim Francisco e termina na Barão 
de Tatuí. Chamou-se antes rua Camocim, nome que aparece na planta de 1897. 
Trata-se de designação popular e comemorativa de Nossa Senhora, a cada 8 de 
dezembro, festa introduzida no calendário romano pelo papa Sixto IV e ratificada, 
com a proclamação do dogma, em 1854, por Pio IX.

Jaguaribe, rua – A 20 de março de 1888, entre outras deliberações, a 
Câmara tomou a seguinte decisão “a rua do largo do Arouche, continuação 
da rua Vitória, do Tanque em diante, se denominará rua do Dr. Jaguari-
be Filho”.Nova indicação, a 3 de julho, feita pelo vereador João Mendes da 
Silva, determinou [...] ‘que se denomine rua do Dr. Jaguaribe Filho à rua 
atualmente sem nome, a partir do largo do Arouche e a sair na rua de Santa 
Cecília [depois, D. Veridiana [ em frente à chácara do referido doutor”. (Atas 
LXXIV, 203). Prevaleceu, contudo, a primeira referência de vez que, depois 
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de regularizada, estabeleceria ligação entre o largo do Arouche e a futura 
avenida Angélica. 2

Domingos José Nogueira Jaguaribe (Fortaleza, 2 de novembro de 1848 
– São Paulo, 14 de novembro de 1926) formou-se em medicina pela Faculdade 
do Rio de Janeiro e teve clínica em Limeira e Rio Claro. Foi deputado da As-
sembléia Provincial, propagandista da República e um dos fundadores do Ins-
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Escreveu sobre variados assuntos 
desde estudos sobre as civilizações andinas até conceitos pertinentes à agri-
cultura e à pecuária. Intelectualidade polimorfa interessou-se pela técnica de 
balões dirigíveis e atuou como presidente de honra no Congresso Internacional 
de Hipnotismo (1900, Paris). Foi proprietário de terrenos compreendidos pelas 
ruas (atuais) D. Veridiana, Martim Francisco, Doutor Martinico Prado e Ca-
nuto do Val.

Jesuíno Pascoal, rua – Estabelece ligação entre as ruas Frederico Abranches 
e Jaguaribe. Tal denominação preserva a figura do coronel Jesuíno José Pascoal 
(Guarda Nacional), residente na rua da Palha, nº 55 (atual Sete de Abril), líder 
político republicano da Consolação e delegado de Polícia da 4ª DP. Foi o primeiro 
fabriqueiro da Matriz de Nossa Senhora da Consolação, de 5 de julho de 1890 a 
4 de maio de 1899.3

Marechal Deodoro, praça – A lei municipal nº 1596, de 27 de setembro de 
1912, sancionada pelo prefeito Raimundo Duprat, aprovou a planta de abertura 
da avenida São João, artéria viária com 30 metros de largura iniciada na praça 
Antônio Prado (antes, largo do Rosário) até a rua Lopes de Oliveira, Onde se en-
contraria com a rua das Palmeiras. No curso dos anos, particularmente entre 1912 
e 1913, procederam-se a desapropriação de uma área com 16.109,80 m² ao custo 
de 2.841:729$450 e ao preço médio de 176$397/m2, incluindo edificações.

A 3 de julho de 1920, a lei nº 2295 ratificou os artigos da lei nº 1596, au-
torizando a aquisição por acordo ou desapropriação de terrenos necessários ao 
alinhamento da avenida São João, na parte compreendida entre as ruas Pirineus, 
das Palmeiras e avenida Angélica necessários à formação da última praça da dita 
avenida. Com novas desapropriações e indenizações, em 1922, foram acrescidos 
mais 4.450,17 m² pela quantia de 919:706$645, ou média de 206$066/m2. Os 
gastos municipais ascenderam, então, a 3.761:436$095 (Relatório de 1922, prefei-
to Firmiano de Morais Pinto – 110 a 114).

2 O mapa da Repartição de Águas e Esgotos, elaborado em 1894 (Departamento do Arquivo do 
Estado, nº 437) registra esta rua como ligada à rua Franca, primitiva designação viária constante 
em datas de terra concedidas em 1808.
3 Consolação, 131.
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Por sua vez, o Ato nº 1921, de 13 de janeiro de 1923, determinou a formação 
da referida praça com o nome de Marechal Deodoro, nomenclatura transferida 
do setor da Sé conferida à antiga rua São Gonçalo. A 26 de abril de 1923, a lei nº 
2602, autorizou a liberação de 47:817$000 destinados ao calçamento do logra-
douro entre as ruas Pirineus e Lopes de Oliveira.

Ao ser criada a avenida General Olímpio da Silveira, pela lei nº 3562, de 
11 de março de 1937, delimitou-se a área da praça: o fim da rua das Palmeiras; 
daí até o fim da avenida São João; rua dos Pirineus, avenida Angélica, ruas 
Albuquerque Lins, Lopes de Oliveira, São Vicente de Paulo, avenida Angélica 
e fim da rua das Palmeiras, parte inicial da praça. A prefeitura completaria a 
obra com vias de circulação entre os canteiros centrais ajardinados onde se 
plantaram inúmeras roseiras que, pela variedade, se constituíram em motivo de 
atração e prazer.4

A resolução nº 516, de 8 de abril de 1929, autorizou a ereção na praça de 
monumento em homenagem ao Dr. Luís Pereira Barreto. A obra, iniciativa da So-
ciedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, foi executada pelo escultor Galileu 
Emendabile (Ancona, Itália, 1898 - São Paulo, 1974). Trata-se de bronze (4,37 x 
1,42 x 1,42 m) sobre pedestal de granito (5,10 x 9,58 x 6,77 m).5

Martim Francisco, rua - O mapa da Repartição de Águas e Esgotos, confec-
cionado em 1894 (DAE, nº 437) indica o nome desta rua como sendo atribuída à 

4 Everardo Valim Pereira de Sousa, volvendo a 1880, recorda que “Na bela chácara mantinha o 
conselheiro Antônio Prado uma coudelaria de excelentes cavalos de corridas para o exercício 
dos quais fizera caprichado hipódromo, abrangendo a área atualmente compreendida pela praça 
Marechal Deodoro, ruas Brigadeiro Galvão, Barra Funda e Vitorino Carmilo” (A Paulicéia há 60 
anos - RAM CXI, 59)
5 Luís Pereira Barreto (Resende, 11 de janeiro de 1840 – São Paulo, 11 de novembro de 1923), 
individualidade das mais expressivas na cultura científica de seu tempo, exerceu diferentes ativi-
dades. Formou-se em medicina, cirurgia e partos pela Universidade de Bruxelas e, regressando 
a São Paulo, instalou residência em Jacareí. Extremado positivista e republicano, escreveu várias 
obras, colaborou em O Estado de São Paulo, através do qual manteve acirrada polêmica com Edu-
ardo Prado. Barreto do Amaral assinala: “Além do exercício da medicina, que nunca abandonou, 
suas atividades dirigiram-se, principalmente, para assuntos científicos e para questões agrícolas, 
devendo-se a ele a adaptação da quina peruviana e a aclimatação de frutas estrangeiras, formando 
uma cultura de uvas brancas de luxo em plena cidade – em sua chácara em Pirituba – em uma épo-
ca em que se negava a viabilidade de sua cultura no clima e terras paulistas. Consagrou-se, durante 
longos anos, à renovação dos cafezais de São Paulo, pela adoção de novas espécies, pleiteando a in-
trodução do bourbon, que frutificou em ótimas condições em Ribeirão Preto. Pregou a reabilitação 
do gado caracu e o seu emprego na formação dos rebanhos bovinos, através de seleção. Participou 
da fundação do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo e, quando da fundação da Academia 
Paulista de Letras, ocupou a poltrona nº 3.” (Dicionário de História de São Paulo, 67)
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via desenvolvida entre a rua Santa Cecília (depois, D. Veridiana) e a presente rua 
Martim Francisco. Trata-se de equívoca referência à antiga rua Lombarda (agora, 
Canuto do Val) como aparece na planta do intendente Gomes Cardim de 1897. 
Esta, das mais conhecidas do bairro, decorre da rua Jaguaribe até a rua das Pal-
meiras e, na sua continuidade, o nome já é de alameda Glette.6

Martim Francisco Ribeiro de Andrada 3° (SP, 11 de fevereiro de 1853 - RJ, 
20 de abril de 1927), escritor, político e deputado à Assembléia Provincial em 
1878 e 1879, foi presidente da Província do Espírito Santo em 1883. Abolicionista, 
trabalhou para a libertação dos escravos, arrecadando vultosa quantia destinada a 
assisti-los com proteção e agasalho. Na República, elegeu-se senador ao Congres-
so Constituinte do Estado e foi secretário da Fazenda no governo de José Alves de 
Cerqueira César (de 15 de dezembro de 1891 a 23 de agosto de 1892). Deixando o 
cargo, voltou-se à banca de advocacia em Santos e, em 1909, elegeu-se deputado 
federal. Era membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e ocupou a 
cadeira 14 da Academia Paulista de Letras. Possuiu terrenos em Santa Cecília, 
espaços compreendidos pelas ruas das Palmeiras, Martim Francisco, Frederico 
Abranches e largo de Santa Cecília.

Martinico Prado, rua Doutor - Nomenclatura resultante da lei nº 1741, de 
18 de setembro de 1913, conferida à Vitalis, anteriormente conhecida como rua 
Tuiaçú, nome de origem indígena e traduzido por lamaçal. Desenvolve-se da rua 
D. Veridiana até a avenida Angélica.7

Martinho da Silva Prado Júnior (17 de novembro de 1843 - 24 de abril de 
1906), ainda acadêmico de Direito, ingressou no 7º Batalhão de Voluntários, com 
o posto de tenente, e participou da Guerra do Paraguai. Retornando à São Paulo, 
graduou-se em ciências jurídicas e ocupou o cargo de promotor, além de dedicar-
se a atividades cafeeiras na fazenda Guatapará. Membro do Partido Republicano, 
elegeu-se deputado em sucessivas legislaturas de 1878 a 1889. Fundou, em 1886, 
a Sociedade Promotora de Imigração e viajou algumas vezes para a Europa, a fim 

6 Em 1882, a baronesa da Limeira, Francisca de Paula Sousa Queirós (1826 - 1905), viúva desde 
5 de setembro de 1872, dirigiu-se à Câmara notificando-a sobre o loteamento de sua chácara e a 
abertura de algumas ruas. Num trecho de sua representação afirma “será de grande conveniência 
para os moradores do bairro de Santa Cecília, Palmeiras etc. ter uma mais curta via de comunica-
ção para os Campos Elísios e o importante bairro da Luz, [por isso] cede gratuitamente o terreno 
necessário para o prolongamento da Alameda Glette desde o tanque do Carvalho até encontrar a 
rua Paraíso.” (Atas LXVIII, 249)
7 Nesta via existiu fonte de água potável chamada de Santa Cecília e usada pelos moradores des-
de 1867. O Dr. Jaguaribe, ao assenhorear-se de terrenos nesse setor, por volta de 1880, passou a 
explorá-la, comercialmente, sob o nome de Vitalis, vendendo-a em pipas. O nome, atribuído à via 
pública, deveu-se ao ato nº 235, de 17 de agosto de 1906.
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de acompanhar levas de imigrantes destinadas à lavoura paulista. Salientou-se 
como orador e fez parte da Constituinte paulista de 1891. Foi casado com Alber-
tina de Morais Pinto.

Olímpia, rua - Com essa denominação e sanção ao Ato nº 550, de 12 de 
dezembro de 1933, a Prefeitura aceitou a rua aberta por Otaviano de Almeida 
Prado e Leonor Amaral de Almeida Prado, ligando a rua das Palmeiras – depois 
General Olímpio da Silveira – à rua Brigadeiro Galvão.

Palmeiras, rua das – Concordam alguns historiógrafos em que a impor-
tante via, direcional da zona ocidental urbana, surgiu em razão do retalhamen-
to de duas chácaras: a das Palmeiras, à esquerda, pertencente a Francisco de 
Aguiar Barros, e a Mauá/Sharpe, à direita. A artéria, contudo, é uma sobre-
posição à muito antiga estrada bidirecional da Emboaçava/ Jundiaí, iniciada 
ao se superar pequena ponte sobre a gaivagem provocada pelo escoamento do 
tanque do Arouche.

O nome é epônimo da anterior propriedade de Maria Angélica de Sousa 
Queirós Barros e deriva da existência de Palmeiras reais, inconfundíveis pelo 
gracioso talhe que lhe outorgaram o nome de palma mater. 

Durante os anos da revolução bairrística, tornou-se a preferencial das cons-
truções residenciais, conquanto, mais tarde, abrisse espaços para atividades co-
merciais. Alçada no largo de Santa Cecília terminava na rua das Perdizes até a 
esquina com a anterior rua Tabor (atual Cardoso de Almeida), proximidades da 
avenida 5 de outubro, um dos nomes da avenida Água Branca e inserido no mapa 
da cidade de 1897.

Com o plano de abertura da avenida São João, iniciado na gestão do pre-
feito Raimundo Duprat, a rua teria boa parte de suas edificações desapropria-
das pela Municipalidade, visando liberar espaços para a formação da praça 
Marechal Deodoro. Extraem-se da legislação pertinente alguns dados de com-
provação: segundo o relatório do prefeito Antônio da Silva Prado (1899), foram 
calçados com macadames 10.400 m², ao preço de 49:555$300; a lei nº 1138, 
de 9 de outubro de 1908, declarou de utilidade pública as partes necessárias 
do terreno nº 54 e dos prédios nºs 56 a 70 e o de º 148; a lei nº 1605, de 11 de 
outubro de 1912, aprovou acordo entre a Prefeitura e José Ayres Netto para 
a compra de terreno (15x27m = 405 m²), a razão de 1:800$000 o metro de 
frente; a lei nº 1652, de 3 de março de 1913, desapropriou 3.972 m² nas ruas 
das Palmeiras e Pirineus, necessários à formação da avenida São João; a lei nº 
1781, de 7 de maio de 1914, abriu crédito de 125 contos de reis, correspondente 
à última prestação da compra do prédio nº 188 (rua das Palmeiras); a Resolu-
ção nº 147, de 28 de novembro de 1919, aprovou acordo estabelecido, a 27 de 
setembro, entre o Prefeito e o Dr. Francisco José Leite Pereira e mulher, pela 
qual a Prefeitura adquiriu área de 492,623m² à rua das Palmeiras, necessária à 
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regularização dos alinhamentos, permutando-a pela área de 1.338,625 m2 de 
seu domínio privado e situada no lado direito e nos fundos da mesma proprie-
dade. A diferença de 8:067$500, relativa à avaliação de uma e outra áreas foi 
paga pelo proprietário.

Seguem-se outros diplomas legais: a lei nº 2364, de 14 de fevereiro de 
1921, referendou o acordo de 28 de agosto de 1920 e destinado à aquisição do 
prédio nº 160 necessário à formação da praça – é a Marechal Deodoro – e au-
torizada pelas leis nºs 1596, de 27 de setembro de 1912, e 2295, de 3 de julho 
de 1920, no valor de 140 contos de reis; a lei nº 2386, de 28 de abril de 1921, 
aprovou o acordo lavrado a 3 de setembro de 1920, com a Sociedade Anônima 
Previdência Caixa Paulista de Pensões e Pecúlios, proprietária do prédio nº 
180, pela quantia de 19:332$000 pelo terreno (241,65m² a 80$000/m²) e, fi-
nalmente, a lei nº 2731, de 20 de agosto de 1924, declarou de utilidade pública 
terrenos necessários à abertura de avenida, partindo da rua das Palmeiras entre 
as ruas Tupi e Traipu, até o Vale do Pacaembu, serviço a ser realizado pela City 
of São Paulo e a Edificadora Paulista.

Rego Freitas, rua – Circunstancialmente incluída na presente relação, devido 
ao fato seguinte: a Ata LXXI, página 87, sessão de 20 de maio de 1885, relata que 
o presidente da Câmara, Dr. Antônio Pinto Rego Freitas, cedeu terreno de sua 
propriedade destinado à abertura de rua que ligasse a rua da Consolação com o 
bairro de Santa Cecília. Todavia, determinou que a via receberia o nome de “rua 
do General Arouche”. Devido ao falecimento, a 13 de janeiro de 1886, a Câmara 
alvitrou denominá-la “Rego Freitas”. Para a regularização da rua, o desembarga-
dor Francisco Soares de Gouveia cedeu terreno de sua propriedade pela impor-
tância de dois contos de reis.

Rosa e Silva, rua – Resulta do Ato nº 3214, de 24 de setembro de 1929. 
Denominação atribuída ao prolongamento da rua Lopes de Oliveira e ini-
ciado na rua das Palmeiras com término na Alameda Barros, desenvolvida 
sobre solos da antiga Chácara das Palmeiras. É homenagem ao pernambu-
cano Francisco de Assis Rosa e Silva, vice-presidente da República entre 
1898 e 1902.

Santa Cecília, largo de - Segundo secular tradição, o espaço livre fronteiro 
ou ao derredor das igrejas determina o alpendre ou atrium. No bairro de Santa 
Cecília ele foi definido pelas ruas Frederico Abranches, Sebastião Pereira, das 
Palmeiras e Ana Cintra e mantido com as obras de superfície da Estação Santa 
Cecília do Metrô.

Em 27 de maio de 1885, os moradores solicitaram à Câmara a construção 
de um chafariz, a fim de serem servidos com a água da Companhia Cantareira. 
No dia 6 de junho, a Comissão de Obras deu parecer favorável, sugerindo a 
colocação do chafariz existente no largo da Misericórdia “devendo proceder 
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contrato com a Companhia Cantareira de Esgotos sobre o consumo de água” 
(Atas LXXI, 89 e 113).8

Por iniciativa da Paróquia de Santa Cecília e da Liga das Senhoras Católi-
cas (Comissão de Obras da Catedral) ergueu-se, em 1949, estátua ao arcebispo 
D. Duarte Leopoldo e Silva postada à frente do templo. A obra, de autoria do 
escultor paulista José Cucé (1900-1961) é um bronze (3,10 x 1,04 x 0,90 m) sobre 
pedestal de granito (4,10 x 4,50 x 4,50 m), apresentando, na parte posterior, placa 
de bronze com estas inscrições:

Ao grande patriota e virtuoso antístite Dom Duarte Leopoldo e Silva pri-
meiro arcebispo de São Paulo, conde romano e assistente ao sólio pontifício 
a Paróquia de Santa Cecília, a Liga das Senhoras Católicas, a Comissão das 
Obras da Catedral, amigos e admiradores com reverente gratidão oferecem - 
São Paulo 4 IV 1949.

São Vicente de Paulo, rua – Resultou do arruamento procedido em anterio-
res terrenos da Chácara das Palmeiras com denominação extraída da Casa Pia, 
sita à alameda Barros, e ratificada pelo Ato nº 972, de 24 de março de 1916. Liga 
a praça Marechal Deodoro à rua Veiga Filho. Foi calçada em 1914, por força da 
lei nº 1791, de 9 de junho.

8 Em 1791, governo do capitão-general Bernardo José Maria de Lorena, sob plano elaborado pelo 
sargento-mor José da Costa Ferreira, o pedreiro Joaquim Pinto de Oliveira, por antonomásia Te-
bas, construiu o chafariz da Misericórdia, o mais importante e concorrido da cidade. O marco 
fontanário foi montado por presos dirigidos pelo sargento Aleixo do Amaral Moreira e por negros 
escravos sob o comando do cabo Francisco Correia de Barros, ganhando cem reis diários (Nuto 
Sant’Anna - O Estado de S. Paulo - 25 de agosto de 1935). As águas eram captadas por rudimentar 
aqueduto alçado da rua Santa Madalena, apenas uma valeta. Em 1793, o comandante da Legião 
dos Voluntários Reais solicitou à Câmara permissão para adaptar um conduto, derivando água 
para o serviço no Quartel. Na gestão do barão Homem de Melo (1864), o chafariz teve aumentada a 
sua adução com as obras realizadas pelos engenheiros Felício Ribeiro dos Santos Camargo e Car-
los Frederico Rath. Antes, fornecia 17.000 canadas (canada = 2,6 litros) a cada 24 horas, através de 
quatro torneiras de bronze. Com os melhoramentos passou a fornecer 140.000 ou 372.400 litros. 
O local era de intenso movimento, ali comparecendo as gentes para encher barris, cântaros e 
bilhas conduzidos por escravos. Essa atividade, por causa do alarido, brigas e palavras bem ao 
gosto dos ruões, motivou repetidas queixas à Câmara por parte dos moradores da rua Direita. 
Assim, em 1886, por determinação de Manuel Antônio Dutra Rodrigues, presidente da edilidade, 
o chafariz foi transferido e instalado no largo de Santa Cecília, onde satisfez as necessidades dos 
moradores. Porém, em julho de 1903, o prefeito Antônio da Silva Prado mandou desmontá-lo, 
recolhendo suas peças no almoxarifado municipal. Ali, aos poucos, desapareceu. Anteriormente, 
ele fora remodelado com gastos de 39,5 contos de reis, verba liberada com as letras da lei nº 602 
de 6 de setembro de 1902.
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Sebastião Pereira, rua – Nome atribuído, de longa data, à embocadura da 
estrada Emboaçava/ Jundiaí. Em 1858, passou a chamar-se rua América, desig-
nação essa mudada, a 28 de novembro de 1865, para rua do Paraíso e, outra vez, 
retomando a nomenclatura anterior (América) em 1878. O nome Paraíso foi trans-
ferido para a rua do Dr. Abranches, atualmente, Frederico Abranches.

Na sessão de 12 de setembro de 1883, o vereador João Antônio Ribeiro de 
Lima apresentou indicação para se conferir o nome de “rua do Dr. Sebastião 
Pereira” à rua que, partindo da rua São Caetano terminava na rua Dr. João Te-
odoro, em paralelo com a do Dr. Dutra Rodrigues, sendo que a despesa com a 
colocação das placas correria por sua conta. Essa denominação seria substitu-
ída pela de Guilherme Maw e transferida para o bairro de Santa Cecília. (Atas 
LXIX, 240)9

Veiga Filho, rua Doutor – Chamou-se anteriormente rua Senador Vergueiro, 
desenvolvida entre a rua Tupi (antes Lopes Chaves – Ato nº 256, de 20 de feverei-
ro de 1907) e a avenida Angélica. Denominação atual conferida pelo Ato nº 450, 
de 16 de fevereiro de 1912, devido à duplicidade de nome (rua Vergueiro, na Vila 
Mariana).

João Pedro da Veiga Filho (Campanha, MG, 18 de maio de 1862 - São Paulo, 
9 de março1911) exerceu o cargo de lente substituto, nomeado por decreto de 20 
de setembro de 1893, e o de catedrático de História do Direito, por decreto de 12 
de maio de 1897. Neste ano, elegeu-se vereador até 1900, ano em que alcançou a 
Assembléia Estadual. Foi um dos fundadores da Associação Comercial, da Bolsa 
de São Paulo e da Escola de Comércio Álvares Penteado (largo São Francisco).

Veridiana, rua Dona – Antes conhecida como rua de Santa Cecília, ligando 
a estrada do Pacaembu (rua Maria Antonia / avenida Higienópolis) até o largo de 
Santa Cecília. A 20 de março de 1888, a Câmara determinou que a rua ficasse 
denominada de D. Veridiana Prado, “a partir do largo de Santa Cecília até a rua 
da Consolação [sic]” (Atas LXXIV, 90). Na sessão de 29 de abril de 1893, suge-
riu-se, em razão de idêntica nomenclatura, a troca de rua Veridiana Prado para 
a de rua Rotcliff que não vingou. Com isso, a rua Veridiana, existente no Brás, 
recebeu o nome de Belarmino Carneiro (Atas LXXIX, 195). Com o ato nº 19, de 
18 de dezembro de 1894, a antiga rua Dona Veridiana, paralela à rua Marquês de 

9 No registro paroquial de Santa Ifigênia de 1º de janeiro de 1855, sob vicariato do padre Joaquim 
José Barbosa, aparecem como moradores ou proprietários na rua da Alegria o coronel Antônio 
Leite Pereira da Gama Lobo, Bento José Martins da Cunha, Joaquim José Alves dos Santos, 
Dr. José Xavier Lopes de Araújo, Manuel Estanislau Bellegarde Jr. e Maria Benedita de Toledo 
Arouche, filha adotiva do general Toledo Rendon e sua herdeira universal. (Arquivo do Setor de 
Documentação Histórica - Museu Paulista - USP).
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Itu, recebeu a denominação de rua General Jardim, substituindo-se a designação 
de Santa Cecília pela de D. Veridiana.

Alfredo Moreira Pinto assinalou que a rua “tem 16 metros de largura e 660 
metros de comprimento. É calçada a paralelepípedos e arborizada” (A Cidade de 
São Paulo em 1900 – Paulística – 236). Desenvolve-se da rua Frederico Abrandes 
até a avenida Higienópolis.

Veridiana Valeria da Silva Prado (9 de fevereiro de 1826 – 12 de junho de 
1909), filha do barão de Iguape (Antônio da Silva Prado) e D. Maria Cândida de 
Moura Prado, foi uma das figuras mais expressivas na sociedade de seu tempo, 
assinalando sua presença pelas inúmeras obras de benemerência. Foi casada com 
Martinho da Silva Prado e teve seis filhos: Martinho Jr. ou Martinico, Antônio, 
Caio, Eduardo, Anésia e Ana Brandina. Precursora do bairro de Higienópolis 
nele construiu imponente residência, onde se reuniam figuras da intelectualidade 
paulistana.

Via Elevada Presidente Artur da Costa e Silva – O decreto municipal nº 
8574, de 19 de dezembro de 1969, conferiu tal denominação ao plano viário ele-
vado no correr dos espaços do 7º, 11º, 19º e 35º subdistritos da Consolação, de 
Santa Cecília, das Perdizes e da Barra Funda, respectivamente. Construído numa 
extensão numa extensão de 3470 metros – da Praça Roosevelt ao largo Padre 
Péricles – erguida numa altura de 5 metros e com 16,70 de largura na pista de 
rolamento, a obra se completou em doze meses. Foi executada por um consórcio 
de empreiteiras, no valor contratual de 40 milhões de cruzeiros novos. Além da 
demolição de 88 imóveis, tornou-se obrigatória à reconstrução e a repavimenta-
ção da avenida General Olímpio da Silveira, elevando o custo para 60 milhões de 
cruzeiros novos. Obras posteriores ligadas ao “minhocão” – nome com que ficou 
conhecido – estabeleceriam fluxo de tráfego mais rápido entre as zonas Leste e 
Oeste da Capital.10

10 Fontes de referência: Cadlog – Cadastro de Logradouros (Divisão do Arquivo Histórico); Emen-
tário dos Atos, Leis e Resoluções municipais 1892 –1947; Dicionário de História de São Paulo 
(António Barreto do Amaral) e hemeroteca de O Estado de S. Paulo.
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C A P Í T U L O  9

Muitas leis regulamentam 
assentamento de imóveis

A “lei das partilhas”, delineada em 1835 e abolindo com a formação de mor-
gados e a concessão de sesmarias, se consubstanciou na lei imperial nº 601, de 18 
de setembro de 1850, e ficou conhecida como Lei das Terras. Legitimou a posse 
territorial através da apresentação de títulos, além de proibir a dação in solutum 
de terras devolutas por título outro que não fosse o de compra. Essa disposição foi 
regulamentada pelo decreto nº 1318, de 30 de janeiro de 1854, assegurando, no 
seu artigo 22, a “todo o possuidor de terras que tiver título legitimo de sua aquisi-
ção se acha garantido em seu domínio”. O instrumento legal, ademais, extinguiu 
os antigos critérios sobre o registro dos títulos possuídos legalmente, como fos-
sem as cartas de sesmeiros, dateiros ou as escrituras de compradores e herdeiros, 
incluindo-se os proprietários de terras ”com posse mansa e pacífica.” Portanto, 
cumpria à Municipalidade a medição e a demarcação das terras nacionais, en-
quanto cada freguesia se obrigou a registrar as propriedades, legitimando-as com 
anotações precisas em livro apropriado.

Com a República, em São Paulo, o governo Bernardino de Campos sancio-
nou o decreto nº 168, a 3 de abril de 1893, e criou a Inspetoria de Terras, Coloni-
zação e Imigração do Estado de São Paulo. Dispunha, em seu artigo 2º, executar, 
nos termos das leis em vigor ou que vierem a ser promulgadas, a extremação 
das terras do domínio público das do domínio privado; determinava a medição, 
demarcação, divisão, descrição e registro das terras devolutas e, sobretudo, legi-
timidade de posses legais.



110 História dos Bairros da Cidade de São Paulo

O mesmo diploma foi ratificado com a lei de nº 323, de 22 de junho de 1895, 
emanada do poder legislativo e sancionada pelo presidente estadual Bernardino 
de Campos e regulamentada pelo decreto nº 343, de 10 de março de 1896. Em seu 
artigo 16, parágrafo 1º, determinava que “a confrontação dos limites das terras 
possuídas ou ocupadas será regulada pelo teor do título legal de propriedade exi-
bido pelo possuidor, ou de acordo com os assentamentos dos registros eclesiásti-
cos criados pela lei nº 601, de 18 de setembro de 1850”.

*

Por deliberação da Câmara, a 14 de março de 1833, a Freguesia de Santa 
Ifigênia tornara-se distrito de paz, nela se anotando os dados pertinentes a 
nascimentos, óbitos e casamentos. Mais tarde, por força da lei n° 601 e do 
Aviso de 12 de outubro de 1854, que passou a vigorar em 1855, com a de-
terminação do governo do vice-presidente em exercício, Antônio Roberto de 
Almeida, a paróquia começou a recolher dados imobiliários e a empadroar 
proprietários.

No seu testamento, datado de 30 de dezembro de 1821, o general José Arou-
che de Toledo Rendon constituíra sua herdeira universal Maria Benedita de Toledo 
Arouche, legitimada por carta em poder do tabelião de Santos, Manuel Marques 
de Carvalho. Faleceu a 26 de julho de 1834, legando sua propriedade – a Chácara 
do Arouche – à filha adotiva.

Obedientes à determinação provincial, Maria Benedita de Toledo Arouche e 
Ana Margarida Rodrigues de Toledo Rendon, a 5 de fevereiro de 1856, oferece-
ram ao registro paroquial a seguinte documentação das propriedades herdadas:

Somos senhoras e possuidoras de uma chácara denominada do 
Arouche, uma como herdeira de seu falecido pai o tenente general 
José Arouche de Toledo Rendon e outra herdeira testamentária da 
falecida dona Maria Teresa Rodrigues de Morais Arouche, cuja chá-
cara é limitada pela frente com a rua da Alegria [atual Sebastião 
Pereira [até o largo do mesmo nome [hoje, largo do Arouche], e 
seguindo os muros, cortando pelos fundos de uma chacrinha da mes-
ma herança, e adiante com Caetano Ferreira Baltar até sair na rua 
do Mata-Fome (presentemente, rua Araújo) e seguindo até o Tijuco 
Preto e daí por valos, pelos fundos do cercado de Joaquim José dos 
Santos Silva [futuro barão de Itapetininga] até sair na rua Fran-
ca, onde continuam os muros, descendo até o tanque chamado do 
Campo e conhecido vulgarmente pelo nome de tanque do Arouche” 
(Registro paroquial nº 45 - 1856 – Setor de Documentação Histórica 
– Museu Paulista – USP)
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Outro declarante, a 30 de abril do mesmo ano, foi o Dr. José Xavier Lopes de 
Araújo que, a 5 de fevereiro de 1855 comprara propriedade a Manuel Estanislau 
Bellegarde Junior. Ao notificar o seu registro, declarou:

Sou possuidor de uma chácara situada na parte mais direta [di-
reita] da rua da Alegria, com 125 braças mais ou menos [276 m, mais 
ou menos] de frente, fechada por uma taipa; limitada pela parte de 
baixo com a chácara do Sr. Bento José Martins da Cunha, por valo, e 
pela parte de cima limitada pela estrada que segue para o Pacaembu, 
também por um valo que se reunindo com a extremidade de outro valo 
forma ângulo agudo (id. nº 119)

Antônio Luís da Cunha Peixoto, a 2 de maio do mesmo ano, ofereceu porme-
norizada declaração e afirmou ser possuidor na Freguesia de Santa Ifigênia:

de um terreno no lugar denominado tanque do Arouche, por com-
pra que do mesmo fiz a Manuel José de Oliveira Campos, por escritura 
particular de 19 de maio de 1854. Suas confrontações são as seguin-
tes: é situado no Campo do Arouche com dez braças de frente [22 m] 
e 31 de fundo do lado esquerdo [(68 m]; 8 de fundo do lado direito 
[17,60 m]; pela frente com a Estrada Geral [Jundiaí/Campinas]; pelo 
esquerdo, com Joaquim José Ferreira; ’pelo direito, com Vicente An-
tônio de Camargo e, pelos fundos, com o valo da chácara do finado 
Arouche (id. nº 135).

O coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, além de beneficiar-se com 
datas de terra concedidas pela Câmara, dispunha de parte de suas propriedades, 
transferindo-as para terceiros. Um deles, José Barbosa, a 10 de maio de 1856, de-
clarou que dele comprara, a 15 de maio de 1851, propriedade assim descrita:

uma chácara na estrada que segue para Campinas [...] e suas 
divisas são as seguintes: na frente tem 17 braças [37,40 m] e no fundo 
18 braças [39,60 m] que divisa com o mesmo coronel Leite e, para o 
lado direito, divide com o alferes Campos e, para o lado esquerdo, com 
o mesmo coronel Leite (id. º 169)

Estes e outros registros de propriedades serviram para legitimá-las, adequa-
damente, na freguesia de Santa Ifigênia. Nesse processo, a declaração se procedeu 
com a apresentação de duas vias: uma permaneceria em poder do proprietário, 
após anotação da data e da assinatura do vigário; outra, aproveitada para registro 
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em livro aberto e rubricado pelo mesmo sacerdote. Posteriormente, essas transcri-
ções passaram à Repartição Especial das Terras Públicas.

No passado a Câmara zelou pelas propriedades ou pelas terras concedidas 
aos povoadores da Vila de São Paulo. Periodicamente, convocava os detentores 
de carta de data, a fim de ”serem vistas e se porem em arrecadação os foros até 
a primeira câmara que se fizer sob pena de duzentos reis” (Atas I, 271 – 20 JUL 
1585). Depreende-se que o direito de propriedade era exercido erga omnes (pe-
rante todos), isto é, direito considerado objetivamente porque tinha a coletividade 
por sujeito passivo. Tanto que, no exercício do domínio direto, a Câmara, por falta 
de benfeitorias em algumas concessões, alvitrava cassar muitas doações, outor-
gando-as a outrem. (Atas I, 103 – 10 de setembro de 1572).

Nesse tempo histórico, as transações imobiliárias, no mais das vezes, eram 
feitas em confiabilidade das partes, ou em documento lavrado pelos escrivães 
do juízo público, substituídos, mais tarde, pelos tabeliães encarregados de lavrar 
escrituras e outros instrumentos jurídicos. Porém, a reforma hipotecária estatuída 
pela lei nº 1237, de 24 de novembro de 1864, obrigou a transcrição no Registro de 
Imóveis, anulando com a antiga posse do tabeliado.

Ainda assim, persistiram registros em diferentes cartórios onde se escreve-
ram notas sobre negócios imobiliários na rua de Santa Cecília, a mais caracterís-
tica do bairro. Entre muitas, salientam-se as seguintes:

Damásio Nogueira de Sá, por escritura de venda, lavrada a 18 de abril 
de 1871 e inscrita no livro 22, fls. 30 do Cartório do 1º Tabelião, transferiu à 
propriedade de Guilherme Maxwell Rudge, um cercado com matos à rua de 
Santa Cecília (atual, D. Veridiana), com estas divisas: começa por um valo 
que segue a rua de Santa Cecília e vai por detrás do cemitério (Municipal ou 
da Consolação) a buscar outro valo em terras de Joaquim Floriano Wanderley 
e por este abaixo a dar barranceira (ribanceira) e desta segue a dar no ribeiro 
Pacaembu e outro valo que deste sobe e vai fechar no canto da mesma rua de 
Santa Cecília. Preço: 2,5 contos de reis (ficha manuscrita – Arquivo Aguirra 
– Museu Paulista – USP).

No livro 20 A, fls. 14, do Cartório do 3º Tabelião, assentou-se, a 19 de ou-
tubro de 1883, a escritura de venda de terreno pertencente à Irmandade de Santa 
Cecília e que passou à propriedade de Antônio da Costa Júnior pela importância 
de 1:350$000. O imóvel situava-se no largo de Santa Cecília, esquina com a rua 
América, tendo 33m de frente para o adro da capela e 26m de fundo, confrontan-
do de um lado com o tenente-coronel Bento José Alves Pereira e pelo fundo com 
terreno de igual propriedade. A irmandade foi representada pelo Dr. Frederico 
José Cardoso de Araújo Abranches, Francisco Inácio Xavier Assis Moura e Dr. 
José Joaquim Cardoso de Melo Jr., provedor, secretário e procurador, respectiva-
mente, daquele sodalício. (id. Arquivo Aguirra)
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Extraído do Cartório do 1º Ofício de Órfãos (auto 2630 – 1886) aparece o inven-
tário do conselheiro Martim Francisco Ribeiro de Andrada, falecido a 2 de março de 
1886. Foi inventariante Ana Benvinda Bueno de Andrada na avaliação de uma casa 
sita à rua de Santa Cecília, nº 1 pela importância de 15 contos de reis. Coube na par-
tilha 500$000 a Antônio Manuel Bueno de Andrada e o restante à inventariante.

A 3 de dezembro de 1889, Ana Benvinda pediu indenização para terrenos 
que “diz foram estragados pela Câmara em prolongamento da rua do Dr. Jagua-
ribe”. Porém, em plenário, o vereador João Mendes da Silva afirmou que os re-
feridos terrenos não foram prejudicados “visto o projetado prolongamento ir dar 
imenso valor a seus terrenos”, concluindo pelo indeferimento do pedido (Atas 
LXXV, 337).11

No espólio do Dr. Antônio Caetano de Campos, falecido com 47 anos de ida-
de a 13 de setembro de 1891, consta um edital de praça com data de 28 de outubro 
de 1892, de quadra de terrenos à rua D. Veridiana (antes, de Santa Cecília). Foi 
promovente D. Maria Júlia Ribeiro de Campos, viúva e inventariante. O imóvel 
tinha frente, também, para a rua D. Maria Antônia (antes, rua Pacaembu) e media 
na rua D. Veridiana 34,85 m; a rua Maria Antônia, 49m; no fundo corresponden-
te, 46m limitando por um lado com terrenos pertencentes à D. Maria Antônia da 
Silva Ramos e por outro com Francisco A. Morais, por onde divide com um valo. 
A avaliação foi feita por 28 contos de reis, conforme registro em cartório a 9 de 
novembro, sendo oficial Diniz Prado Azambuja (Arq. Aguirra)

A 19 de abril de 1898, por escritura de doação, registrada no Cartório do 3º 
Tabelião (livro 84 A, fls. 42v.), o Dr. Domingos Jaguaribe e sua mulher Maria 
Martins Jaguaribe doaram à filha Flora Jaguaribe e seu marido Carlos Eckman 
– engenheiro e arquiteto – chalé à rua D. Veridiana, nº 36 e avaliado em 47 contos 
de reis. Construído em terreno medindo 31m de frente e 42m de fundo, confron-
tava de um lado com Filadelfo de Campos Aranha e por outros com terras de D. 
Veridiana Prado e pelos fundos com terrenos dos outorgantes. A ficha cartorária 
de Aguirra inclui um terreno, sob n° 15, confinando com os outorgantes e sito à 
rua D. Veridiana.

*

11 A propriedade do conselheiro Martim Francisco compreendia, em 1880, quarteirão formado 
pelas ruas das Palmeiras, Frederico Abranches, Martim Francisco e largo de Santa Cecília. Para o 
alinhamento da rua Sebastião Pereira essa área foi dada, a 21 de agosto de 1900, como propriedade 
de Henrique Bastos (Obras Particulares – E-10 – 262)
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Com a finalidade de regularizar as transações imobiliárias surgiram outros 
diplomas, como a lei nº 1507, de 26 de setembro de 1867. Em seu artigo 19, ins-
tituiria o imposto de transmissão de propriedades conhecido por sisa. Também, 
o decreto federal nº 370, de 2 de maio de 1890, transferiu para a responsabilida-
de civil o registro das escrituras e das notas imobiliárias. Com as letras da lei 
estadual nº 1325, de 31 de outubro de 1912, criou-se o Cartório do 2º ofício do 
Registro de Imóveis, enquanto o Código Civil Brasileiro (lei federal nº 3071, de 1º 
de janeiro de 1916), implantado após longa gestação, tornou-se obrigatório todo e 
qualquer assentamento pertinente a negócios de imóveis.

Rafael Ferraz de Sampaio foi o primeiro escrivão-oficial do 2º Cartório que 
se intitula João Alves Rubião Neto. A principio teve abrangência sobre extensa 
área urbana, desde Cotia à Freguesia do Ó ou Juqueri. Funcionava de sol a sol 
- das 6 às 18 horas – e situou-se, inicialmente, na rua das Palmeiras/ praça Ma-
rechal Deodoro; transferiu-se para a rua Frederico Abranches e, presentemente 
funciona à rua Vitorino Carmilo, 576, relacionando os subdistritos de Santa Cecí-
lia e Perdizes. A principiar pelo Livro 1°, o cartório detém inúmeras transcrições 
escriturais, registros que, num certo sentido, contém muito condimento histórico, 
pois fixam com a necessária estrictez a evolução do mercado imobiliário e a va-
lorização de patrimônios.

*

O primeiro registro do bairro de Santa Cecília foi a 20 de dezembro de 1912, 
data em que Antônio Pereira de Queirós adquiriu terreno de 1194,13 m2, sito à 
rua Conselheiro Brotero sendo transmitente a Caisse Generale de Prets Fonciers 
et Industriels, entidade que comprara e regularizara parte ocidental da antiga 
Chácara das Palmeiras. Preço da venda: 25:076$700 ou 21$000/m2.

A 30 de dezembro do mesmo ano, Maria Angélica de Sousa Queirós Barros 
vendeu a João R. Nogueira terreno com 4.656 m2 sito na esquina das ruas São 
Vicente de Paulo e Baronesa de Itu pela importância de 50 contos de réis, ou a 
razão de 12$450/m².

A transcrição nº 23, de 2 de janeiro 1913, certifica a compra efetuada por 
Maria Benedita Chaves de terreno com 400 m2 a rua Verona (atual Aureliano 
Coutinho), pela soma de 32 contos de réis, sendo transmitente Amâncio Sobral.

Pela importância de 60 contos de réis, Cláudio Monteiro Soares vendeu, em 
data de 8 de janeiro de 1913, ao comendador Leôncio Amaral Gurgel terreno com 
2.307,50 m² sito à rua das Palmeiras esquina com o largo das Perdizes.

Alzira de Barros Pacheco Chaves, a 22 de fevereiro do mesmo ano, vendeu a 
Raul Pacheco Chaves terreno irregular com 4.004 m², assentado na avenida Mar-
tinho Prado Jr. – atual avenida Higienópolis – rua Veiga Filho e rua Albuquerque 
Lins e recebeu 105:000$000 rs.
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O ex-presidente da República (de 15 novembro de 1898 a 15 de novembro de 
1902) Manuel Ferraz de Campos Sales (13 de fevereiro de 1841 - 28 de janeiro de 
1913) adquiriu a 25 de fevereiro de 1913, meses antes de falecer no Guarujá, um 
terreno na alameda Eduardo Prado, nº 8, com 1.312,70 m². O vendedor coronel 
José de Almeida Leme Prado, recebeu 130 contos de réis equivalendo a 99$000, 
o metro quadrado.

Um dos fundadores do Diário Popular, José Maria Lisboa comprou, a 5 de 
março de 1913, terreno à rua das Palmeiras nº 93, com área de 350 m². Jean De 
Divitis, o proprietário, concluiu o negócio por 20 contos de réis.

Vultosa transação ocorreu a 8 de março, quando a Câmara Municipal com-
prou de Luís Antônio Teixeira Leite imóvel sito à rua das Palmeiras, nº 122, 
despendendo a quantia de 754:769$300. Tratava-se de desapropriação feita pela 
municipalidade e destinada à abertura da avenida São João e à formação de espa-
ços livres destinados à futura praça Marechal Deodoro.

Regino de Paulo Aragão, engenheiro, arquiteto e construtor do 2º Teatro São 
José, inaugurado a 28 de dezembro de 1909, vendeu a Jacinto de Souza, fazendei-
ro em Taquaritinga, terreno com 1.080 m² sito à rua Vitalis (atual, Dr. Martinico 
Prado; antes, Tuiaçú) pela importância de 30 contos de réis – registro em 28 de 
março de 1913.

Estér Abreu Solie, a 4 de maio de 1929, vendeu a Olímpio Buono prédio na 
esquina da rua Conselheiro Brotero, nº 173 (antigo 187), com a alameda Barros. 
Media 19x20 m e, conforme transcrição nº14, o negócio se acertou em 120 contos 
de réis. A relatividade dos valores imobiliários é comprovada na transação em 
que Procópio Ribeiro dos Santos, a 11 de maio adquiriu de Ivone Martins de Ca-
margo imóvel com 20x40m pela importância de 1:107$663 e situado no ângulo 
das ruas D. Veridiana,nº 20, e Canuto do Val.

Também, o remanescente visual comparece com muitos registros. Um de-
les refere-se ao espólio do Dr. Domingos Jaguaribe e pelo qual a viúva, Maria 
Martins Jaguaribe, a 16 daquele mês, passou à propriedade de Rodrigo Mar-
tins de Araújo e outros, pela quantia de 124 contos de réis, imóvel medindo 
40x60m na esquina da rua Jaguaribe, nº 27, e D. Veridiana ,nºs 29, 31, 33 e 35 
(transcrição nº 75).

E as transcrições se sucedem.
Observa-se no correr dos anos gradativo aumento dos valores imobiliários. 

Principalmente, a partir de 1950, muitas propriedades são adquiridas por incor-
poradoras e destinadas a prédios de apartamento. Nesse exame detecta-se, tam-
bém, o nome de Ubaldo Conrado Augusto Wessel, um dos mais importantes pro-
prietários nas áreas de Santa Cecília e Barra Funda.
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C A P Í T U L O  1 0

A filosofia do ecletismo  
prevalece na arquitetura

Tomado em sentido incoativo, as cidades, nos primeiros tempos, se des-
tinaram à morada dos deuses. Revestidas desse caráter mitológico, refletiam a 
existência de um sistema social adstrito às tradições de ritos e costumes. Conse-
qüentemente sacralizadas, as cidades ganharam templos, tanto quantos fossem as 
deidades referenciadas pela consciência arcaica.

A pólis grega – alta e fortificada – idealizada como a comunidade perfeita 
e divorciada das influencias míticas, foi simultaneamente uma “expressão geo-
gráfica” e uma “expressão política”. Isto porque se contraiu mais na constituição 
da cidade-estado, com habitantes sujeitos à uma soberania absoluta, do que às 
peculiares condições do pensamento e da civilização gregas.

Somente a asty – cidade baixa –, teorizada por Hipodamos de Mileto, iria 
promover a dissociação do anterior aspecto étnico-religioso para assumir a fisio-
nomia da organização político-social sujeita aos imperativos da realidade viven-
cial. Ainda que envolvida pelas abstrações do idealismo, a cidade tornou-se um 
todo orgânico, uma multidão consociada e congregada.

Contudo, ao ser despojada de significação sagrada ou metafísica, a cidade-
mítica passaria a existir como cidade-histórica, temporal, planificada, complexa 
e acolhedora de todas as experiências do convívio humano, de modo especial das 
expressões culturais traduzidas em objetivos urbanísticos e arquitetônicos. Com 
isso, a arte de construir e organizar espaços, antes reservada às ambiências do 
culto politeísta, adequou-se à propriedade domiciliária.
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Por sua vez, os métodos de trabalho, respeitando as condições do étnos e do 
etos locais, se traduziram na habilidade de consecução dos projetos e da técnica 
construtiva, tanto quanto na correta utilização dos materiais. A boa conjunção 
desses preceitos ganharia uma qualidade intrínseca, particularizada, chamada 
“estilo”, uma linguagem plástica que criou seus próprios cânones subordinados a 
princípios úteis, agradáveis e harmoniosos.

Porém, novas características se introduziram na realização arquitetônica 
sob o nome de ecletismo. No entender de João Cruz Costa, pode ser explica-
do lo “sucesso dessa tendência filosófica, devido ao fato de, a partir de 1830, 
haver ela tomado uma orientação que satisfazia, num momento ainda de crise 
de velhas correntes filosóficas e políticas, uma direção conciliadora. O ecletis-
mo propunha a todos os sistemas um tratado de paz. Ele deveria conciliá-los, 
guardando deles aquilo que possuíssem de precioso” (História das idéias do 
Brasil, 87 – José Olímpio, 1956). Conclui-se, pois, que essa tendência surgia 
da escolha ou da liberdade de aproveitar o melhor de uma ou de outra escola 
do pensamento.

Transportada para a Arquitetura, a nova feição construtiva teve como es-
copo firmar outra condição de evolução artística e estética, conjugando ao sabor 
da interpretação as particularidades dos diferentes “estilos” historicistas então 
existentes.

*

São Paulo, marcada por impulsos irregulares de crescimento, viu modificada 
a sua característica primitiva – portanto histórica – e perdeu, aos poucos, os ar-
quétipos de sua memória urbana. Verdade que, desde o começo do século XX, a 
aplicação dos “estilos”, além de abolir com a tradição construtiva luso-brasileira, 
aceitou formas menos puras no jeito de construir. E na conta dessa adaptabili-
dade, compôs-se uma tectônica híbrida ou incaracterística, onde se fundiam e 
confundiam várias tendências arquitetônicas.

Tal condição desenvolveu-se ao sabor de transformações sociais, tonificadas 
com a substancia econômica advinda com empresas de fundo capitalista. Não 
apenas o surto cafeeiro, a melhor justificativa dos sucessos evolutivos de São Pau-
lo, mas outros fatores convergiram na modificação do comportamento social. E 
essa nova mentalidade mostrou-se mais suscetível em aceitar novos esquemas 
tectônicos, de origem estrangeira, e, conseqüentemente, o ecletismo.

Entretanto, à força de ser tematizada, essa mesma expressão arquitetural se 
alastraria pelo ambiente urbano com exemplos distorcidos e mal interpretados ou 
adaptações ricas e personais. Hoje, raras edificações remanescentes desse perío-
do podem ser catalogadas como representativas de um agenciamento ou partido 
autêntico. Muitas construções, modelos de diferentes “estilos”, erguidas em áreas 
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de antigo exclusivismo residencial, perderam seu uso original e estão agora detur-
padas ou expostas aos vexames do tempo.

O pretexto subjetivo encontra realidade e resposta em Santa Cecília, bairro 
que induz à compreensão do ecletismo arquitetônico. Intermediário entre o bair-
ro da Consolação e o de Higienópolis sofreu diferentes influxos, espelhando a 
modéstia de um ou a higidez econômica do outro. Na observação de construções 
originarias das primeiras décadas do século XX, sobressalta o conflito do manei-
rismo ao gosto afrancesado, resultando numa compilação de modelos cheios de 
componentes adiáforos.

Sob o aspecto material verificou-se a adoção de elementos de importação, 
visando marcar as edificações com inerente requinte e refinamento. As antigas 
telhas de canal, ditas paulistas, caíram em desuso, substituídas pelas de Marselha 
ou pelo embricamento de escamas de ardósia. Outros componentes e acessórios, 
elementos de acabamento e ornamentação interna, louçaria sanitária e condutos 
tinham o rótulo da importação e um motivo a mais para agrado dos habitantes.

*

Luís Pucci, ao vencer concurso para a construção da Santa Casa de Miseri-
córdia, apresentou um projeto calcado no neogótico inglês, tendência arquitetô-
nica desenvolvida por Augustus Welby Northmore Pugin, por volta de 1840. Ca-
racterizado pela alvenaria de tijolos aparentes, o edifício da entidade beneficente 
pode ser considerado a mais importante obra arquitetônica centrada na conflu-
ência de divisas de três núcleos populacionais: Consolação (1870), Vila Buarque 
(1890) e Santa Cecília (1899). Inaugurada a 31 de agosto de 1884, a Santa Casa foi 
acrescida com outros pavilhões. Porém, seu aspecto atual, acentuado pelo escu-
recimento da composição laterícia, se envolve numa atmosfera sombria para criar 
um dos visíveis contrastes arquitetônicos da região.

A rica viúva e benemérita Maria Angélica de Sousa Queiros Barros, ao cons-
truir mansão acastelada, altaneira e solitária na colina de Santa Cecília, fez par 
de elegância senhorial com a sua vizinha a leste, Veridiana Valéria da Silva Prado 
(Vila Maria – 1884). Ensejou, também, a emulação de futuros moradores em sua 
vizinhança, intentando compor uma ambiência urbana com faustosas moradias. 
Todavia, os que dela se aproximaram não tiveram os recursos suficientes para 
aderir a uma elaboração domiciliaria em semelhante nível.

Entretanto, o Dr. Domingos José Nogueira Jaguaribe, intelectualidade mul-
tifária de médico, hipnotizador e historiador das civilizações andinas, manteve 
alto padrão arquitetônico. Construiu, na rua que leva o seu nome, um chalé com 
planta e materiais importados. Essa residência, por deliberação do 1º Comício 
Rural da Freguesia da Consolação, a 27 de outubro de 1890, foi declarada “Vila 
Rural”. Em apoio à idéia, assinaram o ato o Dr. Luís Pereira Barreto, o desem-
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bargador Domingos Antônio Alves Ribeiro, o Dr. Francisco Maurício Draenert 
(Ministério da Agricultura), o Dr. Martinho Prado Jr. e outras personalidades. O 
certame, reunião de fazendeiros e pecuaristas, propunha uma ativação nos con-
ceitos agrícolas, no sentido da melhoria dos plantios e de técnicas racionalizadas 
(Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico).

Por volta de 1912, o escritório Ramos de Azevedo realizou sucessivos pro-
jetos para a residência da senhora Margherita Marchesini, sita na confluência das 
ruas D. Veridiana e Jaguaribe. Numa versão livre da tendência “artenovista”, a 
edificação, em três planos, circunscrita por elaborada paisagística, deixou patente 
o largo emprego da serralharia artística e, no caso, módulos floreais dos quais se 
sobressaiam margaridas.

*

Regularizados os espaços da antiga Chácara das Palmeiras, com o arrua-
mento da área (1901/1918), começaram a surgir construções moldadas nos “esti-
los” melhor aceito pelo estrato social, mormente o “neocolonial” e o art nouveau. 
Em 1915, o capitalista Eugênio do Val acolheu projeto do franco-argentino Vítor 
Dubugras, arquiteto reputado pelos espertos como dos melhores intérpretes das 
tendências arquitetônicas. A propriedade, sita à rua Albuquerque Lins, acentuou 
a introdução de novos elementos arquitetônicos de procedência classicista, mas 
formalizados no “neo-colonial paulista”, denominação que, além de gratuita, de-
nuncia o aburguesamento das residências à margem de rigores construtivos.

Na mesma rua, três outras construções refletem similitude com os elementos 
“artenovistas”, não apenas na parte de alvenaria, mas principalmente na ampla 
utilização de grades de serralharia retorcida com formas florais, beirais de ma-
deira e laçaria exuberante. Tal recurso é mais pronunciado noutra habitação em 
ângulo com a Alameda Barros, onde a “arte nova” aparece modificada, notoria-
mente no balcão superior de nítido aspecto mourisco.

Outra habitação, construída em terreno de mais ou menos 13x35 m e situada 
à rua Baronesa de Itu, nº 446, absorveu os princípios plásticos do modismo art 
nouveau, completando-se numa aceitação de muita coisa peregrina, extraída de 
estilos diversos. É conhecida como antiga “Vila Beatriz”; identificável pelos jane-
lões com vidros polidos em motivos florais; pelos dintéis bem pronunciados; pela 
presença de azulejos e pelos beirais de madeira com cachorros aparentes, mais 
ressaltados pelo contraste da pintura branco e ocre. Como de hábito, o ferro é ma-
terial de largo uso, e, sempre trabalhado. Persiste nos gradis da sacada superior, 
no corrimão da escada de acesso e no remate da cobertura do alpendre, à maneira 
de dossel ou caramanchão rendilhado. Até recentemente foi domicilio do Colégio 
Hebraico-Brasileiro Renascença, hoje ocupando prédio próprio à rua São Vicente 
de Paulo nº 659.
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Na Alameda Barros, nº 136, outra manifestação do ecletismo reuniu diferen-
tes componentes na tentativa de exprimir alguma euritmia. A construção obedece 
alinhamento ao rés do passeio; porões altos com gabarito acima daquele determi-
nado pelas posturas municipais; entrada lateral, característica dos anos 20; alpen-
dre ao correr do parietal direito, sustentado por colunatas de ferro; portão e gradis 
testemunham o labor artístico de artesãos envolvidos com a modelagem do ferro 
expressa em motivos florais. A frontaria, adaptação do neoclássico, mostra arqui-
traves e bossagens desse estilo, bem assim quatro amplas aberturas retangulares.

As construções, ditas de “estilo”, são lições vivas de arquitetura, mesmo se 
comprometidas por sua genuinidade compositiva. Hoje, rareiam exemplos mais 
lúcidos dessas edificações residenciais, embora algumas remanescentes resistam 
com visíveis sinais de deterioração ou adaptadas para habitações coletivas. Ou-
tras, como as de nºs 945 e 947 da Albuquerque Lins, arruinadas pela ação erosiva 
do tempo, continuam com portões fechados a cadeado, enquanto nos seus antigos 
jardins se avolumam coágulos de sujidade e toda a sorte de detritos. Nessa mes-
ma rua, os contrastes são abruptos, porque a alternância de edificações novas e 
verticais com outras antigas e decadentes promove uma incoerência na paisagem. 
Mais agravado é esse aspecto, quando ocorrem reformas sem critério estético, 
desfigurando as velhas construções até pelo emprego de pintura externa com co-
res inarmônicas.

*

Sob o principio racional da causalidade, a corrupção de uma forma leva à ge-
ração de outra. Aplicável ao plano sociológico, o mesmo conceito devera explicar 
as modificações formais no comportamento das gerações passadas. Deixando ao 
abandono construções representativas de uma determinada época, possibilitaram 
a geração de novas condições habitacionais.

Isso se deveu à paulatina absorção de imóveis embaraçados por problemas 
de variada natureza, circunstância que tornou mais fácil o acesso de imobiliárias 
e incorporadoras a não poucas propriedades resultantes de espólios ou de heran-
ças remediadas. Extremamente valorizadas pela especulação imobiliária, muitas 
antigas residências desapareceram por meio de arreglos francos e useiros: a venda 
de propriedades muitas vezes se faz mediante cláusulas que asseguram dois ou 
três apartamentos nas futuras construções verticais. Essa foi uma hábil maneira 
de manter a moradia no mesmo solo, além de auferir aluguéis com as unidades 
restantes.

Bairros sofrem ciclos de ascensão, fastígio e declínio. Todavia, essa dinâ-
mica no curso de suas respectivas histórias não formula claramente um melhor 
juízo sobre a alteração ou a renovação do conjunto humano neles circunstanciado. 
Tênue explicação se inclinaria para o fato de que cada era do desenvolvimento 
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paulistano fez por aumentar a riqueza real e a virtude de novos empreendimentos. 
Assim é que, num setor delimitado do bairro de Santa Cecília, se operou a trans-
formação no uso do solo, na qualidade dos espaços e no padrão social. Descobre-
se, ademais, que no cerne de tais movimentos e modificações se positiva a ascen-
dência de grupos raciais ou de coletividade que convergem para áreas distintas e 
nelas estabelecem seu convívio comunitário. É o que os sociólogos chamam de 
“enquistamento social”.

Anteriormente radicada no Bom Retiro, bairro formado por imigrantes ope-
rários italianos, a colônia judaica, a partir dos anos 60, irradiou-se para sudeste. 
Aproveitou os condutos viários, superou os espaços já deteriorados dos Campos 
Elísios e ascendeu para o setor ocidental dos bairros de Santa Cecília e Higie-
nópolis. Boa parte dessa coletividade, detentora de maior substancia econômica, 
assentou domicílio em altos e sofisticados edifícios de apartamentos que continu-
am a ser construídos, como o imponente Paço Higienópolis (rua São Vicente de 
Paulo, nº 502).

Com mais discernimento, o tempo configurou um gueto elitista forma-
do pela própria comunidade em respeito à sua Lei, à sua ancestralidade tribal 
e, particularmente, ao seu congenial espírito segregativo. Em contrapartida, a 
coletividade revitalizou um setor residencial fadado, irremediavelmente, à de-
terioração, além de conferir ao bairro um aspecto cosmopolita. A presença da 
coletividade ashkenazi, das expressões iídiche e de outras de flexão eslava, das 
escolas para a juventude ou das casas de comida típicas não criaram um ex-
clusivismo, antes um convívio interracial democrático e pacífico. Não é de se 
estranhar, pois, que ao lado da quase secular Casa Pia São Vicente de Paulo se 
alteia a moderna sinagoga Mekor Haim, no ângulo da Alameda Barros com a 
rua São Vicente de Paulo.

A dimensão internacionalizante da cidade acentua inúmeros contrastes e 
amplia a sistematização de sua historicidade. Tanto que, ao se relacionarem as 
características arquitetônicas em diferentes compartimentos do bairro com o 
componente social, avulta uma variada coleção de realidades. Sobressaem elas 
tanto nos “estilos”, por vezes tumultuados pelos pormenores, quanto nos sintomas 
decadentes dos espaços, aprisionando diferentes identidades humanas.

Basicamente, o conceito de arquitetura infere a sua destinação habitacional. 
Mas ela não é somente o recurso material e plástico no equipamento dos espaços 
de moradia. É, antes de tudo, uma arte social de fundamentos próprios, conquan-
to diversificados, condicionada a suprir exigências e funções vitais. É, ainda, um 
curso de civilização regido pela sintaxe da cultura, da tradição, do sentimento 
ético e da economia. No equilíbrio dessas qualificações é que se filtra a harmonia 
entre o progresso e o coletivismo, quanto se facilita o desenvolvimento da demo-
cracia social.
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*

Santa Cecília não é um bom exemplo do funcionalismo. Bairro fracionado 
em setores distintos, mostra sinais visíveis de desequilíbrio numa porção urbana – 
dir-se-ia primitiva – ocupada por muitas habitações coletivas. Esse aspecto, resul-
tante da grande concentração populacional dentro da “metrópole intermediaria”, 
isto é, nos bairros que tangenciam o perímetro central, cada vez mais opera na 
corrupção da qualidade de vida. Pode-se atribuir culpa a muitos fatores. Porém, a 
configuração dos lotes – mais profundos do que largos – permitiu a acomodação 
em cubículos dispostos ao longo de corredores, inadequados nas proporções de 
habitabilidade, mas com elevada densidade humana quase no nível de promiscui-
dade. Condição mais concentrada nas ruas Fortunato, Jaguaribe e Barão de Tatuí. 
Por outro lado, residências construídas entre os anos 20 e 40, após a desocupação 
pelos primeiros moradores e a despeito da perda do viço arquitetural, persistem 
alugadas e sublocadas ou ampliaram uso diverso: pequeno comércio ou loja de 
ofícios à frente, moradia nos fundos. Também, transformadas em casas de cômo-
dos e identificadas pela indefectível placa – “Vaga para rapazes” –, acabaram por 
ter ocupados seus os úmidos e mal ventilados porões.

A rua das Palmeiras, a mais antiga do bairro e via preferencial para a zona 
ocidental da cidade, acomodou uma longa série de residências. Isso foi no tempo 
em que Cássio Mota escrevia:

Os bairros eram quase 90 por cento residenciais; havia ruas e 
ruas sem uma casa de comercio [...] compunha-se de algumas lojas 
de fazendas, mal sortidas, um ou outro armarinho, algumas farmá-
cias pequenas, padarias, vendas, raros armazéns de secos e molhados, 
vidraceiros, folheiro especializado no fabrico de baús de folha de to-
dos os tamanhos e pintados a óleo [...] vários ferreiros, cujo trabalho 
principal era fazer e pregar ferraduras, serviço esse em grande escala 
naquela época ] (Cesário Mora e seu tempo – Registros 4, 111).

Em 1908, quando vereador, o barão Raimundo Duprat (11 de dezembro de 
1863 - 17 de maio deI 1926) conseguiu aprovar projeto de lei destinado ao alarga-
mento da rua de São João – desde o antigo largo do Rosário (praça Antônio Pra-
do) até a alameda Glette –, entendendo a necessidade de o urbanismo alcançar os 
horizontes do poente. Com isso, ao assumir a Prefeitura (em11 de janeiro 1911), 
o barão deu começo a uma série de desapropriações que atingiria sensivelmente 
a importante artéria urbana. E, aos poucos, a função residencial cedeu espaço às 
atividades de comércio variado.

Residências foram reformadas e adaptadas para lojas, condicionando novo 
tirocínio econômico, ademais de evitar que, à menor necessidade, os moradores 
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tivessem de se deslocar até “a cidade” – o centro comercial. A rua das Palmei-
ras, transformada num corredor de intenso tráfego, tornou-se no curso dos anos 
importante concentração da classe média. Esta, na década de 30, detentora de 
situação econômica estável graças à ascendência profissional publica e privada, 
intermediou a moda e os modismos melhormente expostos em locais de constante 
freqüentarão. E percebia-se em tudo, do vestir ao gestual, a marcante influencia 
do cinema americano. Após as obrigatórias reuniões em A Seleta, confeitaria e 
salão de chá, rivalizando com os melhores salões centrais, os encontros sociais se 
transferiram para o prédio da Modas Clipper, espaçosa loja de departamento ins-
talada na vizinhança com a Igreja de Santa Cecília. Depois, reformado, o edifício 
abriga as instalações do Banco Brasileiro de Descontos – Bradesco.

Com exceção de novas casas assobradadas e afestoadas do ecletismo, a fi-
sionomia arquitetônica da extensa via pouco se alterou. Todavia, o aumento do 
numero de automóveis ensejou a compra de antigas residências que, reformadas 
ou ampliadas, permitiram a abertura de garagens e de oficinas mecânicas.

A parte mais representativa da construção residencial elevou-se na tessitura 
entre a avenida Angélica e a rua Conselheiro Brotero. Aproveitando a superfície 
dos lotes, quase sempre superiores a 1.000 m², as edificações se intensificaram 
a partir da 1ª Grande Guerra. Mas, ao aceitarem os naturais contrastes dos es-
quemas arquitetônicos, essas casas senhoriais se reuniram num inadequado ar-
ruamento, à semelhança dos talhões de café, e não permitiram a intervalação de 
alguma fonte de suprimento, como vendas, empórios, padarias, etc. Sobretudo, 
ficaram distanciadas dos meios de transporte, obrigando caminhadas até os pon-
tos de acesso.

Tais residências perderam em valorização estética e habitacional, pois sofre-
ram com o surgimento de novas realidades sociais e com as mutações no com-
portamento. Por isso entraram em decadência ou se avelhentaram no abandono, 
afrontadas por outros ordenamentos habitacionais, que passaram a conferir maior 
legitimidade à socialização dos espaços em sentido vertical.

A maior densidade de prédios de apartamentos ou de condomínios neste 
setor bairrístico, contrariamente à parte mais próxima da paróquia, tornou-se vi-
ável pela boa metragem dos terreno e por sua sistemática ocupação por parte das 
construtoras. Tais circunstâncias desencadearam uma força de soerguimento da 
primitiva função residencial, tornada mais efetiva com a preferência da reserva 
judaica. Também, muitas habitações, reformadas ou readaptadas, tiveram procura 
especifica, destinando-se a escritórios de engenharia, a agências de publicidade, 
ou então aparelhadas para consultórios médicos.
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C A P Í T U L O  11

Santa Cecília: um bairro mostra 
seus equipamentos

No tratado historiográfico do bairro de Santa Cecília despontam alguns 
equipamentos urbanos destinados ao bem estar publico e assentados para suprir 
diferentes necessidades da coletividade. Dada uma série de fatores estruturais, 
essa promoção social envolve uma variedade de interesses e reflete tanto a ação 
da administração publica, quanto a iniciativa privada.

Ao se avaliar a documentação, no setor do ensino, aparece (Atas LXIII) a 
doação do Dr. Antônio Pinto Rego Freitas de terreno de sua propriedade no largo 
do Arouche. Nele, em 1878, instalou-se a Terceira Escola Municipal do Arouche, 
destinada a operários que, trabalhando durante o dia, somente poderiam receber 
instrução à noite. Instalaram-se naquela contemporaneidade, a primeira na Sé, a 
segunda no Brás e a quarta no bairro da Luz. O estabelecimento foi extinto em 
janeiro de 1893 e, no mesmo local, anos mais tarde, ergueu-se o edifício da Aca-
demia Paulista de Letras.

Anúncio publicado a 5 de abril de 1895, em O Estado de S. Paulo ressaltava 
as virtudes educacionais do Instituto D. Brasília Buarque, instalado na avenida 
Higienópolis. O estabelecimento era dirigido por Manuel Ciridião Buarque, pro-
fessor da Escola Normal (sita na praça da Republica) e dividia-se em duas alas: 
Escola Neutralidade, destinado ao setor masculino, e Colégio Andrade, reservado 
ao setor feminino.

Funcionou no antigo Sanatório Higienópolis, desde 1884, em regime de in-
ternato e manteve escritório na rua de São Bento, a fim de facilitar as matrículas. 
Outros anúncios com mais pormenores referentes à higiene e à educação física 
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dos educandos aparecem em várias edições do periódico no correr de 1896. Num 
deles, informa-se que o acesso ao estabelecimento poderia ser feito por meio dos 
bondes que “partem do largo do Rosário às horas e 10 minutos e às horas e 40 
minutos”.

Novos conceitos educacionais nos primeiros anos da República se pauta-
ram pela abertura de casas de ensino em todo o Município. Na área de Santa 
Cecília funcionaram várias escolas públicas de primeiras letras, sitas no largo do 
Arouche, nº 56, e na rua das Palmeiras, nºs 94, para meninas, e 7, escola mista. 
Contava, ainda, na vizinhança com o Colégio Stafford, dirigido pela educadora 
norte-americana Annie Stafford e localizado na rua Bento Freitas, antes de sua 
mudança para a alameda Nothmann.

A resolução nº 96, de 27 de abril de 1917, isentou de impostos de viação o 
prédio nº 73 da rua Jaguaribe, com face para a rua Martim Francisco, “enquanto 
funcionar ali a escola de ensino gratuito mantida pelos missionários do Coração 
de Maria”. Tal disposição diz referência ao Colégio Claretiano, situado no ângulo 
das ruas Jaguaribe, nº 699, e Martim Francisco, em conjunto ligado à igreja do 
Imaculado Coração de Maria. Reorganizado em 1939 pelos padres da ordem, na 
sua administração salientou-se o padre João Batista Monteiro Leite, reitor entre 
1949 e 1954. Desde 1973, o colégio permanece arrendando à Escola Pindorama, 
que passou a oferecer os seguintes cursos:Maternal; Jardim I, II e III; Regular, 1º 
e 2º graus; Supletivo, 1º e 2º graus, e Profissionalizante de 2º grau.

Em prédio assobradado de n° 354 (atual) da rua Jaguaribe, instalou-se, em 
1905, a Diretoria de Ensino Estadual que aí permaneceu até os primeiros dias de 
1934. No ano seguinte, aproveitando aquelas dependências e transferido do largo 
do Arouche, organizou-se o Grupo Escolar Artur Guimarães, contando com 831 
alunos distribuídos em 29 classes. Funcionando ininterruptamente, sob a nova 
denominação de Escola de Primeiro Grau Artur Guimarães, desenvolve diferen-
tes cursos: Pré-escola; Primeiro grau, da 1º a 8º séries; Suplência Termo I, 1ª e 2ª 
séries, e Termo II. Cerca de 1.200 alunos (misto) freqüentam 10 classes, distribu-
ídas em três períodos, sob a direção da professora Marlene Berecin Viliotti.12

Outro estabelecimento de ensino público é a Escola de Educação de Pri-
meiro e Segundo Graus Fidelino de Figueiredo, situada no ângulo das ruas 
Imaculada Conceição e Martim Francisco. Também, o antigo Colégio Osvaldo 
Cruz, que durante anos ocupou o prédio nº 41 da rua Santa Isabel e antiga sede 
da Chácara do Arouche. Nos anos 50 transferiu-se para a avenida Angélica, nº 

12 Artur Severino Ferreira Guimarães foi vereador, durante alguns triênios. O nome aparece, tam-
bém, como denominação viária no bairro de Santana.
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352, onde se instalou com a razão jurídica de Escola Técnica Osvaldo Cruz, ofe-
recendo cursos de Química Industrial e especial; Eletrônica e Processamento 
de Dados. Por sua vez, os colégios coligados da mesma instituição educacional 
desenvolvem classes do Colegial, Profissionalizante e Contabilidade. Quase de-
fronte, no n° 381, funciona o Colégio Piratininga, com séries do primeiro e do 
segundo graus.

No setor de ensino infantil, salientou-se a Escola Cor Jesu, na rua São Vi-
cente de Paulo, nº 364; o Centro Educacional Monte Alverne, à rua Conselheiro 
Brotero nº 853, e a escolinha da Casa Pia São Vicente de Paulo, na alameda Bar-
ros, nº 537. A colônia judaica é representada pelo Colégio Hebraico-Brasileiro 
Renascença, designação preservadora do ressurgimento do Estado de Israel na 
região da Palestina. Anteriormente instalado na Vila Beatriz (rua Baronesa de Itu, 
nº 446), funciona em modernas dependências de prédio próprio à rua São Vicente 
de Paulo, nº 659.

*

Registro Civil – Por conseqüência da lei imperial de 1º de janeiro de 1889, 
os registros das pessoas naturais, antes efetuados no âmbito das freguesias (juris-
dições eclesiásticas), passaram aos livros dos cartórios civis. O 11º Cartório do 
subdistrito de Santa Cecília instalou-se em 23 de setembro de 1899, três meses 
após a promulgação da lei n° 622, de 26 de junho, sendo juiz o Dr. Eugênio de 
Carvalho e escrivão Aurélio Vaz. Nesse mesmo dia abriram-se, oficialmente, os 
livros de registro de nascimento, anotando-se, sob número 1, o de Guilherme An-
drade Zorth, filho de Guilherme Andrade Zorth e Catarina Zorth, e o de óbitos, 
com o registro do falecimento de Gabriel, de sete meses, filho de Caetano Alonso. 
O primeiro casamento civil, em 25 de outubro, foi o do Dr. Antônio Luís do Rego 
e de Arminda Pedroso.

O Registro Civil de Santa Cecília teve seu primeiro endereço na rua dos Piri-
neus; a seguir, mudou-se para o n° 311 da avenida Angélica, esquina com a praça 
Marechal Deodoro. Posteriormente, transferiu-se para a rua Conselheiro Brotero, 
nº 1.014 e, agora, ocupa as dependências de antiga residência sita na mesma rua, 
nº 879. Seu atual titular é o Dr. Fernando Navarro.

*

Diversões - As casas de espetáculos paulistanas são marcadas, notoria-
mente, pela sua transitoriedade. Com a mesma rapidez com que aparecem 
são esquecidas, perdem público ou, então, cedem lugar a outras mais amplas 
e mais modernas. Cumprem um ciclo de atividade efêmero e deixam poucos 
registros de suas presenças no campo dos divertimentos. Diante desse pano-
rama, a pesquisa se obriga à tarefa de buscá-los nas folhas de antigos jornais 
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e revistas, onde se estamparam os anúncios das programações teatrais ou ci-
nematográficas.

Athayde Jorge (Consolação, 143) menciona algumas casas que funcionaram 
no largo do Arouche – logradouro inserido entre os dois bairros –, aceitando 
espectadores da Consolação. Na realidade, as mesmas casas atenderam, nas pri-
meiras décadas do século, os moradores de Santa Cecília e foram efetivamente, 
como salienta o autor, “cinemas com teto de zinco”, simples barracões adaptados 
às primitivas projeções em branco e preto. Intervaladas por legendas, só excep-
cionalmente eram acompanhadas por pianistas, que seguiam o desenrolar dos 
entrechos.

A título de suplementar o registro, assinala-se que o primeiro cinema inaugu-
rado no secular logradouro foi o High-Life Cinema na véspera do Natal de 1908. 
Situou-se nos n° 65 e 67, altura da hodierna Rua Frederico Steidel e pertenceu à 
firma Heráclito Viotti & Vallim. Com o objetivo de promovê-lo, a proprietária 
entrou em acordo com uma loja comercial da rua Marquês de Itu e passou a distri-
buir entradas aos fregueses compradores acima de oito mil réis. Em 1913, a Com-
panhia Kinemacolor adquiriu a casa, adaptando-a para novo e exclusivo sistema 
de projeção. Com isso mais se acirrou o concurso entre as contínuas modificações 
no setor técnico, aumentando o interesse ora por um, ora por outro sistema.

Defronte, em 24 de outubro de 1909, inaugurou-se o cine Smart, sito à não 
oficializada praça Alexandre Herculano, nº 94 (outra vez largo do Arouche em 
1913) e sob a futura responsabilidade jurídica da Companhia Cinematográfica 
Brasileira. Fundada pelo empresário espanhol Francisco Serrador, a 29 de junho 
de 1911, estabeleceria verdadeiro monopólio nessa atividade, detendo a maior 
parte das casas exibidoras, circunstância que prevaleceu por longos anos.

Porém, em determinado período, no mesmo endereço, o Smart trocou o 
nome pelo de Teatro Guarani, arrendado a firma Dérrico e Bruno e apresentando 
encenações de ribalta. A 2 de outubro de 1913, em sessões corridas das 7 às 11 
horas, mostrava O Fantasma, película da Gaumont e protagonizada por Mr. Na-
varre e Mme. Renée Carl.

Mais conhecido e freqüentado de todos, o Royal Theatre – na rua Sebastião 
Pereira, nº 62 –, começou a funcionar no dia 11 de outubro de 1913, sob a razão 
comercial da Grande Empresa Cinematográfica, tutelada por J. R. Staffa (O Esta-
do de S. Paulo, 10 de outubro, pg.14). Amplo, e mais adequado à dupla função de 
cinema e teatro, contava com cerca de oitenta frisas e camarotes, além de platéia 
com quatrocentos lugares. Construído no molde da disposição interna do Teatro 
Municipal, respeitou as mesmas características de outras casas de espetáculos que 
o tempo foi extinguindo. Entre essas, o próprio cine Santa Cecília (1925), situado 
no ângulo impar da rua Conselheiro Brotero com a recém-aberta avenida S. João 
e, agora, ocupado pelo Auto-Center HM. Na sua inauguração, o Royal apresentou 



 Bairro Santa Cecília 129

orquestra sob a regência do maestro Modesto Lima e, dois dias após, exibiu o seu 
primeiro filme, Amor que mata. No curso de sua existência, serviu para concorri-
dos bailes carnavalescos e, também, para cerimônias festivas da colônia judaica.

*

A 1º de março de 1935, na área de Santa Cecília, existiam três cinemas: no 
Santa Cecília, sessão das 19 horas, projetava-se o filme nacional, Alô, Alô, Brasil 
e Dama Misteriosa, produção alemã na UFA, com a atriz Charlotte Suza, cobran-
do 2$000 (platéia) e 1$200 (senhoras); o Royal, que tivera a numeração viária 
trocada do n° 62 para o 72, divulgava programação da qual constava os filmes 
Folias de estudante (Metro), com Jimmy Durante, e Conselho de amor, estrelan-
do Lee Tracy, cobrando 2$500 (inteira) e 1$500 (meia entrada).

No Coliseu (1923), pertencente à Sociedade Brasileira de Cinemas, o grande 
hit foi o filme mexicano Entre a cruz e a espada (Fox) com o cantor-ator José Mo-
jica. Por capricho do destino, o filme pressagiou o futuro do interprete de Jurame. 
Efetivamente, ao abandonar o écran e o mundanismo, optou pela vida religiosa 
e ingressou em convento beneditino, aceitando o nome de frei José Maria de 
Guadalupe. Nessa qualidade, veio a São Paulo e inaugurou, em 18 de setembro de 
1950, a primeira televisão sul-americana (Tupi – Canal 3), instalada no prédio dos 
Diários Associados, à rua Sete de Abril, nº 230.

A inauguração de casas exibidoras centrais – líderes de circuito –, mais 
funcionais e cômodas, abriram um leque de opções para os freqüentadores. E, 
aos poucos, os cinemas ditos de bairro perderam a sua costumeira assistência ou 
acabaram desaparecendo diante da valorização dos amplos espaços e da avidez 
imobiliária. Santa Cecília, a exemplo de outros setores residenciais da Capital, 
não tem sequer uma sala exibidora. Ademais, novas formas de projeções cinéticas 
reverteram para o recesso doméstico, com a ampla aceitação dos aparelhos de 
videocassete.

*

Rádio e televisão - Fundada em 4 de novembro de 1925, a Sociedade Rádio 
Educadora Paulista PRA-E ou SQ1-G, foi ao ar pela primeira vez a 23 de março 
de 1926, marcando o início das transmissões radiofônicas em São Paulo. No co-
meço irradiou da residência de João Batista do Amaral, deslocando-se, a seguir, 
para o prédio da Biblioteca Municipal, na rua Sete de Abril, e mudando-se depois 
para a rua Carlos Sampaio, nº 5 (Paraíso). A instalação da emissora deveu-se 
ao pioneirismo do Dr. Edgar de Sousa – diretor da Light – e do Dr. Frederico 
Vergueiro Steidel, nome perpetuado em logradouro de Santa Cecília, e contou 
com a participação financeira do conde Sílvio Penteado. Em 1930, com a entrada 
das tropas getulistas na Capital, cassaram-se as suas atividades. Anos depois, o 
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jornalista Cásper Líbero obteve concessão e montou, em 1943, a Rádio Gazeta 
–PRA-3.

Seguiram-se outras instalações: a Rádio Cruzeiro do Sul, em 2 de maio de 
1927, no edifício Byington (largo da Misericórdia), mudando-se, posteriormente, 
para os altos do Mappin Stores, na praça do Patriarca, prédio Barão de Iguape; a 
11 de junho de 1931, surgiria a Rádio Record, sob a direção de Álvaro Liberato 
de Macedo.

Em 1933, a Organização Byington montou a Sociedade Rádio Kosmos – 
PRE-7, instalando-a no mesmo edifício do largo da Misericórdia. No ano seguin-
te, passaria a irradiar diariamente de amplo prédio à praça Marechal Deodoro. 
Organizou variada programação musical das 11 às 23 e 30 horas, sendo uma das 
primeiras a manter um programa de auditório (calouros), sob o comando de Jorge 
Amaral, que reprovava os concorrentes ao soar de buzina; implantou o Carnaval 
do Povo, dispondo alto-falantes no correr da avenida São João e, aos sábados, 
promovia concorrido baile no Salão Azul.

*

Em 24 de dezembro de 1951, inaugurou-se em precárias instalações na rua 
da Consolação, proximidades da avenida Paulista, o Canal 5 –Televisão Paulista, 
pertencente ao grupo Sabrati (cigarros) do capitalista Ortiz Monteiro. Em maio 
de 1952, Vítor Costa, ex-diretor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, adquiriu 
as instalações da Rádio Kosmos e, meses depois, assumiu o controle acionário 
da TV-Paulista. Na rua das Palmeiras, a Organização Vítor Costa colocou no 
ar a Rádio Nacional de São Paulo, dirigida por Demerval Costalina, e obteve o 
concurso de expoentes da Rádio Tupi (1961) como Manuel da Nóbrega, Walter 
Forster, Hebe Camargo e outros. Também, na rua 24 de Maio, nº 284, integrando 
o mesmo sistema, manteve a Rádio Excelsior com a participação de antigos e 
excelentes locutores da Gazeta, a emissora de elite.

Em 1968, a organização jornalística de Roberto Marinho assenhoreou-se 
das emissoras de rádio e da televisão, mantendo-as em atividade na rua das Pal-
meiras, nº 315, e integrando-as à Rede Globo de Rádio e Televisão.
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C A P Í T U L O  1 2

Notas de complementação: 
história e historicidade

A história definitiva nunca se escreve. Ela sempre se renova e adquire sig-
nificação mais abrangente, ao se aduzirem outros elementos de interesse. Mas 
como prevalece pela verdade, obriga a compreendê-la na sua estrutura de super-
fície, organizada com a sólida base da documentação linear, formal e imutável, 
e na sua substância de profundidade, quando amplia e permite diferentes juízos 
interpretativos.

Globalmente, porém, ela é um encadeamento de fatos conseqüentes, o que 
permite estabelecerem-se pontos de convergência e laços de conexão entre o pas-
sado bandeirante-expansionista e a posterior concentração urbana do século XIX, 
onde os bairros despontam como fatores de um novo e promissor ciclo de evolu-
ção.

Muitos historiadores perlustraram o desenvolvimento da cidade, as condicio-
nantes dos surtos progressistas em variados setores e tornaram cediços conceitos 
e formulações. Outros se permitiram, até mesmo, esboçar definições hiperbólicas 
sobre o crescimento da urbe planaltina. Poucos, contudo, se detiveram, com cri-
tério, na apreciação deste ou daquele abairramento. Porém, mercê do concurso 
municipal patrocinado pelos organismos que preservam a história da cidade –De-
partamento do Patrimônio Histórico e Divisão do Arquivo Histórico Municipal 
–, ela vai ressurgindo e ampliando o conhecimento através das monografias de 
bairros.

Na pauta de outros desideratos se oferece à apreciação o bairro de Santa 
Cecília. Aqui, a historiografia pretendeu cingir o todo ao particular, posicionando 
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o reservado populacional no andamento das etapas efluentes da futura metropoli-
zação. Assim, com diversos componentes históricos se pode aferir de sua impor-
tância no complexo citadino.

Bem verdade que as coisas da cidade – do bairro em particular – se dispuse-
ram dentro de uma organização político-administrativa pouco afeita a rasgos de 
sadio urbanismo e ao tempo em que parte vital das iniciativas do aprimoramento 
bairrístico coube por inteiro nas mãos de seus próprios moradores. Entretanto, 
essas ações forneceram apenas o material necessário, extraído dos termos docu-
mentais, para reproduzir a vivência, sem traçar considerações eruditas. Apenas 
surpreender a inteligibilidade da ação humana.

*

Os bairros paulistanos adquirem personalidade por força de sua localização 
no contexto espacial-geográfico da Capital. Também, pela qualidade econômi-
co-cultural de seus moradores e dos equipamentos de que dispõem e se bastam, 
quanto daqueles que estão sempre a exigir.

Santa Cecília, como os primitivos bairros paulistanos, surgiu sob o influxo 
religioso e cresceu nesse pendor, tanto que a primeira mancha de casas se espa-
lhou em espaços subtraídos às grandes áreas semi-rurais e expandiu pelos corre-
dores axiais em direção ao templo. Embora sem ordenação e planos, aceitou os 
arruamentos particulares e os trilhos da tração animal e da Light. Mas limitou-se 
ao crescimento horizontal das moradias, sem se modelar por disciplina urbanís-
tica dentro de fatores vitalizantes que devessem atuar como ativo econômico. 
Faltou-lhe, pois, um certo cunho de importância, que lhe conferiria a condição de 
bairro residencial intermediário e típico de classe média.

Porém, quando começaram a predominar outros indutores de ordem utilitá-
ria, ditados por sua condição burguesa, comercial e industrial, a sua melhor ex-
pressão arquitetônica limitou-se às residências dos mais abastados, denunciando 
o senso do individualismo paulistano adstrito à sociedade de alto coturno. Nos 
anos sucessivos da 1ª Grande Guerra operou-se marcante contraste. Os notáveis, 
diante de modificações políticas, das oscilações econômicas e do fluxo de novas 
correntes imigratórias, sentiram os tempos mudados, perceberam a aproximação 
do outras categorias sociais e tentaram repelir o contato, evitando o confronto 
cultural. Estas últimas, ocupando pequenos lotes e morando em casas sem so-
luções personalizadas, assumiram espaços e se investiram de importante papel 
– tornaram-se os novos atores urbanos.

Eram provenientes de mais antigas civilizações e se aclimataram às ati-
vidades citadinas, abrindo lojas, empórios, armarinhos, boticas de artífices 
– serralheiros, ferreiros, sapateiros ou alfaiates – além de fornecerem mão-de-
obra para os serviços públicos e da construção civil. No cenário desses labores, 
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circulariam também os professores, os “barnabés” do funcionalismo estadual 
e municipal, os marçanos ou os bancários, que modificaram a leitura histórica 
adjetivada com símbolos aristocratas, substituindo-a pelos signos substantivos 
do trabalho e do suor.

Diminuída a intensidade do preconceito, a primeira sociedade começou a 
gradual mudança para os espaços dos “Jardins”, onde o urbanismo anglo-saxão, 
adotando padrões urbanísticos norte-americanos, compôs um setor residencial 
sobre um traçado orgânico e ameandrado, pleno de verdes, quase circunscrito por 
um “campo de força” a impedir presenças indesejáveis.

A rua das Palmeiras, antes trilha de tropas, continuou como a principal ar-
téria do bairro. Aos poucos, transformou-se num corredor de comércio diversifi-
cado, atraindo as atenções do consumo dentro da programação de necessidades 
imediatas. Por sua vez, a igreja de Santa Cecília, ultimada com as pinturas de 
Benedito Calixto, viu crescer o número de fiéis, distinguindo-se como o templo 
preferido dos casamentos religiosos ou desenvolvendo amplo trabalho de assis-
tência social.

Santa Cecília tem dois setores distintos, separados pela avenida Angélica. A 
banda ocidental do bairro, representativa dos melhores espaços da Chácara das 
Palmeiras, recebeu construções elaboradas por virtude de terrenos amplos e com 
testadas para ruas mais largas. Embora com variações qualitativas, cercaram-se 
de jardins e pomares, espaçaram-se entre si e criaram um reservado domiciliar 
característico de vigor econômico e do personalismo. Reproduziram, em certo 
sentido, o antigo jeito das chácaras de moradia e preservaram uma identidade 
social e cultural.

Não sentiram o impacto das mutações político-sociais, porquanto estavam a 
salvo de construções coletivas. A situação durou o quanto demorou a vivência de 
uma geração atada ao conservantismo e ás rígidas regras de comportamento so-
cial. Sobreveio, porém, o cansaço da imobilidade, da perspectiva terrestre imutá-
vel subordinada a uma ótica de rotina. Enfim, famílias e casas, aprisionadas numa 
larga extensão de privacidade, se expuseram com mais veemência ao desgaste 
ambiental, como resultado das transformações sociais.

Com mais freqüência, caminhões de mudanças – sempre os da Lusitana 
– começaram a aparecer no bairro, defronte de alguma residência. Depois, par-
tiam, levando mobílias e memoriais.

Assim, desocupadas, entregues à fadiga do silêncio, as casas perderam o 
primitivo viço dos paramentos, a brunidura de mármores e dos vidros. Os tapizes 
de grama e os arbustos floridos, com azaléias ou buganvílias, cresceram sem os 
antigos cuidados; heras e unhas-de-gato, sem a necessária poda, agarraram-se 
aos frontispícios, onde janelas cerradas impediam a entrada de luz e o bafejo da 
ventilação matinal. Também, os pisos externos recamaram-se de folhas secas e 
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de papéis velhos agitados pelo vento, enquanto os artísticos e pesados portões de 
ferro foram abraçados por correntes e cadeados. Em tudo, solidão, tristeza e um 
vibrante apelo de socorro escrito em placas de madeira pintada com as palavras: 
“Vende-se”.

Corrido o ano 1950, as estatísticas positivaram, ao final, um grande cres-
cimento da construção civil, particularmente voltada para os prédios de aparta-
mentos e obtendo índices recordes. O IBGE providenciou os dados: população, 
2.227.512 habitantes; construções, 360.336, ou uma casa para cada 6,1 habitantes, 
contando-se 1.077.233 domicílios. Estes números, alarmantes para a época, colo-
caram a cidade no embalo da metropolização.

Mas, na evolução do boom imobiliário, sempre canalizado para a rentabili-
dade das locações verticalizadas, o interesse das construtoras e incorporadoras 
alcançou parte de Santa Cecília e nela encontrou as facilidades e as condições 
necessárias para elevar imponentes construções. Persistiu nessa indústria urbana 
que, se alguma vez arrefeceu, nunca estacionou, pois ainda hoje aí se constrói. 
Particularmente nas principais perpendiculares da alameda Barros, ruas Albu-
querque Lins, São Vicente de Paulo ou Gabriel dos Santos. Agora, os pórticos 
ostentam nomes de barões e baronesas; representam “estilos” – mediterrâneo, 
neoclássico ou o quer que seja –, com jardins de bom paisagismo e muitos andares 
com frente terraceada.

Socializaram-se os espaços. Atrativas campanhas promotoras de vendas ofe-
receram as sugestões. Restou ocupá-los.

*

Os prédios de apartamentos supriram a falta de residências e inauguraram 
uma nova maneira de “saber morar”, adaptada aos tempos do pós-guerra e aos no-
vos conceitos de urbanismo. No particular, o processo contribuiu para recuperar 
uma área residencial cansada, carente de atrativos, mostrando padrões arquitetô-
nicos superados e, por isso, incapaz de promover empatias. Aliou-se a esse fato 
a ocorrência do condicionante sociológico, uma vez que a ocupação dos novos 
espaços ganhou a decisiva preferência por um sem-número de famílias israelitas, 
a ponto de criar quase um restrito reservado residencial. Essa aliteração, evidente-
mente, terá no futuro melhor leitura histórica, porquanto continua em evolução.

No tocante à infra-estrutura, o setor persiste deficiente em áreas livres e 
verdes, enquanto as sugestões comerciais limitam-se às pequenas lojas, boticas 
ou lanchonetes destinadas à crescente juventude. Por motivo de outras carências, 
os moradores se obrigam ao consumo nos supermercados e magazines fora desse 
perímetro.

O interesse historiográfico assinala outro contraste quando observa a persis-
tência de casas corroídas, dissimuladas por pintura externa gritante, mas trans-
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formadas em moradias coletivas ocupadas por população aculturada embutida no 
interstício de alvas e modernas elevações arquitetônicas. Grosso modo, percebe-
se que o tempo não fez boa alfândega entre o passado e o presente, barrando um 
melhor discernimento na pretendida renovação urbana.

Enfim, às vezes se constrói com originalidade. E o exemplo mais sugestivo é 
a nova instalação do Metropolitano, em vias de inauguração, a Estação Deodoro. 
Localizada na esquina da rua Albuquerque Lins com a praça Marechal Deodoro, 
antigo espaço da Casa Whisky, conhecida sorveteria, transmite um reconfortante 
sentimento de modernidade pelas hábeis soluções espaciais.

No mais, Santa Cecília tem um bom roteiro de contrastes e confrontos. 
Oferece o remanescente medieval das feiras livres cometidas no adro da igreja. 
Contradiz o gótico escurecido da Santa Casa com a incoerência arquitetural do 
Hospital Santa Isabel, de tijolos aparentes e janelas pintadas de anil esmaecido. 
Alterna o estalão das mansões-apartamentos – uma por andar – com sublocações 
marginais atabicadas. Distingue nitidamente os fenótipos e as condições sociais. 
E mostra outros aspectos incaracterísticos, que apenas subsistem por uma tolerân-
cia dialética, muito comum nestes brasis.
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História dos Bairros de São Paulo

VOLUME BAIRRO

01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRÁS
02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PINHEIROS
03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENHA
04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SANTO AMARO
05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JARDIM DA SAúDE
06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SANTANA
07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SÃO MIGUEL PAULISTA
08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VILA MARIANA
09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOM RETIRO
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SÉ
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IBIRAPUERA
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUZ
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOSSA SENHORA DO Ó
14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPIRANGA
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BELA VISTA
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBERDADE
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HIGIENÓPOLIS
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAPA
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACLIMAçÃO
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JARDIM AMÉRICA
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERDIZES
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONSOLAçÃO
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SANTA IFIGÊNIA
24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ITAQUERA
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VILA CLEMENTINO
26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ITAIM-BIBI
27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUZ: NOTÍCIAS E REFLEXõES
28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VILA NOVA SAVÓIA
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BARRA FUNDA
30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SANTA CECÍLIA
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