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Atravessei a cidade de São Paulo incontestavelmente a mais bela de todas por mim
visitadas desde que estava no Brasil.
Auguste de Saint-Hilaire, 1819

A cidade de São Paulo, situada em uma
chapada, ramifica-se na planície, estendendo como longos braços belos e extensos
bairros que hão de, pelo futuro, chamar a
si toda a importância e vitalidade.
Visconde de Taunay, 1865

A cidade transforma-se em cidade-catedral,
seu centro eriça-se em edifícios-torres, edifícios-flechas, edifícios-campanários e quando
o sol se deita com toda a sua glória, milhares
de terraços, de vidraças, de janelas, formam
como que um só vitral de ouro, rosa e azul.
Roger Bastide, 1958
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APRESENTAÇÃO
O Guia de Bens Culturais da Cidade de São Paulo

Tanto as Áreas como as subáreas são apresenta-

foi organizado com o objetivo de narrar, a partir

das através de textos introdutórios que contex-

da escolha de cerca de 200 bens culturais pau-

tualizam sua origem, expansão urbana e outros

listanos, uma parte da múltipla e diversificada

aspectos mais relevantes. São identificadas por

história da formação de nossa cidade. Esses bens

mapas, que apresentam, também, a localização

– edifícios, conjuntos arquitetônicos, monumen-

dos bens culturais destacados nos verbetes.

tos, jardins, parques, entre outros – foram sele-

Os bens culturais selecionados são descritos em

cionados pelos valores intrínsecos que represen-

verbetes próprios e identificados com um código

tam para a sociedade e que determinaram seu

sequencial que os associa à respectiva Área onde

reconhecimento e proteção legal pelas institui-

se localizam, por exemplo, A1 – Catedral da Sé.

ções de preservação do patrimônio cultural.

Os verbetes estão organizados a partir da se-

Mas, além desses valores próprios, sua esco-

guinte estrutura de informações:

lha deveu-se à potencialidade que detêm de

Título: nome do bem cultural e código que o iden-

ajudarem a relatar e a representar os diversos

tifica na Área e nos mapas que integram o Guia.

momentos, períodos, fatos e processos sociais,

Cabeçalho: endereço, proteção incidente, au-

econômicos e culturais que moldaram a feição

tor e data de projeto e construção, usos original

e as múltiplas identidades que constituem a ci-

e atual, mapa de localização e vizinhança ime-

dade de São Paulo.

diata do bem.

O Guia inicia-se com dois textos abrangentes e in-

Texto: texto que relaciona o bem com a Área e

trodutórios: “Cidade”, sobre a formação territorial

com a história e formação da cidade, e descreve

e social de São Paulo; e “Cidade e Natureza”, sobre

os valores mais relevantes que justificaram seu

as relações históricas entre a ocupação rural e urba-

reconhecimento como bem cultural, conjugado

na e o meio natural onde se localiza a metrópole.

com imagens fotográficas, atuais ou antigas, e

Com esse objetivo delineado, o Guia foi organi-

reproduções de plantas, documentos, entre ou-

zado em 26 Áreas urbanas principais (ver Sumá-

tras informações.

rio), correspondendo a territórios definidos pela

Após o final dos verbetes, o capítulo “As Bordas da

geografia, e pelas ações sociais e culturais que

Cidade” trata das extensas áreas naturais que ca-

neles ocorreram, e continuam acontecendo.

racterizam alguns dos limites territoriais da cidade.

Essas Áreas são identificadas por letras maiúscu-

Sob o título “Conheça também”, em algumas

las que se iniciam pela letra A, correspondendo

dessas Áreas e verbetes há indicações comple-

ao Núcleo Original, ocupação mais antiga da ci-

mentares de outros bens de interesse para obser-

dade conhecida como Triângulo. Seguem alfabe-

vação ou visita. Do mesmo modo, monumentos

ticamente, como numa espiral que corresponde

ou esculturas relevantes nessas Áreas são indica-

à proximidade com o Centro e a uma cronologia

das no item “Obra escultórica”.

aproximada de urbanização. Terminam com as

O Guia se encerra com um conjunto de dados

Áreas mais periféricas e do lado oposto dos rios

e informações relevantes para complementar o

Tietê e Pinheiros, em relação ao Núcleo Original,

conhecimento desses bens culturais: Tabela de

como Interlagos (Área Y) e Parelheiros (Área Z).

usos e programas de bens culturais; Índice de

Algumas Áreas mais complexas foram subdi-

profissionais citados; Referências bibliográficas e

vididas para possibilitar a compreensão de sua

das imagens utilizadas.

formação e a realização de roteiros próprios. É o

Os textos gerais de apresentação, bem como os

caso do Núcleo Original (Área A), que apresenta

de Áreas e verbetes, foram resumidos e vertidos

as subáreas da Praça da Sé, Pátio do Colégio, Lar-

para a língua inglesa, e encontram-se encartados

go de São Francisco, entre outras.

ao final. [WP]
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A CIDADE

Múltipla e complexa, de difícil compreensão e
apreensão, a essência da cidade de São Paulo é
a transformação que ora oculta, ora disfarça, o
que existia antes do novo, criando falsos antagonismos entre os múltiplos tempos históricos
que a constituem.
Compreender a cidade através do seu patrimônio cultural é um caminho que pode trazer à
tona os significados de memórias sociais que o
tempo acelerado do cotidiano não permite que
se revelem. O olhar contemplativo, ligado a um
tempo mais lento, propicia a percepção e fruição
das permanências, e também das mudanças, que
se manifestam como testemunhos da construção
coletiva que é a cidade.
Forjada em sítio natural que direcionou sua formação e crescimento, a cidade ainda possui em
sua paisagem elementos que revelam a relação
entre suas colinas e várzeas, rios e planícies, apropriados por configurações e formas espaciais diversas, bem como práticas sociais particulares,
que conformaram suas múltiplas identidades.
Cheios e vazios, outra relação essencial na configuração da cidade, que com o tempo se inverteu, conferindo outros significados aos espaços
das ruas que um dia tiveram origem em antigos
caminhos, vetores de expansão do núcleo original que se formou na colina situada entre os rios
Anhangabaú e Tamanduateí. Muitos dos quais
já utilizados pelos indígenas, os caminhos conduziam a outros núcleos de colonização estabelecidos no interior e no litoral. Ao longo deles,
em geral motivado pela passagem de viajantes, e
com organização espacial espontânea, surgiram
assentamentos embriões de futuros bairros.
14
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A atual paisagem urbana de São Paulo, plena de

aos propósitos das elites que a criaram, privile-

contrastes, nasceu deles e da dinâmica estabele-

giando algumas áreas em detrimento de outras,

cida a partir de medos do século XIX, quando a

expressando-se em bairros-jardins, áreas vertica-

ferrovia e a indústria se tornavam os principais

lizadas e periferia irregular.

propulsores da urbanização. Levas de trabalha-

No decorrer da década de 1950, o perfil ainda

dores, imigrantes e brasileiros, brancos e negros,

horizontal da cidade se transmutaria definiti-

convergiram para a cidade e constituíram a reser-

vamente, ao mesmo tempo em que passou a

va de mão-de-obra necessária para a sustentação

ser mais bem aceita a moradia verticalizada.

de seu desenvolvimento.

Momento de aceleração do contínuo processo

A partir de então, acentuou-se a dificuldade, já

de construção da cultura urbana, então ten-

manifesta no período colonial, de acesso e uso

dendo fortemente à internacionalização, como

da terra. Limitada inicialmente às terras públi-

mostram eventos realizados no período, entre

cas sob controle da Câmara, a posse e uso de

os quais ressalta a I Bienal de Artes, a cidade

propriedades territoriais passou a ser regulado, a

consolida seu ideário norte-americano. Na subs-

partir da Lei de Terras de 1850, pelo instrumento

tituição, por novos edifícios e amplas vias, do

de compra e venda. A consolidação do regime

que restava de “antigo” no centro da cidade, a

capitalista de propriedade privada da terra teria

cidade se confirma metrópole.

grande consequência na estruturação urbana,

A partir da década de 1960, a construção da

com sua consequente valorização, que provocou

cidade respondeu, de forma crescente, a ques-

o loteamento de imensas glebas e chácaras ao

tões viárias e de mobilidade urbana e metropo-

redor da cidade, segundo a lógica das demandas

litana. Mais que mudar antigas configurações

do mercado, dando origem aos novos bairros.

espaciais, as obras viárias e de transporte altera-

O processo de expansão da cidade incluiu obras

ram práticas sociais e relações de vizinhança ain-

de saneamento e de circulação viária e a im-

da vigentes nos bairros, prejudicando as noções

plementação de serviços públicos − transporte,

de pertencimento à cidade, tão caras à vida e à

abastecimento de água e iluminação -, em geral

convivência urbanas.

implantados por concessões do governo a parti-

Às camadas de geografia, infraestrutura, equi-

culares, além da criação de órgãos públicos de

pamentos e legislação, se justapõem as cama-

caráter técnico, especializados no atendimento

das de elementos conferidos pela história, pela

às novas situações urbanas. Junto às obras de

arquitetura, pelas práticas sociais, pelas relações

infraestrutura urbana, as normativas edilícias e

interpessoais que dão sentidos vários à apropria-

urbanísticas seriam outro alicerce importante na

ção da cidade como artefato cultural e afetivo.

construção da cidade. Refletindo o ideal de um

Desvelar esses sentidos é o que se espera do co-

zoneamento moderno de zonas separadas por

nhecimento e fruição do patrimônio da cidade.

suas funções, a legislação de uso do solo serviu

[AOT; MR]
15
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A CIDADE E A NATUREZA

Nos confins da cidade, a natureza constituiu-se
historicamente como um território-reserva dos
recursos necessários ao avanço do processo de
urbanização. Seja como fonte de minérios, tais
como as pedras utilizadas para o calçamento das
ruas, a areia e a argila retiradas dos rios para o
uso na construção civil ou para a fabricação de
artefatos domésticos. Seja como fonte de madeiras nobres e lenha retirada das matas e utilizada
como combustível. A natureza foi, assim, objeto
de constante uso e apropriação como parte das
necessidades advindas do crescimento da cidade.
Nestes termos e, de certo ponto de vista, a cidade pode ser entendida como tributária dessa
natureza ao seu redor. Ao mesmo tempo esta se
constituiu uma fronteira verde, necessariamente
flexível, constantemente afastada da cidade pelo
avanço do processo de urbanização. Em contrapartida, na medida em que a mancha urbana
se expandiu foi necessário proteger a fronteira
verde, quer na forma de reservas florestais ou
de mananciais de água, como condição sine qua
non para a garantia da vida urbana. Formaramse, assim, nessa fronteira constantemente móvel,
o que podemos chamar de territórios-reserva de
natureza, áreas verdes que constituem preciosos
repositórios de flora e fauna nativas e em risco
de extinção, os quais cumprem função estabilizadora e reguladora da qualidade de vida nos
ambientes urbanos e contribuem decisivamente
para a melhoria das condições de saúde e bemestar físico e mental dos seus moradores.
Os parques estaduais como o da Serra da Cantareira, o do Pico do Jaraguá ou das Fontes
16
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do Ipiranga são representativos dessa função,

de apropriação constituídas ao longo da história.

como reserva de verde indispensável à conserva-

Um território-reserva que combina presença de

ção dos recursos hídricos de superfície e aqueles

espécies de fauna e flora em extinção, conviven-

armazenados nos aquíferos, ambos abastecedo-

do também com três povoamentos dos índios

res da cidade. A Serra da Cantareira e o Parque

guarani M’bya, as aldeias de Barragem, Krukutu

das Fontes do Ipiranga, este último originaria-

e Rio Branco. Como território-reserva constitui

mente denominado de Parque da Água Funda,

importante fonte abastecedora de água da capi-

constituíram-se no momento da expansão da

tal, em função de sua densa rede de drenagem,

urbanização em São Paulo, ao fim do século

que equivale a um sexto do município.

XIX, nas duas principais áreas abastecedoras

Mas é necessário lembrar, ainda, que a impor-

de água para a cidade, razão pela qual o poder

tância destes patrimônios naturais se justifica

público desapropriou e adquiriu extensas glebas

por outros argumentos. No caso da Serra da

de terras com a finalidade precípua de proteger

Cantareira e do Horto Florestal, estes constituem

tais mananciais de água. Tratam-se, contempo-

o horizonte verde que emoldura a porção norte

raneamente, dos dois maiores e mais importan-

da cidade. Já o Pico do Jaraguá, assim como a

tes fragmentos florestais inseridos e enredados

própria Cantareira, representam saliências topo-

no tecido urbano da metrópole paulista.

gráficas sustentadas por rochas muito resistentes

Já nas franjas da mancha urbana da cidade de

que lhes conferem uma posição de destaque na

São Paulo encontramos aquele que se constitui,

paisagem urbana. As suas silhuetas proeminen-

contemporaneamente, como o mais extenso dos

tes e suas características cênicas excepcionais

territórios-reserva de natureza, a Área de Prote-

funcionaram, historicamente, como balizas ou

ção Ambiental Capivari-Monos. Situada na por-

pontos de referência para os viajantes na rota

ção sul da cidade trata-se de uma área de fron-

cidade-sertão, já que estamos tratando de alti-

teira verde, cuja ocupação remonta o século XIX,

tudes que chegam a 1.100 metros no Jaraguá

constituída de sítios e chácaras à base de uma

e 1.200 metros na Cantareira, mergulhadas em

agricultura familiar que transformou essa porção

áreas de colinas do planalto paulistano que se

do território paulistano em uma autêntica zona

encontram entre as cotas 800-900 metros.

rural, cinturão verde abastecedor de hortaliças

Tais reservas de natureza são elementos funda-

para a capital. Atualmente a APA Capivari-Mo-

mentais para a leitura da paisagem urbana e para

nos constitui o maior continuum de vegetação

o entendimento do processo histórico de consti-

nativa do município, sendo formado por um

tuição da cidade paulistana. Fazem parte da me-

mosaico de manchas de vegetação secundária,

mória da cidade e são patrimônios naturais de

em diferentes estágios de regeneração natural

rico conteúdo geoecológico e histórico, inseridos

os quais carregam a herança de usos e formas

em um universo de significados sociais. [SS]
17

@P072_INTRODUÇÃO_REV3.indd 17

2/12/2012 22:40:22

@P072_INTRODUÇÃO_REV3.indd 18

2/12/2012 22:40:23

BENS CULTURAIS
ÁREAS

A

NÚCLEO ORIGINAL

B

PARQUE D. PEDRO II

C

VALE DO ANHANGABAÚ

D

AVENIDA SÃO JOÃO

E

REPÚBLICA

F

DA LUZ AOS CAMPOS ELÍSEOS

G

BARRA FUNDA

H

DA CONSOLAÇÃO A HIGIENÓPOLIS

I

BELA VISTA

J

DA LIBERDADE AO CAMBUCI

K

DO BRÁS À MOÓCA

L

DA BARRA FUNDA À ÁGUA BRANCA

M

LAPA

N

DO PACAEMBÚ ÀS PERDIZES

O

ESPIGÃO CENTRAL

P

JARDINS

Q

DA ACLIMAÇÃO AO IBIRAPUERA

R

IPIRANGA

S

DO BELENZINHO AO TATUAPÉ

T

ALÉM RIO TIETÊ

U

ALÉM RIO PINHEIROS

V

SANTO AMARO

W

DE CONGONHAS AO JABAQUARA

X

DA PENHA A SÃO MIGUEL

Y

INTERLAGOS

Z

PARELHEIROS
AS BORDAS DA CIDADE

@P072_INTRODUÇÃO_REV3.indd 19

2/12/2012 22:40:24

A
NÚCLEO ORIGINAL
Em 1810, a área urbanizada da cidade de São

lizavam a modernização da cidade e os hábitos

Paulo estava restrita ao Triângulo, uma colina la-

europeizados das elites sociais urbanas.

deada por vertentes escarpadas, entre os vales

A paisagem do Triângulo mudava; os edifícios

dos rios Tamanduateí e Anhangabaú. O casario

de tijolos, com recuos e padrões construtivos e

aí delineava ruas e largos pontuados de igrejas

estéticos atualizados substituíam os de taipa. Ao

e conventos, enquanto os caminhos partiam em

final do século XIX, as ruas da cimeira da colina,

direção ao mar e ao sertão. Ao longo deles se

alargadas e retificadas, constituíam uma rede

formavam modestos aglomerados rurais, mais

múltipla de acesso a áreas antes isoladas entre si.

tarde bairros.

Em 1914, o Triângulo estava reconstruído e tinha

A partir da década de 1860, no Triângulo se

edifícios de vários pavimentos.

concentrou a dinâmica da transformação de São

Em edifícios de fachadas ecléticas e fartamen-

Paulo; os capitais gerados na agricultura de ex-

te ornamentadas, sustentados por colunas de

portação começavam a ser aplicados nos setores

ferro pré-fabricadas, com acabamentos de már-

financeiro, industrial, imobiliário e de criação de

mores e azulejos, estavam instalados sedes de

infraestrutura urbana. Isso repercutiu nas práti-

bancos, escritórios e casas importadoras, que

cas sociais vigentes e essas foram gradativamen-

compunham um cenário de progresso e dina-

te substituídas por outras, cosmopolitas, calcadas

mismo adequado a um grande centro financeiro

no modelo burguês das sociedades europeias.

e comercial, por onde também circulavam bon-

Aos poucos a cidade circunscrita pelas igrejas do

des elétricos.

Carmo, de São Bento e de São Francisco trans-

O Triângulo manteria essas características até a

bordava às principais ruas – São Bento, 15 de

década de 1950, quando alguns bairros, como

Novembro e Direita –, enquanto nos largos de

Brás, já haviam assumido a função de centros re-

São Bento e da Sé, casas de comércio de peque-

gionais. A área central, gradativamente, perdeu

no porte davam lugar a lojas de departamentos,

o dinamismo, em parte retomado a partir da dé-

bares, confeitarias e hotéis. Com as estações

cada de 1990, quando foram realizados investi-

ferroviárias, os novos estabelecimentos materia-

mentos públicos para sua revalorização. [MR]

CONHEÇA TAMBÉM

Rua 15 de Novembro, antigas sedes dos bancos no 194, Banco Português do Brasil,
inaugurada em 1919, com fachada em estilo barroco português; no 213, Banco Francês e
Italiano, de características florentinas; no 165, a antiga sede do Bank of London & South
America, de linhas modernas, projetado pelos arquitetos Henrique Mindlin e Giancarlo
Palanti concluído em 1959. Antigas casas de comércio e edifícios de escritório: no 250, onde
funcionou uma importante importadora, Casa Garraux; no 251, Edifício José K. Fakhoury,
com fachada neogótica.
Rua São Bento no 189-197, antiga residência de Elias Pacheco Chaves, sobrado neoclássico de 1881; no 284-302, Edifício York, antes denominado Palacete Crespi, construído
na década de 1920.
Rua Álvares Penteado no 23, Edifício Ouro Para o Bem de São Paulo, concluído em 1939,
com o saldo de doações para a Revolução Constitucionalista de 1932. A fachada, bastante
curiosa, compõe a bandeira paulista, de 13 listas.
Rua Boa Vista no 128, projeto de Ramos de Azevedo e sede de seu escritório; no 133,
Edifício Palmares, de escritórios.
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PRAÇA DA SÉ

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL

As igrejas tiveram grande influência na definição

de 1º de Maio, Congressos Eucarísticos, protes-

do desenho urbano da cidade de São Paulo, uma

tos contra as ditaduras instaladas no país e, em

vez que determinaram a direção das primeiras

1984, o primeiro Comício pelas Diretas Já.

ruas, e em suas frentes se abriam pátios ou lar-

Na década de 1970, com a instalação da primei-

gos. Realçando o edifício, esses espaços rom-

ra linha do metrô, a Praça da Sé foi ampliada

piam, também, a acanhada trama de ruas.

com a anexação de uma área contígua, a Praça

Em 1746, o largo fronteiriço à Igreja que, com a

Clóvis Beviláqua, o que implicou o desapareci-

instalação do bispado em São Paulo, passou a ser

mento de ruas e a demolição de uma quadra

a Sé era acanhado, mas tornou-se uma referên-

com edifícios de grande representatividade;

cia. A partir dele, em 1769, foram medidas e de-

entre esses, o Palacete Santa Helena, construí-

marcadas as terras do rocio, uma circunferência

do na década de 1920 e sede do Grupo Santa

de cerca de três quilômetros de raio, cujo governo

Helena, formado por pintores cujas preocupa-

cabia à Câmara de São Paulo.

ções incluíam o registro de cenas cotidianas e

A Igreja da Sé foi demolida em 1911. A prefeitu-

de áreas da cidade e arredores.

ra pretendia fazer do Largo o centro cívico da ci-

A fusão das duas praças incluiu um processo, até

dade, o que incluía uma nova catedral. Para isso,

então inédito no país, com a implosão do Edifício

foi também derrubada a quadra que separava as

Wilson Mendes Caldeira, de linhas modernas e

atuais praças João Mendes e da Sé.

com 30 pavimentos, que fora construído havia

As obras de remodelação urbana se iniciaram na

apenas 13 anos. No térreo do edifício funcionava

década de 1920. A partir de então, foram fre-

o Restaurante Gouveia, aberto em 1944 e que

quentes, destacando-se a de 1952, que preparou

foi um ponto de encontro de intelectuais, jorna-

a então praça para os festejos do IV Centenário

listas e boêmios.

da Cidade, realizados dois anos depois, quando

Findas as obras do metrô, a praça foi redesenhada

também foi inaugurada a catedral. Boa parte das

e a declividade do terreno realçada por meio de pa-

remodelações visou adaptações ao crescente fluxo

tamares, espelhos d’água e fontes; o espaço foi va-

de veículos particulares e de transporte público.

lorizado com a instalação de esculturas modernas.

Desde a década de 1910, a Praça da Sé se tornou

Manteve-se, no ponto central da praça, o Marco

um lugar de manifestações religiosas, de civismo

Zero da cidade, instalado em 1934. Em 2006, uma

e protesto. Entre inúmeros outros acontecimen-

nova intervenção reestruturou canteiros e instalou

tos de importância, aí foram realizados comícios

passarelas sobre os espelhos d’água. [MR]

CONHEÇA TAMBÉM

Praça da Sé, conjunto de edifícios filiados ao ecletismo e construídos na década de 1920:
no 42-45, Edifício Ouro Branco; no 96-104, Prédio Piratininga; no 108-118 Palacete São
Paulo; no 142-146, Edifício Augusto Gazeau; no 111, sede da Caixa Econômica Federal,
inaugurado em 1939; no saguão há um vitral do artista Henrique Zucca.

P072_A_REV3.indd 22

2/12/2012 19:52:43

OBRA ESCULTÓRICA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

PADRE ANCHIETA, APÓSTOLO DO BRASIL

MONUMENTOS, década de 1970

A estátua do Padre Anchieta foi inaugurada em

Colcha de retalhos (Cláudio Tozzi); Condor (Bru-

1954. De autoria de Amad Heitor Usai, é feita de

no Giorgi); Diálogo (Franz Weissmann); Emble-

bronze sobre pedestal revestido de granito. Ao

ma de São Paulo (Rubem Valentim); Escultura,

redor desse, relevos representam momentos de

sem título (Sérgio Camargo); Escultura, sem

participação do jesuíta na história de São Paulo:

título (José Resende); Escultura, sem título

a missa de fundação do Colégio de Piratininga; a

(Francisco Stockinger); Escultura, sem título

alfabetização de crianças indígenas; e o apazigua-

(Amilcar de Castro); Escultura, sem título (Al-

mento dos índios que pretendiam invadir a Vila.

fredo Ceschiatti); Escultura, sem título (Mário
Cravo Júnior); Espaço cósmico (Yutaka Toyota);

MARCO ZERO

Garatuja (Marcelo Nitsche); Nuvem sobre a ci-

O Marco Zero, de autoria de Jean Gabriel Villin,

dade (Pluriart Ltda.); Painel, sem título (Renina

foi implantado em 1934, em frente à catedral,

Katz); Totem da Sé (Domenico Calabrone); Voo

assinalando a tradição lusitana, transposta para

(Caciporé Torres).

o Brasil, de marcar as terras de propriedade da
Câmara a partir da principal igreja da cidade. Em
forma de um prisma hexagonal revestido de mármore, dele partem as medições de distância a
norte, sul, leste e oeste, e a numeração das vias.
As figuras inscritas em cada face do hexágono
representam Estados ou cidades brasileiras.
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CATEDRAL DA SÉ

ENDEREÇO PRAÇA DA SÉ, S.N.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO MAXIMILIANO EMIL HEHL
CONSTRUÇÃO 1913-54
USO ORIGINAL RELIGIOSO
USO ATUAL RELIGIOSO

O projeto da nova igreja, do arquiteto alemão Maximilian Hehl, gerou muita polêmica à época do
início da construção, em 1913. O edifício eclético,
com forte influência neogótica, tem forma de cruz
latina, cinco naves e transepto com uma cúpula
de inspiração renascentista sobre o cruzeiro. Na
fachada há uma rosácea ladeada por duas torres.
Edificada em cantaria lavrada, a catedral exigia
mão de obra especializada, e as obras se estenderam até 1954, ano do IV Centenário de São Paulo,
quando o prédio foi inaugurado ainda inacabado.
A construção terminaria na década de 1960 e
resultou em um edifício de porte, que marca a
paisagem do centro. No interior, a verticalidade
gótica inspira a espiritualidade; os capitéis das
colunas são adornados com representações da
fauna e flora brasileiras. Os vitrais foram elabo1

rados pela Casa Conrado, a partir de desenhos

Em 1616, foi terminada em São Paulo uma igre-

de Wasth Rodrigues, e portas de jacarandá são

ja considerada matriz, que seria demolida em

obra do Liceu de Artes e Ofícios.

1745, quando criada a Diocese de São Paulo.

Entre 2000 e 2002, o edifício passou por obras

Um edifício em estilo barroco, situado no mes-

de restauro que incluíram a construção de piná-

mo local, a Praça da Sé, e concluído 19 anos

culos sobre a nave e 14 novos torreões previstos

depois, permaneceria como catedral até 1911.

por Hehl no projeto de 1912, localizado nas de-

Esse momento era de recriação dos espaços

pendências do templo.

centrais da cidade a partir de uma estética cosmopolita e moderna, que tendia a apagar os
vestígios do passado colonial. O projeto do urbanista francês Joseph Bouvard para o Anhangabaú retrata essa postura. Ele também propôs
intervenções no Largo da Sé, a derrubada de
quarteirões vizinhos para a instalação do Paço
Municipal e a construção de uma nova catedral.
Por fim, optou-se pela ampliação do Largo e
apenas pela construção da nova Sé, no lugar da
anterior, já inexistente.
2

24 ÁREA A
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A1

3

Durante o recente período de governos militares, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora
da Assunção da Arquidiocese de São Paulo realizaram-se inúmeras cerimônias cívico-religiosas,
que expressam a aproximação entre a Igreja e as
questões sociais. [DS]

CONHEÇA TAMBÉM

A cripta da Catedral da Sé, onde há monumentos fúnebres com os despojos de bispos e
arcebispos de São Paulo e personagens históricos – o cacique Tibiriçá, Diogo Antonio Feijó,
Padre Bartolomeu de Gusmão – e as esculturas Jó e São Jerônimo, em mármore, ambas de
autoria de Francisco Leopoldo.
ÁREA A 25
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PALÁCIO DA JUSTIÇA

A2

ENDEREÇO PRAÇA DA SÉ, 270
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO DOMIZIANO ROSSI
CONSTRUÇÃO 1920-33
USO ORIGINAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
USO ATUAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2

trabalhado condiz com a composição e o cuidadoso acabamento externo do edifício, que inclui
diversos ornamentos, como cariátides, baixos
relevos de personagens do direito brasileiro e
símbolos da Justiça.
No seu requintado interior, há ambientes luxuosos, como o Salão dos Passos Perdidos, hall de circulação do Palácio, que é ladeado de 16 colunas
1

jônicas de granito vermelho, com base e capitéis

O projeto da sede do poder judiciário de São Pau-

de bronze; o piso, assim como os corrimãos e es-

lo foi solicitado a Ramos de Azevedo, em 1911.

cadaria são de mármore. Ou como o do primeiro

As tramitações de desapropriação e a demolição

Tribunal do Júri – de altura dupla, com claraboia

dos edifícios, entre os quais o Quartel de Linha

e amplas janelas decoradas com vitrais –, circun-

de há muito estabelecido no local, um terreno

dado por uma galeria. Assim como em outras

na antiga Praça Clovis Bevilácqua, prorrogaram o

salas do Palácio, o teto é decorado com pintu-

lançamento da pedra fundamental do Palácio da

ras e frisos com motivos clássicos. A decoração

Justiça até 1920.

pictórica foi coordenada por Antonio Venccittore

Projetado por Domiziano Rossi, um dos principais

e se estende às paredes de algumas salas e de

colaboradores de Ramos de Azevedo, o edifício,

algumas áreas de circulação. Vitrais e claraboias,

com três pavimentos, recebeu posteriormente

todos produzidos por Conrado Sorgenitch Filho,

um novo andar e um mezanino. Construído em

adornam também outras dependências, sempre

concreto armado e alvenaria de tijolos, expressa

com representações e símbolos da Justiça, da Paz,

uma linguagem arquitetônica clássica. Em estilo

da Verdade e das Leis.

renascentista tardio, é coroado por um frontão e

Pelas salas e corredores se distribui um extenso

tem uma fachada simétrica, que traduz austeri-

acervo de arte composto por hermas e bustos

dade e estabilidade.

de juristas; os móveis e lambris, em grande par-

O Palácio da Justiça foi inaugurado em 1933; o

te de jacarandá, foram produzidos pelo Liceu de

portal de entrada em ferro fundido ricamente

Artes e Ofícios. [MR]

26 ÁREA A
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IGREJA DA ORDEM TERCEIRA
DE NOSSA SENHORA DO CARMO

A3

ENDEREÇO AVENIDA RANGEL PESTANA, 230
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL
PROJETO CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL RELIGIOSO 
USO ATUAL RELIGIOSO

Em São Paulo, o conjunto da Ordem do Carmo,
situado na extremidade leste do Triângulo que
continha o núcleo original da cidade, compunhase da capela da Ordem de Nossa Senhora do
Carmo, inaugurada em 1592, do convento dos
frades e da Igreja da Ordem Terceira do Carmo,
criada em 1594, cuja capela é anterior a 1691.
No século XVIII, o conjunto dos carmelitas passou
por ampliações; as obras da capela, originalmente de taipa de pilão, foram realizadas pelo escravo
Joaquim Pinto de Oliveira, o Thebas, e concluídas
em 1777. A fachada incluía um novo frontispício
e três arcos no corpo central. No final da década
de 1920, novas reformas incluíram a construção
de uma torre na lateral direita do edifício, conferindo-lhe a aparência atual. No mesmo período,
com a demolição do convento e da igreja da
Ordem Primeira, o conjunto, que era um marco
na paisagem da cidade, foi desfeito.
O interior da capela, única edificação remanescente do conjunto, foi decorado no decorrer da
segunda metade do século XVIII. O forro do altarmor e o da nave foram decorados em 1796, com

1

pinturas do frei Jesuíno do Monte Carmelo, considerada obra-prima do frade pintor; na sacristia
há um painel de José Patrício da Silva Manso,
pintado entre 1786 e 1790.
Completado em 2012, depois de cinco anos de
trabalho, o restauro das pinturas do forro e da
nave revelou uma obra, a figura de Nossa Senhora do Carmo, cercada de anjos e querubins,
provavelmente realizada entre 1796 e 1798, até
então invisível sob pintura realizada posteriormente. A descoberta confirmou as suposições
expressas de Mário de Andrade em seu estudo
sobre frei Jesuíno. [MR]

2
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PÁTIO DO COLÉGIO

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

O Pátio do Colégio é o lugar de fundação da cidade,

tica e grande carga simbólica, onde eram realiza-

fato hoje aí representado por um monumento er-

dos desfiles e concentrações públicas.

guido em 1925 e por uma réplica do terceiro edifí-

Em 1891, o Jardim do Palácio já estava cercado

cio do colégio e da igreja, inaugurada em 1979, por

e nele instalados um coreto e uma fonte monu-

iniciativa dos jesuítas. Expulsos do Brasil em 1759,

mental que o tornaria um espaço frequentado

os inacianos readquiriram os direitos de proprie-

por diferentes segmentos sociais da população.

dade sobre a área do Pátio do Colégio em 1954.

Daquele ponto elevado observava-se a paisa-

Originalmente um espaço de uso religioso, o

gem onde se destacavam o Rio Tamanduateí e

Pátio do Colégio começou a se transformar em

o atracadouro, na altura da Ladeira Porto Geral.

espaço laico em meados do século XVIII, quando

Navegável e sinuoso, esse rio também fornecia

o Palácio dos Governadores foi instalado no an-

água para o consumo e utilização doméstica.

tigo colégio. No final do século seguinte, quando

Na década de 1920, o Largo foi novamente re-

o engenheiro Eusébio Stevaux transformou em

formado com o objetivo de melhorar o trânsito

neoclássica a fachada do Palácio, começaram

do centro e de reforçar sua importância simbóli-

também a ser construídos edifícios públicos que

ca. Dessa intervenção fez parte a construção do

completariam o sentido cívico do local: o da Te-

Viaduto Boa Vista, projeto de Oswaldo Bratke,

souraria da Fazenda e o da Secretaria da Agricul-

finalizado na década de 1930. Em meados da dé-

tura, cuja monumentalidade materializou uma

cada de 1970, as obras do metrô motivaram outra

imagem altiva e austera do regime republicano

reurbanização do já então Pátio do Colégio total-

recém-instalado. Assim, fechou-se o lado sul do

mente retomado como representação da versão

Largo compondo um cenário de harmonia plás-

oficial da história da cidade. [MR]

OBRA ESCULTÓRICA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

GLÓRIA IMORTAL AOS FUNDADORES
DE SÃO PAULO
O monumento de autoria de Amadeo Zani foi

da, um ramo de louros e uma foice, simbolizando

implantado no centro do Pátio do Colégio em

a glória e o trabalho. Nas quatro faces do pedes-

1925. O pedestal é de granito Mauá, assim como

tal, baixos-relevos em bronze mostram aspectos

a coluna no alto da qual há uma figura feminina

da história de São Paulo; os medalhões em alto-

em bronze, que representa a cidade de São Paulo

relevo homenageiam personagens de destaque

coroando seus fundadores. Na mão direita, traz

na vida política e religiosa do século XVI. [MR]

uma tocha, símbolo de amor eterno; na esquer-
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CONHEÇA TAMBÉM

Na esquina Pátio do Colégio e Rua Anchieta, edifício de escritórios e comércio, em
linguagem eclética.
Com frentes para o Pátio, a Praça Manuel da Nóbrega e a Rua Anchieta, edifício projetado e
construído em 1933 pelo escritório Ramos de Azevedo, Severo & Villares para sede da Bolsa
de Mercadorias, no qual estão mescladas características clássicas, como as colunas dóricas
do portal de entrada, e ornamentos de linguagem do art déco.
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CASA Nº 1 E BECO DO PINTO

A4

CASA DA IMAGEM
ENDEREÇO ROBERTO SIMONSEN, 136-B
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO c.1880-91
USO ORIGINAL RESIDENCIAL
USO ATUAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CULTURAL

O edifício da Casa no 1 é um chalé de três an-

duas águas com uma pequena empena central

dares, sem recuos frontal e laterais, com a entra-

e cume triangular, beirais com lambrequins, cor-

da principal no limite da calçada. Com telhado de

responde ao gosto do fim do século XVIII, de influência inglesa, e às noções de higiene e conforto então vigentes. O proprietário, major Benedito
Antônio da Silva, o construiu para sua residência,
ornando o interior com pinturas murais, de autoria desconhecida, de arranjos florais e paisagens,
e situando no primeiro andar os cômodos destinados à representação de sua posição social, as
salas de jantar e de visitas.
Construição iniciada em 1880, ano em que foi
demolido o casarão de taipa que existia no terreno, no qual haviam funcionado o Colégio Ateneu Paulista, uma casa de banhos e um hotel. Os
usos do chalé também se sucederam. Vendido
para o Estado, aí estiveram instaladas repartições
da polícia e, em meados da década de 1970, sob

1

administração municipal, o Departamento do
Patrimônio Histórico.
Entre 2009 e 2011, a Casa no1 foi restaurada e
adaptada para a instalação da Casa da Imagem,
que junto com o Beco do Pinto integram o Museu
da Cidade, da Secretaria Municipal de Cultura.
O Beco do Pinto é uma antiga passagem para o
Vale do Tamanduateí, rio no qual parte da população se abastecia de água, lavava roupas e tomava banhos. No decorrer do século XIX, a utilização
pública da passagem causou vários atritos entre
os proprietários das residências a ele lindeiras e
entre esses e as autoridades municipais, uma vez
que o beco servia também como depósito de dejetos antes jogados no rio. Revitalizado em 1992
pela prefeitura, contém duas vitrines arqueológicas e hoje integra os espaços expositivos sob res-

2

ponsabilidade municipal. [APS; MR]

30 ÁREA A

P072_A_REV3.indd 30

2/12/2012 19:53:18

SOLAR DA MARQUESA DE SANTOS

A5

ENDEREÇO ROBERTO SIMONSEN, 136
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO SÉC. XVIII
USO ORIGINAL RESIDENCIAL
USO ATUAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CULTURAL

O Solar da Marquesa de Santos é considerado o úl-

reuniões eram frequentadas pela aristocracia pau-

timo exemplar de residência urbana do século XVIII

lista e por estudantes da Faculdade de Direito.

existente no centro de São Paulo. Formado pela

Em 1880, a casa foi comprada pela Mitra Dio-

junção de duas casas, a data de sua construção

cesana e, provavelmente, sua fachada foi modifi-

é incerta; a primeira referência documental à pro-

cada, tornando-se neoclássica. Em 1909, o Solar

priedade é de 1802, quando ela foi adquirida pelo

passou a ser a sede da The San Paulo Gas Com-

brigadeiro Joaquim José Pinto de Morais Leme.

pany. A sucessão de diferentes funções implicou

A mais célebre moradora, no entanto, foi Domitila

contínuas adaptações do espaço e uso de diver-

de Castro Canto e Mello, a Marquesa de Santos.

sos materiais. Contudo, no pavimento superior

Conhecida por sua relação amorosa com o im-

se conservam paredes de taipa e pau-a-pique da

perador Dom Pedro I, ocupou a casa entre 1834

época da construção e características do século

e 1867. Forte figura feminina, Domitila destacou-

XIX, como forros apainelados e pinturas murais.

se na sociedade paulista. Promovia encontros,

A casa, adquirida pela Prefeitura de São Paulo em

festas e saraus literários e musicais em sua casa,

1967, é a sede do Museu da Cidade, da Secre-

então conhecida como Palacete do Carmo. Essas

taria Municipal de Cultura. [APS]

1
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EDIFÍCIOS DAS SECRETARIAS
DA AGRICULTURA E DA FAZENDA
ENDEREÇO Pátio do Colégio, 148 -184
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Ramos de Azevedo
CONSTRUÇÃO 1886-91 Fazenda 1891-96 Agricultura
USO ORIGINAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
USO ATUAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ao findar o século XIX, o Largo do Palácio se

Com implantação e altura semelhantes, os pré-

transformara em um lugar de concentração de

dios da Fazenda e da Agricultura dão ideia de

atividades político-administrativas; aí se localiza-

unidade, ainda que mantendo diferenças estilís-

vam o Palácio do Governo e outros imponentes

ticas. Para a realização da obra do edifício da

edifícios públicos de linhas neoclássicas. Entre

Fazenda foi necessária a demolição de antigos

eles, destacam-se os projetados por Ramos de

imóveis localizados no quarteirão que separava

Azevedo para sede das secretarias da Fazenda e
da Agricultura, respectivamente construídos entre 1886-1891 e 1891-1896.
O prédio sede da Secretaria da Fazenda foi o
primeiro projeto de Ramos de Azevedo na cidade. Em seguida, no mesmo Largo, o arquiteto realizaria outras obras que pretendiam fazer
daquele lugar um centro cívico, como a construção de uma ala do Palácio do Governo e do
edifício sede da Secretaria de Justiça, no lugar
em que a Rua do Carmo encontra o Largo.
2

1
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A6 | A7

3

4

a Praça da Sé do Pátio do Colégio. Levantada em

imagem pretendida pelo recém-instalado governo

formato quase cúbico, a construção ocupa intei-

republicano. Originalmente com três pavimentos,

ramente uma quadra, sendo isolada pelos quatro

em 1959, ao edifício da Fazenda foi acrescido

lados, inovação notável, em uma área onde pre-

mais um andar. Em 1968, o edifício da Agricultu-

dominavam os imóveis geminados.

ra passou por reformas internas e por pequena al-

Monumentais, ambos os edifícios parecem asso-

teração externa, no coroamento do frontispício.

ciar a arquitetura a uma ideia de estabilidade e

Em ambos os edifícios hoje se encontram instalados

solidez, compatível com o uso previsto e com a

setores da Secretaria de Estado da Justiça. [DS]
ÁREA A 33
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LARGO DE SÃO BENTO

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

Em 1560, quando da transferência dos mora-

refeições e bebidas de qualidade, que revelam

dores da Borda do Campo para São Paulo, na

que novos hábitos urbanos haviam se implan-

área do atual Largo de São Bento se localizava a

tado na cidade. No mesmo período, começava

taba do cacique Tibiriçá. Pouco antes de 1600,

a aumentar o número de hotéis na porção norte

essas terras foram doadas aos beneditinos que aí

do Triângulo. Em 1901, partiu do Largo de São

construíram um convento e uma igreja, até hoje

Bento o primeiro bonde elétrico a circular na ci-

dedicada a Nossa Senhora da Assunção, embora

dade, até a Barra Funda.

seja conhecida como “de São Bento”.

Em 1911, juntamente com os largos da Sé, do

Situado no norte do Triângulo, o Largo foi por

Palácio e de São Francisco, e as ruas Boa Vista

muito tempo um dos limites extremos da cidade.

e Líbero Badaró, o Largo de São Bento foi inte-

Em 1910, quando da construção do Viaduto San-

grado à proposta de formação de um anel viário

ta Ifigênia, um muro ainda separava o Largo

que visava solucionar o crescente fluxo de veícu-

da encosta íngreme do Vale do Anhangabaú. À

los no centro da cidade. Na década de 1970,

direita do Mosteiro, a antiga estrada do Guaré

em razão de mais uma modernização do trans-

que seguia para a Luz já fora urbanizada e se

porte público, o Largo de São Bento passou por

chamava Rua Florêncio de Abreu. Nela estavam

grandes transformações, e hoje, no subsolo, ali

instaladas residências, como a ainda existente no

está a Estação São Bento do metrô.

n0 111, de D. Marieta Teixeira de Carvalho, es-

O mosteiro e a igreja atuais foram construídos na

critórios e casas comerciais especializadas, como

década de 1910; além dessas construções, a in-

a Casa da Boia.

tegração do passado à paisagem atual do Largo

No decorrer do século XIX, no Largo se insta-

de São Bento se faz por um conjunto de sobrados

laram serviços, como, em 1865, a casa de banhos

situados no correr da Rua Florêncio de Abreu, en-

“Sereia Paulista”, onde também eram oferecidas

tre os quais o de no 48, construído em 1897. [MR]
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IGREJA E MOSTEIRO DE SÃO BENTO

A8

ENDEREÇO Largo São Bento s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Richard Berndl
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso | ensino

1

A instalação dos beneditinos no atual Largo de

Berndl, seguidor da escola artística de Beuron, e

São Bento data de 1598; dois anos mais tarde, foi

representa a tradição eclética germânica. A deco-

erguido o mosteiro propriamente dito, a partir da

ração interna em estilo beuronense foi feita pelo

ampliação de uma capela. Em 1650, o mosteiro

beneditino belga Dom Adelberto Gressnigt, tam-

foi reconstruído e, em 1762, ampliado.

bém autor do projeto dos vitrais e diversas peças

Seguindo as regras de São Bento, os monges vivem

de bronze e madeira.

em clausura, entre a oração e o trabalho. Suas ati-

Em 1954, o antigo órgão da Basílica dedicada

vidades se intensificaram quando, em 1903, fun-

a Nossa Senhora da Assunção, um Gebruder

daram o Ginásio, depois Colégio São Bento, que se

Spaeth, foi substituído por outro, fabricado pela

tornou um dos mais importantes estabelecimentos

Casa Walcker, da Alemanha. Situado à esquer-

católicos de ensino na cidade; bem como quando

da do altar-mor, é sustentado por duas colunas

criaram, cinco anos depois, a Faculdade São Bento,

feitas de carvalho, entre as quais há caixotões

que na década de 1940 deu origem à Pontifícia

também sustentados por colunas. O conjunto,

Universidade Católica de São Paulo.

obra do artista Heirich Waderek, representa os

O conjunto dos beneditinos começou a ser demo-

pilares da ordem beneditina, a oração e o tra-

lido em 1907 e o atual foi construído entre 1910

balho. O relógio do mosteiro é tido como o mais

e 1922; é projeto do arquiteto alemão Richard

preciso da cidade. [DS]
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VIADUTO SANTA IFIGÊNIA

A9

ENDEREÇO Comunicação em nível entre
os largos São Bento e de Santa Ifigênia
PROTEÇÃO INCIDENTE ESTADUAL
PROJETO Julio Michelli
CONSTRUÇÃO 1910
Implantação 1910-13

O Vale do Anhangabaú, obstáculo natural que
divide o centro de São Paulo, começou a ser
transposto com a construção do primeiro Viaduto do Chá, em 1892.
Dois anos antes, foram encaminhadas aos poderes municipais várias propostas de construção
de outro viaduto, ligando a área central à área
das estações ferroviárias, na Luz. Em 1906, o
então prefeito Antonio Prado promoveu a cons-

1

trução desse viaduto por meio de uma concor-

facilitando a montagem, realizada pela Lidger-

rência pública. A proposta de Julio Michelli, com

wood Manufacturing Company Limited, sob a

execução da empresa belga Societé Anonyme

responsabilidade dos engenheiros Mario Tibiriçá

des Acières d’Angleur, foi vencedora.

e Giuseppe Chiappori. Foi concluída após venci-

O projeto previa a construção de uma ligação

das inúmeras dificuldades de assentamento dos

com 225 metros de comprimento, de estrutura

pilares, esses de cimento.

metálica de aço laminado e tabuleiro superior

Inaugurado em 1913, o Viaduto causou espanto

com calçadas e duas linhas de bonde, guarda-

pela monumentalidade e leveza; o trânsito do

corpos de ferro fundido, desenho art nouveau.

centro foi desafogado e o itinerário dos bondes,

Embora retardadas pelo processo de desapro-

alterado, o que criou novas possibilidades de os

priação de propriedades, as obras foram inicia-

passageiros fruírem paisagens urbanas, até então

das em 1910 e desenvolvidas até 1913.

pouco observadas.

O Viaduto é um exemplo de construção mo-

Marco paisagístico da cidade, o Viaduto esteve

derna com peças pré-fabricadas de metal, cujo

ameaçado de demolição em 1972. Cinco anos

uso foi propagado pelo mundo com o desenvol-

depois, foi recuperado e o trânsito ficou restrito

vimento da produção industrial. A estrutura em

a pedestres. O Viaduto passou por novas obras

arco chegou a São Paulo numerada e perfurada,

de restauro nos anos 1990. [DS]

2
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LARGO DE SÃO FRANCISCO

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

Os franciscanos se instalaram ao sul do Triângulo,

Santo Amaro pela Rua do Riachuelo, ou pela

em 1647. Diante da igreja havia um pequeno lar-

Ladeira do Piques, transportando a madeira ali

go, o adro de São Francisco, depois denominado

comercializada em feiras semanais. No Largo de

Largo do Ouvidor, onde até 1870 havia uma cruz

São Francisco, como oficialmente denominado

de pedra. Essa foi substituída por uma estátua

em meados do século XIX, também foi insta-

em homenagem a José Bonifácio que, hoje, se

lado um dos pontos de carros de aluguel que

encontra no interior da Faculdade de Direito.

começaram a aparecer na cidade em 1865.

Em 1776, os franciscanos instalaram no conven-

Quatro anos mais tarde, o Largo, assim como

to uma escola para o ensino de moral, retórica e

outras áreas do centro, seria arborizado. Uma

latim. Em 1828, aí foi instalada a Academia de

efetiva remodelação se deu em 1940, quando

Direito e o Largo passou a ser conhecido como

os largos de São Francisco e do Ouvidor foram

Largo do Curso Jurídico. A Academia, de grande

unidos para atender a melhor circulação, em

relevância na vida cultural da cidade, não alte-

especial a de bondes. Uma nova remodelação

raria a paisagem daquela área, onde estavam

ocorreu em 1976, quando das obras do metrô.

instaladas oficinas de artesãos e o pequeno co-

Desde a instalação do Curso Jurídico, o Largo foi

mércio. Até ser prolongada, no sentido do Largo,

utilizado para manifestações cívicas e discursos

a Rua Benjamim Constant era conhecida como

públicos. No “território livre”, como em 1930 os

Rua do Ferrador.

acadêmicos o denominaram, ocorreram inúme-

O Largo, por ser um lugar espaçoso, foi indica-

ros encontros, como o de 1932, em defesa da or-

do por uma lei de 1832 como ponto de parada

dem constitucional e, entre as décadas de 1960 e

obrigatória dos carros de boi que vinham de

1980, contra a ditadura militar. [MR]
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OBRA ESCULTÓRICA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

BEIJO ETERNO

TRIBUNA LIVRE

Fragmento de um grupo escultórico, o Monu-

Implantado em 1958, por iniciativa do Centro

mento a Olavo Bilac, de autoria de William Za-

Acadêmico XI de Agosto, dos estudantes de direi-

dig, desmontado em 1936, o Beijo Eterno, em

to, o Parlatório representa a tradição do Largo de

bronze e granito, faz alusão à poesia Sarças de

São Francisco como um lugar de manifestações

fogo e representa a paixão entre um francês e

cívicas. De livre ocupação por todos que desejam

uma índia. Por muitos considerada um atentado

manifestar-se publicamente, foi um dos centros

ao pudor, esteve locada em diversos pontos da

de protesto contra a ditadura militar. Outros

cidade; desde 1966, por decisão dos estudantes

marcos na calçada da Faculdade são as pedras

de direito, foi instalada no Largo.

que representam a defesa da liberdade pelos
estudantes das Arcadas: Quantas pedras forem

O MENINO E O CATAVENTO (Le petit moulin)

colocadas,tantas arrancaremos, de 1973; e A to-

Obra de autoria de M. di Palma, foi executada

dos os companheiros, de 1978.

por Jaboeuf & Rouard Fondeurs; juntamente com
outras esculturas, foi adquirida em 1914 para embelezar o Parque do Anhangabaú.
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EDIFÍCIO SALDANHA MARINHO

A10

ENDEREÇO Rua líbero badaró, 39
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Elisiário A. da Cunha Bahiana
CONSTRUÇÃO 1933
USO ORIGINAL serviço
USO ATUAL Administração pública

O projeto arquitetônico original desse edifício,
dos mais representativos da linguagem art déco
na arquitetura da cidade, é resultante de concurso público vencido por Christiano das Neves,
o qual propunha um edifício no estilo Luiz XVI.
A obra foi interrompida na fase de estrutura,
cabendo a Elisiário Bahiana a tarefa de reformulação do projeto, a convite da Sociedade Commercial e Constructora Ltda.

1

2

Do ponto de vista urbanístico, é o único edifício

concreto armado, estão ocultos por grossas pare-

art déco na cidade que configura uma quadra in-

des de fechamento e enchimentos que conferem

teira. Implantado em lote triangular com 665 m2,

uma aparência de rigidez meramente decorativa.

os 11.014 m2 de área construída, em sua versão

Internamente, o projeto de Bahiana foi revisto e

final, foram distribuídos em dois subsolos, térreo

modificado pelo engenheiro arquiteto Dácio de

e 16 pavimentos, provocando grande impacto na

Moraes, quando da venda do edifício, ainda em

paisagem circundante do Largo de São Francis-

obras, para a Companhia Paulista de Estradas

co, especialmente em razão de sua verticalidade

de Ferro. Novas modificações foram realizadas

acentuada para os padrões construtivos do início

quando da instalação da Secretaria de Estado da

da década de 1930.

Cultura e, posteriormente, do Tribunal Regional

No que diz respeito à arquitetura, seu aspecto

Federal da 2a Região Administrativa, antes do

robusto e compacto, que lhe rendeu o apelido de

uso atual. O Edifício Saldanha Marinho, com sua

“ferro de passar roupas”, não permite uma lei-

elegância discreta e forma prismática triangular,

tura clara de seu sistema estrutural. Pilares, vigas

caracteriza-se como importante referencial na

e lajes esbeltos, resultantes do uso racional do

paisagem da região central da cidade. [VC]
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IGREJA DAS CHAGAS DO SERÁFICO PAI
SÃO FRANCISCO DA VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA

A11

ENDEREÇO Largo de São Francisco, 173
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1788
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

Em 1676, teve início a edificação da primeira

No interior, ao longo da nave, encontram-se dis-

Capela da Ordem Terceira em terreno doado

postos seis altares em nichos revestidos de ma-

pelos franciscanos aos irmãos terceiros, perpen-

deira, com detalhes em talha folheada a ouro.

dicular à Igreja do antigo Convento de São Fran-

No transepto, corpo da antiga capela com rara

cisco. Essa disposição é verificada na maioria das

planta octogonal, mantém-se o retábulo do altar

construções franciscanas, em que se tem uma

de Nossa Senhora da Conceição, executado por

ligação entre as duas ordens, primeira e terceira,

Luiz Rodrigues Lisboa entre 1736 e 1740, com o

por meio das naves. Posteriormente, essa situa-

fechamento da passagem para a Ordem Primei-

ção foi alterada, com a ampliação da capela, cujo

ra, foi introduzido o de São Miguel.

eixo passou a ser paralelo ao da Igreja dos Frades

Na fachada destacam-se três frontões triangu-

Menores, ficando a ela geminada.

lares barrocos, janelas superiores com desenhos

Inaugurada em 11 de setembro de 1788 e cons-

das cimalhas que se assemelham com os da ig-

truída em taipa de pilão e adobe com dois pa-

reja vizinha e a marcação das pilastras de pedra

vimentos, a edificação, de grandes proporções,

do pavimento térreo. Situadas no Largo de São

possui ampla nave, transepto, capela-mor, corre-

Francisco, as duas igrejas franciscanas constituem

dores laterais, jazigo, salas de reunião e outras

raros exemplares que, com os conventos de São

dependências, algumas delas, à direita, utilizadas

Bento e do Carmo pontuam o Triângulo formado

originalmente para quartos e, mais recente-

pelas ruas Direita, 15 de Novembro e São Bento,

mente, para aulas a crianças carentes.

que define o centro antigo da cidade. [EK; TE]

1
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IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
DA VENERÁVEL ORDEM DOS FRADES MENORES

A12

ENDEREÇO Largo de São Francisco, 133
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1642-47
USO ORIGINAL religioso
USO ATUAL religioso

1

2

Inaugurado em 1647, o Convento de São Fran-

nado em ouro. Possui, ainda, dois altares laterais,

cisco, construído em taipa de pilão e de aparência

azulejos decorados com representação de São

modesta, possuía uma igreja em estilo jesuítico.

Francisco, teto com pintura artística, além de acer-

Por volta de 1774, os franciscanos reformaram

vo de objetos religiosos dos séculos XVII e XVIII.

a igreja: altearam as paredes laterais, renovaram

A partir do início do século XIX, os franciscanos

o teto e reedificaram, em estilo barroco, o fron-

passaram a vender suas terras a particulares ou

tispício com torre sineira. Até os dias atuais, a

cedê-las à municipalidade para abertura de ruas.

fachada mantém os três arcos e, sobre eles, três

Com a instalação da Faculdade de Direito no lo-

janelas, óculo e frontão em linhas curvas. Inter-

cal do antigo convento, a ordem primeira dos

namente, o teto recebeu pinturas que represen-

franciscanos continuou com sua igreja e ampliou

tavam São Francisco e outros santos.

acomodações em área do mesmo terreno vol-

Em 1880, realizou-se nova intervenção, em razão

tada para a Rua Riachuelo.

de um incêndio que destruiu parte do convento

Mantendo a tradição, a congregação francis-

e a capela-mor, restando apenas suas paredes.

cana comemora o dia de Santo Antônio, aos

Na reconstrução introduziu-se o altar-mor proce-

13 de junho, distribuindo pães abençoados aos

dente de Munique, Alemanha, ricamente ador-

fiéis. [EK; TE]
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FACULDADE DE DIREITO

A13

ENDEREÇO Largo de São Francisco, 95
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Ricardo Severo
CONSTRUÇÃO - 1932
USO ORIGINAL Ensino
USO ATUAL Ensino

1

O edifício da Faculdade de Direito da Universi-

desenvolvimento das atividades acadêmicas e de

dade de São Paulo compõe, juntamente, com as

atendimento de um programa específico, foi pen-

igrejas de São Francisco de Assis e das Chagas

sada a demolição da antiga sede e a construção de

do Seráfico Pai, um ambiente urbano de alto in-

um novo prédio no local. Para tanto, o engenheiro

teresse histórico e paisagístico na área central da

português Ricardo Severo foi convidado a elaborar

cidade de São Paulo.

o projeto. E optou por um edifício de caráter mon-

No local onde se situa hoje a Faculdade existia

umental, que marcasse a presença e a importância

o antigo Convento Franciscano do século XVII,

do prédio que abrigaria o Curso Jurídico. Como

que foi demolido em 1932, para dar lugar à nova

linguagem estilística, adotou o neocolonial, em

construção. As equilibradas relações urbanas de

conformidade com a sua ideia de exprimir a iden-

escala e de feição arquitetônica, até então man-

tidade arquitetônica nacional, mediante a interpre-

tidas com as igrejas do largo, foram significativa-

tação “modernizadora” dos estilos tradicionais da

mente alteradas quando foi erguido o grandioso

cultura luso-brasileira, em especial do barroco. E foi

edifício neocolonial.

conservado o espaço do antigo claustro, que pas-

A Academia, depois Faculdade de Direito de São

sou a ser chamado de “Pátio das Arcadas”, com o

Paulo, instalara-se desde a sua criação, em 1827,

propósito explícito de estabelecer um elo simbólico

no citado Convento. No início dos anos 1930, em

e memorial entre o novo edifício e o velho Con-

razão da necessidade de ampliação física, para o

vento, que estava sendo substituído. [CCA]

CONHEÇA TAMBÉM

Pátio interno da Faculdade de Direito: Túmulo de Júlio Frank, liberal e professor das Arcadas,
falecido em 1841.
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ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

A14

ENDEREÇO Largo de São Francisco, 19
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Carlos Eckman
CONSTRUÇÃO 1908
USO ORIGINAL ensino
USO ATUAL ensino

Desde 1870, em todo o Estado de São Paulo, em

curso de três anos, para “jovens letrados”, entre

consequência do avanço das atividades comerci-

os quais, em 1909, já havia mulheres. Em 1921

ais, cresceu a demanda por empregados qualifi-

foram criados um novo curso feminino e a Facul-

cados. Contudo, não havia nenhum estabeleci-

dade de Ciências Econômicas.

mento público de ensino e nem escolas regulares.

A nova sede, grandiosa e imponente, em estilo

Apenas em 1886 criou-se um curso superior de

art nouveau, com fachada rica em detalhes e

comércio no Colégio Mackenzie. A primeira esco-

primoroso acabamento externo e interno, foi

la especializada, a Escola Prática de Comércio de

projetada por Carlos Eckman, também autor da

São Paulo, foi criada em 1902 e se instalou em

Vila Penteado. Conhecida como Palácio do Co-

um imóvel oferecido pelo conde Eduardo Prates,

mércio, a escola abrigou provisoriamente cursos

que com outros empreendedores ligados à As-

de outras instituições, como, na década de 1930,

sociação Comercial e Agrícola de São Paulo, de-

a Escola Livre de Sociologia e Política. Até 1931,

pois Associação Comercial de São Paulo, foram

quando o governo federal organizou o ensino

figuras centrais na iniciativa. Em 1906, o conde

comercial e regulamentou a profissão de conta-

Álvares Penteado doou um terreno no Largo de

dor no país, a Álvares Penteado desempenhou

São Francisco, para a edificação de uma nova

uma tarefa de relevo no quadro de quase total

sede, subsidiando com seus próprios recursos a

ausência da ação estatal.

construção que se iniciou no ano seguinte.

O edifício foi restaurado em 2006, renovando-se

A inauguração do edifício ocorreu em 1908, e

o telhado de ardósia e mantendo-se os pisos de

a Escola passou a se chamar Escola de Comér-

ladrilhos hidráulicos belgas em todos os corre-

cio Álvares Penteado. O ensino passou a ter um

dores e as escadarias de mármore. [MAG]

1
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PRAÇA DO PATRIARCA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

Na década de 1910, entre as ações de remodela-

das ruas São Bento e Quitanda foi sede da Casa

ção do centro estava a abertura de uma praça no

Fretin. Fechando quase toda a face da Praça

final da Rua Direita, medida essa complementar a

entre as ruas São Bento e Líbero Badaró, está

outras previstas visando a melhoria do tráfego de

o Conjunto projetado por Ramos de Azevedo

veículos. A abertura da Praça do Patriarca exigiu

e construído em 1923. O restante dessa face é

a demolição de uma das quadras mais movimen-

ocupado por um edifício de Siciliano & Silva En-

tadas do centro, que integrava a área conhecida

genheiros Construtores, de 1924.

como Quatro Cantos, formada pelo cruzamento

Em 1938 foi inaugurado o novo Viaduto do

das ruas Direita e São Bento, e organizou o fluxo

Chá, que incluiu a Galeria Prestes Maia, con-

nas principais vias do Triângulo.

junto de passagens subterrâneas comunicando

Desde então, situada no mesmo patamar da

os dois lados do Anhangabaú; uma de suas en-

Praça Ramos de Azevedo e voltada para o lado

tradas se situa na Praça. No mesmo período, a

oeste do Anhangabaú, a Praça oferece uma vista

Patriarca começou a perder o caráter regulador

panorâmica do Vale e do Teatro Municipal.

do fluxo de veículos.

A vista a partir do lado oeste não é menos atraente

Em 1992, como parte de um projeto de recupe-

e variada: a Igreja de Santo Antônio, o edifício do

ração assinado pelo arquiteto Paulo Mendes da

Othon Palace Hotel, o Edifício Barão de Iguape,

Rocha, o piso original da Praça foi recuperado e

que ocupou o lugar de um prédio projetado por

foi construída uma nova cobertura para a entra-

Ramos de Azevedo, onde funcionou a loja de de-

da da Galeria. Em linhas modernas, com estrutu-

partamentos mais famosa da cidade, o Mappin

ra metálica, a polêmica obra alterou a percepção

Stores. Por longos anos, o edifício de esquina

visual do conjunto da Praça. [MR]
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IGREJA DE SANTO ANTÔNIO

A15

ENDEREÇO Praça do Patriarca, s.n
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO c.1592
USO ORIGINAL religioso
USO ATUAL religioso

1

A Igreja de Santo Antônio é considerada uma das

intimou a irmandade a demolir e reconstruir a

mais antigas da cidade. Supõe-se que seja ante-

torre e a fachada, respeitando o alinhamento

rior a 1592, ano em que é citada no testamento

da Rua Direita. Custeadas pelo Barão de Tatuí e

do donatário Afonso Sardinha. Tratava-se de uma

pelo Conde Prates, integrantes da irmandade,

ermida, construída por fiéis anônimos que, ao

as obras foram concluídas em 1919 e incluíram

longo dos séculos, passou por reformas e inter-

uma reforma geral. Cem anos depois, em 1991,

venções, mantendo-se como importante testemu-

outro incêndio danificou os fundos do edifício.

nho histórico. A primeira reforma foi realizada

As obras de restauro iniciadas em 2005 recu-

em 1638; seguiu-se uma ampliação em 1717,

peraram as feições barrocas de um dos altares

passando então a ser considerada igreja. Aí, em

laterais, assim como a pintura seiscentista no

1724, foi fundada a Irmandade de Nossa Senhora

forro do altar-mor, que resistira aos incêndios.

dos Homens Brancos, que se tornaria responsável

A construção combina taipa de pilão e alvenaria

pela gestão do templo.

de tijolos. A fachada tem feições ecléticas, com-

Um incêndio danificou e consumiu parte da igre-

patíveis com a reconstrução ocorrida entre o final

ja em 1891. Anos depois, em 1899, a prefeitura

do século XIX e o começo do século XX. [FA]

48 ÁREA A

P072_A_REV3.indd 48

2/12/2012 19:54:48

VIADUTO DO CHÁ

A16

ENDEREÇO Comunicação em nível entre
as praças do patriarca e ramos de azevedo
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Elisiário A. da Cunha Bahiana
CÁLCULO ESTRUTURAL Gustavo Gam
CONSTRUÇÃO 1938

Do ponto de vista urbanístico, a construção do
Viaduto do Chá pode ser considerada a obra que
impulsionou o crescimento da cidade rumo ao
que se convencionou chamar de Centro Novo,
na margem oeste do Vale do Anhangabaú.
A primeira versão do Viaduto do Chá foi concluída
em 1892; concebida pelo artista gráfico Jules Martin, com estrutura de ferro e tabuleiro em madeira,
foi construída pela Companhia Ferrocarril.
Em face da dinâmica de crescimento da cidade
e do incremento no número de usuários, esse
viaduto foi demolido em 1938. No mesmo ano,
ao lado, foi inaugurado o Novo Viaduto do Chá,
de concreto armado, com o dobro da largura do
1

anterior, leito para veículos e calçadas laterais
para pedestres.
Escolhido em concurso público, o projeto foi concebido em linguagem art déco. O eixo proposto
alinhava a Rua Direita, a leste do Vale, com a Rua
Barão de Itapetininga, a oeste, permitindo a continuidade espacial entre as praças do Patriarca e
Ramos de Azevedo.
Do ponto de vista construtivo, o Viaduto do Chá
é a primeira obra na cidade a tratar artisticamente
a superfície do concreto armado, conhecida como
“concreto periférico”. Essa técnica tem por princípio evitar as marcas das juntas de formas após a
desmoldagem, permitindo que a face externa, ou

2

pele, possa ser trabalhada como obra de cantaria
simulando um aspecto de pedra natural.

de vários acessos. Seus espaços internos foram

Ampliando as relações espaciais possíveis entre

ocupados por salas de exposições e atividades de

o nível inferior do Vale e suas encostas, a cons-

atendimento público.

trução do Viaduto incluiu a da Galeria Prestes

Eleito pela população como um dos símbolos

Maia; com um conjunto de escadas e várias saí-

mais representativos da cidade, o Viaduto do

das para ambos os lados do Vale, e facilitou aos

Chá continua a exercer o mesmo papel original,

edifícios desde então construídos a utilização

de articulação viária da região central. [VC]
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EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA

A17

ENDEREÇO Rua Libero Badaró, 340 a 350
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Christiano Stockler | Samuel das Neves
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Serviço e comercial
USO ATUAL Adm. pública (previsto) e comercial

Em 1920, o arquiteto Christiano Stockler con-

Vale, por uma fresta no horizonte formado pelos

venceu o comerciante Sampaio Moreira a con-

gigantescos prédios que hoje o emolduram.

struir um edifício que, situado quase no eixo

A aprovação do projeto elaborado em coauto-

transversal do Parque do Anhangabaú, arremata-

ria com Samuel das Neves ocorreria após muita

ria a composição monumental do parque. O papel

insistência; a Diretoria de Obras Municipais era

do edifício na composição do Parque do Anhan-

propensa a não aceitar a verticalização da cidade,

gabaú é ainda perceptível a partir do lado oeste do

preferindo o modelo europeu de alturas moderadas. A proposta de Christiano, profissional
de formação norte-americana, parecia ousada; o
balcão do nono pavimento teria dois metros em
balanço, enquanto o máximo permitido era de
apenas 85 centímetros.
Finalmente, o projeto foi aprovado após a promulgação de uma lei especial criando precedentes para os cada vez maiores edifícios propostos
para tomar o espaço das baixas construções do
séculos XVIII e XIX.
As obras foram observadas atentamente pelos
habitantes, alguns temerosos à medida que o
prédio rasgava mais e mais o céu. Concluído em
1924, com características ecléticas e 14 pavimentos, conquistou o título de o maior edifício de
São Paulo, com seus 50 metros de altura, desbancando o prédio Guinle & Cia., de 36 metros.
O reinado, porém, duraria apenas três anos, já
que no ano de sua inauguração iniciavam-se as
obras do Edifício Martinelli, que atingiria mais
que o dobro de altura, sendo apelidado de “o
pai dos arranha-céus”.
Se perdeu seu título para o Martinelli, o Sampaio
Moreira garantiu a alcunha eterna de “avô dos
arranha-céus”. Praticamente intacto, no nível da
rua aí continua instalada a tradicional Mercearia
Godinho. Em 2008, o edifício foi desapropriado
pela Secretaria Municipal de Cultura que ali pre-

1

tende instalar a sua sede. [APS]
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EDIFÍCIO DO BANCO DE SÃO PAULO

A18

ENDEREÇO Rua 15 DE NOVEMBRO, 347
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Álvaro de Arruda Botelho
CONSTRUÇÃO 1935-36
USO ORIGINAL Financeiro
USO ATUAL Administração pública

O edifício-sede do antigo Banco de São Paulo,
tornado patrimônio público em 1973 em decorrência da venda do Banco de São Paulo para o
então Banco do Estado de São Paulo, Banespa, é o
exemplar mais representativo do art déco requintado na arquitetura paulistana. A qualidade artística dos detalhes construtivos e de ornamentação
confere ao edifício um lugar de destaque entre os
exemplares artisticamente mais bem elaborados
da cidade e do país.
Com 13.000 m2 de área construída distribuídos
por dois subsolos, térreo e 15 andares superiores,
o projeto manteve a imagem de solidez, confiabilidade e segurança associada aos edifícios bancários da época. Nele predominavam as composições
clássicas com ornamentação elaborada, traduzida
em uma arquitetura mais atualizada e com forte
carga simbólica, onde foram mantidos o emprego
de materiais nobres e ornamentos requintados, só
1

que identificada com uma linguagem mais característica dos edifícios em altura, o art déco.
Não existem exemplares dessa corrente estética na
cidade com o mesmo padrão de requinte no que
diz respeito aos acabamentos internos e qualidade
dos diversos elementos construtivos, destacando:
componentes metálicos de serralheria artística em
ferro batido e bronze fundido; pisos de mármore,
granito e mosaico veneziano; revestimentos diversos; vitrais artísticos; luminárias em bronze e alabastro e esculturas. Entre os diversos fornecedores
da obra figuram o Mappin Stores, responsável

2

pela decoração dos interiores; o Liceu de Artes e
Ofícios, que produziu a serralheria artística, o mo-

Além das instalações do Banco de São Paulo, em-

biliário e a decoração de interiores; e a Casa Con-

presas e instituições, como o Jockey Club Paulista-

rado, que executou os vitrais artísticos e forneceu

no, ocupavam andares de escritórios disponíveis

vidros, espelhos e cristais.

para locação. [VC; MR]
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EDIFÍCIO DO LONDON & RIVER PLATE BANK

A19

ENDEREÇO Rua 15 de novembro, 336
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Lindenberg, Alves & Assumpção
CONSTRUÇÃO 1912 USO ORIGINAL Financeiro
USO ATUAL Administração pública

Construído com estrutura de concreto armado e

negócios imobiliários, industriais e de importação

alvenaria de tijolos, o edifício foi inaugurado por

e exportação.

volta de 1924, para sediar o London & River Plate

Desde o final do século XIX, com a reforma do

Bank, hoje extinto. Esse banco inglês, fundado

sistema financeiro e de organização de socie-

em 1862, tinha como foco principal investir na

dades anônimas, as transações vinham se ex-

América Latina, no começo do século XX. Du-

pandido, como demonstra a criação da Bolsa de

rante o auge de suas atividades, teve sucursais

Fundos Públicos, futura Bolsa de Valores de São

nas principais cidades deste continente. Poste-

Paulo, em 1895. A área começou a se consolidar

riormente, o prédio foi adquirido para sediar o

como centro financeiro no início do século XX, e

Banco Comercial do Estado de São Paulo.

assim se manteve durante décadas, quando as

Trata-se de um documento da ocupação bancária

sedes bancárias se transferiram para os moder-

nessa região paulistana. No perímetro bancário,

nos edifícios da Avenida Paulista. No centro per-

formado pelas quadras entre as Ruas 15 de No-

maneceram agências e a sede da Bolsa.

vembro, São Bento e Direita (que desenhavam o

A fachada do prédio filia-se ao ecletismo, demar-

triângulo que caracterizou o núcleo urbano ini-

cada com decorações distintas entre os vários an-

cial da cidade), situavam-se as principais sedes de

dares. Possui alturas diferentes nas duas fachadas:

bancos, a maior parte estrangeiros, responsáveis

sete andares na Rua 15 de Novembro e onze, mais

pela movimentação financeira gerada pelos

dois no ático, no lado da Rua Boa Vista. [DC]

1
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EDIFÍCIO DO BANCO PAULISTA DO COMÉRCIO

A20

edifício paulista
ENDEREÇO Rua Boa Vista, 314
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Rino Levi
CONSTRUÇÃO 1950
USO ORIGINAL Financeiro
USO ATUAL Financeiro e serviço

1

2

Situado em um lote de esquina com a Ladeira

podia se prolongar por até 20 metros de profun-

Porto Geral, exatamente no ponto de inflexão da

didade do edifício ao longo da rua secundária.

Rua Boa Vista, o Edifício Paulista é o foco das vis-

Isso explica a composição volumétrica do Edifício

tas do pedestre que caminha do Pátio do Colégio

Paulista: um bloco mais elevado, determinado

em direção ao Largo de São Bento. O arquiteto

pela largura da Rua Boa Vista estende-se por 20

Rino Levi, autor de seu projeto, estabeleceu uma

metros ao longo da ladeira. Nesse ponto, a al-

correspondência da curvatura da fachada princi-

tura do bloco no alinhamento sofre uma queda

pal com a inflexão da rua, tornando o edifício

brusca e é concluído por uma série de cinco pavi-

mais visível ao longo do seu eixo. A curva da

mentos escalonados.

fachada evita ainda o ângulo agudo formado en-

Destinado ao antigo Banco Paulista do Comércio,

tre a rua e a ladeira. O encontro das fachadas do

o edifício é pioneiro na introdução da linguagem

edifício, dessa forma, é resolvido em ângulo reto

da arquitetura moderna no centro da cidade. A

e facilitou os detalhes da caixilharia.

estrutura independente de concreto armado e

A legislação na época, o Código Arthur Saboya,

a orientação do terreno possibilitaram o uso da

estabelecia uma relação da altura máxima per-

cortina de vidro. Para garantir a transparência e

mitida no alinhamento do lote com a largura da

o melhor aproveitamento dessas faces voltadas

rua. A partir desse limite, a construção de mais

para a rua e a ladeira, Rino Levi posicionou os

pavimentos deveria respeitar recuos sucessivos.

espaços de circulação e as dependências de

Em lotes de esquina, a altura máxima era deter-

serviços junto à empena localizada no limite la-

minada pela rua de maior largura, e essa altura

teral do terreno. [PSBN]
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CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

A21

ENDEREÇO Rua Álvares Penteado, 112
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Hippolyto Gustavo Pujol
CONSTRUÇÃO 1901
USO ORIGINAL Financeiro
USO ATUAL Cultural

Construído em 1901 no centro financeiro paulistano, o prédio foi adquirido pelo Banco do Brasil em 1923. A instituição promoveu adaptações
que o transformaram em sua primeira agência na
cidade, que funcionou de 1927 a 1957.
O projeto de reforma de Hippolyto Gustavo Pujol, engenheiro-arquiteto, um dos introdutores
da tecnologia do concreto armado em São Paulo,
propôs a manutenção dos muros externos e refez
a estrutura interna do prédio, incorporando alguns dos padrões para edifícios de uso bancário
vigentes na Europa.
O edifício, que incorpora influências do neoclássico
e do art nouveau, tem arquitetura e implantação
inspiradas em modelos franceses. A entrada pela
esquina visa o melhor aproveitamento do espaço
interno, que, associado à ornamentação eclética,

2

valoriza essa fachada encimada por um torreão. A

realiza a circulação nos três andares do edifício.

imagem transmitida é de solidez e segurança.

Escadas com corrimãos igualmente decorados

No interior, o torreão corresponde ao vazio cen-

permitem a circulação vertical entre o torreão e o

tral no hall; em torno desse há corredores com

subsolo, onde se situa a sala do cofre.

guarda-corpos de ferro trabalhado pelos quais se

Os adornos internos e externos incluem um vitral e têm desenho e acabamento requintados.
Dá-se realce às folhas de café, na época o principal produto agrícola exportado pelo Estado
de São Paulo, ao lado de alegorias referentes à
abundância e figuras de deuses da mitologia que
representam o poder do trabalho, as atividades
produtivas e a realização material.
Desde 2001, o Centro Cultural Banco do Brasil está
instalado no edifício. Para adaptação ao novo
uso, a claraboia foi deslocada para o quarto piso,
de modo a integrar todos os pavimentos. Os cofres da agência, localizados no subsolo, tiveram
as portas de aço e bronze restauradas e foram

1

transformados em salas de exposição. [DC]
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EDIFÍCIO GUINLE & CIA

A22

ENDEREÇO Rua Direita, 37 a 49
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Hyppolito Gustavo Pujol
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Serviço e comercial
USO ATUAL Serviço e comercial

No início do século XX, quando se acelerou o
ritmo da industrialização, a paisagem da cidade
de São Paulo era formada por construções, a
maioria de até três andares.
Por isso, em 1912, um requerimento para construção de um prédio de oito pavimentos causou
muita discussão na Comissão de Obras da Prefeitura. Como seria afetada a paisagem da cidade? Quanto de sombreamento seria causado
por tal imóvel? E ainda, quão eficiente seria essa
nova tecnologia construtiva ainda pouco aplicada no Brasil, o concreto armado?
Após minuciosas análises e estudos, o projeto foi
aprovado contrariando opiniões de técnicos do
município que defendiam alturas moderadas, a
exemplo do que ocorria nas cidades europeias.
Em seguida, a Câmara determinou à prefeitura
que elaborasse um projeto para estabelecer a
altura máxima de prédios a serem futuramente
erigidos, o que até então era inexistente.
Construído para ser a sede paulista da Guinle &
Cia., empresa responsável pela construção do
Porto de Santos, de uma das mais ricas famílias

1

no Brasil, o edifício de linhas sóbrias tem fachada
com detalhes em estilo art nouveau e refinado
acabamento. Colunas separam as janelas, essas
com gradis de ferro trabalhado.
Atualmente, o edifício Guinle & Cia., considerando os altos arranha-céus do centro, é mais notado
pela elegância de sua composição arquitetônica
que pelos seus modestos 36 metros de altura. No
passado, porém, foi precursor da verticalização
que começava a ocorrer na cidade, assim como
seriam mais tarde os edifícios Sampaio Moreira e
Martinelli. [APS]
2
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EDIFÍCIO TRIÂNGULO

A23

ENDEREÇO Rua José Bonifácio, 24
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Oscar Niemeyer
CONSTRUÇÃO 1953-55
USO ORIGINAL Serviço e comercial
USO ATUAL Serviço e comercial

Situado no núcleo original da cidade, em uma
área cuja espacialidade em meados do século
XIX já estava configurada, o edifício foi construído em um pequeno terreno de formato triangular na confluência das ruas Direita, do Ouvidor,
hoje José Bonifácio, e da Cruz Preta, atual Quintino Bocaiuva.
O projeto foi desenvolvido pelo escritório que Oscar Niemeyer manteve em São Paulo na década
de 1950, sob a coordenação do arquiteto Carlos Lemos. Entre os edifícios que ele desenvolveu
para o Banco Nacional Imobiliário nesse período
de grande expansão imobiliária e verticalização do
centro de São Paulo, encontra-se esse, de 1953.
A concepção moderna do projeto condicionou-se
de modo criativo a dois fatores: à forma triangular do terreno e às restrições da legislação municipal, o Código Arthur Saboya, que exigia recuos
para construções no alinhamento do terreno, a
partir de uma altura calculada de acordo com a
largura da via.
Assim, a volumetria do corpo principal do Edifício
Triângulo tem 50 metros e, a partir daí, os pavimentos foram recuados. O térreo foi destinado
1

ao uso comercial que se estende também para
o subsolo, no qual se encontra o acesso principal dos elevadores; os demais pisos são para escritórios. Um traço característico das construções
modernas nesse período era a inclusão de painéis
artísticos, de modo a valorizar convergências estéticas entre artes plásticas e arquitetura. Nesse
caso, há um painel de mosaico de pastilhas, de
autoria de Di Cavalcanti, representando diversas
atividades profissionais que, da fachada externa,
acompanha o visitante pelo hall de entrada e pela

2

escada que o conduz aos elevadores. [DC]
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PALACETE TERESA TOLEDO LARA

A24

Edifício casa vitale
ENDEREÇO Rua José Bonifácio
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Augusto Fried
CONSTRUÇÃO Antônio Villares da Silva
USO ORIGINAL Serviço e comercial
USO ATUAL comercial

1

O edifício originalmente para escritórios e comér-

“Casa Bevilacqua” e a “Casa Irmãos Vitalle”, até a

cio no térreo foi projetado em 1910 pelo arquite-

década de 1950 foi também sede da PRB-9, Rádio

to alemão Augusto Fried, que também o edifício

Record de São Paulo. Por suas escadas passaram

do Colégio Visconde de Porto Seguro.

grandes compositores e cantores brasileiros.

Em linguagem eclética, na qual há a incorpora-

A Casa Bevilacqua, especializada em venda de

ção de diversos estilos – renascentista, manei-

pianos, esteve instalada no mesmo endereço

rista, barroco e neoclássico – formando uma

entre 1912 e 1992. A Editora Irmãos Vitalle,

composição, o edifício tem três fachadas rica-

onde se podia adquirir instrumentos musicais,

mente decoradas que expressam essa mescla de

livros e partituras, instalou-se em 1939, e ali

influências, nas quais realçam as esculturas.

permaneceu até 2009. Hoje a tradição de espe-

O edifício ficou conhecido como “A Esquina Mu-

cialidade musical prossegue por meio de um es-

sical de São Paulo”, porque além de ali estarem

tabelecimento organizado por ex-funcionários

instaladas duas casas comerciais especializadas, a

das duas firmas. [OMB]
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EDIFÍCIO CASA DAS ARCADAS

A25

ENDEREÇO Rua Quintino Bocaiúva, 148 a 182
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Dácio A. de Moraes
CONSTRUÇÃO 1929
USO ORIGINAL Serviço e comercial
USO ATUAL Serviço e comercial

1

Inaugurado em 1929, o Edifício Casa das Arca-

Depois de ter ficado camuflada por cartazes de

das, construído em estrutura de concreto arma-

publicidade, sua fachada foi exposta por conta de

do e alvenaria de tijolos, tem oito pavimentos,

lei de 2006 que exigia a retirada das propagan-

porão e ático. O imóvel pertenceu a Armando

das instaladas nos estabelecimentos comerciais

Álvares Penteado e hoje integra o patrimônio da

da capital paulista. Passou por restauro em 2009,

Fundação que leva seu nome.

que removeu todas as descaracterizações, como

O projeto é eclético, de influência neoclássica, e

revestimentos e azulejos, lambris de alumínio e

tira partido da localização em uma esquina por

displays expositivos de mercadorias. Os interiores

meio da utilização de formas curvas e um ático

guardam muito das características originais preser-

recuado; as janelas, do piso ao teto, têm para-

vadas, como o revestimento dos pisos. [DC]

peitos com trabalho decorativo em ferro e são
entremeadas por colunas com decoração em argamassa, material também utilizado em outros
detalhes de ornamentação, como capitéis. Do
térreo, onde se situam as lojas, até o segundo
pavimento, a fachada é marcada por uma sucessão de arcos de grande efeito decorativo e que
justificam a denominação do edifício.

2
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EDIFÍCIO RIACHUELO

A26

Edifício da Secretaria do Estado de Viação e Obras Públicas
ENDEREÇO Rua Riachuelo, 115
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Siciliano & Silva Engenheiros
CONSTRUÇÃO 1928
USO ORIGINAL Administração pública
USO ATUAL Administração pública

Com estrutura de concreto armado e alvenaria
de tijolos, o edifício tem dez pavimentos e foi
concluído em 1928. No ano seguinte, vendido ao
Estado, tornou-se sede da Secretaria Estadual de
Viação e Obras Públicas, criada no ano de 1927;
outras repartições públicas foram também posteriormente transferidas para esse prédio.
De composição arquitetônica eclética, tem influência da Escola de Chicago – importante
movimento arquitetônico norte-americano do
final do século XIX. O projeto explora com pro-

3

priedade a posição do terreno em uma esquina e

As janelas, com sobrevergas em arco e retas, e para-

aí situa bay-windows que, combinadas a corpos

peitos de ferro trabalhado, se distribuem equilibra-

salientes – nos quais os arcos que contornam as

damente nas fachadas, essas com composição e

janelas abrangem dois andares – pilastras e uma

tratamento diferenciados; na parte inferior rusti-

profusão de elementos decorativos em argamas-

cidades, detalhe bastante utilizado na arquitetura

sa realçam a monumentalidade do edifício.

norte-americana no mesmo período. [DC]

1

2
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IGREJA DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE

A27

ENDEREÇO Rua do Carmo, 202
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1810
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

1

A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da

com elementos do neoclássico cujo aspecto se

Boa Morte, instituída por Provisão Eclesiástica

conserva até os dias de hoje.

em 16 de janeiro de 1728, era formada por

Atacada por cupins que danificaram a madeira da

homens negros, livres e escravos, e, em 1810,

estrutura da cobertura e do forro da nave, e sob

inaugurou a igreja em terreno por ela adquirido.

ameaça de ruir, a igreja foi fechada ao público no

Na construção foram utilizadas técnicas tradi-

ano de 2005. No ano seguinte, tiveram início as

cionais, a taipa de pilão e o adobe, e na decora-

obras de restauração que duraram três anos e in-

ção, os estilos barroco e rococó estão presentes

cluíram o resgate de pinturas originais por meio

na talha de madeira dos retábulos dos altares e

de prospecções. Essas revelaram as cores antes

guarda-corpos, à semelhança das setecentistas

utilizadas e demais preciosidades, como a pintura

existentes na Igreja do Carmo.

barroca que adornava o forro da capela-mor e

Após reformas e acréscimos ocorridos durante

jazia escondida sob diversas camadas de tinta.

os primeiros sessenta anos de existência, entre

A igreja restaurada foi devolvida à população para

1871 e 1873, foram reconstruídos a torre e o

a comemoração dos seus 200 anos, e desde en-

frontispício com influência barroca mesclada

tão permanece 24 horas aberta. [MMA; EK; TE]
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casa da bóia

A28

ENDEREÇO R. Florêncio de Abreu, 119-123
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Rizkallah Jorge
CONSTRUÇÃO 1909
USO ORIGINAL Residencial com comercial e/ou serviço
USO ATUAL Comercial

Este sobrado está localizado na Rua Florêncio de

O prédio em que a Casa da Boia continua insta-

Abreu, a principal ligação do Centro com a Zona

lada foi construído em 1909 pelo próprio Rizkal-

Norte entre o final do século XIX e início do XX,

lah Jorge, que contratou um mestre de obras

quando também se torna um importante centro

italiano para executá-lo. O edifício possuía no

comercial de ferramentas e ferragens.

andar superior a residência e, no térreo, o co-

Ali, em 1898, o imigrante sírio de origem armênia

mércio. Em estilo eclético, é ricamente orna-

Rizkallah Jorge Tahanian instalou a Casa da Boia.

mentado com arabescos e imagens mitológicas,

Ele fundara Rizkallah Jorge & Companhia Ltda.,

e por toda a fachada apresenta elementos em

a primeira indústria brasileira a produzir peças de

ferro fundido trabalhados artesanalmente em

cobre, inicialmente para decoração. A ampliação

estilo art nouveau.

do uso de material hidráulico nos edifícios, reflexo

Até hoje a Rua Florêncio de Abreu preserva um

dos crescentes cuidados com a higiene pública e

conjunto de imóveis representativos do ecletis-

o saneamento urbano, fez crescer a utilização de

mo, com forte tendência ao estilo neoclássico;

boias para regular a entrada de água nos imóveis.

a maioria foi construída com a intenção de uso

Com essa nova demanda, a empresa começou a

misto, residencial na parte superior e comercial

produzir equipamentos sanitários e passou a ser

na inferior. Uma exceção é o edifício localizado

conhecida como “a casa que tem boia”. Mais tar-

no nº 111, vizinho à Casa da Boia, que foi cons-

de, essa forma popular de indicação foi adotada

truído em 1884 exclusivamente para residência

como nome fantasia, Casa da Boia.

do coronel Carlos Teixeira de Carvalho. [OMB]

1

2
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B
PARQUE DOM PEDRO II

AV. S

Situado no Vale do Rio Tamanduateí, na Várzea

na proposta de 1911 do arquiteto francês Jose-

do Carmo, atravessada em épocas passadas por

ph-Antoine Bouvard, que também coordenou o

trilhas indígenas, a área do atual Parque Dom Pe-

projeto do Parque do Anhangabaú. Contudo, só

dro II foi durante muito tempo um obstáculo para

entre 1916-1918, com as obras de saneamento

a expansão da cidade na direção leste, em razão

e canalização do rio, o projeto do parque pôde

das suas inundações constantes. Até o início do

ser desenvolvido pelo arquiteto franco-suíço

século XIX, quando começou a ser retificado, o

Francisque Couchet que, com poucas alterações,

rio ainda serpenteava pelo vale, era navegável e

manteve a concepção original de Bouvard. Com

tinha portos, como o Porto Geral, principal ponto

áreas de recreação, lago, caminhos sinuosos, ar-

de abastecimento da cidade. Desocupada, a vár-

borização e um pavilhão de exposições – o Pa-

zea era, então, usada para várias funções, como

lácio das Indústrias –, o Parque Dom Pedro II foi

lavagem de roupa, pastoreio, despejo de lixo e

inaugurado em 1922, integrando os bairros da

como passagem, pelo Aterrado do Carmo, entre

Zona Leste ao centro da cidade.

a colina central e o Caminho do Brás, na direção

Não tendo sido inteiramente concluído, o Parque

Penha, São Miguel e Rio de Janeiro.

começou a ser alterado com as obras do Pla-

A partir de 1867, a Várzea do Carmo terá suas

no de Avenidas de Prestes Maia, na década de

funções e paisagem determinadas pela implanta-

1940. A situação irá se agravar a partir do final

ção da estrada de ferro de Santos a Jundiaí, e pela

dos anos 1960, com a realização de obras viá-

formação dos bairros industriais além-Tamandua-

rias de ligação metropolitana. Nos últimos trinta

teí; e, também, pelas várias tentativas de saneá-la

anos, as novas propostas de recuperação do Par-

e transformá-la em uma área arborizada.

que não foram realizadas, ou o foram de forma

A primeira delas foi iniciativa do governo João

parcial, não sendo suficientes para requalificar

Teodoro, que, de 1872 a 1875, ali implantou a “Ilha

a área. Isolado na trama urbana e com espaços

dos Amores”, local de lazer com banhos, esportes

fragmentados, o Parque Dom Pedro II simboliza

náuticos e divertimentos, logo abandonado.

o descuido das soluções viárias e de transporte

Apenas no início do século XX, a ideia de um jar-

público em detrimento da qualidade do espaço

dim público na Várzea do Carmo seria retomada

urbano. [AOT]
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MERCADO MUNICIPAL

ENDEREÇO Rua Da Cantareira, 306 e 396
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO ESCRitório TÉCNICO Ramos de Azevedo
CONSTRUÇÃO 1924-33
USO ORIGINAL Abastecimento
USO ATUAL Abastecimento

O Mercado Municipal de São Paulo foi projetado
segundo os mais modernos conceitos de higiene e de organização funcional vigentes no início
do século XX para centros de abastecimento. A
obra prolongou-se entre 1924 e 1933, inicialmente conduzida pelo Escritório Técnico Ramos
de Azevedo e, após 1928, continuada por seu
sucessor, Severo & Villares.
O dimensionamento do Mercado previu o crescimento da demanda de abastecimento da

1

população da cidade, o que o fez um edifício

las foram construídas realçando os acessos. A

monumental, para o que também contribui

estrutura de concreto armado fechada por tijo-

certa austeridade conferida pelo uso de linhas

los está apoiada em um sistema de colunas de

clássicas aos edifícios públicos naquela época.

desenho clássico. A iluminação natural é feita

A concepção é simétrica, horizontal e com dois

por lanternins metálicos. O edifício aliou a ra-

blocos anexos; apenas duas das quatro cúpu-

cionalidade necessária a um grande entreposto

2
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B1

3

a padrões arquitetônicos de tradição clássica.

suplantaram as previsões do projeto. Em meados

Os arcos plenos das entradas têm chaves com

da década de 1960, a distribuição de alimentos

ornamentos antropomórficos e outros, varia-

foi descentralizada para mercados de bairros, e

dos, simbolizando a fartura. Há vitrais coloridos

a oeste da cidade foi construída uma central de

inseridos nos arcos das portas representando a

abastecimento cerca de 17 vezes maior que o

agricultura paulista, elaborados pela Casa Con-

Mercado. Embora parcialmente esvaziado de sua

rado. O espaço interior mostra a busca da fun-

função, ele se manteve como parte da rede de

cionalidade por meio da setorização das bancas

sociabilidade de um grande número de paulista-

e do direcionamento da circulação, entre outros

nos, como um lugar de encontro e convivência.

detalhes. A progressiva expansão da metrópole,

Em 2004, foi reformado, restaurado e ampliado,

o adensamento da região e, também, as en-

visando a sua adaptação a novas condições de

chentes periódicas da Várzea do Tamanduateí

operacionalidade e segurança. [SFSW]

4
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PALÁCIO DAS INDÚSTRIAS

B2

ENDEREÇO Avenida Mercúrio, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO DOMIZIANO ROSSI
CONSTRUÇÃO 1911-24
USO ORIGINAL Especial	
USO ATUAL Cultural

1

O Rio Tamanduateí corta o Parque D. Pedro II

la grandiosa em relação às construções da época;

na área antes denominada Várzea do Carmo, e

sua torre encimada de mirante se destacava em

se alonga em direção aos bairros Brás, Mooca e

meio à paisagem pontuada de chaminés daquela

Pari, separando o centro da área leste da cidade.

parte da cidade. Nas fachadas são abundantes

Em 1914, tiveram início obras de urbanização da

as esculturas alegóricas em pedra, de autoria de

várzea que, em parte, foram concomitantes às

Nicola Rollo, e peças de ferro forjado, confeccio-

obras do Palácio das Indústrias, aí construído por

nadas no Liceu de Artes e Ofícios.

iniciativa da Secretaria de Agricultura e Obras Pú-

O edifício de dois pavimentos é organizado em

blicas do Estado de São Paulo.

torno de dois pátios; no pavilhão central, os sa-

A construção do Palácio se iniciou em 1911. Pro-

lões originalmente destinados a festas e confe-

jetado por Domiziano Rossi do Escritório Técnico

rências são finamente decorados. A partir da

Ramos de Azevedo, é um edifício eclético, de

década de 1940, o Palácio das Indústrias passou

influência florentina, e seria utilizado para sediar

a ser sucessivamente ocupado por órgãos públi-

exposições agrícolas, pecuárias, os eventos sociais

cos; foi também sede do Legislativo Estadual de

a elas correlatos e, também, exposições de arte.

1947 a 1968. Em 1991 a Prefeitura Municipal de

Oficialmente inaugurado em 1924, mas desde

São Paulo instalou-se no Palácio, após a execu-

1917 utilizado para exposições e instalação de

ção parcial de um projeto de reforma e restauro

ateliês e oficinas de escultores, como Victor Bre-

elaborado por Lina Bo Bardi, aí permanecendo

cheret e o belga Adrien van Emelen − que aí mol-

até 2004. Atualmente, o Palácio das Indústrias

dou as esculturas destinadas ao Mosteiro de São

está ocupado pelo projeto cultural Espaço Cata-

Bento −, o Palácio das Indústrias tinha uma esca-

vento, da Secretaria de Estado da Cultura. [MR]
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COMPLEXO DO GASÔMETRO:
CASA DAS RETORTAS E BALÕES

B3 | B4

ENDEREÇO Rua Maria Domitila, 79;
Rua Capitão Faustino de Lima, 134
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
CONSTRUÇÃO 1872-80
USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem
USO ATUAL Serviço | cultural

Em 1872, nas terras da antiga Chácara da Fi-

higiene desse combustível sobre as antigas fontes

gueira, a San Paulo Gaz Company instalou uma

de calor até então utilizadas para cozinhar.

fábrica para produção de gás combustível desti-

Embora encontrando resistências, esse e outros

nado à iluminação pública. Em 1896, o forneci-

modernos serviços acabariam por moldar a cul-

mento se estendeu para indústrias e residências,

tura urbano-industrial paulistana e por influir na

o que motivou a ampliação das instalações e da

constituição dos espaços de habitação, nas for-

produção. O conjunto de novos edifícios seguiu

mas de morar e nas práticas domésticas.

a estética das construções industriais inglesas:

A Casa das Retortas foi objeto de obras de res-

alvenaria e ornamentos de tijolo aparente, e uso

tauro e adaptação em 1978-1979, ali instalan-

abundante de ferro e do vidro para a criação de

do-se unidades da Secretaria Municipal de Cul-

ambientes iluminados e arejados.

tura. Atualmente está em obras de reforma, res-

O processo de produção do gás se iniciava na

tauro e ampliação para adaptação a uso cultural.

Casa das Retortas, onde o carvão era aquecido,

Em 2008, foi concluído o projeto de reforma,

e produzia o gás que ia para os balões de ar-

restauro e ampliação da antiga área de arma-

mazenamento, dando início à distribuição. No

zenamento (Conjunto dos Balões), incluindo os

final da década de 1880, novos balões, de maior

balões e áreas operacionais da Companhia de

capacidade, foram sendo erguidos em terreno

Gás de São Paulo – Comgás. [MR]

próprio, na esquina das ruas da Figueira e Capitão Faustino de Lima (B-4).
Aí também foram instalados equipamentos como purificadores, medidores, governadores e
compressores, bem como edifícios administrativos, residenciais e de oficinas.
Até meados da década de 1930, na Casa das
Retortas foram sendo realizados acréscimos e
adaptações para atender a renovação tecnológica da produção que, desde 1910, se mecanizara. Estruturas aéreas, de metal, sustentavam
guindastes, funis, elevadores e vagonetes que
também corriam por trilhos ao rés-do-chão. As
fornalhas ficavam no subsolo.
A instalação do gasômetro em São Paulo fez parte das profundas mudanças que se processavam
na organização da vida urbana. O uso dos fogões
a gás, por exemplo, só foi aceito com o apoio
de propaganda maciça, baseada na eficiência e

1
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C
VALE DO ANHANGABAÚ
De elemento natural a parque, de parque a ave-

transformou-se em um grande passeio público

nida, de avenida a grande esplanada, o Vale do

ajardinado e com alamedas, integrando os jar-

Anhangabaú reflete muitas das transformações

dins do Teatro Municipal ao belvedere situado no

sociais e urbanas da cidade de São Paulo, o que

lado oposto, na Rua Libero Badaró, onde foram

o constitui como um dos mais importantes es-

erguidos os dois palacetes do Conde Prates.

paços de representação simbólica da cidade.

Na década de 1920 começaram a surgir os edifí-

Como limite natural da colina onde a cidade teve

cios de concreto armado para escritórios, como

origem, durante muito tempo foi considerado

o Sampaio Moreira, e, em seguida, edifícios

um obstáculo a ser transposto, e até o final do

mais altos, como o Martinelli, que foram alte-

século XIX, manteve um aspecto semirrural. A

rando o ambiente do Vale.

leste, era ocupado por quintais de residências,

A partir dos anos 1930, as obras do Plano de

e a oeste, pela Chácara do Chá. A partir de

Avenidas de Prestes Maia substituíram os jardins

1867, com a chegada da ferrovia e a abertura

do Anhangabaú por vias de tráfego rápido, o

de loteamentos a oeste do Vale, a paisagem se

que, mais adiante, acentuaria a sua condição de

transformou significativamente; nessa direção se

eixo viário de ligação norte-sul da cidade.

expandiu a “cidade nova”. De “quintal dos fun-

Em 1991, o Vale adquiriu a configuração atual,

dos” da cidade, o Vale começou a ganhar aspec-

com a realização do projeto dos arquitetos Jor-

to urbano; a partir de 1892, foi transposto pelo

ge Wilheim, Jamil Kfouri e Rosa Klias, escolhido

primeiro Viaduto do Chá, e, em 1906, o Ribeirão

em 1981 por meio de concurso nacional. Dire-

do Anhangabaú, já canalizado, foi coberto.

cionadas em túneis, as vias de tráfego rápido

Em 1910, o Vale foi integrado a um amplo pro-

hoje passam sob uma grande laje com jardins,

jeto de melhoramentos e de reformas que incluía

que recuperou o Vale para o pedestre.

o embelezamento urbano nos moldes parisien-

Ladeado por altos edifícios de concreto armado

ses, com a pretensão de conferir uma imagem

e vidro, referenciando a cidade norte-americana

de modernidade ao centro da cidade. Entre 1910

do século XX, entremeados por edifícios e espa-

e 1920, foram realizadas as obras do “Parque

ços concebidos na tradição europeia do século

Anhangabaú”, sob a orientação do arquiteto e

XIX, e emoldurado pelos viadutos do Chá e San-

urbanista Joseph Antoine Bouvard, cujo projeto

ta Ifigênia, o Vale do Anhangabaú bem traduz

de 1911 incorporou propostas de vários arqui-

o dinamismo da cidade que se transforma con-

tetos paulistanos para a área. O Anhangabaú

tinuamente. [AOT]
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OBRA ESCULTÓRICA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

GIUSEPPE VERDI

DRUSA

De autoria de Amadeo Zani e desde 1948 implan-

A escultura, de autoria de Denise Milan, foi implan-

tado junto à escadaria de acesso à Rua Libero Ba-

tada em 1992. De aço pintado, cimento e granito,

daró, o grupo escultórico em bronze e granito foi

é composta por três peças instaladas no centro de

inaugurado em 1921. Iniciativa do Comitato Pró

um espelho d’água. Duas delas têm a forma de

Monumento a Verdi, formado pela comunidade

cristais de rocha; a terceira representa moléculas de

italiana em São Paulo.

um átomo de cristal incrustado em um geodo.
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EDIFÍCIO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

C1

Palácio dos Correios
ENDEREÇO PRAÇA DOS CORREIOS, s.n
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Domiziano Rossi | Felisberto Ranzini
CONSTRUÇÃO 1922
USO ORIGINAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
USO ATUAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1

Entre 1910 e 1920, a região do Vale do Anhan-

nos projetos que contaram com a participação

gabaú passou por reformas urbanas comple-

de Domiziano Rossi. Essa arquitetura, distinta da

mentadas com a construção de edifícios públi-

linguagem eclética utilizada pelo Escritório em

cos monumentais.

projetos residenciais e outros programas, pode

O imponente edifício-sede dos Correios e Telé-

ser observada nos edifícios administrativos do

grafos integra esse conjunto e respondeu à ne-

Pátio do Colégio e na antiga Escola Politécnica,

cessidade de expansão desse serviço público

na região da Luz.

que, desde o século XIX, funcionava próximo ao

Esse repertório clássico fica evidente em ele-

Pátio do Colégio.

mentos como pilastras e frontões que ganham

Inaugurado em 1922, o edifício tem presença

realce na discreta ornamentação das fachadas.

marcante na esquina da Avenida São João e do

O edifício tem três andares, térreo e porão; e

Vale do Anhangabaú; ritmadas e ordenadas, as

corpos laterais são levemente avançados. A pla-

fachadas principal e lateral aproveitam o des-

tibanda com balaustrada acentua as intenções

nível do terreno e se integram ao conjunto ar-

classicizantes completada com frontões interca-

quitetônico contemporâneo valorizando esse

lados e decorados.

ambiente urbano.

A partir de reforma iniciada em 1997, com base

A linguagem neoclássica, de influência renas-

em projeto vencedor de concurso nacional de

centista, caracterizou a produção do Escritório

arquitetura, o prédio foi adaptado para uso

Técnico de Ramos de Azevedo para edifícios pú-

cultural, compartilhado, atualmente, com uma

blicos por ele construídos no período, sobretudo

agência de correios. [DS]
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EDIFÍCIO CBI-ESPLANADA

C2

ENDEREÇO PRAça Ramos de Azevedo, 202 e 206
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO E. A. C. Bahiana | Lucjan Korngold
CONSTRUÇÃO 1941-51
USO ORIGINAL Serviço | comercial
USO ATUAL Serviço | comercial

propuseram-se a romper o padrão então vigente para o local cujo indicador de altura máxima
de novas construções era o Edifício Alexandre
Mackenzie. Assim, em 1942, obtiveram da administração municipal permissão excepcional para
sua construção, em razão de sua localização em
uma das perspectivas visuais mais marcantes da
cidade e, também, do interesse pela instalação
de um grande hotel, complemento do Hotel Esplanada, associado a escritórios.
As obras, porém, foram paralisadas nas fundações e retomadas anos depois por um conglomerado de investidores, parte deles imigrantes
acostumados a impreendimentos de vulto, que
contrataram o arquiteto polonês Lucjan Korngold. O projeto do edifício foi inteiramente revisto e sintonizado com outras iniciativas inovadoras que surgiam no país e no exterior. O uso foi
redirecionado para escritórios e lojas e, mais que
1

isso, reorganizado como um exemplo de grande

Implantado em destacada posição no Vale do

torre moderna, habilmente resolvido na sua fun-

Anhangabaú, o Edifício CBI-Esplanada, com seu

cionalidade e em seus aspectos formais. Na sua

porte notável e linhas modernas, segue impres-

execução foram experimentados os mais avança-

sionando o observador até hoje, seis décadas

dos recursos disponíveis na época, especialmente

após o término de sua construção em 1951.

no cálculo do concreto armado de sua estrutura

Esse fato aponta, também, para as razões da

e da grelha exibida nas fachadas. [CEO]

notoriedade obtida de imediato, num período
de forte aceleração da indústria imobiliária, com
transformações radicais na região central e a
verticalização disseminando-se e alcançando
limites muitas vezes não superados até o momento na cidade de São Paulo.
Sua singularidade foi buscada desde as primeiras
ações para a sua realização. No final da década de
1930, os proprietários, os mesmos do vizinho Hotel Esplanada, situado à Praça Ramos de Azevedo,

2
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PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

A construção de um teatro municipal no Morro
do Chá foi decidida em 1902. Nove anos depois,
o edifício monumental foi inaugurado. Em frente
a esse, desde 1907 funcionava o Teatro São José,
projeto do arquiteto sueco Carlos Eckman, demolido em 1924. Além desse, mais dois teatros estavam instalados no lado oeste do Anhangabaú.
Desde 1908, o porte do projeto do Teatro Municipal suscitara opiniões quanto à necessidade
de melhoria das condições urbanas de seu entorno. Propôs-se então que casas situadas na Rua

2

Formosa fossem derrubadas. Essa proposta seria

numa espécie de antessala, uma ambientação

concretizada com o desenvolvimento do projeto

perfeita para a valorização do teatro, ao mesmo

de Joseph Antoine Bouvard para o Anhangabaú,

tempo em que estabelecia um elo entre o Parque

no qual era prevista uma área ajardinada que iria

do Anhangabaú e a parte recém-urbanizada da

da Rua Libero Badaró à Conselheiro Crispiniano

cidade. Na década de 1920, esse cenário seria

e incluía a área em torno do Teatro.

adornado com um imponente conjunto escultó-

O Parque do Anhangabaú, para o qual o Teatro

rico em homenagem a Carlos Gomes. A cons-

exibia uma das fachadas laterais, incluía o ajardi-

trução do segundo Viaduto do Chá, no final da

namento da encosta do Morro do Chá, depois

década de 1930, impôs a remodelação do jardim

denominada Praça Ramos de Azevedo. Com ala-

da Praça Ramos.

medas curvas e tratamento paisagístico requinta-

A ambientação do teatro se completaria com a

do, no qual se destaca o conjunto de palmeiras

transformação da parte alta da Praça e das ruas

disposto em semicírculo, o jardim constituiu-se

adjacentes. Construções de porte, como a do
Hotel Esplanada, de 1923; o Edifício Glória e o
Guatapará, ambos de 1928, anunciavam a imagem de elegância dessa área da cidade. Tal imagem se consolidou quando a tradicional loja de
departamentos Mappin Stores, até 1939 localizado na Praça do Patriarca, veio se instalar em um
moderno edifício art déco, em frente ao Teatro,
e passou a dialogar com outro componente da
paisagem, o Edifício Alexandre Mackenzie, cuja
construção se iniciou em 1929, segundo um projeto que expressa a influência norte-americana já

1

então presente na arquitetura brasileira. [APS]
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C3

3

OBRA ESCULTÓRICA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

MONUMENTO A CARLOS GOMES
Em 1922, como parte das comemorações do

No nível intermediário das escadarias, encontram-

Centenário da Independência, foi inaugurado

se as estátuas de Lo Schiavo, e de Maria Tudor.

na esplanada do Teatro Municipal um conjunto

No ponto mais baixo, Fosca e Condor, este per-

escultórico, de autoria de Luiz Brizzollara, ofere-

sonagem da ópera Odalea. Em torno de Condor

cido à cidade pela comunidade italiana.

criou-se uma lenda: quem tocar um de seus dedos

Foi executado na Itália, pela Camiani e Guastini

encontrará a sorte. À frente da fonte estão repre-

Fonderia Artística in Bronzo; é composto por ale-

sentadas as óperas Salvator Rosa e O Guarany.

gorias e estátuas de personagens das óperas mais

Há ainda dois grupos escultóricos nas extremi-

importantes do compositor, cuja figura, no alto,

dades do conjunto: Itália, que porta uma espa-

em bronze, está ladeada pelas alegorias à Músi-

da na mão direita, e, à esquerda, a estatueta

ca e à Poesia, esculpidas em mármore Carrara.

da Vitória de Samotrácia, sustentada pelo gênio

Abaixo, no centro da fonte, um grupo escultórico

das Belas Artes. E Estados Unidos do Brasil, uma

denominado Glória é formado por uma figura

mulher em pé, portando a bandeira brasileira;

feminina – a República – sobre a esfera celeste

seus pés são beijados por um homem que repre-

com a inscrição positivista “Ordem e Progresso”,

senta o povo. Em 1957, o conjunto passou a ser

conduzida por um grupo de três cavalos alados.

conhecido como Fonte dos desejos. [FA]
ÁREA C 75

P072_C_REV3.indd 75

2/12/2012 20:07:31

TEATRO MUNICIPAL

ENDEREÇO Praça Ramos de Azevedo, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Cláudio Rossi
CONSTRUÇÃO 1903-11
USO ORIGINAL Cultural
USO ATUAL Cultural

No início do século XX, a elite paulistana alme-

do palco; e o posterior, onde estão os camarins.

java uma cidade moldada pelo mesmo ideário

Os sete pavimentos incluem um subterrâneo e

da burguesia europeia – urbanidade, civilidade

um, sob a cúpula central, cuja construção, assim

e modernidade –, magnificamente traduzido na

como a dos muros e paredes, esteve a cargo do

construção do Teatro Municipal.

engenheiro João Batista Garolfi.

Os principais teatros da época – São José, Poli-

Eclético, o edifício tem linhas clássicas, da Re-

teama e Minerva – não eram tidos como sa-

nascença, com traços barrocos e grande utiliza-

tisfatórios para o modo de vida cosmopolita

ção de curvas nos motivos e detalhes da orna-

pretendido. Em 1903, tiveram início as obras do

mentação. Há portas e gradis de ferro, cobre e

Teatro Municipal, que se desenvolveram sob a

madeira, e a cúpula do corpo elevado de cena é

responsabilidade do Escritório Técnico Ramos

fartamente decorada.

de Azevedo e sob os cuidados diretos do então

Grande parte do material utilizado veio da Euro-

prefeito Antonio Prado.

pa e foi diretamente escolhido por Cláudio Ros-

Em alvenaria de tijolos, o edifício é composto de

si, autor do projeto, que também acompanhou

quatro corpos. O da fachada, onde se encontram

a moldagem em gesso dos atlantes da fachada,

o vestíbulo, o salão de entrada, escadaria nobre;

feita na Itália. De arenito de Ipanema, eles fo-

o central, onde se situa a sala de espetáculos; o

ram esculpidos em São Paulo, assim como os

1
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C4

2

acessórios de granito róseo e as colunas do
mesmo material, cujas bases e capitéis de bronze foram fundidos no Liceu de Artes e Ofícios.
As esculturas das portadas dos corpos salientes,
onde se localizam balcões apoiados em arcos,
e no ático, representam a dança, a música, o
canto e a poesia. Mascarões e medalhões com
o nome de grandes compositores contornam as
fachadas laterais e posterior.
A decoração das fachadas se completa com os
vitrais que se estendem para as áreas internas.

3

Parte deles veio de Stuttgart e outra foi executa-

importantes eventos, dos quais se destaca, por

da por Conrado Sorgenicht, em São Paulo; têm

sua importância cultural, a Semana de 22, du-

motivos florais e alegorias à música.

rante a qual intelectuais e artistas pretenderam

As pinturas internas, todas de inspiração clássi-

chamar a atenção para as formas de expressão

ca, são de Oscar Pereira da Silva, em colabora-

contemporânea de arte de matriz europeia,

ção com Pusello Moseli, Giuseppe Rangel e Se-

opondo assim um novo cosmopolitismo ao an-

bastião Sparapaim. A do centro do teto da sala

terior, expresso no edifício do Municipal.

de espetáculos representa a origem do teatro, e

O Teatro já foi objeto de obras de reforma e de res-

as laterais enaltecem a Música e a Dança. Escul-

tauro, sendo as obras mais recentes o restauro das

turas em mármore e bronze completam a deco-

fachadas, das pinturas internas e dos vitrais; e a mo-

ração interna do edifício concluído em 1911.

dernização do palco, realizadas pela Secretaria Mu-

O requintado Teatro Municipal foi cenário de

nicipal da Cultura entre 2008 e 2010. [APS; MR]

CONHEÇA TAMBÉM

Baixos do Viaduto do Chá, s/n0: Museu do Theatro Municipal de São Paulo, onde além de
exposições há arquivo e biblioteca especializada abertos ao público.
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EDIFÍCIO ALEXANDRE MACKENZIE

C5

Prédio da Light | Shopping Light
ENDEREÇO Rua Xavier de Toledo, 23
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO William Proctor Preston
CONSTRUÇÃO 1925-29 | 1939-41
USO ORIGINAL Serviço
USO ATUAL Serviço | comercial

1

No final do século XIX, o crescimento da cidade

tório Técnico Ramos de Azevedo e foi concluída

exigiu e atraiu investimentos estrangeiros para

em 1929; a segunda, correspondedo à expansão

a necessária constituição da infraestrutura que

da fachada da Rua Formosa, foi entregue a Seve-

garantiria a modernização e a continuidade da

ro & Villares e realizada entre 1939 e 1941.

expansão urbana. Nesse contexto, destacou-se

Com projeto do arquiteto norte-americano

a empresa de capital canadense The São Paulo

William Proctor Preston, o edifício é um dos raros

Tramway Light & Power Co., concessionária que

exemplos da arquitetura eclética norte-americana

monopolizou durante muitas décadas os serviços

no país. Com repertório neoclássico, a rigorosa

de fornecimento de energia e transporte público

simetria e composição geométrica se expressam

na cidade de São Paulo.

no conjunto de envasaduras demarcadas pelas li-

A importância e o poder da Light se expressam

nhas verticais das colunas e colunatas. O interior

no local definido para a sua nova sede, na área

tem um primoroso acabamento realizado pelo

nobre do centro, junto ao Teatro Municipal e ao

Liceu de Artes e Ofícios.

Viaduto do Chá, bem como na imponência do

Monumental, com fachadas voltadas para a Rua

edifício construído, que demandou a demolição

Formosa, o Viaduto do Chá e a Rua Xavier de

do famoso Teatro São José, projeto do arquiteto

Toledo, é um marco na paisagem e forma um

sueco Carlos Eckman. O terreno foi adquirido da

conjunto harmonioso com outras edificações na

família Prado, em 1923.

área do Vale do Anhangabaú.

O edifício Alexandre Mackenzie foi construído

Em 1999, o edifício foi transformado em um cen-

em duas fases: a primeira esteve a cargo do Escri-

tro de compras e serviços. [DS]
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LARGO DA MEMÓRIA

C6

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADual

Até meados do século XIX, o Largo e a Ladeira

central do Jardim Público, atual Parque da Luz.

da Memória desempenhavam o papel de porta

Ao inaugurar-se a São Paulo Railway, em 1867,

de entrada do núcleo urbano, uma vez que

a “porta de entrada” da cidade foi transferida

se situavam em uma convergência de caminhos

para a Estação da Luz, ditando o desapare-

que vinham de Sorocaba, Pinheiros, Anastácio,

cimento gradual de hospedarias, pousos de

Água Fria e outras localidades. O formato trian-

tropeiros, armazéns e ferreiros estabelecidos

gular do logradouro teria sido definido no co-

na Ladeira e imediações. Entre 1872 e 1875, o

meço do século XVIII. Em 1808, construiu-se um

chafariz foi retirado.

muro de arrimo entre o então Largo do Piques e

Em comemoração ao Centenário da Independên-

a atual Rua Coronel Xavier de Toledo.

cia, em 1922, no então Largo da Memória, foi

Com base em projeto do engenheiro militar

instalado um pórtico com painel de azulejos, um

Daniel Pedro Müller, o arrimo foi reconstruído

chafariz e escadarias em estilo neocolonial, pro-

em 1814, acompanhando obras na Estrada do

jetados por Victor Dubugras e José Wasth Rodri-

Piques, hoje Rua da Consolação. Na mesma

gues. Nos azulejos está reproduzida a imagem do

ocasião, instalaram-se no Largo um obelisco e

antigo chafariz. A intervenção acentuou o caráter

um chafariz. O obelisco, conhecido então por

do largo como “lugar de memória” e recuperou

“Pirâmide do Piques”, foi edificado pelo mestre

sua função de passagem, lugar de parada, encon-

pedreiro Vicente Gomes Pereira, o Mestre Vi-

tro e contemplação. Todo o Largo foi transforma-

centinho “à memória do zelo do bem público”,

do em monumento, ou em um monumento ao

demonstrado pelo triunvirato que governara São

velho obelisco, que se destaca no conjunto.

Paulo e executara aquelas e outras benfeitorias.

Na década de 1970, a construção de um dos

Em ponto mais baixo que o obelisco, o chafariz

acessos à estação Anhangabaú do metrô e, em

servia de bebedouro às tropas de animais que che-

1996, a instalação de um terminal de ônibus na

gavam e partiam da cidade. A água captada no

Praça das Bandeiras trouxeram mudanças signi-

Tanque Reúno, próximo à atual Praça da Bandeira,

ficativas no entorno do Largo e em seu próprio

passava pelo Piques e continuava rumo ao lago

desenho. [FA]

1
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D
AVENIDA SÃO JOÃO

Os caminhos foram essenciais para que a Vila de

Elíseos e da Barra Funda. Ao longo desse traçado

São Paulo cumprisse a função de posto avança-

surgirão praças, largos, monumentos, edifícios

do para a ocupação do interior da colônia. Um

residenciais e comerciais, formando um rico con-

desses caminhos ligava o núcleo original da Vila

junto arquitetônico com influências ecléticas.

à Região Oeste; iniciava-se no topo da íngreme

Nas décadas de 1930 e 1940, com as intervenções

Ladeira do Acu e cruzava o Ribeirão Anhangabaú

urbanísticas realizadas no novo centro da cidade,

por uma ponte, no rumo do Rio Tietê, atraves-

esse se consolida como área de comércio e lazer,

sando-o em direção à Freguesia do Ó, de onde

dinâmica e sofisticada, na qual as avenidas Ipiran-

rumava para um dos “sertões” a desbravar.

ga e São João se destacaram por concentrarem

A partir de 1865, o trecho inicial desse caminho pas-

cinemas e outras atividades de lazer e turismo.

sa a se chamar Ladeira de São João. A importância

Na medida em que a modernização da Avenida

dessa via ampliou-se na segunda metade do sécu-

São João se expandia em direção à Barra Fun-

lo XIX, quando a construção do primeiro Viaduto

da, o repertório formal das construções passou a

do Chá e a instalação da ferrovia deram impulso

expressar experiências pioneiras de utilização da

à urbanização da Cidade Nova, no lado oeste do

arquitetura moderna e do art déco em grandes

Anhangabaú.

edifícios. Hoje, muitos desses são de difícil obser-

No início do século XX, associando-se à urbaniza-

vação, em virtude da construção do Elevado

ção do Vale do Anhangabaú, o trecho inicial da São

Costa e Silva, via expressa inaugurada em 1971,

João foi alargado e construíram-se ali edifícios ecléti-

também denominada Minhocão.

cos de uso diversificado, além do imponente prédio

Ao longo do eixo da Avenida São João se pode

dos Correios e Telégrafos, na Praça do Correio.

observar no topo da antiga ladeira do Acu, hoje

Consolidava-se assim a importância da via como

Praça Antonio Prado, o Edifício Altino Arantes, um

eixo urbano de usos diversificados. Pouco a pou-

dos referenciais arquitetônicos e simbólicos mais

co, a avenida será alargada e prosseguirá para oes-

relevantes da “cidade que mais cresce no mun-

te em direção à região do Arouche, de Campos

do”, da “cidade que não pode parar”... [WP]

CONHEÇA TAMBÉM

Rua Conselheiro Crispiniano no 352, o edifício do Cine Marrocos.
Rua D. José de Barros no 352, o edifício do Cine D. José.
Largo do Arouche: aberto em 1811; ali se encontram tradicional mercado de flores, a
escultura Depois do banho (Victor Brecheret) e bustos de escritores e ex-acadêmicos instalados
a partir de 1941 pela Academia Paulista de Letras.
Praça Júlio Mesquita: aberta no início do século XX, é circundada por um conjunto de
edifícios ecléticos, hotéis e residenciais, que à época representavam uma nova forma de
morar no Centro da cidade. Em 1927 ali foi implantada a Fonte Monumental, primeira obra
elaborada por uma mulher, Nicolina Vaz Pinto de Couto, para espaços públicos.
Praça Marechal Deodoro: circundada por edifícios de apartamentos, de diversas tendências
arquitetônicas, sobretudo modernas, entre os quais, no no 60, o Edifício Pirineus, um importante
exemplar art déco. Ali estão instaladas a escultura em homenagem a Luiz Pereira Barreto
(Galileo Emendabili); e o Índio e o tamanduá (Ricardo Cipicchia).
Avenida São João: entre edifícios representativos de diversas fases do desenvolvimento de
São Paulo, abrigaram famosos cinemas: no 407, Art-Palácio; no 437, Olido; no 791, Metro.
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EDIFÍCIO ALTINO ARANTES

D1

EDIFÍCIO DO Banco do Estado de São Paulo | BanespãO
ENDEREÇO Rua João Brícola, 24
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Plínio B. do Amaral | Camargo & Mesquita
CONSTRUÇÃO 1939-46
USO ORIGINAL Financeiro
USO ATUAL Financeiro

Fundado em 1926, como fruto da reorganização do Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola
do Estado de São Paulo, o Banco do Estado de
São Paulo (Banespa) adquiriu um terreno em
frente ao Teatro Municipal, ali construindo um
edifício para sua sede, que não chegou a ser
ocupado em razão de sua distância do centro
financeiro da cidade.
Em troca de uma propriedade que possuía na
Rua João Brícola, a Santa Casa de Misericórdia
passou a ser a nova proprietária do edifício, vindo a alugá-lo posteriormente para a loja de departamentos Mappin Stores. O Banco negociou
mais três imóveis vizinhos na Rua Boa Vista e,
após a demolição dos quatro, estava configurada a área aonde viria a ser erguido o Edifício Altino Arantes. A pedra fundamental foi lançada
em junho de 1939 e, já em setembro, as obras
foram iniciadas, sendo concluídas em 1946.
Resultante de concurso de projeto de arquitetura, vencido por Plínio Botelho do Amaral, o
projeto sofreu algumas modificações, como a
reformulação da fachada e o acréscimo de novos andares e da torre. Com 161,22 m de altu-

1

ra e 17.951,00 m2 de área construída, com 35

inspirado no ícone do art déco nova-iorquino,

pavimentos voltados para a Rua João Brícola e

Empire State Building, passou a ser identificado

16, para a Rua Boa Vista, o imponente edifício,

carinhosamente como “Banespão”, caracterizando-se, até hoje, como o grande marco referencial urbano da região central da cidade. Por
sua localização privilegiada, na articulação da
área do “Triângulo” com o eixo da Avenida São
João, transformou-se no principal cartão postal
da metrópole moderna paulistana, que se consolidava no final da década de 1940. Uma visita ao
terraço no topo do edifício permite a apreciação

2

da cidade em um raio de 40 km. [VC]
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EDIFÍCIO MARTINELLI

D2

ENDEREÇO Avenida São João, 35
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO William Fillinger | Giuseppe Martinelli
CONSTRUÇÃO 1925-29
USO ORIGINAL Residencial | comercial e/ou serviço
USO ATUAL Serviço da adm., serviço | comercial

No início do século XX, os edifícios em altura

Da sacada do edifício, situado em um ponto alto

começavam a pontuar a paisagem urbana; uma

do Centro, ainda é possível ter-se uma bela vista

parte significativa da população da cidade era

da cidade, especialmente para oeste. Com fa-

de imigrantes italianos. Entre esses, Giusep-

chadas para três vias públicas e lojas no térreo, o

pe Martinelli, proprietário de uma empresa de

Martinelli teve uso misto. A entrada da Rua Libe-

transporte marítimo internacional, que investiu

ro Badaró dava acesso à ala residencial; a da São

no setor imobiliário, em plena expansão. A ele

Bento, aos escritórios; e a da Avenida São João,

se deve a idealização do Edifício Martinelli que

ao Hotel São Bento e a dois famosos salões de

inaugurou uma nova etapa de verticalização na

bilhar, o Verde e o Mourisco. Aí esteve instalado

cidade e, durante muitos anos, foi o mais alto

o Cine Rosário, inaugurado em 1929, juntamente

da América do Sul.

com o prédio.

Ao projeto inicial, de 14 andares, foram acres-

Em 1975, escritórios e parte das Secretarias Muni-

cidos outros, totalizando 25 pavimentos, o que

cipais se instalaram no Martinelli, já restaurado.

exigiu negociações junto à Diretoria de Obras da

Em 1946, o “pai dos arranha-céus” ou “prédio

Prefeitura de São Paulo. Martinelli não se deu

cor-de-rosa”, como chamado pela população,

por vencido e construiu na cobertura um pala-

perdera o título de mais alto prédio para o Edifí-

cete de cinco andares para sua residência; dessa

cio Altino Arantes. [APS]

forma, o prédio de estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos chegou aos sonhados
30 andares. Para provar à parcela de paulistanos
que duvidavam da possibilidade de um prédio
com tais proporções se manter em pé, Martinelli
e sua família se mudaram para o palacete.
O arranha-céu era mesmo um edifício seguro.
Majestoso e colossal, com acabamentos em mármore Carrara, adornado com espelhos e peças
metálicas importados, o edifício era a imagem
da força e da riqueza de São Paulo. Em 1929, os
efeitos da queda da Bolsa de Nova York atingiriam o empreendimento. O prédio, concebido
para abrigar a fina sociedade paulistana, não foi
ocupado como se previa, e o Conde Martinelli o
vendeu para o Istituto Nazionale di Credito per il
Lavoro Italiano All’Estero. Por ocasião da Segunda
Guerra Mundial, o Martinelli foi confiscado pelo
governo brasileiro e, depois, vendido em leilão.

1
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EDIFÍCIO DO CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO
E MUSICAL DE SÃO PAULO

D3

ENDEREÇO Avenida São João, 269
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Guilherme Von Eÿe
CONSTRUÇÃO 1895-98
USO ORIGINAL cultural
USO ATUAL cultural

Projetado inicialmente para ser uma sala de espetáculos, em endereço que adquiria importância
na cidade nova que se estendia a oeste da colina
central, o edifício do empreendedor Frederico
Joaquim teve seu uso alterado logo após a construção, em 1896, tendo aí funcionado, por dez
anos, o Joachim´s Hotel.
Em 1909, o imóvel foi adquirido pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. No
contexto da efervescência cultural que então
despontava na cidade, a instituição foi criada
em 1906 por João Gomes de Araújo e Pedro
Augusto Gomes Cardim, com base no modelo
francês do Conservatório de Paris, e destinava-se
ao ensino da música erudita e das artes dramáticas. Entre seus professores se destacaram Mário
de Andrade e Samuel Arcanjo dos Santos, e o
Conservatório exerceu papel importante no desenvolvimento da cultura urbana das primeiras
2

décadas do século XX.
Com dois pavimentos e um porão elevado, o

públicos. Arrematada por platibanda, a compo-

edifício tem fachada com linguagem neoclássi-

sição se completa com grupo de esculturas ale-

ca, elegantemente proporcionada, sendo repre-

góricas na parte superior.

sentante do gosto da época pelo vocabulário

No amplo hall do térreo, com esbeltas colunas

clássico, sobretudo na arquitetura de edifícios

de ferro, o desenho do forro de estuque remete aos tetos de vigas de madeira dos palácios
italianos do Renascimento. No primeiro andar,
o salão de grandes dimensões, destinado a concertos e decorado com ornamentos de gesso
que reproduzem pilastras jônicas e tímpanos
renascentistas, tem um palco ladeado por pilastras e decorado com motivos musicais.
Atualmente restaurado, o edifício integra o complexo cultural da Praça das Artes, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, para atividades de

1

música de câmara do Teatro Municipal. [AOT]
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EDIFÍCIOS DOS HOTÉIS CENTRAL E BRITÂNIA

D4 | D5

ENDEREÇO Avenida São João, 284 a 304
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Escr. Técnico Ramos de Azevedo
CONSTRUÇÃO 1916, CENTRAL | 1918, BRITÂNIA
USO ORIGINAL Hospedagem
USO ATUAL Especial - Largo

O edifício no qual esteve instalado o Hotel Cen-

composição construtiva e arquitetônica. O proje-

tral foi construído em 1916, empreendimento do

to original do Hotel Central, de 1915, previa qua-

fazendeiro Antonio de Pádua Salles que investiu

tro andares arrematados por platibanda, tendo

na construção civil para obtenção de renda me-

sido ampliado em 1916 com um quinto pavimen-

diante a cobrança de aluguel, no momento em

to em mansarda, elemento afrancesado acrescido

que o setor imobiliário passava a ser visto como o

à sua arquitetura eclética. Permanece até hoje, em

mais seguro e lucrativo dos investimentos.

um interior já alterado; o elevador é considerado

Em 1918, foi alugado para o dono de uma pen-

um dos primeiros, senão o primeiro, instalados em

são na Praça da Sé, que instalou no edifício um

um hotel na cidade.

hotel que receberia o nome de Central, até o

Atualmente com comércios no térreo, o Britânia foi

seu fechamento em 2007.

adaptado para residência, enquanto o Central en-

Instalado na nova Avenida São João, então alarga-

contra-se sem uso, aguardando sua requalificação.

da, e seguindo a recente normativa que estabelecia

Os dois edifícios integram harmoniosamente

para aquela área o gabarito mínimo em três anda-

o conjunto das cinco edificações ecléticas que

res, o Hotel Central e o seu vizinho, o Hotel Britâ-

se estendem dos Correios, na esquina entre a

nia, destacavam-se sobre o casario ainda existente.

Avenida São João e o Vale do Anhangabaú, até

O Hotel Britânia, construído dois anos após o

o Largo do Paissandu, configurando uma excep-

Central, foi idealizado como um conjunto com o

cional situação de permanência urbana ao lon-

primeiro hotel, guardando a mesma concepção e

go de quase cem anos de existência. [AOT]

1
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IGREJA DE NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS
ENDEREÇO Largo do Paissandu, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1904-06
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

1

2

No Brasil, as primeiras irmandades de Nossa

do movimento abolicionista, a Igreja do Rosário

Senhora do Rosário datam do século XVI. A de

se tornou lugar de reuniões e resistência. Muitos

São Paulo, constituída por negros e denomina-

escravos foram alforriados com as arrecadações

da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos

promovidas entre os membros da irmandade.

Homens Pretos, foi criada em 1711.
A primeira igreja dessa Irmandade, situada na
atual Praça Antônio Prado, foi construída com
doações dos irmãos, os malungos; concluída por
volta de 1737, foi demolida em 1911, quando
da reurbanização do então Largo do Rosário durante a gestão do prefeito Antônio Prado.
Para o largo se estendiam as festas religiosas e
profanas. Na festa da padroeira, aí se realizavam
reisados e congadas, práticas que fortaleciam os
laços de solidariedade entre os negros e brancos
pobres. A partir de 1870, com a intensificação

3
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D6

4

Entre 1904 e 1905, uma nova Igreja, de carac-

pelos devotos. Nessa procissão também se faz

terística neorromânica, foi construída no Largo

menção simbólica aos antigos reisados e conga-

do Paissandu. No interior decorado com pintu-

das dançados nas festas do Largo do Rosário.

ras há talhas e imagens do antigo templo. No

Ao significado do Largo do Paissandu para a co-

subsolo se realizam as reuniões da irmandade. A

munidade afrodescendente de São Paulo soma-

tradição de religiosidade continua expressa nas

se outro, o de lugar de apresentações circenses

cerimônias da Festa do Rosário, realizada no pri-

e de encontro de artistas, hoje celebrado com

meiro domingo do mês de outubro, quando se

o Centro de Memória do Circo, da Secreta-

dá a coroação da padroeira e sua imagem per-

ria Municipal de Cultura, instalado no Edifício

corre o centro em andor carregado nos ombros

Olido. [MMA]

OBRA ESCULTÓRICA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

MÃE PRETA
Em 1955, Mãe Preta, escultura de autoria de Julio
Guerra, foi implantada no Largo Paissandu, espaço de grande significado para a comunidade afrobrasileira. Em bronze sobre pedestal de granito,
homenageia a ama de leite.
ÁREA D 87
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Em parte pelas dificuldades de acesso, até mea-

entre o Viaduto do Chá e a Praça da República

dos do século XIX, as terras a oeste do Vale do

era residencial; a área ganhou impulso na década

Anhangabaú estiveram ocupadas por proprie-

de 1910 com a construção do Teatro Municipal.

dades rurais e alguns arruamentos e pequenas

Na década seguinte, foi permitida a instalação do

povoações em torno dos caminhos que iam

comércio de luxo nas imediações do Teatro e, no

para Jundiaí e para o Norte.

final dos anos 1930, a maior loja de departamen-

No decorrer da década de 1890, uma ampla

tos da cidade, o Mappin, se transferiu para a Praça

região começou a ser urbanizada e deu origem

Ramos de Azevedo, o que se tornou um marco da

à “cidade nova” e a diversos bairros, como Vila

afirmação desse lado do Vale como área de co-

Buarque, Higienópolis e Campos Elíseos. A inau-

mércio diferenciada. Gradativamente, as residên-

guração do primeiro Viaduto do Chá, em 1892,

cias foram substituídas. Na década de 1940, com

foi um fator decisivo para a extensão da cidade

ruas retas e largas e edifícios de porte, muitos dos

na direção oeste, até o espigão da Paulista.

quais destinados a serviços e construídos segundo

O Viaduto do Chá também facilitaria o acesso

tendências recentes da arquitetura, a área passou

e a ocupação da área mais próxima ao Vale do

a representar o urbanismo moderno, orientada

Anhangabaú, o Morro do Chá. Embora ali já

por padrões norte-americanos e pelo uso de au-

houvesse arruamentos, como a Rua Formosa,

tomóveis. A partir dos anos 1950, outros edifícios

de 1855, o loteamento da Chácara do Chá se

ali cons-truídos, como o Copan e o Itália, se torna-

iniciou cerca de vinte anos depois, quando a

ram ícones da fase de metropolização da cidade.

Praça da República e algumas ruas no entorno

Na década de 1970, a implantação do metrô

do Largo do Arouche, por exemplo, a Vitória e a

possibilitou estabelecer restrições à circulação de

Aurora, estavam parcialmente construídas.

carros na região. Várias ruas tornaram-se calça-

Inicialmente, o bairro formado no loteamento

dões, áreas exclusivamente de pedestres. [MR]
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PRAÇA DA REPÚBLICA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

Situada a oeste do núcleo original da cidade, a

projeto privilegiava a contemplação e a recria-

Praça da República recebeu denominações reve-

ção de um ambiente natural por meio da vege-

ladoras dos usos e significados por ela assumi-

tação de porte, que incluiu espécies exóticas, la-

dos: o militar, até 1817, quando se chamou Pra-

gos, tanques, pontes e coreto distribuídos entre

ça da Legião, e depois, dos Milicianos; de lazer,

caminhos sinuosos e assimétricos. Refletindo os

quando Praça dos Curros, nome que em 1865

ideais de embelezamento e salubridade então

foi alterado para Largo 7 de Abril, em alusão à

buscados pelos dirigentes da cidade, a Praça

Abdicação do imperador D. Pedro I; e, em 1889,

se tornou um lugar de sociabilidade; durante a

Praça da República, em homenagem ao regime

década de 1940, os filatelistas a tornaram um

recém-instalado no país.

lugar de encontro e permuta de peças de suas

A partir de 1894, começou-se a cogitar a reali-

coleções. A partir do final da década de 1930,

zação de melhoramentos que compusessem um

nas ruas que contornam a Praça começaram a

entorno condizente com o majestoso edifício

ser construídos prédios com características ar-

da Escola Normal, ali recém-instalado. A Praça,

quitetônicas variadas que tornaram única essa

porém, continuaria um espaço aberto, sem pai-

área da cidade.

sagismo, apenas rodeado de árvores, até o início

A essência do projeto original ainda se mantém,

do século XX, quando incluída entre as áreas que

embora com algumas adaptações. Em 1941,

seriam ajardinadas durante a gestão de Antonio

a abertura da Avenida Ipiranga reduziu a área

Prado na Prefeitura de São Paulo.

ajardinada, e em 1978, a instalação de uma das

Uma proposta apresentada pelo engenheiro De

estações da linha do metrô criou uma esplanada

Sirico, em 1901, seria preterida. Pouco depois,

no eixo da Rua 7 de Abril. A partir de então,

em 1902, outra, de autoria de Tommaso Gau-

nesse espaço se concentrou a feira de artesana-

dencio Bezzi, começou a ser executada, e foi

to, que desde a década de 1960 espalhava-se

concluída em 1904. De inspiração romântica, o

no entorno da Praça. [MR]
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EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
CAETANO DE CAMPOS

E1

ENDEREÇO Praça da República, 54
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO ESCRITÓRIO TÉCNICO ramos de Azevedo
CONSTRUÇÃO 1890-94
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1

2

um acrescido em 1930, e também teve ampliadas alas perpendiculares à fachada. As marcas
horizontais no revestimento são características
do período, assim como as janelas de arco curvo, o porão e o telhado oculto por platibandas.
A composição é simétrica e alongada, com
três corpos que se organizam com um acesso
centralizado. As salas estão dispostas ao longo
de um dos lados de corredores que se voltam
3

para um espaço aberto e claro; há um auditó-

Inaugurada em 1894, a Escola Caetano de Cam-

rio semicircular no pavimento térreo. O Jardim

pos, antes Escola Normal, é um marco simbólico

de Infância, construção também simétrica, com

da ênfase dada à educação elementar pública

cúpula elevada no saguão central, e telhados

durante o primeiro período republicano, quan-

com beirais, tinha um aspecto menos sóbrio;

do a escola era então entendida como lugar de

estava situado próximo da Avenida São Luís e

ensino e de formação de cidadãos, de acordo

já foi demolido.

com o ideário republicano. Nessa perspectiva,

Em 1975, a Caetano de Campos sobreviveu à de-

a formação de professores assumiu grande im-

molição pretendida pela empresa construtora do

portância. A denominação Caetano de Campos

metrô. Tornou-se assim o símbolo da valorização

homenageia o médico e educador brasileiro

da arquitetura e da educação republicanas e em-

que em 1890 começou a reorganizar o ensino

blema da mobilização de cidadãos pela preserva-

em São Paulo segundo métodos modernos que

ção do patrimônio cultural em São Paulo.

também seriam aplicados na Escola Normal.

Em 1978, a escola foi transferida e, em 1979,

O projeto do edifício fundiu elementos formais

no edifício passou a funcionar a Secretaria da

da linguagem clássica e da composição racional

Educação do Estado de São Paulo, após obras

do espaço. O prédio hoje tem três pavimentos,

de reforma e restauro. [SFSW]
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EDIFÍCIO ESTHER

E2

ENDEREÇO Praça da República, 64
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Álvaro Vital Brasil | Adhemar Marinho
CONSTRUÇÃO 1938
USO ORIGINAL Residencial com comercial e/ou serviço
USO ATUAL Serviço, residencial e comercial

Álvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho, autores
do projeto do Edifício Esther, venceram um concurso fechado realizado por Paulo de Almeida
Nogueira, cuja família era proprietária da Usina
Açucareira Esther, fundada em 1898.
No Edifício Esther fundiram-se diversos ideais
de modernidade: o dos arquitetos, autores do
projeto que, integrantes da “escola carioca” do
Movimento Moderno de arquitetura, utilizaram
preceitos racionalistas nesse projeto pioneiro
em São Paulo; o do proprietário, cuja iniciativa
de construção de um edifício para sede da Usina
expressava a avançada postura administrativa
por ele adotada; e o de parte da elite paulistana,
que pretendia alçar São Paulo à dinâmica das
cidades norte-americanas.
Prevista no projeto, foi aberta a atual Rua Gabus
Mendes, que, unindo as ruas 7 de Abril e Basílio da
Gama, atendia à circulação e à melhor insolação
e iluminação dos dois edifícios que compuseram o
empreendimento, o Esther e o Arthur Nogueira; o
subleito da via foi aproveitado para garagem.
Além do escritório da Usina, o projeto incluiu
unidades de aluguel para comércio, serviços e
moradia. De grandes dimensões e calcado em
princípios racionalistas, incluía estrutura de con-

1

creto armado, planta livre, colunas de secção

Inaugurado em 1938 e administrado de forma

circular, teto-jardim e pavimento térreo sobre

racional por uma empresa especialmente criada,

pilotis, formando uma galeria cujo acesso se faz

a manutenção do edifício era impecável. Mora-

pelas três ruas.

dia de artistas e intelectuais, o Esther construiu

A fachada do edifício tem linhas ininterruptas

uma imagem positiva das habitações verticais,

de esquadrias e volumes que avançam nos pla-

então não bem aceitas pelos segmentos médios

nos laterais, onde se situam as escadas; não há

da população urbana. Em pouco tempo, tor-

ornamentações, o que favorece a clareza das

nou-se uma referência no Centro Novo, à época

formas geométricas do projeto e ressalta sua

a área mais representativa dos padrões urbanos

pureza estética.

modernos na cidade de São Paulo. [IRA; MR]
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AVENIDA IPIRANGA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

O prolongamento e ampliação da Avenida Ipi-

prolongadas, compôs o modelo desejado para a

ranga se fez no contexto da reestruturação viá-

nova configuração urbanística da cidade, com

ria da cidade de São Paulo prevista no Plano de

espaços diferenciados, cenários para uma vida

Avenidas organizado por Prestes Maia em 1930,

cosmopolita, na qual o entretenimento teve um

a pedido do prefeito Pires do Rio, que seria apli-

papel significativo.

cado parcialmente entre 1938 e 1945.

Daí a concentração de hotéis, restaurantes e ci-

Em linhas gerais, pretendia-se criar a cidade

nemas na área que acabou por ser conhecida

moderna, adequada ao transporte por automó-

como Cinelândia, que nas décadas de 1940 e

veis e ao uso do transporte individual, por meio

1950 foi a imagem do progresso da cidade e

da estruturação de uma malha viária que con-

símbolo da troca do modelo de vida urbana eu-

jugava três anéis em torno do centro com vias

ropeu para o norte-americano. Não por acaso,

radiais e diametrais que cortariam a cidade em

um dos primeiros edifícios a seguir os padrões

todos os quadrantes.

de construção estabelecidos para a Avenida Ipi-

A Ipiranga, originalmente uma rua aberta em

ranga foi o do Hotel Excelsior, inaugurado em

1865, localiza-se em uma área para a qual, a

1943, no térreo do qual foi instalado o magní-

partir das intervenções do Plano de Avenidas,

fico Cine Ipiranga.

se criaram novos padrões de ocupação. Um de-

A partir do final da década de 1950, a trans-

creto-lei datado de 1940 determinou o prolon-

ferência de inúmeras atividades do centro para

gamento que alcançaria a Rua da Consolação

outras áreas da cidade carreou a preferência do

e os padrões construtivos para os edifícios que

público para as novas salas construídas na área

ali viessem a ser erguidos; as normas definidas

da Avenida Paulista. Esse quadro vem sendo re-

favoreciam a verticalização de maneira até en-

vertido nos últimos anos e inclui a reabertura de

tão inédita.

antigos cinemas de rua no centro. Assim, a es-

A Ipiranga, com as demais avenidas radiais loca-

quina mais famosa da cidade, Ipiranga com São

lizadas na área, a São Luís e a São João, também

João, voltou a ser um ponto de encontro. [MR]

CONHEÇA TAMBÉM

Avenida Ipiranga: no 757, Cine Marabá, recentemente restaurado.
Rua Sete de Abril no 381, o edifício do Cine Coral.
Rua Major Sertório no 82-110, edifício de escritórios projetado por Oswaldo Arthur Bratke,
no início da década de 1950.
Rua Araújo no 204-16, edifício de escritórios projetado por Oswaldo Arthur Bratke, no
início da década de 1960.
Rua Araújo no 165, edifício de 1942, originalmente residencial, projetado por Oswaldo
Arthur Bratke.
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CINELÂNDIA
Na cidade de São Paulo, a partir da década de

tudo, no entorno da Avenida São João, onde

1930, o cinema se firmou como um programa

também se concentrava o novo comércio ele-

arquitetônico autônomo, com necessidades e

gante, e logo a região ficou conhecida como

características próprias. O hábito de ir ao cinema

“Cinelândia Paulista”.

também se cristalizou como importante forma de

Na maioria, esses novos cinemas possuíam pro-

lazer na cidade, permitindo que maiores investi-

jetos bastante funcionais, alguns filiados ao Mo-

mentos fossem feitos nos espaços de exibição.

vimento Moderno, outros possuíam decorações

Nota-se um abandono da forma teatral tradicional

fantasiosas, mas a maioria deles seguia o estilo

e a inserção de novos conceitos arquitetônicos e

art déco, em suas variadas vertentes.

novas tecnologias. Assim surgiram os “palácios do

Foram alguns dos mais importantes cinemas da

cinema”, salas de grande expressividade arquite-

Cinelândia: Cine Art Palácio (1936); Cine Metro

tônica e que se destacavam na paisagem urbana

(1938); Cine Bandeirantes (1939); Cine Ipiranga

como ícones de um ideal de cosmopolitismo.

(1943); Cine Marabá (1945); Cine Marrocos (1951);

Essas salas de cinemas se localizavam, sobre-

Cine Paissandu (1958); Cine Olido (1957). [LMAO]
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CINE IPIRANGA E HOTEL EXCELSIOR

E3

ENDEREÇO Avenida Ipiranga, 770 a 786
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | ESTADUAL
PROJETO Rino Levi
CONSTRUÇÃO 1941-43
USO ORIGINAL Cultural | hospedagem
USO ATUAL Sem uso (Cine) | hospedagem

A poucos metros do cruzamento das avenidas Ipiranga com São João, o Edifício do Hotel Excelsior
é o resultado da aplicação das normas estabelecidas no decreto-lei que, em 1940, regulamentou
as construções da Avenida Ipiranga, recém-criada
pelo prefeito Prestes Maia. Dois blocos sobrepostos: o primeiro, com doze andares, foi construído
no alinhamento da rua com aproximadamente
39 metros, altura mínima estabelecida pelo decreto; o segundo, com mais onze, obedece aos
“recuos mínimos fixados em relação a cada uma
das linhas limítrofes do terreno”.
A rígida geometria do primeiro bloco contém, ao
nível da rua, o alto pórtico que unifica os ingressos para os saguões do hotel e do cinema, encimado pela marquise outrora suporte da programação dos filmes. A grelha de concreto e vidro e
as janelas-balcão marcam os andares destinados
ao restaurante e ao salão de eventos, pontuados
1

lateralmente pelos suportes cilíndricos dos letreiros indicativos do hotel e do cinema.

las. Em contraste com essa diversidade de trata-

Os seis andares restantes correspondem às varan-

mento do primeiro bloco, observa-se a repetição

das dos quartos do hotel, hoje vedados por jane-

monótona das janelas dos quartos do segundo
bloco, rompidas somente pelas aberturas da varanda da sala de convenções do último andar.
Para atender o programa de uma sala de cinema com capacidade para 1.936 espectadores,
o arquiteto optou por construir a plateia inteiramente elevada do solo, liberando todo o piso
térreo ao hall das bilheterias, às salas de espera
e à sofisticada circulação de acesso que prevê
entrada e saída independentes de público, aos
dois níveis do balcão e à plateia.
Depois de, na década de 1970, ser dividido em
duas salas, em 2005, o Cine Ipiranga encerrou

2

suas atividades. [PSBN]
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EDIFÍCIO ITÁLIA

E4

ENDEREÇO Avenida São Luiz, 30 a 72
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Adolf Franz Heep
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Serviço | comercial
USO ATUAL Serviço | comercial

A construção do Edifício Itália foi iniciativa do

O edifício comporta ainda um teatro e, na co-

Circolo Italiano de San Paolo, entidade fundada

bertura, desde 1967, uma estrutura de ferro

em 1911, cuja sede se situava no mesmo terre-

e cortinas de vidro, projeto do arquiteto Paulo

no onde seria erguida a torre.

Mendes da Rocha, onde se instalou um restau-

O projeto foi selecionado em um concurso in-

rante. Daí é possível fruir uma excelente vista da

ternacional realizado em 1953, momento de

metrópole paulistana. [MR]

grande verticalização do centro. A proposta
apresentada pela Imobiliária Incorporadora Otto
Meimberg S. A., de autoria de Franz Heep, em
colaboração com Ivan Castaldi e Herman José
Weinberg, foi vencedora.
Pretendia-se que esse fosse o maior arranha-céu
de São Paulo. Com 45 andares para uso comercial
e de serviços, sua altura fugia àquela permitida na
legislação municipal; porém, o fato de o terreno
ocupar a esquina das avenidas São Luiz e Ipiranga,
com abertura para a Praça da República, possibilitou o uso de um artifício legal, tomar-se como gabarito a diagonal do cruzamento viário. Isso permitiu manter a monumentalidade prevista e impôs
soluções projetuais que se mostrariam inovadoras,
especialmente em relação ao aproveitamento do
terreno irregular, em forma de losango.
Inaugurado em 1965, o Edifício Itália tem estrutura de concreto armado e compõe-se de embasamento, um bloco horizontal, uma torre vertical
e duas alas laterais menores. A seção da torre é
ovalada e se inicia no quarto andar do edifício. No
pavimento térreo há uma galeria para uso comercial que constitui uma ligação entre as avenidas
que limitam o lote e se organiza ao redor dos
halls dos elevadores do Circolo, instituição essa
que ocupa três pavimentos desse edifício, que,
por sua vez, tornou-se um marco na paisagem
paulistana e remete à importância da presença
italiana em São Paulo.

1
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EDIFÍCIO COPAN

E5

ENDEREÇO Avenida Ipiranga, 200
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Oscar Niemeyer
CONSTRUÇÃO 1952-66
USO ORIGINAL Residencial | comercial e/ou serviço
USO ATUAL Serviço, residencial | comercial

O Edifício Copan, ícone de uma cidade em vias
de modernização que se verticalizou intensamente a partir dos anos 1950, ainda é considerado a maior estrutura de concreto armado do
país, para edifício residencial. Foi encomendado
ao arquiteto Oscar Niemeyer pela Companhia
Pan-Americana de Hotéis e Turismo – daí seu
nome Co-pan –, que queria construir um complexo multifuncional inspirado no Rockfeller
Center em Nova York. O projeto original foi concluído por Niemeyer em 1951, com finalidade
residencial, hoteleira e comercial em dois blocos
ligados por uma marquise.
Iniciada em 1952, a obra foi interrompida várias vezes por problemas financeiros, até que,
em 1961, o Banco Bradesco comprou os direitos
de construção, descartou o projeto hoteleiro e
finalizou o prédio em 1966.
Nos anos 1950, com vários projetos em São Pau-

1

lo, Niemeyer montou um “escritório paulista”,

O complexo resultante é um arranha-céu com

chefiado pelo jovem arquiteto Carlos Lemos, que

115 metros de altura, distintos tipos de aparta-

concluiu o projeto dos apartamentos, por solicita-

mentos, e uma inconfundível volumetria em

ção do Banco, adaptando as unidades de quatro

formato de “S”. A monumental fachada para a

dormitórios, do projeto original, para kitchenettes

Avenida Ipiranga é constituída por faixas horizon-

e apartamentos de um dormitório.

tais de concreto armado, revestidas de pastilhas,
formando um brise-soleil curvilíneo que, além de
proteger do sol, confere um ar de leveza e movimento ao edifício. Hoje vivem nele mais de duas
mil pessoas em 1.116 apartamentos, e a galeria
comercial, com 72 lojas, é um local concorrido,
com restaurantes e serviços.
O edifício existente na frente do Copan, hoje ocupado por um banco, fazia parte da proposta original do conjunto e seria o hotel. Modificado, o
projeto do edifício foi desenvolvido por Carlos Le2

mos, que manteve a volumetria original. [FGVR]
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EDIFÍCIO DO SÃO PAULO HILTON HOTEL

E6

ENDEREÇO Avenida Ipiranga, 131 a 165
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Mário Bardelli
CONSTRUÇÃO 1971
USO ORIGINAL Hospedagem
USO ATUAL Administração pública

O edifício do Hotel Hilton foi idealizado para
marcar a paisagem do Centro da cidade com
seu corpo cilíndrico, de grande porte, com 22
andares, revestido em mármore e vidro, e apoiado sobre um embasamento de 10 andares que
ocupa todo o terreno.
O prédio se localiza na Avenida Ipiranga e
compõe, juntamente com os outros edifícios
curvilíneos, Copan e Itália, um dos conjuntos
de arranha-céus mais interessantes da cidade.
Inaugurado em 1971, foi o primeiro hotel internacional de luxo a instalar-se em São Paulo e um
dos mais importantes hotéis da cidade durante
um quarto de século.
O edifício possui, ainda, uma sala de espetáculos
no andar térreo com capacidade para 420 pessoas,
com entrada exclusiva pela via pública, bem como
uma grande área, de dois mil metros quadrados,
1

destinada originalmente ao uso comercial.
Em 2004, em razão do deslocamento das atividades financeiras do Centro, o Hilton transferiu-se para a região da Avenida Berrini. Em
2007, o edifício foi reformado, para se adaptar
às necessidades do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que hoje ocupa o edifício. Esse novo uso
justificou-se pelas boas condições do prédio e
pela revalorização da região central.
A fachada e o jardim do 10º andar, projetado
pelo renomado paisagista Burle Marx, foram totalmente preservados na reforma, assim como
os painéis do artista plástico uruguaio Carlos
Paéz Vilaró, no hall de entrada e nos salões do
1º andar. Também foram mantidos os restauran-

0

tes, nos 10º e 32º andares, este último envolto

Nos andares do embasamento do edifício foram

pelas janelas circulares que coroam o edifício e

dispostas as salas de reunião e de conferências e

de onde se tem uma vista privilegiada da cidade.

o setor administrativo do Tribunal. [FGVR]
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AVENIDA SÃO LUIZ
E PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

A origem da Rua de São Luiz, atual Avenida São

A variedade de usos formou um tecido urbano

Luiz, remonta ao final do século XIX, quando a

rico e complexo, multifuncional, que deu grande

chácara do Barão de Souza Queiroz foi dividida

vitalidade ao Centro Novo. Entre os edifícios resi-

entre membros da família, propiciando a forma-

denciais se destacam os construídos na década de

ção de um conjunto urbano harmonioso e com

1950, como o Edifício Louvre, projeto e constru-

grande qualidade paisagística e ambiental. A rua

ção de João Artacho Jurado, e o Edifício Conde

foi lugar de grandes palacetes até os anos 1920,

Sílvio Penteado. O conjunto dos edifícios Zarvos e

quando construída a Vila Normanda, de casas ge-

Ambassador, dos anos de 1960, fecham a aveni-

minadas, destinadas a aluguel e agrupadas sobre

da na confluência com a Rua da Consolação.

uma rua interior, o que era novidade na época.

Em 1959, o Conjunto Metropolitano – conhe-

Com a crise mundial de 1929, os palacetes co-

cido como Galeria Metrópole –, projeto de Sal-

meçaram a ser abandonados e, a partir de 1941,

vador Candia e Giancarlo Gasperini, se tornaria

a paisagem da rua se transformou radicalmente.

um dos pontos de referência da São Luiz; de uso

Alargada, tornou-se uma avenida incorporada

misto, combina uma torre de escritórios com ga-

às reformas viárias do Plano de Avenidas.

leria comercial, restaurantes, cinema (atualmen-

Com a verticalização da área central da cidade ini-

te desativado), e grandes jardins que dialogam

ciada logo após a Segunda Guerra, os palacetes

com o espaço verde da Praça Dom José Gaspar,

foram sendo substituídos por edifícios altos. Os

sobre a qual o complexo se debruça.

primeiros, os edifícios São Thomaz, Santa Virgília

Essa praça é o único espaço aberto remanescen-

e Santa Rita, iniciados em 1944, ocuparam três

te da chácara original; sua frondosa vegetação

grandes lotes incluindo o da esquina com a Ave-

se integra com a do canteiro central da avenida

nida Ipiranga e tinham uso misto, comércio e ha-

e define um espaço de sossego entre o Conjun-

bitação. O Edifício Roosevelt, de 1945, foi o pri-

to Metropolitano e a Biblioteca Municipal Mário

meiro destinado totalmente a escritórios; a esse

de Andrade, que fecha o percurso monumental

somou-se o Edifício Itália, concluído em 1966.

da Avenida São Luiz ao sul. [AOT]

CONHEÇA TAMBÉM

Rua Martins Fontes no 71, edifício moderno, inaugurado em 1954, projeto revisto por Franz
Heep no início de sua participação no escritório de Jaques Pilon. Inicialmente sede do jornal
O Estado de S. Paulo, da emissora do grupo, Rádio Eldorado, e de um hotel, o edifício inclui dois
importantes painéis: o interno, de autoria de Clovis Graciano, e o externo, de Di Cavalcanti.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MÁRIO DE ANDRADE

ENDEREÇO Rua da Consolação, 94
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO anteprojeto, Pilon & Matarazzo;
desenvolvimento, Departamento de Obras da PMSP
CONSTRUÇÃO 1938-42
USO ORIGINAL Cultural
USO ATUAL Cultural

A Biblioteca Municipal de São Paulo foi insti-

do arquiteto Jacques Pilon, para ser a sede da

tuída em 1925 e por dez anos ficou instalada

Biblioteca. Finalizado, em janeiro de 1942, foi

em um palacete situado na Rua 7 de Abril, nº

inaugurado pelo então prefeito Prestes Maia.

37. Tendo iniciado seu acervo com os volumes

O projeto original previa a construção de duas

da Biblioteca da Câmara Municipal, a nova ins-

torres, mas apenas uma foi executada, com 23

tituição viria a se consolidar na gestão de Fábio

pavimentos, destinada à guarda de acervo, sem

da Silva Prado, entre 1934 e 1938, sob influên-

acesso público.

cia do recém-criado Departamento de Cultura,

O bloco principal compreende porão, térreo e

então dirigido por Mário de Andrade.

mais três pavimentos. Internamente, merece

Em 1938, implantado no centro da Praça Dom

destaque a escadaria monumental interligando

José Gaspar, começou a ser construído o edi-

os pavimentos, localizada na grande área cir-

fício idealizado pelo seu diretor, o bibliófilo e

cular vazada, com altura de 17 metros e revesti-

escritor Rubens Borba de Moraes, com projeto

mentos de mármore.
A composição arquitetônica é resultante da sobreposição de volumes de geometria regular, elegantemente organizados entre si, conferindo um
certo ar de austeridade ao edifício, apresentando
alguns elementos ornamentais referenciados
na linguagem do art déco. A fachada principal
é marcada por um pórtico monumental com
seis grandes colunas de seção quadrada, de
forte efeito cenográfico, preocupação típica das
obras urbanas da gestão de Prestes Maia.
O edifício se destaca na paisagem em razão de
sua composição arquitetônica singular e localização privilegiada. A torre de livros vertical é o
grande contraponto da construção, cuja visualização é facilitada pela área livre circundante, a
Praça Dom José Gaspar, resultante de demolições
realizadas com a finalidade de dar destaque ao
edifício, situação essa reforçada pelas visuais permitidas pelas larguras da Avenida São Luiz, em
sua lateral, e Rua da Consolação, à frente.
No período entre 2007 e 2010, foi objeto de obras
de manutenção e modernização das instalações,

3

particularmente iluminação e logística. [VC]
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E7

1

OBRA ESCULTÓRICA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL

CAMÕES

Hispano-Americano de São Paulo à cidade de

A estátua do poeta português é de autoria de

São Paulo. De autoria de Rafael Galvez, foi fun-

José Cucé. Em bronze sobre um pedestal de al-

dida em bronze pela oficina Mettello Benedetti,

venaria revestido de granito, foi doada à cidade

em São Paulo, e implantada em 1947.

pela Casa de Portugal, entidade representativa
da comunidade portuguesa, e implantada em

DANTE

janeiro de 1942 na inauguração da biblioteca.

De autoria de Bruno Giorgi, a elegante estátua
foi executada na Itália, com mármore doado pelo

CERVANTES

governo daquele país e trazida para o Brasil sob

A estátua do escritor foi ofertada, no quarto cen-

os auspícios do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro.

tenário de sua morte, pelo Grêmio Dramático

Foi implantada em 1955.
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EDIFÍCIO DO INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL
IAB/SP

E8

ENDEREÇO Rua Bento Freitas, 306
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO R.L | R.C.C.; J.R., M.F. | G.C.; A.S., H.D. | Z.L.
CONSTRUÇÃO 1950
USO ORIGINAL Serviço | comercial
USO ATUAL Serviço | comercial

2

Mesmo com o recuo obrigatório dos dois últimos
andares, a volumetria do prédio se conserva pela
continuidade das lajes no mesmo alinhamento
dos pavimentos inferiores.
Durante muitos anos o subsolo do edifício acolheu
o Clube dos Artistas e Amigos da Arte, associação
de grande relevância para a cultura paulistana.
1

Além de sua importância arquitetônica, o edifício

Em 1947 foi realizado um concurso para constru-

incorporou, ao longo dos anos, obras de arte sin-

ção de uma sede própria para a seção paulista do

gulares, como o Mural de Antonio Bandeira, no

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). A comissão

hall de entrada, o mural/montagem de Ubirajara

julgadora constituída por Oscar Niemeyer, Hélio

Ribeiro, situado no bar-restaurante e um móbile

Uchôa e Firmino Saldanha escolheu o projeto de-

de Calder, The Black Widow, cuja localização tira

senvolvido por um grupo de arquitetos adeptos

bom partido do pé-direito do andar duplo. [IRA]

da arquitetura moderna. O edifício foi concluído
em 1950 e se tornou um símbolo da arquitetura

AUTORES DO PROJETO

paulistana. É constituído de subsolo, térreo, an-

R.L.

dar duplo, que foi destinado à sede do IAB, com

R.C.C. Roberto Cerqueira César

A.S. Abelardo de Souza

salão de reuniões e restaurante; e os seis andares

J.R.

Jacob Ruchti

H.D. Hélio Duarte

superiores, de planta livre, abrigam escritórios.

M.F.

Miguel Forte

Z.L. Zenon Lotufo

Rino Levi

G.C. Galiano Ciampaglia
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IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA

E9

ENDEREÇO Avenida Rio Branco, 34
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Guilherme Von Eÿe
CONSTRUÇÃO 1908
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

Os imigrantes alemães começaram a se estabe-

Casa Conrado, de Conrado Sorgenicht. Há um

lecer em São Paulo na década de 1820, quando

órgão Walcker, de fabricação alemã, que acom-

o governo imperial promoveu a instalação de

panha as celebrações.

uma colônia agrícola em Santo Amaro.

Os cultos foram realizados em alemão até a entra-

No Brasil, a união entre o Império e a Igreja difi-

da do Brasil na Segunda Guerra Mundial, quando

cultava a prática religiosa dos adeptos de outros

Vargas coibiu a livre manifestação da cultura dos

credos. Além disso, os alemães em São Paulo

países que compunham o Eixo.

não contavam com pastores para conduzir seus

Em 1991, a Igreja passou a ser denominada Igre-

cultos. Essa situação explica por que o primeiro

ja Luterana Martin Luther. [MR]

culto evangélico luterano em São Paulo foi realizado apenas em 1858, na Botica “Ao Veado
de Ouro”, na Rua São Bento, de propriedade
de Gustav Schaumann. Nesse ano chegara a
São Paulo o pastor Jorge Hölzel, da colônia D.
Francisca, de Santa Catarina. A oficialização do
culto se deu em 1871, com a fundação da Evangelische Gemeinde, a Comunidade Evangélica
Alemã de São Paulo.
Nesse mesmo ano, unificada, a Alemanha passa
a apoiar igrejas, escolas e associações culturais
de origem germânica criadas no exterior; a partir
daí, a Comunidade Evangélica se torna uma das
mais ativas instituições alemãs em São Paulo.
Em 1891, o pastor Emil Bamberg instituiu a
Igreja Evangélica Alemã, cujos estatutos foram
publicados em 1907. Essa comunidade de cerca
de 150 pessoas apoiou a iniciativa e contribuiu
para a construção de um templo onde pudessem praticar sua religião.
Em 1906 os empresários alemães Daniel e Hermann Heydenreich doaram um terreno situado
na Avenida Rio Branco; e o arquiteto Guilherme
Von Eÿe fez o projeto do templo. Em 1908, foi
lançada a pedra fundamental da igreja matriz,
erguida em estilo neogótico e com vitrais que
retratam cenas do Evangelho, executados pela

1
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F
DA LUZ AOS CAMPOS ELÍSEOS

Os bairros da Luz e de Campos Elíseos situam-se

no sentido de Santana e, na década de 1930,

na vertente esquerda do Tietê, em colinas suaves

comporia a ligação norte-sul proposta no Plano

que, da encosta do Vale do Anhangabaú, vão em

de Avenidas, de Prestes Maia.

direção à planície do Tamanduateí.

O bairro de Campos Elíseos resulta do investimen-

A Luz formou-se no Caminho do Guaré, cor-

to imobiliário realizado em 1878 por Victor Noth-

respondente às atuais Avenida Tiradentes e Rua

mann, Martinho Burchard e Frederico Glette. Nas

Florêncio de Abreu, que saía do Largo de São

terras da Chácara Mauá foi implantado um lote-

Bento para o norte. Até meados do século XIX, a

amento projetado por Hermann Von Puttkamer,

disponibilidade de grandes áreas favoreceu a ins-

com traçado das ruas em xadrez e terrenos de

talação de instituições públicas, como o Jardim

tamanhos variados, onde foram erguidas residên-

Botânico e a Cadeia, na Luz.

cias no centro do lote e outras seguindo padrões

A instalação da ferrovia, de linhas de bondes e as

tradicionais, no alinhamento da rua, além de pou-

obras públicas promovidas entre 1872 e 1875,

cos palacetes de grande porte. Pouco extenso, o

período de João Teodoro Xavier na presidência da

loteamento era limitado pelas atuais Avenida Du-

Província de São Paulo, alterariam esse quadro,

que de Caxias e alamedas Cleveland, Nothmann

tornando a Luz uma área de moradia de famí-

e Barão de Limeira; conteve apenas duas praças,

lias abastadas, cujos palacetes se concentraram

a de 1921 denominada Praça Princesa Isabel, an-

nas ruas Brigadeiro Tobias e Florêncio de Abreu.

tes Campo das Cavalhadas, e o Largo Coração

Mais tarde, no bairro foram morar trabalhadores

de Jesus, esse aberto apenas em 1898. Muitas

e setores das classes médias. Os melhoramentos

ruas de Campos Elíseos foram continuadas com

incluíram o alargamento e arborização da Ave-

o loteamento de outras propriedades, como a de

nida Tiradentes que, depois, seria prolongada

Antonio Prado, nos limites da Barra Funda. [MR]

OBRA ESCULTÓRICA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

MONUMENTO A DUQUE DE CAXIAS

nito Mauá, com acabamento a picola fina, cujos

A obra foi implantada na Praça Princesa Isabel

relevos representam a participação de Caxias

em 1960. Em 1939, o autor, Victor Brecheret,

em campanhas militares. A fundição das peças

vencera um concurso internacional para a es-

foi realizada pelo Liceu de Artes e Ofícios, entre

colha de um monumento em homenagem ao

1948 e 1952. Em 1950, comemorando o anda-

patrono do exército brasileiro, com a proposta

mento dos trabalhos, o governador Ademar de

de uma estátua equestre e militar de Luís Alves

Barros ofereceu um almoço servido no interior

de Lima e Silva, o Duque de Caxias.

da barriga do cavalo para cinquenta convidados

Em bronze, a estátua está sobre pedestal de gra-

sentados e vinte em pé.
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ESTAÇÃO DA LUZ

ENDEREÇO Praça da Luz, 1
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | Federal
PROJETO Charles Henry Driver (ATRIBUÍDO)
CONSTRUÇÃO 1895 - 1900
USO ORIGINAL Transporte
USO ATUAL Transporte e cultural

A São Paulo Railway Company Ltd. (SPR), até
1935, transportou com exclusividade passageiros
e a produção agrícola, especialmente café, entre
Jundiaí e Santos. Os trilhos incentivaram a transformação da cidade de São Paulo em um ponto
de convergência de mão de obra e capitais.
A estação da SPR foi construída em uma faixa
de terreno desmembrada do atual Jardim da
Luz, em 1862, e cinco anos depois entrou em
operação. Reformado em 1887, o edifício co1

meçou a ser substituído em 1895.
A nova Estação foi entregue ao uso público em

quises e as fachadas são ornamentadas. Há um

março de 1901 e atraiu atenções pelo porte mo-

amplo vestíbulo e um dos corpos destinava-se

numental, pela beleza e pela posição dos trilhos

às dependências administrativas. Nas extre-

em trincheira, rebaixados de modo a não cruzarem

midades do edifício há quatro torreões, e no

as vias públicas, o que deu origem aos dois via-

centro ficam o saguão de acesso e a torre do

dutos de ferro no prolongamento das atuais ruas

relógio, de cerca de 50 metros de altura.

Brigadeiro Tobias e General Couto de Magalhães.

As composições ficam totalmente sob a cober-

As entradas do edifício são protegidas por mar-

tura da plataforma. De vidro, essa é sustentada

2
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F1

3

por uma estrutura de arcos de ferro pré-mol-

obedecendo-se às características arquitetôni-

dada que, como as demais peças − colunas,

cas originais, na reconstrução foi acrescido um

guarda-corpos e pedestais −, foi produzida em

segundo pavimento ao edifício. Reinaugurada

série por fundições britânicas, como a Walter

em 1950, é uma importante estação de linhas

Macfarlane and Co., de Glasgow.

metropolitanas e permanece como referência es-

A Estação provocou profundas alterações na pai-

pacial e de memória. Desde 2006, após obras de

sagem e ocupação da área da Luz, e mais que

reforma para sua modernização funcional e de

qualquer outra, entrou no imaginário social como

restauro, funciona, nas áreas antes administrati-

um signo de progresso e qualificação da cidade.

vas, o Museu da Língua Portuguesa e sob a Gare

Em 1946, um incêndio a destruiu parcialmente;

instalou-se uma estação de metro. [MR]
ÁREA F 111

P072_F_REV3.indd 111

2/12/2012 20:25:10

PARQUE JARDIM DA LUZ

ENDEREÇO Rua Ribeiro de Lima, 99
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO CONSTRUÇÃO 1799-1825
USO ORIGINAL Especial
USO ATUAL Recreativo

No final do século XVIII, a Câmara de São Paulo
decide reservar parte dos terrenos do atual Bairro da Luz para o estabelecimento de instituições
públicas de porte, como um campo de treinamentos militares e um jardim botânico, esse
precursor do atual Jardim da Luz.
As obras se desenvolveram entre 1799 e 1825,
quando foi aberto esse espaço de lazer. Para
o melhor cuidado das espécies vegetais, canalizou-se água do distante Tanque Reuno, na

1

Consolação, aproveitando a estrutura já utiliza-

prossegue no governo de João Teodoro, entre

da para o abastecimento do antigo Chafariz do

1872 e 1875, o que o tornou um dos lugares

Piques, no atual Largo da Memória.

de recreação preferidos na cidade. Então, o lago

Em 1838, o nome do local foi alterado para Jar-

central foi ornamentado com estátuas represen-

dim Público; as primeiras reformas aconteceram

tativas das estações do ano, plantaram-se novas

em 1850 e, dez anos depois, parte do terreno

mudas de árvores, incluídas espécies exóticas, e

foi cedida para a instalação da Estação da Luz,

construiu-se um observatório astronômico, uma

inaugurada em 1867. No final do XIX, outra

torre cilíndrica de 20 m de altura, que ficou co-

porção do Jardim foi utilizada para a construção

nhecida como “Canudo do Doutor João Teodo-

dos edifícios do Colégio Prudente de Morais e

ro” e seria demolida em 1900.

do Liceu de Artes e Ofícios.

No início do século XX, o projeto paisagístico foi

A proximidade da ferrovia tornou o Jardim Pú-

reformulado, construiu-se um coreto e instalou-se

blico um ponto de atração de todos os segmen-

um pequeno zoológico, o que reforçou a condi-

tos sociais e um dos lugares mais registrados

ção de espaço como área de lazer urbano. O Jar-

em fotografias, como parte das lembranças

dim da Luz passou por obras de restauro e hoje ali

da cidade. O embelezamento da área se inicia

podem ser observadas esculturas de grande porte

em 1869, com a construção de um chafariz, e

pertencentes ao acervo da Pinacoteca. [DS]

2
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OBRA ESCULTÓRICA

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

CONJUNTO ESCULTÓRICO DO LAGO

GIUSEPPE GARIBALDI

DA CRUZ DE MALTA

A herma em bronze e granito é de autoria de

Parte da concepção romântica da paisagem do

Emilio Gallori e foi implantada no Jardim em

Parque, o conjunto em mármore branco adorna

1910, por iniciativa de um grupo de imigrantes

os cantos externos do Lago. Seus autores e ori-

italianos. Durante muitos anos, esses realizaram

gens são desconhecidos.

no local as festas comemorativas das datas cívi-

Quatro Estações – Outono, Inverno, Primavera

cas de seu país.

e Verão (em 1910 substituída pela Semeadora)
simbolizam o ciclo da vida e foram adquiridas
entre 1872 e 1875.
Venere, Vênus a deusa do amor e da beleza,
provavelmente é de 1875.
Adone já aparece em relatos de 1830.
Baco deus do vinho, da colheita e da fertilidade.
Ceres deusa romana, da agricultura.
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PINACOTECA DO ESTADO
Liceu de Artes e Ofícios
ENDEREÇO Praça da Luz, 2
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Domiziano Rossi, ESCR. TÉCN. Ramos de Azevedo
CONSTRUÇÃO 1897-1900
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Cultural

1

2
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Originário da Sociedade Propagadora da Educa-

Em 1896, em terreno junto ao Jardim da Luz, o

ção Popular, o Liceu de Artes e Ofícios foi criado

Liceu começou a construção, nunca concluída, de

em 1882. Ramos de Azevedo o dirigiu entre

uma sede própria. De proporções monumentais

1895 e 1924, e a escola formou quadros inter-

e linhas neorrenascentistas, com três pavimen-

mediários para a indústria e a construção civil.

tos, o edifício foi organizado em torno de dois

Por intermédio do Liceu se processou a aplicação

pátios internos. No mesmo edifício se instalaram

do gosto da época à construção civil por meio da

a Pinacoteca do Estado, criada em 1905, e, até a

produção local. Aos professores, a maioria artis-

década de 1980, a Escola de Belas Artes. Hoje é

tas e artesãos italianos, coube orientar a criação

ocupado apenas pela Pinacoteca do Estado.

segundo modelos estéticos clássicos, entre os

O acervo de obras acadêmicas começou a se

quais o do renascentista Vignola. A Ramos de

diversificar na década de 1970 e foi valorizado

Azevedo coube gerar recursos para a manuten-

nos anos 1990, por meio de um projeto museo-

ção da escola e incentivar a profissionalização dos

lógico renovador que exigiu também a adapta-

alunos por meio de contratações de serviços para

ção do edifício. Projetada pelo arquiteto Paulo

obras civis sob sua responsabilidade. Em 1905, a

Mendes da Rocha, a intervenção reposicionou a

produção do Liceu já adquiria importância; orna-

entrada principal do edifício: antes era perpen-

mentos de fachadas, obras de serralheria, peças

dicular à Avenida Tiradentes, onde se destacava

de cerâmica e de bronze e mobiliário foram am-

a escadaria hoje oculta, e passou a ser pela Praça

plamente utilizadas em residências e edifícios

da Luz. Na mesma oportunidade, a Pinacoteca

públicos da capital. Estátuas e monumentos tam-

se integrou ao Jardim da Luz, estendendo para

bém foram fundidos em suas oficinas.

o ar livre sua exposição de esculturas. [MR]
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IGREJA DE SÃO CRISTÓVÃO
E SEMINÁRIO EPISCOPAL

F4

ENDEREÇO Avenida Tiradentes, 84
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO CONSTRUÇÃO 1853-56
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso (Igreja) | comercial (Seminário)

trutivo utilizado foi misto: taipa de pilão, taipa
de mão e alvenaria de tijolos. Era simples, com
janelas retas, beirais de telhas de barro tipo colonial e uma capela com duas torres sineiras,
centralizada na grande fachada voltada para a
Avenida Tiradentes.
Aos poucos avizinharam-se edificações de grande
presença e valor na paisagem, além de serem instituições importantes no quadro do desenvolvimento de São Paulo, como a Estação da Luz e o
Liceu de Artes e Ofícios.
Por ocasião do cinquentenário da instituição, o
edifício passou por reformas modernizantes nas
fachadas. De cunho neoclássico, as obras introduziram platibandas e frontões triangulares e
diversas alterações na capela. A integridade original perdeu-se quando da abertura da Rua 25
de Janeiro, no primeiro quartel do século XX, o
que eliminou a ala direita do edifício e, também,
uma parte da capela. Desde então, a Igreja de
São Cristovão, padroeiro dos motoristas, passou
a ficar em esquina. Hoje, parte do conjunto do
seminário foi adaptada para uso comercial.
1

Em 1935, a escola de meninos foi transferida

O Seminário da Luz sobressaiu-se no ainda in-

para o prédio do colégio Arquidiocesano então

cipiente quadro do ensino em São Paulo, du-

recém-inaugurado na Vila Mariana. [SFSW; AU]

rante a segunda metade do século XIX. Visava
à formação local do clero regular e foi também
uma importante escola de meninos. Dentre os
primeiros professores europeus destacou-se
Germano d´Annecy, astrônomo e matemático
francês, que instalou no terraço da cobertura da
escola dois relógios solares e um observatório.
Implantado nas proximidades do Convento da
Luz e da Cadeia, o grande edifício de dois andares foi inaugurado em 1856. O sistema cons-

2
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VILA DOS INGLESES

F5

ENDEREÇO Rua Mauá, 836
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Eduardo de Aguiar d’ Andrada
CONSTRUÇÃO 1915-19
USO ORIGINAL Residencial | comercial e/ou serviço
USO ATUAL Serviço

tinado a abrigar os profissionais e engenheiros
ingleses então ocupados nos trabalhos da São
Paulo Railway, permanece preservado, com suas
28 casas assobradadas. Os telhados inclinados
conferem um aspecto inglês às construções localizadas nas peculiares ruas de paralelepípedos.
O estilo arquitetônico dos imóveis evoca o das
construções dos subúrbios londrinos da época
cujas raízes contêm elementos elizabetanos e
vitorianos, que foram mesclados aos do estilo
colonial brasileiro. Reproduzindo o modo de ser
das vilas inglesas, entre as casas havia lavanderia, cocheiras, jardins coletivos e quadra poliesportiva. Os sobrados geminados têm 200 m2:
no andar térreo, vestíbulo, cozinha e duas salas;
no andar superior, três quartos e um ba-nheiro;
e há ainda o sótão.
1

A partir de 1930, com o declínio da presença de

O terreno da Vila dos Ingleses fazia parte do

moradores ingleses, a classe média paulistana

jardim situado nos fundos do palacete da Mar-

ocupou a vila até depois da Segunda Guerra

quesa de Itu, que o doou à sua sobrinha-neta, Eli-

Mundial. A seguir, foi a vez dos intelectuais, pro-

za Aguiar d’Andrada, casada com o engenheiro

fissionais liberais e artistas. Na década de 1980,

Eduardo de Aguiar d’Andrada, diretor técnico da

a família Moreau, uma das ramificações do clã

São Paulo Railway Company Ltd., que projetou e

Aguiar d’Andrada, herdeira e proprietária da vila,

construiu a vila para aluguel. Construído entre

resolveu revitalizar o conjunto, hoje ocupados

1915 e 1919, esse conjunto habitacional, des-

por escritórios, ateliês e um restaurante. [MAG]

2

3
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VILA ECONOMIZADORA

F6

ENDEREÇO Rua Economizadora
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Giuseppe Sachetti, ATRIBUÍDO
CONSTRUÇÃO 1908-15
USO ORIGINAL Residencial | comercial e/ou serviço
USO ATUAL Residencial | serviço

1

No final do século XIX, a questão da moradia

compunha-se de 134 unidades, divididas entre

popular nos centros urbanos torna-se objeto

residências e armazéns. As casas eram de tipos

de interesse do poder público e da iniciativa

diferentes e de distintos valores de aluguel.

privada. A Vila Economizadora foi um empreen-

A maioria, cerca de 71 unidades, era do tipo

dimento da Sociedade Mútua Economizadora

simples, designado “operário”, com sala, quarto

Paulista, uma Caixa de Pensões Vitalícias, no gê-

e cozinha, e latrina externa. As residências de

nero das sociedades denominadas chatelusia-

melhor padrão tinham mais cômodos e banheiro

nas, de modelo francês, fundada em 1907, que

interno. Existiam ainda imóveis de uso misto,

objetivava a prática da poupança e operava na

comercial e residencial. Para conferir um ar de

base da mutualidade, investindo em atividades

modernidade ao conjunto, recorreu-se a certas

econômicas variadas.

inovações formais, como ornatos de fachada

Em um folheto publicitário de 1913, a Vila da

nos estilos secessão vienense e art nouveau. Em

Economizadora Paulista foi descrita como a mais

algumas unidades foram acrescidas pequenas

completa e a mais monumental das construções

marquises de vidro e platibandas, complementos

coletivas de São Paulo, uma cidadela ladeada por

típicos das casas burguesas de então.

duas avenidas e uma rua comercial de destaque,

Habitada majoritariamente por imigrantes tra-

a Rua São Caetano. Interiormente, a primeira

balhadores, em 1935 a Vila foi comprada por João

vila da Economizadora Paulista era cortada por

Ugliengo, então presidente do Moinho Santista, e

uma via longitudinal, a Rua Economizadora, e

continuou a ser alugada para inquilinos de extra-

por quatro ruas transversais, às quais foram da-

tos sociais médios e populares. Continuou, assim,

dos os nomes dos membros da primeira diretoria

a ser suporte material de um modo de vida e de

da companhia. O conjunto habitacional desti-

um uso sociocultural bastante significativo na con-

nado à classe operária e setores sociais médios

figuração da cidade de São Paulo. [MAG]
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QUARTEL DA LUZ

F7

ENDEREÇO Avenida Tiradentes, 440
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Escritório Técnico Ramos de Azevedo
CONSTRUÇÃO 1888-92
USO ORIGINAL Segurança pública
USO ATUAL Segurança pública

1

pavimentos nas alas laterais, o programa organiza as rígidas funções militares visando conforto,
saúde, disciplina, espaço para exercícios físicos e
treinamento de manobras.
O prédio, construído em alvenaria de tijolos, também expressa seu caráter pela aproximação com
os modelos estéticos de edifícios com função
similar erguidos no passado: as seteiras, ameias e
2

torreões de vigia do Quartel da Luz são elemen-

A reorganização administrativa promovida pe-

tos da arquitetura ligados às fortalezas medievais.

los primeiros governos republicanos no Estado

O uso desses elementos foi comum no século

de São Paulo estendeu-se ao corpo militar, para

XIX, e eles estão presentes em outros edifícios de

o qual buscou a criação de melhores acomoda-

menor expressão, como cadeias e delegacias em

ções. O arquiteto e construtor responsável pela

todo o Estado de São Paulo.

instalação de um novo quartel na então des-

Na parte externa ao Quartel, na Rua João Teo-

campada área da Luz foi Ramos de Azevedo.

doro, há uma chaminé remanescente de uma

O projeto seguiu modernas prescrições interna-

usina elétrica que fornecia luz para a região

cionais para edificações de segurança pública e

adjacente. Nela estão as marcas dos disparos

compôs-se pela articulação de dois grandes pá-

de canhão lançados durante a Revolução de

tios, um para exercícios da infantaria, outro para

1924 pelas tropas legalistas para alcançar o

a cavalaria. Os pátios são cercados por alas que

quartel, então núcleo das forças revolucionárias.

delimitam extenso quarteirão, em cuja continui-

Essas, pouco depois, formariam a Coluna Prestes-

dade, posteriormente, se fez o Hospital Militar,

Miguel Costa que percorreu o país propalando

com concepção do mesmo arquiteto. Com dois

ideias de reforma política e social. [SFSW]
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MOSTEIRO DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO DA LUZ

F8

ENDEREÇO Avenida Tiradentes, 676 e 688
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | Federal
PROJETO Frei Antônio Sant’Ana Galvão
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso e cultural

O Mosteiro da Luz erguido no século XVIII, é uma
das mais antigas edificações coloniais paulistanas. No local, à beira do caminho de Guaré, que
conduzia ao norte, na direção do Rio Tietê e das
terras de Santana, em 1603 fora construída uma
pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Luz;
a devoção deu origem ao nome dessa região.
Sob orientação do franciscano Frei Antonio
de Sant’Ana Galvão, em 1774 foi instituído o
Mosteiro da Nossa Senhora da Conceição da
2

Luz da Divina Providência, modesto recolhimento de religiosas instalado em cômodos anexos à
antiga Capela da Luz.
Frei Galvão, que tinha habilidades de construtor,
projetou um novo edifício, construído em taipa
de pilão, para as religiosas que ali se instalaram
em 1788. As obras da igreja, cuja nave tem rara
configuração octogonal, influenciada pelo tra-

3

çado da capela da Ordem Terceira do Largo de

O Mosteiro foi seguidamente ampliado e modi-

São Francisco, prolongaram-se até 1802.

ficado; a entrada principal da igreja foi alterada
no início do século XIX, com a construção de um
novo frontispício voltado para o antigo Caminho
da Luz, atual Avenida Tiradentes. Em uma das
alas do claustro está instalado, desde a década
de 1960, o Museu de Arte Sacra, cujo acervo
guarda relíquias da arte religiosa brasileira. Pertencente à Ordem das Irmãs Concepcionistas, o
Mosteiro da Luz permanece como local de recolhimento das freiras, que vivem em clausura,
e constitui-se num excepcional remanescente
de tradicionais práticas conventuais, com cemitério, pomar, hortas e jardins, isolado da cidade
que o cercou.
Tradicional e importante marco de religiosidade,
intensificou-se como local de peregrinação após
1

a beatificação de Frei Galvão, em 2007. [DS]
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PORTAL DE PEDRA

F9

ENDEREÇO Avenida Tiradentes, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO CONSTRUÇÃO 1852
USO ORIGINAL Segurança pública
USO ATUAL Monumento

Seguindo as tendências europeias e norteamericanas então vigentes no início do século
XIX, começaram a surgir no Brasil ideias novas quanto às prisões, seus usos e funções. As
prisões deveriam transformar-se em espaços de
regeneração dos condenados, especialmente
por meio do trabalho.
Em 1825, uma parte da Cadeia de São Paulo já
era destinada a servir como Casa de Correção,
prevendo-se pagamento de penas com trabalho.
O alcance da medida foi limitado pelas acanhadas
instalações da cadeia. Em 1837, destinou-se verba para a construção de uma Casa de Correção
– projeto do marechal Pedro Daniel Müller, 1832 –,
defronte ao Convento da Luz, na atual Avenida
Tiradentes, à época uma área ainda pouco habitada. A construção arrastou-se no tempo; iniciada
em 1838, praticamente paralisou em 1844, para
finalmente, em 1851, ser concluída uma ala com
1

capacidade para cerca de quarenta presos.
A prisão correcional, transformada mais tarde
em Presídio Tiradentes, tornou-se importante
peça no sistema prisional paulistano até 1920,
quando foi inaugurada a Penitenciária de São
Paulo, no Carandiru. O Presídio adquiriu fama
durante o Estado Novo como espaço destinado
aos presos políticos, tendo Monteiro Lobato
ocupado a cela de número 1 durante a ditadura
varguista. No período dos governos militares, a
partir de 1964, e até sua demolição, o presídio

2

tornou-se símbolo da resistência ao regime, pois,

reivindicarem a preservação de parte da memória

além dos prisioneiros comuns, foi ocupado por

política dos “anos de chumbo”, materialmente

presos políticos, de ambos os sexos.

expressa no portal em forma de arco da antiga

Em 1972, em razão das obras do metrô, o edi-

prisão, também símbolo político de lutas em

fício do Presídio foi derrubado. Restou aos mili-

favor da democracia, desenvolvidas em outros

tantes políticos, particularmente ex-detentos,

momentos. [MAG]
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EDIFÍCIOS DA ESCOLA POLITÉCNICA

ENDEREÇO Praça Coronel F. Prestes, 30 a 184
PROTEÇÃO INCIDENTE municipal | Estadual
PROJETO Ramos de Azevedo
CONSTRUÇÃO 1896-1920
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Administração pública | ensino | cultural

O conjunto de edifícios da Escola Politécnica é

Inicialmente, a Escola foi instalada em uma

formado por cinco unidades principais, e ou-

antiga residência adaptada, o Solar Marquês

tras no interior da quadra, voltadas para a Praça

de Três Rios. Esse casarão, demolido em 1929,

Coronel Fernando Prestes. A ocupação da área

localizava-se no alinhamento da Avenida Tira-

pela Escola Politécnica data do final do século

dentes e Rua Três Rios, local hoje ocupado pelo

XIX, perdurando até sua transferência para o

Edifício Rodolfo Santiago. Em 1895, Ramos de

campus da Universidade de São Paulo, no Bu-

Azevedo apresentou seu projeto para uma nova

tantã, na década de 1960.

sede, mais condizente com o espírito progres-

No último quartel do século XIX, as alterações

sista representado pela Escola Politécnica. Inau-

urbanas realizadas em São Paulo pretendiam

gurado em 1899, o edifício Paula Souza é repre-

transformar a cidade, tida como acanhada e in-

sentativo da arquitetura neoclássica e composto

salubre, em uma cidade formosa e salubre, con-

por uma edificação principal de três pavimentos

forme os ideais higienistas e modernizadores da

e dois pavilhões laterais térreos.

época. Nesse contexto, tornou-se indispensável

Em 1907, a Escola ampliou-se para o edifício

a atuação de profissionais especializados, entre

vizinho, destinado ao Ginásio do Estado, cujas

eles os de engenharia. Assim, em 1894 foi inau-

obras estavam paralisadas, atualmente denomi-

gurada a Escola Politécnica de São Paulo que, em

nado Edifício Ramos de Azevedo. A reforma,

1934, irá unir-se a outras escolas para a criação

também projeto desse arquiteto, foi concluída

da Universidade de São Paulo.

em 1920 e incluiu um salão no centro do edifício

1
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2

coberto por uma cúpula translúcida, destinado à

Atualmente, o Edifício Ramos de Azevedo e o

instalação de maquinários. Em 1926, foi inaugu-

antigo Laboratório de Hidromecânica são ocu-

rado o Laboratório de Hidromecânica, no edifício

pados pelo Arquivo Histórico de São Paulo; os

localizado na esquina com a Rua Afonso Pena.

demais, pelo Centro Paula Souza, autarquia do

Os edifícios Hipólito Pujol e Oscar Machado re-

governo do Estado que administra as escolas

sultaram de ampliações, reformas e demolição

técnicas e as faculdades de tecnologia. [JMP]

do pavilhão esquerdo do Edifício Paula Souza.
Aí se instalou o Gabinete de Resistência dos Materiais que deu origem ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), hoje no campus da USP no
Butantã. A edificação principal do Edifício Paula
Souza foi reformada na década de 1930, acrescendo-se mais um pavimento na parte central.
Em 1944, o pavilhão direito do Edifício Paula
Souza foi demolido, e em seu lugar construído
o Edifício Rodolfo Santiago, projeto de José Maria da Silva Neves.

3

CONHEÇA TAMBÉM

A Praça Coronel Fernando Prestes, que por um período foi área de experimentação de técnicas
agrícolas da Escola Politécnica. Em 1938, a prefeitura realizou reformas que a tornaram um
espaço com árvores frondosas e áreas de circulação de pedestres isoladas da circulação de
veículos e das edificações por vegetação. Na década de 1970, a demolição do Presídio Tiradentes
deu lugar ao Teatro Franco Zampari e ao Quartel General da Força Pública do Estado que, com
uma das saídas da Estação Tiradentes, completam o lado oposto ao conjunto da Politécnica.
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COLÉGIO SANTA INÊS

F11

ENDEREÇO Rua Três Rios, 362
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Domingos Delpiano
CONSTRUÇÃO 1907
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Ensino

O estabelecimento de ensino salesiano, originalmente destinado à formação religiosa, moral e à
educação de moças jovens, é dirigido pelo Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, ramo feminino da Pia Sociedade de São Francisco de Sales.
As Filhas de Maria Auxiliadora chegaram à cidade em 1894, época em que a finalidade do
aprendizado para os meninos era a formação de
dirigentes ou técnicos, enquanto para as meninas era a preparação para a vida do lar.
Implantado estrategicamente no bairro do Bom
Retiro em 1907, próximo à estação ferroviária e
a outra obra de Dom Bosco, o Liceu Coração de
Jesus, e respeitando requisitos básicos para instalação de uma instituição salesiana, o Colégio de
Santa Inês ocupa uma quadra entre as ruas Três
Rios, Lubavitch, Guarani e Correia de Melo, resul1

tante do loteamento da antiga chácara Dulley, ou
“dos Ingleses”, cuja sede foi utilizada como sala
de aula nos primórdios do Colégio.
O novo prédio, projetado em 1905 e construído
a partir de 1907, pode ser considerado um dos
primeiros edifícios escolares secessão, variante austríaca do art nouveau, da cidade de São Paulo.
O projeto atende às funções básicas de uma obra
salesiana, que é tradicionalmente constituída por
capela, salas de aula, teatro ou salão dos atos,

2

e pátio, correspondentes às necessidades reli-

de laços entre educadores e educandos, propi-

giosas, acadêmicas, técnicas, culturais e de lazer,

ciando segurança, afeto, alegria, aconchego e

atividades imprescindíveis do “Sistema Preven-

confiança, facilitando, assim, a educação e res-

tivo”, a pedagogia criada por Dom Bosco. Esse

guardando os jovens de cometerem faltas.

método educativo é caracterizado pela formação

Ao longo dos anos, o Colégio ampliou sua estru-

de um ambiente familiar no estabelecimento de

tura física e alterou seu programa educativo. Ini-

ensino, fazendo que os colégios salesianos sejam

cialmente sob o regime de internato e externato

chamados de casas. O objetivo educacional se-

só para meninas, atende atualmente crianças de

ria alcançado a partir da cumplicidade e criação

ambos os sexos. [AFM]
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EDIFÍCIO DA FACULDADE DE FARMÁCIA
E ODONTOLOGIA Oficina Cultural Oswald de Andrade

F12

ENDEREÇO Rua Três Rios, 363
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Drs. Rosa Martim e Fomm (colaboração)
CONSTRUÇÃO 1905
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Ensino

se o número de revistas especializadas, de farmácias e laboratórios farmacêuticos. Depois
de uma crise didática e financeira que exigiu a
total reestruturação da Escola, em 1932, já recuperada, essa passa a se denominar Faculdade
de Odontologia e Farmácia, e dois anos depois,
com a criação da Universidade de São Paulo, pas1

saria a integrar essa Universidade. Em 1962, os

A criação da Escola Livre de Farmácia em São

cursos de farmácia e de odontologia se tornam

Paulo se deu em 1899, no quadro de renova-

independentes e, depois, inicia-se a transferência

ção do ensino no período inicial da República,

desses cursos para a Cidade Universitária, pro-

e resultou do empenho de diversas pessoas,

cesso que se completa na década de 1980.

entre as quais Bráulio Gomes, que se tornou

O edifício passou por diversas reformas e am-

seu primeiro diretor, e do apoio financeiro de

pliações, que, em 1937, acrescentaram mais um

diferentes instituições.

pavimento na ala que circunda o pátio interno

A Escola funcionou inicialmente na Rua Briga-

e, em 1987, adequaram os espaços a instalação

deiro Tobias e, em 1901, já mantinha cursos ane-

das Oficinas Culturais Três Rios da Secretaria da

xos de odontologia e obstetrícia. A instalação em

Cultura do Estado de São Paulo, hoje Oficina

prédio próprio, situado em um amplo terreno

Cultural Oswald de Andrade. [SFSW]

do Bom Retiro, bairro recém-constituído com o
loteamento da Chácara Dulley, se deu em 1905.
O projeto do edifício contou com a imprescindível
colaboração de dois professores, possivelmente
para a definição das adequações dos espaços dos
laboratórios e anfiteatros para aulas práticas.
A linguagem arquitetônica é clássica e a composição original do edifício, de alvenaria de tijolos, tem um volume frontal com dois pavimentos e duas alas, internamente separadas por um
pátio, onde estavam localizados laboratórios,
gabinetes e três anfiteatros semicirculares. As
salas nobres de congregação, diretoria, professores, secretaria e biblioteca ficavam no piso
superior do bloco frontal.
Os efeitos da instalação da escola foram imediatos. Surgiram associações farmacêuticas, ampliou-

2
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EDIFÍCIO DO DESINFECTÓRIO CENTRAL

F13

ENDEREÇO Rua Tenente Pena, 100
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Paul Rouch e J. E. Damergue
CONSTRUÇÃO 1893
USO ORIGINAL Saúde | Higiene
USO ATUAL Administração pública

1

A crescente urbanização no Estado e a expan-

moléstias infectocontagiosas, surtos epidêmicos

são acelerada da capital obrigaram os poderes

e elevadas taxas de mortalidade, notadamente

públicos a criarem ou expandirem os serviços de

entre as crianças e as classes mais pobres.

higiene e saúde. Embora até a República hou-

À atuação pioneira do Desinfectório importava

vesse iniciativas esparsas e pontuais nesse senti-

executar desinfecções domiciliares; remover en-

do, somente a partir de 1889 foi estabelecido um

fermos para hospitais de isolamento; e transportar

sistema sanitário mais eficiente em São Paulo.

os cadáveres dos mortos por doenças infectocon-

Em 1891, substituindo a Inspetoria de Higiene

tagiosas; ações cruciais no combate às epidemias.

da Província, era criado o Serviço Sanitário, su-

As reformas na Administração Sanitária do Es-

bordinado à Secretaria do Interior, até a década

tado, ocorridas em 1925, Reforma Paula Souza,

de 1930 responsável pelas questões de saúde

em 1931, levaram o Desinfectório a adequar-se à

pública em São Paulo. O Serviço, orientador do

organização burocrática e a novas funções. Até o

governo quanto a higiene e salubridade públi-

final da década de 1970, elas estiveram ligadas à

cas, compunha-se, entre outros, pelo Instituto

higiene e à saúde pública de São Paulo.

Bacteriológico, criado em 1892; o Instituto Vaci-

Inaugurado em 1893, o prédio do Desinfectório

nogênico, Hospital de Isolamento, Desinfectório

Central foi erguido em terreno adquirido pelo

Geral, todos de 1893; e Instituto Butantan, orga-

Estado, no ano anterior, de Manfredo Meyer, um

nizado posteriormente.

investidor imobiliário, dono de muitas terras na

O Desinfectório desempenhou importante e

área do Bom Retiro. Em 1979, no edifício foram

ativa função, inclusive na cidade de São Paulo,

instalados o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas

onde a maior concentração populacional e a

e outros órgãos da Secretaria da Saúde. O Museu

falta de equipamentos urbanos adequados e de

foi transferido em 2010 para o Instituto Butantan

saneamento básico propiciavam altos índices de

onde se localiza atualmente. [MAG]
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ESTAÇÃO JÚLIO PRESTES

F14

Sala São Paulo | Estação Sorocabana
ENDEREÇO Rua Mauá, 51
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Samuel das Neves
| CHristiano Stockler das Neves
CONSTRUÇÃO 1926-38
USO ORIGINAL Transporte
USO ATUAL Transporte | Cultural

Em 1875, a Estrada de Ferro Sorocabana inau-

armado, com plataformas cobertas e requintes

gurou a linha de Sorocaba a São Paulo. Seus

de acabamento. Os vitrais do edifício foram exe-

trilhos cortaram áreas rurais e de povoamento

cutados pela Casa Conrado.

disperso, como Osasco, que no século seguinte

Embora as obras só fossem completadas em

se tornariam industriais. Até a década de 1990,

1938, com algumas modificações em relação

a Estrada teve importante papel no movimento

ao projeto original, a estação entrou em fun-

pendular entre os núcleos industriais e a capital.

cionamento em 1930. A gare tem cobertura de

Na década de 1920, como parte de um progra-

vidro sustentada por tesouras em arco ogival

ma de remodelação, a primeira e diminuta esta-

que vencem um vão de 42 metros; de origem

ção da Sorocabana em São Paulo, situada na Rua

alemã, foi produzida pela August Klöne e mon-

Mauá, bem próxima à Estação da Luz, começaria

tada por engenheiros e funcionários da Estrada.

a ser substituída por outra, de grande porte,

Com ela se encerrou uma fase da utilização de

que ocupou o terreno dos antigos armazéns da

grandes estruturas pré-fabricadas em metal na

Estrada, complementado com a aquisição de

cidade de São Paulo.

outro, com cerca de 1.400 m2, com frentes para

Entre 1997 e 1999, parte do setor administrativo

a Alameda Cleveland e Rua Mauá.

da Júlio Prestes foi adaptado para a instalação

O edifício da Estação Júlio Prestes foi inspirado no

da Sala São Paulo, sede da Orquestra Sinfônica

estilo renascentista. Composto por dois setores,

do Estado de São Paulo (OSESP). O projeto utili-

o de transporte e o de administração, este em

zou o pátio central para a sala de concertos, que

torno de um grande pátio central, e uma torre

tem entre as suas características a excelência da

para o relógio, com 75 metros de altura, foi cons-

qualidade do som. A função de transporte, agora

truído com estrutura em alvenaria e concreto

metropolitano, permaneceu. [MR]

1

2
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EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA e
SOCIAL - DOPS Estação Pinacoteca | Memorial da Resistência

F15

ENDEREÇO Praça General Osório, 66
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Ramos de Azevedo
CONSTRUÇÃO 1910-14
USO ORIGINAL Transporte
USO ATUAL Administração pública e cultural

Situado na região central da cidade de São Paulo,

políticos; então tornou-se praxe a emissão de

o prédio de tijolo aparente, construído para ser

atestados de antecedentes sociopolíticos, ideo-

armazém e escritórios administrativos da Estrada

lógicos, para quem pretendesse obter emprego.

de Ferro Sorocabana, forma com as estações da

Daí, provavelmente, o temor de se ter “ficha”

Luz e Júlio Prestes o mais expressivo conjunto

no DOPS, o que nos períodos ditatoriais repre-

ferroviário na capital. Em estilo eclético, tem li-

sentou duro ônus para a vida de muitos.

nhas elegantes e sóbrias; a circulação vertical se

Particularmente ativo durante o Estado Novo

concentra nas duas torres que ladeiam o corpo

e os governos militares após 1964, o Departa-

central e a fachada tem detalhes em relevo. Os

mento destinava-se a controlar e reprimir os mo-

espaços internos são livres.

vimentos sociais e políticos contrários ao regime;

Embora ao longo do tempo tenha tido vários

nesses períodos, o antigo prédio funcionou, in-

usos, o edifício tornou-se célebre por ter sido

clusive, como prisão. Em 1998, com a extinção

sede do Departamento de Ordem Política e Social

do DOPS, o edifício foi entregue à Secretaria de

(DOPS), de 1942 a 1983. Criado em 1924 como

Estado da Cultura. Reformado, em 2000, com a

delegacia, o órgão tinha inicialmente a função

recuperação da fachada original e alteração do

de controle sociopolítico investigativo, tendo rea-

seu interior, hoje integra o Complexo Cultural

lizado inquéritos e recenseamentos sobre os habi-

da Luz, como complemento do espaço exposi-

tantes da cidade. Em 1927, por exemplo, elencou

tivo da Pinacoteca, o que inclui o Memorial da

minuciosamente os estabelecimentos fabris e os

Resistência, dedicado a preservar memórias da

trabalhadores, classificando-os de diferentes for-

repressão e da resistência aos regimes ditatoriais

mas, como por ofício e associação de classe.

desde 1889. Espaço multicultural, o edifício hoje

Posteriormente, continuou a esmiuçar o imenso

representa a afirmação da liberdade e do direito

mundo do trabalho urbano, a partir de critérios

ao seu usufruto por todos os homens. [MAG]

1

2
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SANTUÁRIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
E lICEU CORAÇÃO DE JESUS

F16

ENDEREÇO Largo Coração de Jesus, 140 e 154
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Primeira capela, Giovanni B. Alberani;
Santuário e Liceu, Domingos Delpiano
CONSTRUÇÃO 1879, Santuário; 1883, Liceu
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso e ensino

1

O templo e o estabelecimento de ensino sale-

O conjunto arquitetônico, com linhas classici-

siano constituem um conjunto arquitetônico

zantes, foi concebido segundo o estilo eclético.

monumental que ocupa uma quadra no bairro

O Santuário, construído em estilo renascentista,

de Campos Elíseos, desde que esse fora aberto.

com alvenaria de tijolos, tem forma basilical. A

Por isso, o complexo é considerado representa-

planta é retangular e, no sentido longitudinal,

tivo da expansão urbana em direção ao norte.

dividida em três naves: uma central, mais alta,

No final do século XIX, os membros da Confraria

onde se situam aberturas para iluminação natu-

de São Vicente de Paulo fundaram a Conferên-

ral e, na extremidade oposta à entrada principal,

cia do Sagrado Coração de Jesus e construíram

a abside semicircular, do altar-mor. Essa nave é

uma capela em sua devoção, o que deu origem

separada das laterais por colunas.

ao atual Santuário. A instalação de um Liceu de

O projeto do colégio incluiu capela, salas de aula,

Artes, Ofícios e Comércio, para educação e forma-

teatro, ou o salão dos atos, e o pátio, funções

ção profissional de meninos, foi sugerida alguns

básicas para o atendimento das atividades reli-

anos depois e coincide com o aumento do núme-

giosas e educacionais do método pedagógico

ro de escravos libertos e de imigrantes na cidade, e

salesiano, o “Sistema Preventivo”.

com a industrialização e a expansão urbanas.

Hoje, o programa educativo e a estrutura física

Inicialmente vicentina, em 1885 as obras passam

do Liceu estão alterados; o internato e as escolas

a ser geridas pelos padres salesianos, convidados

profissionais deixaram de funcionar e as meni-

a assumir a igreja e a escola por desenvolverem

nas passaram a ser aceitas nos cursos regulares

trabalhos semelhantes na Europa e em outros

em funcionamento. O exterior das edificações,

países da América do Sul.

porém, permanece quase inalterado. [AFM]
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PALÁCIO DOS CAMPOS ELÍSEOS

F17

Palacete Elias Chaves
ENDEREÇO Avenida Rio Branco, 1289
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Matheus Haüssler
CONSTRUÇÃO 1889
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Sem uso

1

O Palacete Elias Chaves, construído em terreno do

relevo arrematando os telhados, janelas de ma-

primeiro bairro planejado de São Paulo no final do

deira e vidro com vergas retas e curvas, dispostas

século XIX, reflete a ostentação e o refinamento

simetricamente. As obras foram executadas pelo

advindos da riqueza da economia do café.

mestre João Grundt e concluídas sob a orienta-

Seu proprietário, Elias Antonio Pacheco e Chaves,

ção do arquiteto Cláudio Rossi e do engenheiro

cafeicultor, ligado por laços familiares à família do

Hermann Von Puttkamer em 1899.

Conselheiro Antônio Prado, seu sócio em uma

No interior, cada ambiente foi tratado de forma

casa de importação e político de grande influência,

singular e requintada, com pisos, forros e orna-

lá residiu até 1903, quando faleceu. Em seguida,

mentação das paredes, a exemplo da sala de jan-

o imóvel foi adquirido e transformado na sede do

tar, de carvalho francês, e a dos espelhos, com

governo do Estado, que ali permaneceu até 1965.

artigos importados de Veneza.

Em 1912, foi denominado Palácio dos Campos

Com o alargamento da Avenida Rio Branco, per-

Elíseos pelo então governador Rodrigues Alves.

deu-se uma parte do jardim e a grade de ferro,

O arquiteto Matheus Häussler elaborou o projeto

que permitia melhor visibilidade do volume cons-

da residência inspirado no castelo francês de

truído, foi substituída por um muro de alvenaria;

Écouen, do século XVI, a partir do qual foram re-

em 1965, um incêndio destruiu a cobertura e

produzidos, com algumas variações, os telhados

parte do interior do palácio. Esses fatos, porém,

de mansarda e a planta em forma de “U”. Im-

não afetaram sua representatividade, marco da

plantado originalmente no centro do lote, cerca-

arquitetura do final do século XIX. Entre 2008

do por jardins, o edifício tem influência do neo-

e 2010, foram executadas obras de restauração

clássico; as fachadas são tratadas com cimalhas

da fachada, cobertura e do piso de mosaico do

ricamente trabalhadas com elementos em alto

acesso principal. [EK; TE]
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palacete helvetia

F18

ENDEREÇO Rua Santa Ifigênia, 338-358
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | ESTADUAL
PROJETO 1922
CONSTRUÇÃO 1923, Scott & Urber Eng. e Empreiteiros
USO ORIGINAL Residencial com comercial e/ou serviço
USO ATUAL Comercial

Achilles Isella, de origem suíça, fabricante de ladri-

ornamentos em estilo floreal, introduzidos pelos

lhos e ornamentos e proprietário da Casa Helvé-

mestres de obras italianos em São Paulo, com

tia, especializada em materiais de construções

guirlandas de frutas, anjos tocando trombetas,

importados da Europa, mandou construir e inau-

cabeças de homens, cimalhas, mãos francesas,

gurou em 1923 o Palacete Helvétia, erguido em

faixas em alto-relevo, ao lado ou envolvendo

meio a edificações habitacionais, casas térreas e

as janelas. Sobre o acesso principal, vê-se a re-

sobrados da então arborizada Rua Aurora, e co-

presentação do deus Mercúrio, indicando o uso

merciais da Rua Santa Ifigênia, servida outrora por

comercial do pavimento térreo, provido de am-

bondes e hoje intensamente movimentada, com

plas portas, enquanto os pavimentos superiores

comércio especializado em eletroeletrônicos.

eram destinados a apartamentos residenciais.

Implantado na esquina e no alinhamento da

Prédio de habitação multifamiliar, no entorno

rua, com volume curvo coroado por ornamen-

imediato ao centro da cidade, o Helvétia repre-

tado frontão triangular, em três pavimentos, o

senta a adoção de um novo modo de morar dos

que lhe proporciona monumentalidade e visibili-

segmentos médios da população urbana dos

dade, justifica a denominação de Palacete que

anos 1920. Seu interior encontra-se em parte

lhe foi conferida, bem como a outros, com se-

descaracterizado em razão de adaptações ao

melhantes características da década de 1920.

uso comercial, restando, contudo, alguns ele-

Construída com estrutura de concreto armado,

mentos decorativos das esquadrias, cimalhas e

tijolos e perfis metálicos, a edificação possui

escadaria. [EK; TE]

1
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G
BARRA FUNDA

Na segunda metade do século XIX, o loteamento

oficinas artesanais e manufaturas de fundo de

de uma vasta propriedade da família Prado, co-

quintal, bem como famílias negras, cujas mulhe-

nhecida como Chácara do Carvalho, deu origem

res eram empregadas domésticas nos bairros pró-

ao bairro da Barra Funda. A ocupação da área se

ximos de Campos Elíseos, Santa Cecília e Perdizes.

acentuou a partir de 1892, quando entrou em

Os homens negros, quando não empregados em

funcionamento a estação da São Paulo Railway,

indústrias, carregavam mercadorias na ferrovia,

ferrovia popularmente denominada “Inglesa”.

eram vendedores ambulantes ou prestavam servi-

A facilidade do transporte e o preço dos terre-

ços temporários no comércio das redondezas.

nos favoreceram a implantação de inúmeras in-

O ponto de encontro desses trabalhadores era o

dústrias na área menos elevada do bairro, que

Largo da Banana, hoje integrado à área do Me-

passou a ser identificada como Barra Funda de

morial da América Latina, onde praticavam ca-

Baixo. Próxima ao Rio Tietê, aí também estavam

poeira e formavam rodas de samba. Em 1914,

instaladas olarias e das águas se retirava areia

eles fundaram o primeiro cordão carnavalesco

para construção. Entre os estabelecimentos fabris

da cidade; em sequência surgiriam outros, tam-

estavam a Fábrica de Vapor de Tecido e Fiação

bém, organizados nos territórios negros existen-

de Corda e de Barbante, de 1892, e a Cristaleria

tes na Bela Vista e na Baixada do Glicério.

Paulista, na Rua Conselheiro Brotero, de 1905.

Na Barra Funda de Cima, a paisagem era pre-

Na Barra Funda de Baixo, também residia parte

dominantemente a de um bairro residencial,

significativa dos imigrantes moradores no bairro,

pontuado por casas térreas e pequenos esta-

muitos dos quais eram proprietários de pequenas

belecimentos de comércio e serviços. [MR]
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PARQUE RESIDENCIAL SAVÓIA

G1

ENDEREÇO RUA Vitorino Carmilo, 453
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Arnaldo Maia Lello
CONSTRUÇÃO 1939
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Serviço

1

No período entre as duas grandes guerras, ve-

Paulo em 1928; engenheiro mecânico, montou

rifica-se em São Paulo uma transformação sig-

na Rua Vitorino Carmilo uma oficina especiali-

nificativa do setor de construção civil, da oferta

zada, a Retífica Modelo. A construção da vila

de moradias para classe média e da linguagem

significou a oportunidade de diversificação de

estética das residências.

seus investimentos.

Tornou-se então comum a construção de con-

O projeto do Parque Residencial Savóia é de

juntos de casa de aluguel destinadas a essa

autoria do engenheiro Arnaldo Maia Lello e

classe média. Ocupando terrenos

de frente

foi construído em 1939, em alvenaria de tijolos

ou miolos de quadra, foram construídas vilas

aparentes, ornados com detalhes em argamas-

de casas térreas ou sobrados, utilizando estilos

sa de cimento. Em estilo florentino, chamam a

elaborados, como o neocolonial, que foram po-

atenção seus arcos orientais e a construção em

pularizados em versões simplificadas.

forma de torreão, com belvedere no topo. São

Em bairros como Pinheiros e Pompeia, ainda se

13 sobrados distribuídos em três blocos. As uni-

encontram exemplos dessa forma de ocupação

dades do bloco da frente têm canteiros de plan-

reveladora do crescimento da classe média ur-

tas em recintos baixos, com o mesmo acaba-

bana, que trabalhava em atividades de serviço e

mento das fachadas, acentuando a sua atmos-

comércio; bem como do capital imobiliário, que

fera inusitada e bucólica, que permanece até

aproveitava, agora, a nova fase de desenvolvi-

hoje. No miolo da quadra, as unidades internas

mento da cidade.

se organizam em torno à via de acesso desde

Um dos conjuntos residenciais representativos

a via pública e à rua perpendicular a essa, com

desse período encontra-se na Barra Funda. O

calçadas e canteiros arborizados. Atualmente,

proprietário, de origem polonesa, chegou a São

as casas são usadas para escritórios. [MR]
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EDIFÍCIO DA CHÁCARA DO CARVALHO

G2

ENDEREÇO Alameda Barão de Limeira, 1379
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Luigi Pucci
CONSTRUÇÃO 1892-93
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Ensino

Entre 1893 e 1929, a Chácara do Carvalho,
onde hoje está instalada uma instituição religiosa de ensino, foi residência do primeiro prefeito
de São Paulo, Antonio da Silva Prado.
Essa residência, uma das mais requintadas
construídas na cidade no início do período republicano, ocupou um terreno resultante do
loteamento de uma fazenda próxima ao caminho para Jundiaí, utilizada como pasto e pouso
de animais que vinham do sul e eram vendidos
na feira de Sorocaba. O loteamento deu continuidade a algumas ruas dos Campos Elíseos
em direção aos trilhos das estradas de ferro São
Paulo Railway e Sorocabana.
O projeto da Chácara do Carvalho é de Luigi
Pucci e ela foi implantada no centro do terreno;
ao seu redor havia um parque desenhado por
Antonio Etzel, em estilo inglês, com alamedas

2

curvas entremeadas por canteiros e árvores. O

em colunas. Nas laterais e nos fundos há alpen-

quintal comportava pomar, horta e local para

dres, cujas colunas de apoio, em ferro, adicio-

criação de aves e suínos.

nam ao edifício uma das características do pe-

Com três pavimentos, sobre um porão, de gos-

ríodo de sua construção, a era da indústria e da

to renascentista, a casa tem um corpo central

produção em série.

avançado com terraço superior e, nas laterais,

Ao contrário do que ocorria na maioria das plan-

belvederes com balaustradas. Uma escada de

tas de residências desse porte, nessa não há hall

mármore ladeada por duas estátuas de leões

de distribuição das áreas internas; essa se faz a

conduz ao pórtico de graciosos arcos apoiados

partir de um corredor que continua até os fundos
da casa, onde uma porta envidraçada separa as
áreas íntimas das áreas sociais. Em torno do corredor se organizam as duas alas da casa, a de uso
feminino e a de uso masculino. No último piso
ficavam os quartos dos empregados.
Em 1936, a chácara foi adquirida pela instituição
religiosa, e em 1937 foi inaugurado o Colégio
Sagrado Coração de Jesus, que passa a ser deno-

1

minado Ginásio Boni Consilii em 1947. [MR]
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TEATRO SÃO PEDRO

ENDEREÇO BARRA FUNDA, 171
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Augusto BernaRdelli MarchesinE
CONSTRUÇÃO 1917
USO ORIGINAL Cultural
USO ATUAL Cultural

Inaugurado em janeiro de 1917, com a apresen-

haviam se tornado uma das formas de resistência

tação de uma companhia lírica italiana, o Teatro

à ditadura que se instalara no país. Dois anos

São Pedro foi classificado pela imprensa como

mais tarde, com uma adaptação no segundo bal-

moderno e luxuoso. Desde então, aí se alterna-

cão e no foyer, o edifício ganhou uma nova sala

ram os espetáculos com expoentes da arte tea-

de teatro, o Studio São Pedro, arena com palco

tral no Brasil, como Manuel Durães e Procópio
Ferreira, e sessões de cinema. A “sétima arte” se
impôs e, depois de algumas adaptações, o São
Pedro passou a funcionar exclusivamente como
sala de cinema.
Em 1968, por iniciativa de um grupo de profissionais liderado por Fernando Torres, Maurício e
Beatriz Segall, remodelou-se internamente o edifício e em seu palco italiano passou-se a encenar
textos engajados, de Brecht, Gianfrancesco Guarnieri e João Cabral de Mello Neto. Então, as artes
1

2
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3

4

5

flexível, destinada a apresentações de pequeno

encontrava rival no futebol de várzea e nos bailes

porte. As sucessivas adaptações não romperam

do Clube Recreativo Royal, situado na Rua Lopes

as características arquitetônicas originais do edi-

Chaves. Possivelmente, por isso, essa agremiação

fício eclético, de forte influência neoclássica mes-

foi pioneira na promoção de um baile de carnaval

clada a elementos do art nouveau. De propor-

no recinto de um cinema, o República, esse um

ções modestas e implantado em um bairro po-

dos mais famosos de São Paulo.

pular, o Cine-Teatro São Pedro facilitou a difusão

Em 1984, a Secretaria de Estado da Cultura pas-

do cinema e o acesso dos moradores locais a essa

sou a gerir o teatro; restaurado, ele foi reaberto

forma de entretenimento que, na Barra Funda, só

ao público em 1998. [MR]
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H
DA CONSOLAÇÃO A HIGIENÓPOLIS

A partir de 1880, cresceu em São Paulo o número

comerciais, mesclavam-se glebas com grandes

de loteamentos de áreas ainda rurais, próximas ao

construções, como as de colégios, casas modes-

núcleo original. Esse processo, que denota a valori-

tas e alguns palacetes, esses concentrados nas

zação das propriedades, o aumento da população

atuais ruas Augusta, Frei Caneca e Bela Cintra.

e a orientação de investimentos para as atividades

Higienópolis, bairro contíguo, situado em área

urbanizadoras, deu origem, entre outros, a bairros

mais elevada entre a Rua da Consolação e a ver-

como o da Consolação e o de Higienópolis.

tente esquerda do Ribeirão Pacaembu, resultou

O da Consolação se formou em torno de um

de um empreendimento planejado por Marti-

eixo, o caminho que ia em direção a Sorocaba

nho Burchard e Victor Nothmann que ali haviam

e Itu e daí para o sul do país, lugar de criatórios

adquirido uma grande gleba em 1890.

de gado muar, cujo comércio era rendoso. Até

Os investidores não pouparam esforços em pro-

então, um dos limites da cidade era a Igreja da

palar as condições higiênicas do loteamento de

Consolação, o que, em 1858, fez que, adiante

traçado regular, onde as elites agrárias e urbanas

dessa, se instalasse um cemitério, àquela época

podiam morar comodamente em terrenos am-

localizados em áreas distantes dos núcleos urba-

plos, gozar de ar puro e ruas largas e arborizadas,

nos, para evitar contaminações.

dispostas paralela e transversalmente à Avenida

Resultado do parcelamento de terras de diferen-

Higienópolis, em cujo final uma praça, ao gosto

tes proprietários, o traçado desse bairro residen-

da belle époque, fazia a vez de terraço para a

cial não obedeceu a um critério único, resultando

paisagem do Vale do Pacaembu. Em Higienópolis

na heterogeneidade das quadras e na falta de co-

foram erguidos palacetes e vilas que, a partir da

municação entre algumas vias. Na paisagem, hoje

década de 1950, deram lugar a modernos edifí-

pontuada por altos edifícios e estabelecimentos

cios de apartamentos. [MR]
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SINAGOGA BETH-EL

H1

ENDEREÇO Rua Martinho Prado, 128
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Samuel Roeder
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Cultural

A sinagoga Beth-El resultou de uma iniciativa de

Do ponto de vista formal, desde o século XIX,

um grupo formado por representantes de desta-

os edifícios destinados às sinagogas tenderam a

cadas famílias e contou com doações de fundos

se aproximar das expressões estilísticas vigentes;

da comunidade judaica de São Paulo.

contudo, a perpetuação da memória e das tradi-

O projeto, de 1920, tem inspiração nos templos

ções judaicas se mantém por meio de elementos

bizantinos, com a particularidade de possuir sete

específicos, sempre presentes: a arca sagrada,

lados que, segundo o autor, simbolizam a vida e

onde se guarda a Torah, e a plataforma de leitura

a quantidade de dias da semana. As torres tam-

dos textos sagrados e de condução da liturgia.

bém têm formato heptagonal; a estrutura é de

Localizada em um terreno de topografia em

concreto armado.

declive, o edifício da Beth-El tem três de seus

A palavra sinagoga, originária do grego, significa

cinco andares no subsolo, voltados para a Aveni-

“reunir-se”, e expressa uma das funções tradi-

da Nove de Julho. A entrada principal, pela Rua

cionais dos templos judaicos: ser casa de prece

Martinho Prado, equivale ao quarto andar. Aí se

e oração − no caso da Beth-El expressa em cali-

localiza a sala dos homens, cabendo às mulheres

grafia hebraica, no arco da entrada principal, ser

outra, no último andar. As obras foram concluí-

local de estudo da Torah e do Talmud, livros onde

das na década de 1960.

se encontram as bases éticas e morais da religião;

Escolhida pela Associação Amigos do Museu Ju-

e ser um ponto de encontro da comunidade, lu-

daico de São Paulo para sediar um novo museu,

gar onde se discutem e tomam decisões relativas

a Sinagoga se tornará também um centro de di-

à congregação responsável pelo templo.

vulgação da cultura judaica. [IRI; MR]

1
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EDIFÍCIO DO COLÉGIO VISCONDE
DE PORTO SEGURO

H2

ENDEREÇO Rua João Guimarães Rosa, 111
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO August Fried
CONSTRUÇÃO 1910-13
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Ensino

1

Durante todo o período imperial, as escolas parti-

alunos, em imóvel alugado, na Rua Florêncio

culares exerceram importante tarefa educacional

de Abreu, nº 19, no centro paulistano. O ob-

no Brasil, uma vez que os poderes constituídos

jetivo da escola era proporcionar aos filhos dos

dispunham de poucas instituições destinadas ao

imigrantes alemães o conhecimento escrito e

ensino público. Apenas com a instalação da Re-

falado do idioma alemão e, ao mesmo tempo,

pública se verificou a organização mais sistemá-

cultivar a língua, a história e a geografia da

tica da instrução pública, especialmente em São

pátria brasileira. Em razão da Segunda Guerra

Paulo, com a fundação de inúmeros estabeleci-

Mundial, reestruturou-se: o corpo docente mu-

mentos voltados para a educação elementar, os

dou; o ensino bilíngue foi abandonado; o nome

grupos escolares, e para a formação profissional

alterado para Ginásio Alemão e, em 1943, para

de professores, as escolas normais.

Colégio Visconde de Porto Seguro. Em 1974, o

Até 1931, entretanto, no Estado de São Paulo,

Colégio transferiu-se para o Morumbi.

existiam apenas três estabelecimentos públicos

A primeira sede própria da Escola foi projetada

voltados para o ensino secundário, o que revela a

pelo arquiteto alemão August Fried em 1910, na

insuficiência da ação estatal na área de educação.

antiga Rua Olinda, hoje João Guimarães Rosa. O

O ensino privado teve, portanto, grande relevân-

edifício construído em alvenaria de tijolos tem

cia em São Paulo, e nesse cenário, a fundação da

dois pavimentos, porão e edícula, e foi inaugu-

Sociedade Mantenedora da Escola Alemã – Deuts-

rado em 1913. O conjunto constitui exemplar

che Schule –, em 1878, foi bastante significativa.

do ecletismo em São Paulo, e atualmente ali

A escola abriu suas portas em 1879, com 52

funciona uma escola pública. [MADG]
3
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INSTITUTO “SEDES SAPIENTIAE”

H3

ENDEREÇO Rua Marquês de Paranaguá, 111
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Rino Levi
CONSTRUÇÃO 1941
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Ensino

O “Sedes Sapientiae” foi criado a partir do Co-

optassem pelo regime de internato. O arquiteto

légio Des Oiseaux, então localizado em grande

adotou, então, uma solução arquitetônica em

terreno entre as ruas Augusta, Caio Prado e

dois blocos distintos. Um bloco isolado para o

Marquês de Paranaguá. Fundado em 1907 pelas

internato e outro em “L” para o setor didático,

Cônegas de Santo Agostinho, era voltado para a

ambos organizados em torno de um pátio aber-

educação feminina. Em 1933, o Instituto, que vi-

to, provável alusão à origem religiosa da insti-

sava dar continuidade aos estudos das alunas, já

tuição, já que remete à organização das escolas

ocupava algumas das salas de aula do Colégio.

em torno de claustros no interior dos antigos

Em 1941, a construção de um edifício próprio,

mosteiros medievais. Uma marquise, cuja ondu-

com entrada independente pela Rua Marquês

lação nos pontos de apoio das colunas elimina a

de Paranaguá, implicou desmembrar uma por-

necessidade de vigas, faz a interligação entre os

ção do terreno no extremo norte do lote, antes

blocos e envolve parcialmente o pátio.

ocupada pelos jardins do Colégio.

O arquiteto adotou uma linguagem arquitetô-

Além das áreas voltadas a ensino, refeitório e

nica híbrida. De um lado, o tratamento conven-

áreas de convívio, o programa previa a cons-

cional do bloco dos dormitórios com janelas re-

trução de dormitórios para as alunas, em sua

tangulares isoladas, dispostas na vertical, sob o

maioria originárias do interior do Estado, que

amplo beiral da cobertura com telhas de barro,
provável resquício de sua formação vinculada à
arquitetura moderna italiana. De outro, o tratamento inovador, do auditório com terraço-jardim na cobertura envolvido por guarda-corpo
tubular metálico. Ao fundo, a ampla grade de
elementos vazados de concreto protege do sol
poente os corredores do bloco de laboratórios e
salas de aula. [PSBN]

1

2
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CHÁCARA LANE

H4

ENDEREÇO Rua da Consolação, 1024
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1890-1906
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Cultural

Construída entre 1890 e 1906, a casa da antiga
Chácara Lane é um raro remanescente da arquitetura residencial eclética de chácara, de um
período em que a região da Consolação estava
sendo largamente ocupada, substituindo esse
tipo de apropriação de terreno por loteamentos.
Por volta de 1880, D. Maria Antonia da Silva Ramos iniciou o desmembramento das suas terras
e parte delas foi vendida à Escola Americana,
atual Universidade Presbiteriana Mackenzie e,
em 1890, a Lauton Amnesley, cuja filha Mary
Amnesley e o marido, George Whitehill Chamberlain, missionários presbiterianos, haviam
criado o estabelecimento de ensino, em 1870.
A Escola foi a primeira instituição escolar de
profissão protestante na cidade, e também a
primeira a oferecer vagas em jardim da infância. O método intuitivo por eles aplicado seria
amplamente adotado a partir das reformas de
educação promovidas pelo governo republicano. Posteriormente, a propriedade foi adquirida
pelo médico Lauriston Job Lane, nome esse que
passou a denominar a chácara.
Em 1944, o então prefeito de São Paulo, Pres-

1

tes Maia, desapropriou a Chácara Lane para ser

cozinha, quarto e sala de jantar no térreo e, de-

transformada em Jardim de Infância Modelo e

mais ambientes, no pavimento superior.

Posto de Saúde Escolar, prevendo a construção

As obras de restauração iniciadas em 2011 con-

de novos edifícios, fato que não se concretizou.

templaram a acessibilidade aos portadores de

No edifício esteve instalado o Arquivo Histórico

necessidades especiais, com a instalação de um

de São Paulo e a Seção Circulante da Biblioteca

elevador externo de aço e vidro, além de ram-

Mário de Andrade.

pas; mantiveram a originalidade quanto à divi-

A sede, inicialmente térrea com planta retangu-

são dos cômodos, aos revestimentos de madeira

lar, nas primeiras décadas do séc. XX, recebeu

dos pisos e à escadaria em madeira de lei.

acréscimos. Foram acoplados corpos de dois

A casa abriga o Gabinete de Desenho e integra

pavimentos: um saliente para dois banheiros e

o Museu da Cidade, da Secretaria Municipal de

outro com pés direitos mais altos, destinado à

Cultura. [EK;TE]
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CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO

H5

ENDEREÇO Rua da Consolação, 1660
PROTEÇÃO INCIDENTE Estadual
PROJETO RAMOS DE AZEVEDO
CONSTRUÇÃO 1858, 1902
USO ORIGINAL Especial	
USO ATUAL Especial-Cemitério

O Cemitério da Consolação foi inaugurado no

as Câmaras Municipais a construírem cemitérios

dia 10 de julho de 1858, em consequência da

a céu aberto. Até então, os sepultamentos eram

promulgação de uma lei de 1828, que obrigava

executados dentro e no entorno das igrejas.
A necrópole foi uma resposta urbanística ao
medo de miasmas emitidos pelos cadáveres,
conforme o pensamento científico que vigorou
no século XIX. Por conta desses temores, o Cemitério da Consolação foi construído em local
que, na época, era distante do perímetro urbano, tendo sido, em época posterior, envolvido
pelo crescimento da cidade.
Entre os primeiros enterros aí realizados, encontram-se muitos escravos e pobres. Com a

1

fundação de outros cemitérios pela cidade, o
da Consolação passou a abrigar túmulos de
famílias da elite paulistana, que contrataram
escultores e artesãos de renome para o embelezamento de suas sepulturas.
Nesse sentido, vale ressaltar o valor de sua arte
tumular. O cemitério da Consolação é um museu
a céu aberto, com obras esculpidas por artistas de
alta competência, como Victor Brecheret, Galileo
Emendabili, Bruno Giorgi, Materno Giribaldi, Nicola Rollo e Francisco Leopoldo e Silva, entre outros.
O pórtico de entrada e o necrotério, ambos inspirados na serenidade e vigor da linguagem clássica;
os muros de fechamento; a capela e, possivelmente, a administração e os sanitários foram projetados por Ramos de Azevedo, no ano de 1902.
Contíguos ao Cemitério da Consolação, na enorme área, há mais dois cemitérios: o dos Protestantes, instalado em 1864, de configuração típica,
com sepulturas contidas e discretas; e o da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte
Carmo, inaugurado em 1868 em terreno cedido

2

pela Câmara Municipal a essa irmandade. [DC]
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

H6

ENDEREÇO Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 112
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO LuiGI Pucci
CONSTRUÇÃO 1881-84
USO ORIGINAL Saúde | Higiene
USO ATUAL Saúde | Higiene

As Irmandades das Santas Casas de Misericórdia
são instituições filantrópicas e privadas, de tradição portuguesa. Sua ação se baseia na caridade
cristã; seus edifícios, juntamente com os dos conventos, igrejas e câmara denotavam o desenvolvimento urbano de uma localidade.
Estima-se que a Misericórdia de São Paulo tenha
se instalado por volta de 1560; embora mantivesse enfermarias, seu primeiro hospital foi organizado apenas em 1835, na atual Rua da Glória.
A partir de 1870, o crescimento populacional de
São Paulo fez aflorar questões sociais provocadas
pela aglomeração urbana. Entre elas, a de doenças e epidemias, o que impunha medidas de higiene e saúde públicas. Nesse quadro, um antigo
anseio da irmandade, a ampliação de suas instalações, tomaria corpo. Ainda que não se tratasse

2

de um hospital público, a ampliação do atendi-

etapa da instituição, na qual cresceu a colaboração

mento oferecido pela Santa Casa viria ao encon-

e apoio entre esta e o Estado, especialmente após

tro da necessidade de acolhimento da população,

a República, quando já implantados alguns hospi-

especialmente dos trabalhadores urbanos.

tais públicos e organizado o Serviço Sanitário.

O local escolhido foi uma quadra na região do

O Hospital Central da Santa Casa foi projeta-

Arouche, hoje Vila Buarque, recém-loteada. O

do sob os mais modernos conceitos da época,

projeto do hospital foi confiado a Luigi Pucci e a

e inaugurou em São Paulo uma nova concepção

construção teve início em 1881. A inauguração se

da arquitetura e do tratamento hospitalares. O

deu três anos depois e marca o início de uma nova

complexo, em estilo neogótico, é formado por
pavilhões com ventilação e insolação abundantes para se evitar o ar estático, então visto como
disseminador de moléstias. Cada pavilhão era
dotado de uma enfermaria própria e separado
por jardins para purificação do ar. Para a nova
sede foi transferida a “roda dos expostos”, onde
eram deixados os bebês indesejados. Em 1912,
na sede da Santa Casa foi organizada a primeira
Escola de Medicina do Estado, depois integrada

1

à Universidade de São Paulo. [APS; MR]
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EDIFÍCIO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS
Centro Universitário Maria Antonia
ENDEREÇO Rua Maria Antonia, 294 e 310
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Alfredo Mathias
CONSTRUÇÃO 1939
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Administração pública | cultural

Considerada hoje uma das maiores universida-

Esse prédio havia sido projetado e construído

des da América Latina, a Universidade de São

em 1939, em estilo eclético, e até 1945 abrigou

Paulo (USP) foi criada em 1934, englobando

o Liceu Rio Branco, atual Colégio Rio Branco.

cursos já existentes; seu núcleo e novidade

A USP adquiriu o complexo formado pelos edi-

maior foi a Faculdade de Filosofia, Ciências e

fícios Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, situados

Letras (FFCL), que reunia cursos das áreas de

nas ruas Maria Antonia e Dr. Vila Nova, e em

ciências humanas, exatas, físicas e biológicas.

1949 instalou a FFCL no edifício central.

A área de humanidades funcionou primeira-

Desde o início a Faculdade se notabilizou pelo

mente em dependências da Faculdade de Me-

pioneirismo e por ser um centro de excelência

dicina; logo, mudou-se para um casarão, onde

em ensino e pesquisa. Inúmeros professores eu-

depois foi construída a Biblioteca Municipal. Em

ropeus, como Claude Lévi-Strauss, Fernand Brau-

1938, os cursos de Ciências Humanas passaram

del, Roger Bastide, constituíram seu primeiro cor-

a funcionar na Escola Caetano de Campos e,

po docente. Nos anos 1950 e 1960, sua famosa

em 1949, no prédio da Rua Maria Antônia.

Escola de Sociologia paulista tornou-se referência

1

148 ÁREA H

P072_H_REV3.indd 148

2/12/2012 17:07:36

H7

2

internacional. Figuras como Fernando Henrique
Cardoso, Florestan Fernandes e Otávio Ianni por
ali passaram, formando gerações de estudantes
e profissionais críticos e bem preparados.
Tornou-se célebre o confronto de 1968 entre os
alunos da FFCL e os da Universidade Mackenzie,
que transformou a Rua Maria Antônia, então
reduto boêmio e intelectual, em uma praça de
guerra. O embate entre as forças da resistência à
ditadura militar e os grupos de extrema-direita resultou na depredação das instalações da USP, na
morte de um estudante secundarista, inúmeros
feridos e prisões. Entre 1968-1971, os cursos da
FFCL foram transferidos para a Cidade Universitária no Butantã, e os prédios foram destinados a
diferentes usos pelo governo do Estado.
A partir de 1991, com o uso condicionado
apenas às atividades culturais e extensão universitária, a antiga sede da FFCL foi devolvida à
USP, que, dois anos depois, ali instalou o Centro
Universitário Maria Antônia (CEUMA). No início
dos anos 2000, foram realizadas obras de reforma para a integração dos edifícios e restauro do
conjunto. [MADG]

3
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CASA DE DONA VERIDIANA PRADO

H8

Vila Maria
ENDEREÇO Avenida Higienópolis, 18
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO CONSTRUÇÃO 1883-84
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Serviço – Sede de Clube

Veridiana Valéria da Silva Prado era filha de
Antônio da Silva Prado, o Barão de Iguape,
fazendeiro de café, comerciante de açúcar e
de tropas, e de Maria Cândida de Moura. Pertencente a uma das mais ricas e prestigiadas
famílias paulistas, de acordo com um costume
das elites para preservar o poder econômico e
político, casou-se em 1838, aos 13 anos, com
Martinho da Silva Prado, seu meio-tio e grande
fazendeiro de café. Teve vários filhos, entre os

2

quais Antônio da Silva Prado, que viria a ser pre-

recebeu o nome de Chácara Vila Maria e dis-

feito de São Paulo.

punha de bonitos jardins, pomar, e campo para

Desde 1848, em suas temporadas em São Pau-

esportes. Essa forma de morar era condizente

lo, Dona Veridiana ocupava um sobrado de tai-

com o hábito das elites paulistanas de habitar

pa do século XVIII, em uma chácara da Rua da

vilas suburbanas que incluíam, além da resi-

Consolação, onde hoje é a Praça Roosevelt. Em

dência principal, áreas ajardinadas, de plantio,

1877, o casal se separou e, fato raro na época,

e construções menores para os empregados,

Dona Veridiana não se intimidou e manteve e

mesclando antigos usos e costumes rurais com

sua independência individual. Educada e ins-

os novos modos urbanos. Embora a área origi-

truída nos moldes europeus, recebia artistas e

nal tenha sido desmembrada e loteada com a

intelectuais e prestigiava a cultura.

urbanização, a casa e sua deslumbrante área

Em 1878, adquiriu o extenso terreno, no qual

verde permanecem.

viria a construir seu palacete. A propriedade

A imponente residência de Dona Veridiana, erguida entre 1883 e 1884, foi uma das primeiras
a serem construídas no bairro de Higienópolis,
então o preferido da burguesia paulistana. Conjugando os estilos clássicos italiano e francês,
foi construída com materiais vindos da Europa
e fino acabamento. Nos refinados ambientes
interiores destacam-se o mobiliário e as obras
de arte, entre essas, o mural Aurora, de Almeida
Júnior, e a escultura Diana, de Victor Brecheret.
Foi adquirida, em 2008, pelo Iate Clube de
Santos para a instalação de sua sede e de um
centro cultural, tendo sido objeto de reformas e

1

restauro. [MADG]
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EDIFÍCIO LAUSANNE

H9

ENDEREÇO Avenida Higienópolis, 101 e 111
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | ESTADUAL
PROJETO Adolf Franz Heep
CONSTRUÇÃO 1958
USO ORIGINAL Residencial	
USO ATUAL Residencial

1

2

Projetado para a Construtora Auxiliar, o edifício

domus em alguns espaços da cobertura. O nível

de 15 pavimentos foi implantado em terreno

do andar térreo, em pilotis, é elevado em relação

originado do loteamento da quadra ocupada

à via e o amplo hall de entrada é alcançado por

pela Vila Penteado, em uma tradicional via pau-

rampas. Nesse, há murais de Clóvis Graciano e se

listana e disposto paralelamente a essa.

distribui o acesso aos dois blocos, com elevadores

Construído quando os apartamentos come-

independentes. [IRA]

çavam a ser valorizados como moradia, esses
têm planta ampla, na qual a distribuição dos
espaços segue modelos europeus , sendo as
dependências sanitárias e de serviços com acesso pela circulação interna localizados na parte
posterior. A parte fronteira, voltada para norte,
oferece uma vista privilegiada e é ocupada pelas
dependências de estar e repouso. Os vãos estruturais são fechados por venezianas de correr
que, além de proteger, são decorativas; coloridas alternadamente, formam um mosaico que
dá vida e movimento à fachada. Também nesse
edifício, Franz Heep, mesmo autor do projeto do
Edifício itália, foi inovador; nesse caso, ao utilizar

3
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VILA PENTEADO

H10

ENDEREÇO Rua Maranhão, 88
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Carlos Elkman
CONSTRUÇÃO 1902
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Ensino

Com o intenso desenvolvimento urbano de São
Paulo, a partir das duas últimas décadas do século XIX, as elites deslocaram-se da região da
Luz e de Campos Elíseos para a área do atual
Bairro de Higienópolis, palavra que significa cidade ou local de higiene. Ali, o conde Antônio
Álvares Leite Penteado, fazendeiro de café, grande comerciante e industrial, mandou construir
em 1902 um palacete, encomendando o projeto

1

ao arquiteto sueco Carlos Ekman, que adotava o

ornamentais, que incluem pinturas murais, e pela

estilo art nouveau em seus projetos.

aplicação discreta de elementos curvilíneos. Desta-

O palacete de orientação sezession, denomina-

ca-se o monumental hall central e os ornamentos

do Vila Penteado, desde cedo se destacou em

feitos pelo Liceu de Artes e Ofícios. O palacete foi

meio aos muitos palacetes de tendência neo-

decorado com estátuas, mobiliário, vitrais e már-

clássica construídos no bairro. Sua singular ar-

mores europeus e ocupava uma quadra, depois

quitetura é uma significativa contribuição para

loteada, dispondo de extensa área verde.

o repertório artístico, técnico e construtivo, uti-

A luxuosa construção de dois pavimentos foi do-

lizado na capital paulista no início do século XX,

ada à Universidade São Paulo em 1949. Durante

e a residência é representativa do modo de vida

muitos anos foi ocupada pela Faculdade de Ar-

cosmopolita de setores da alta burguesia.

quitetura e Urbanismo, e hoje é sede de seus cur-

A Vila Penteado é considerada a obra máxima des-

sos de pós-graduação. O acesso atual se faz pelo

se estilo na cidade, particularmente pelos detalhes

lado originalmente posterior da Vila. [MADG]

2

152 ÁREA H

P072_H_REV3.indd 152

2/12/2012 17:08:17

EDIFÍCIO PRUDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO

H11

ENDEREÇO Avenida Higienópolis, 235 a 265
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | ESTADUAL
PROJETO Rino Levi e Roberto Cerqueira César
CONSTRUÇÃO 1944
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Residencial

Resultado do remembramento dos lotes de
duas antigas mansões, o terreno do Edifício
Prudência e Capitalização tem quase 80 metros
de frente para a Avenida Higienópolis. Essa dimensão rara e avantajada é deliberadamente
acentuada pelo tratamento horizontal dos pisos
de divisão dos 10 andares de apartamentos. A
cor amarela das pastilhas de revestimento das
lajes é ressaltada em relação à cor marrom da
cerâmica de revestimento dos pilares, o que atenua a marcação vertical.
Recuado das divisas e erguido sobre pilotis, o
bloco de apartamentos não interfere na transparência do piso térreo de sorte que o pedestre
que caminha pela avenida pode vislumbrar os
murais em azulejos dos halls de acesso dos blocos de apartamentos e o tratamento paisagístico do terreno, ambos concebidos por Roberto
Burle Marx. Elevados em relação à avenida, os
halls dos elevadores têm acesso por meio de
duas rampas que se iniciam nas extremidades
laterais do terreno e que formam uma linha
contínua com a laje de piso do térreo; essa serve
de cobertura para a garagem implantada abaixo, e amplamente visível, do nível da rua.
O edifício, que adota a forma de “U”, tem quatro
apartamentos por andar, dois paralelos e dois perpendiculares à avenida. Os ambientes de serviços
estão voltados para o pátio interno em um setor
claramente demarcado em relação às áreas de
estar, jantar e dormitórios cuja disposição era flexível às necessidades dos moradores. A proposta
de uma planta livre, o uso dos pilotis e do terraçojardim, que diferencia os dois apartamentos da
cobertura, fazem desse edifício um dos pioneiros
da arquitetura moderna paulistana. [PSBN]

1
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CASA DE NHONHÔ MAGALHÃES

H12

ENDEREÇO Avenida Higienópolis, 758
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | ESTADUAL
PROJETO Alexandre Siciliano
e Antonio Alves VilLares da Silva
CONSTRUÇÃO 1929-38
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Sem uso

Carlos Leôncio Magalhães, no início do século

samente decorada por artesãos italianos que

XX um dos maiores cafeicultores do Estado de

realizaram toda a caixilharia de madeira, portas,

São Paulo, com fazendas na região de Arara-

lambris, móveis e pisos de marchetaria. Os tetos

quara, foi também empresário do setor finan-

misturam detalhes entalhados em madeira de

ceiro e mudou-se para a capital em 1912.

lei e decorações em gesso inspiradas em ogivas

Em 1927, Nhonhô Magalhães, como era conhe-

góticas, que em conjunto com os vitrais belgas,

cido, encomendou o projeto de sua residência

os mosaicos de vidros de Murano e os lustres de

em Higienópolis, bairro da elite paulistana, à

ferro fundido conferem à casa uma atmosfera

conceituada construtora Siciliano & Silva.

de castelo medieval.

Com cerca de quarenta cômodos distribuídos

Nhonhô morreu em 1931, não tendo desfrutado

em 2.500 m² de construção e erguida em meio

do palacete, no qual residiu sua família por onze

a um amplo terreno arborizado, a casa é um

anos. Representante de um gosto e modo de mo-

exemplo da arquitetura eclética influenciada

rar exemplar da elite do início do século XX, que

pelos palacetes franceses do século XIX, o que é

vivia encastelada em um mundo pretensamente

evidente no coroamento em mansardas.

europeu, a casa manteve seu decorado interior,

No interior, destacam-se uma capela no primei-

apesar de, há muito, ter perdido o uso residencial.

ro andar, inspirada no gótico tardio do Mosteiro

Em 1974, o edifício tornou-se sede da Secreta-

dos Jerônimos de Lisboa, e um pequeno teatro,

ria de Segurança Pública, e atualmente faz parte

para 30 espectadores, no subsolo. Foi primoro-

do Shopping Center Higienópolis. [AOT]

1
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EDIFÍCIO BRETAGNE

H13

ENDEREÇO Avenida Higienópolis, 938
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | ESTADUAL
PROJETO João Artacho Jurado
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Residencial

1

2

O Edifício Bretagne é um dos últimos prédios em-

O edifício foi idealizado para a classe média

blemáticos construídos pelo empresário João Ar-

como um prédio-clube, em uma época em que

tacho Jurado, também autor de várias casas e de

frequentar clubes era privilégio de poucos, com

um bairro inteiro, a Cidade Monções, no Brooklin,

espaços nobres de uso comum no térreo: salão

construída nos anos 1940. Na década de 1950,

de festas, sala de música com piano, bar de “es-

ergueu prédios, como o Edifício Viadutos, na Bela

tilo americano” e salão de chá.

Vista, imprimindo sua forte identidade pessoal à

Inaugurava-se, então, em São Paulo o moderno

paisagem da cidade. A implantação do Bretagne

conceito de viver em condomínio. Os anúncios

em forma de “L” em um lote de quatro mil me-

de venda do Bretagne exploravam esse aspecto,

tros quadrados foi concebida para liberar parte do

definindo a convivência social como um dos ide-

térreo para jardim, piscina e playground. O edifício

ais de morar, e refletiam os anseios de um seg-

tem fachadas com amplos panos de vidro, que se

mento social que se identificava com o padrão

voltam para o jardim do térreo, e é arrematado

de vida hollywoodiano.

por uma lúdica cobertura com marquises curvas;

O charme, a qualidade espacial e o estilo arqui-

inovadora para a época, remete às propostas das

tetônico diferenciado do edifício são ainda evi-

coberturas ajardinadas de Le Corbusier. À qualida-

dentes em sua decoração exuberante que mistu-

de volumétrica do edifício soma-se a diversidade

ra referências art déco de Miami, o neocolonial

de materiais utilizados, como pastilhas, pedras,

californiano, a arquitetura moderna brasileira, o

mármores e madeira, além da mistura de cores

organicismo, e a arquitetura dos cinemas e das

pouco usual: rosa, azul e amarelo.

feiras de eventos. [AOT]
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EDIFÍCIO LOUVEIRA

H14

ENDEREÇO Praça Vilaboim, 144
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO J. Vilanova Artigas
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Residencial

voltada para a Praça Vilaboim, os dois blocos
foram projetados em posição paralela, distanciados vinte metros. Essa disposição criou ampla
área livre entre os blocos, que abriga jardins e
rampa de formas curvas que dá acesso ao edifício, e possibilitou integração com o ambiente
da praça vizinha. Integração favorecida, ainda,
pelo uso de pilotis em parte do térreo do bloco
da esquina da Rua Piauí.
A posição e organização interna dos dois únicos
apartamentos de cada andar é a mesma nos dois
blocos: salas e quartos voltados para o norte; cozinha e áreas de serviço na face oposta. Nestas
fachadas destaca-se o desenho dos vãos e desníveis da circulação externa de serviços. O uso
completo do vão livre e a continuidade das esquadrias dos dormitórios e salas, associado à cla1

reza estrutural das lajes de cada andar, definem

Os dois blocos de apartamentos que formam

as fachadas dos ambientes d estar e repouso.

o conjunto Louveira foram projetados por Vila-

Inovadora foi, também, a solução das faces

nova Artigas, que concebeu uma implantação

menores que completam os dois blocos: sem

inovadora no terreno, para a época, mas que

nenhum vão, abertura ou ornamentação,

procurou atender as posturas municipais, pouco

constitui-se num plano de geometria pura, que

flexíveis quanto às novas soluções que a arqui-

nunca havia sido adotado anteriormente. Essas

tetura moderna introduzia no modo de edificar.

características definem o caráter precursor des-

Localizados, privilegiadamente, numa esquina

se edifício na arquitetura residencial paulistana.

2
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EDIFÍCIO HIGIENÓPOLIS

H15

ENDEREÇO Conselheiro Brotero, 1092
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | ESTADUAL
PROJETO Rino Levi
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Residencial

2

Nove anos separam os projetos para os dois

O arquiteto se valeu, então, de um jogo de con-

edifícios realizados por Rino Levi no bairro de

trastes entre as retas e as curvas dos volumes,

Higienópolis. Durante esse período, o arquiteto

as reentrâncias e saliências das superfícies. Nada

adotou princípios que transformaram radical-

menos do que três planos distintos individuali-

mente a sua linguagem; é nítida a diferença de

zam, na fachada principal, as prumadas de cada

concepção arquitetônica entre o Edifício Pru-

um dos quartos, dos terraços das salas de estar,

dência e o Edifício Higienópolis.

além dos planos retraídos, em penumbra, que

Neste prevalece o tratamento volumétrico do blo-

dão destaque à entrada principal e à passagem

co residencial. O volume contém os elementos da

lateral de automóveis. O maior efeito de con-

estrutura, pilares e vigas e as paredes de vedação

traste o arquiteto obtém contrapondo às nítidas

do edifício sem evidenciá-los. Toda a superfície

arestas dos corpos salientes, que emolduram a

tem um único tratamento, o mesmo revestimen-

reentrância central, as linhas curvas do parapei-

to em massa raspada típico dos anos 1930.

to do amplo terraço do apartamento do último
andar do edifício.
Com quatro apartamentos por andar, dois voltados para a rua e dois voltados para os fundos
do lote, o bloco residencial tem a forma de um
‘H’ com a circulação e os ambientes de serviços localizados no corpo central de ligação. Os
quartos para empregados foram agrupados no
fundo do lote em cima das garagens de automóveis. O último andar, diferentemente dos demais, conta somente com dois apartamentos e
1

dependências para os empregados. [PBDN]
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I
BELA VISTA

Em 1910, um bairro situado em uma região próxi-

de Nossa Senhora de Achiropita que, lado a lado

ma ao núcleo original de São Paulo, desde 1789

com outras manifestações de matrizes diversas,

conhecida como Bexiga, ganhou oficialmente a

como a africana, sinalizam a permanência de es-

denominação de Bela Vista. Seu território resul-

paços comuns de convivência e sociabilidade.

tara do retalhamento de três antigas chácaras

A importância cultural e ambiental da Bela Vista

– do Sertório, do Barão de Limeira e do Bexiga

foi traduzida no tombamento municipal efeti-

– situadas além do Anhangabaú, a sudoeste da

vado em 2002. Entre outros fatores, esse levou

cidade nova.

em conta a formação fundiária e os ambientes

A ocupação se intensificou a partir de 1890. A

singulares, que compõem diversas paisagens

heterogeneidade dos moradores, de diferentes

presentes no bairro, a exemplo da escadaria

origens étnicas e sociais, não foi empecilho para

que liga a Praça D. Orione à Rua dos Ingleses,

a formação de uma cultura peculiar a esse bairro.

e a Vila Itororó.

Entre os imigrantes predominavam os italianos,

Esse conjunto de 37 casas foi a materialização

especialmente os calabreses, embora o número

da fantasia de um homem, Francisco de Castro,

de portugueses e espanhóis também fosse con-

mestre de obras português que, na década de

siderável. A parcela mais pobre dos moradores

1920, utilizou o material de demolição do Teatro

era composta de negros, ex-escravos libertos e

São José para construí-lo. Entre as casas chama

brancos, entre os quais também migrantes.

a atenção a residência do antigo proprietário,

Esses, hoje, compõem a maioria dos morado-

com quatro pavimentos, escadarias e passarela,

res locais. Ainda que a Bela Vista não seja mais

adornada com colunas, onde há uma piscina em

um reduto de italianos, aí ainda persistem al-

mármore, antes alimentada pela água de uma

gumas de suas práticas culturais, como a festa

nascente local. [DS]
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EDIFÍCIO VIADUTOS

I1

ENDEREÇO Praça General Craveiro Lopes, 19
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO João Artacho Jurado
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Residencial | comercial | serviço
USO ATUAL Residencial | comercial

Nove de Julho e da Avenida São Luiz, marcando
a entrada para o bairro do Bexiga. De grandes
proporções, o edifício tem 368 apartamentos e
12 elevadores. Além da magnífica implantação,
sua importância se deve, também, à diversidade
de tipologias de plantas, o que resultou em oito
tipos de apartamentos distintos.
Térreo e primeiro andar são de uso comercial,
com o intuito de gerar recursos para amortizar
despesas do condomínio. Com esse mesmo propósito, Artacho instalou na cobertura um dos
primeiros letreiros luminosos da cidade destinados à publicidade.
A cobertura do edifício é coroada por dois andares, com imponente vista; o amplo terraço com
colunas no 26º andar é aberto lateralmente, dando a sensação de que o topo, um grande salão
de festas envidraçado, está suspenso.
A forma exuberante e o layout confortável foram bem recebidos pela burguesia da época que
apreciava o “estilo Artacho Jurado”: uma mistura de tendências, do art déco ao modernismo;
1

revestimento de fachada com pastilhas nas cores

O Edifício Viadutos foi erguido pela Construtora

azul e rosa; e terraços com ornamentados guar-

Monções, de João Artacho Jurado, sendo con-

da-corpos. Tais características imprimem uma

temporâneo ao Edifício Bretagne, em Higienópo-

forte personalidade urbana ao Edifício Viadutos,

lis. Autodidata, sem instrução formal em arquite-

um marco da arquitetura paulistana. [AOT]

tura ou engenharia, Jurado foi personagem controverso, e durante muito tempo desprestigiado
nos meios acadêmicos, que consideravam sua
obra um produto apenas comercial, influenciado
pela cultura norte-americana do cinema. Contudo, é hoje respeitado como autor de obras emblemáticas para a cidade.
O Edifício Viadutos, uma dessas obras, arremata
de forma monumental a perspectiva do Viaduto

2
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EDIFÍCIO JAPURÁ

I2

Edifício Dr. Armando DE Arruda Pereira
ENDEREÇO Rua Japurá, 55
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Eduardo Kneese de Mello
| ROBERTO BURLE MARX (PAISAGISMO)
CONSTRUÇÃO 1957
USO ORIGINAL Residencial | comercial | serviço
USO ATUAL Residencial | comercial

1

2

O Edifício Japurá foi projetado na década de

pioneiro da aplicação do conceito de Le Corbu-

1940 e construído em meados da década se-

sier, “unidade de habitação”: edifício de grande

guinte, na área antes ocupada por um conjunto

porte, modular, sustentado por um conjunto de

de quatro cortiços, junto ao Córrego do Bexiga,

colunas, os pilotis, com apartamentos confor-

hoje canalizado. Com 288 apartamentos, dis-

táveis e espaços para instalação de comércio,

tribuídos em 14 andares, a construção contou

lazer, recreação e serviços comunitários.

com recursos do Instituto de Aposentadoria e

Implantado com recuo abaixo do nível da Rua

Pensões dos Industriários (IAPI) e fez parte de

Japurá, com a qual se comunica por meio de

ações do poder público para a melhoria da ofer-

pontes envidraçadas, o bloco principal do edifí-

ta de habitações.

cio desenha uma curva que remete à forma das

A construção de habitações populares e para os

habitações aí antes existentes. Os apartamen-

segmentos médios da população urbana se li-

tos são duplex, alinhados por um corredor cen-

mitava então ao centro e aos bairros centrais de

tral. No teto-jardim há uma área para recreação

tradição operária, podendo assim ser associada

infantil e, no subsolo, garagem e espaços apro-

à valorização imobiliária dessas regiões.

priados para lavanderia e restaurante, serviços

Situado na área central, então objeto de gran-

coletivos de atendimentos aos moradores.

des obras de expansão viária que pretendiam

No nível da Rua Japurá, sem recuo, ergue-se o

racionalizar a circulação de veículos e desenhar

segundo bloco do edifício, com dois andares,

paisagens urbanas verticalizadas e harmoniosas,

onde há um conjunto comercial e apartamentos

o Edifício Japurá é considerado um exemplo

de um cômodo. [MR]
3
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CASA DE DONA YAYÁ

I3

ENDEREÇO Rua Major Diogo, 353
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO CONSTRUÇÃO 1902 - 1950
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Administração pública e cultural

1

2

O edifício de marcantes características ecléticas

familiares e empregados. A criação de cômodos

resultou da ampliação, provavelmente concluí-

para mantê-la protegida e isolada do restante

da em 1902, de um antigo chalé de tijolos, esse

da casa incluiu o uso de pisos e caixilhos espe-

anterior a 1888, casa sede de uma chácara. A

ciais e, na década de 1950, a construção de um

enorme propriedade original foi sendo parce-

solarium que avança para o jardim.

lada para venda ou desapropriada para a rea-

A residência testemunha duas formas de morar

lização de obras públicas até 1972, quando da

na cidade. O chalé, bastante comum no final

construção da Avenida Radial Leste-Oeste.

do século XIX, cujos óculo e cimalha estão visí-

Sebastiana de Mello Freire, Dona Yayá, mudou-

veis em uma das salas e a casa assobradada, de

se para a casa em meados da década de 1920 e

porão alto, alpendre com colunas de ferro fun-

aí permaneceu até 1961. Nesse período, o edi-

dido pré-fabricadas e pinturas decorativas nas

fício passou por novas reformas, dessa vez para

paredes internas, construída em volta do antigo

adaptação dos espaços à necessária manuten-

chalé. Em ambas é possível observar técnicas ar-

ção do isolamento e da segurança da moradora,

tesanais e padrões de gosto então vigentes.

única herdeira de uma família bem relacionada

As concepções e práticas sociais de tratamento da

e possuidora de muitas propriedades que, em

“loucura” estão representadas nas acomodações

1918, depois de uma viagem à Europa, deu si-

adaptadas para Yayá. Todos esses significados fa-

nais de desequilíbrio emocional.

zem da casa um importante lugar de memória da

Na época qualquer desvio em relação aos

constituição da cultura urbana em São Paulo.

comportamentos estabelecidos era classificado

Atualmente, é utilizada como sede do Centro

como falha das faculdades mentais. Assim, de-

de Preservação Cultural da Universidade de São

pois de ser considerada incapaz de gerir sua for-

Paulo. Entre 1991 e 2004, foram realizadas

tuna, Yayá foi interditada e, a conselho médico,

obras de restauração de suas pinturas murais,

passou a morar na antiga chácara, um lugar cal-

bem como de recuperação e restauro das facha-

mo e tranquilo, onde viveria sob a vigilância de

das e componentes arquitetônicos. [MR]
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CASTELINHO DA BRIGADEIRO

I4

Vila Luisa
ENDEREÇO Av. Brigadeiro Luís Antônio, 826
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Giuseppe Sachetti
CONSTRUÇÃO 1907-11
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Sem uso

O prédio conhecido como “Castelinho da Bri-

modernização dos hábitos urbanos de vida.

gadeiro” representa uma das formas de morar

Isso se expressa nos materiais utilizados, nos de-

constituídas na cidade entre o final do século XIX

talhes e ornamentos, assim como na implantação

e a Primeira Grande Guerra, período em que já

da casa no centro do lote, originalmente envolta

se havia consolidado a posição de segmentos so-

por jardins, e na fachada composta por volumes

ciais relacionados às atividades urbanas.

cilíndricos, incluída uma pequena torre com co-

Residência do médico e escritor Cláudio de Sou-

bertura cônica, que se interpenetram. Destacam-

za, que também investia no setor imobiliário –

se também o gradil de ferro, os portões e o pórti-

por exemplo, no conjunto de casas populares, a

co de alvenaria no muro principal que apresentam

Vila Economizadora, situada no Bairro da Luz –, a

a mesma linguagem da construção.

casa de dois pavimentos testemunha a adoção do

A localização, o tamanho, a disposição dos cômo-

art nouveau como expressão do gosto e do ideal

dos e a ornamentação da residência são caracte-

de modernização de parte da burguesia paulista

rísticas que apontam para a adoção modesta dos

que, embora não situada entre as elites, adotou

padrões de moradia das elites difundidos entre

traços de cosmopolitismo que representavam a

outros segmentos da sociedade paulistana. [MR]

1
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J
DA LIBERDADE AO CAMBUCI

O bairro da Liberdade se formou em torno de

livre, em 1877. O fracasso dessa experiência con-

caminhos que iam rumo ao litoral, entre eles o

duziu ao loteamento das terras por investidores

Caminho do Mar, atuais ruas da Glória, Lavapés e

privados. Moradia de trabalhadores imigrantes,

Independência, que se tornou um dos vetores da

o bairro foi um dos núcleos de concentração das

expansão urbana em direção ao sudoeste.

reivindicações operárias e de atividade de anar-

Do núcleo original da cidade, esse Caminho alcan-

quistas. Isso o tornou um dos alvos preferidos

çava o Vale do Tamanduateí; entre os cursos desse,

das bombas das forças legalistas durante a Re-

do Cambuci e do Ipiranga se situava a Chácara da

volução de 1924.

Glória, que deu origem a outro bairro, o Cambuci.

Extensão do centro, a ocupação da Liberdade

A ocupação da Liberdade restringiu-se inicialmen-

foi caracteristicamente residencial, de moradia

te ao entorno da atual Praça João Mendes. Em

de segmentos sociais ocupados no comércio e

1861, já chegava ao Largo da Pólvora, após o qual

serviços, entre eles muitos imigrantes italianos e

havia chácaras que, em meados do século XIX,

portugueses. A partir da década de 1910, come-

começaram a ser loteadas. Em 1890, parte das

çam a aparecer as vilas de casas geminadas e, em

principais ruas do bairro – Fagundes, São Joaquim,

1939, com o aumento do número de imigrantes

Pirapitingui e Taguá – já estavam delineadas.

japoneses, ali se instalam instituições culturais,

A origem do Cambuci se vincula a uma iniciativa

sedes de jornais e passaram a se realizar festas e

do poder público, o estabelecimento de um nú-

celebrações que transferiram para o bairro mar-

cleo colonial visando a fixação de mão de obra

cas visíveis da milenar cultura nipônica. [MR]
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IGREJA DE SÃO GONÇALO

J1

ENDEREÇO Praça João Mendes, 108
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO c. 1757
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

1

Pouco se conhece sobre a história da Igreja de

Edificação simples, com linhas retas, de fachada

São Gonçalo, situada em pleno centro da cida-

com singelos e escassos elementos decorativos,

de de São Paulo, em meio à agitação e movi-

como os arremates do frontão e da torre única,

mentação intensas da Praça João Mendes.

em linhas curvas suaves, a Igreja de São Gonçalo

Registros afirmam que a igreja dedicada ao san-

está implantada nos alinhamentos de um lote de

to nascido na Índia e, no século XVI, mártir no

esquina e tem dois pavimentos. Sobre a capela-

Japão já existia em 1772; supõe-se que tenha

mor foi introduzida uma cúpula com lanternim.

sido construída em 1757, como uma ermida,

A decoração interior é um conjunto heterogêneo

em taipa de pilão, no antigo Largo da Cadeia,

de imagens, talhas, afrescos e retábulos, muitos

por iniciativa da Irmandade de Nossa Senhora

provenientes de outras igrejas.Porta de entrada do

da Conceição e de São Gonçalo, e que, inicial-

bairro da Liberdade, desde 1966 essa que é a Igreja

mente, fosse dedicada à santa. Reconstruída

Matriz da Paróquia de São Gonçalo oferece uma

em 1840, sobre as mesmas fundações da ante-

missa diária em japonês, o que representa o reco-

rior, passou por várias modificações no decorrer

nhecimento da importância dessa cultura na orga-

da segunda metade do século XIX.

nização da vida cotidiana naquela região. [MADG]
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CAPELA DE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS

J2

ENDEREÇO Rua dos Aflitos, 70
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1774
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

Em 1564, a Câmara de São Paulo ergueu uma

atualmente rua, do mesmo nome, foi construída

forca no outeiro da Tabatinguera. Desde então,

em 1774. Vinte anos depois, a área foi loteada

até 1851, sucederam-se discussões e sugestões

e vendida; restou como posse da Igreja apenas o

para que essa fosse mudada para um local mais

Beco e a Capela, essa reformada em 1869.

distante, como o Caminho do Ibirapuera, de-

Por volta de 1850, quando a área em que se

pois conhecido como Caminho de Carro para

situava a forca estava mais habitada, houve

Santo Amaro. A forca, porém, permaneceria

uma petição dos moradores para que ela fosse

nas proximidades do núcleo original da cidade,

retirada. Em 1858, o Campo da Forca ganhou

como a ameaçar os moradores com a força da

um chafariz e passou a ser oficialmente deno-

justiça. Talvez por isso, várias vezes foi destruída

minado Praça da Liberdade. [MR]

e reerguida nas terras públicas, como por exemplo, próxima ao Ribeirão do Anhangabaú.
Por volta de 1775, tendo as autoridades que
cumprir uma pena de morte, a forca foi assentada em um morro situado no Caminho de Santos,
no centro de um largo que logo ficou conhecido
como Campo da Forca. Em 1770 fora criado o
primeiro cemitério da cidade, o Cemitério dos
Aflitos, que funcionou até 1858, quando aberto
o Cemitério da Consolação. Instalado nas proximidades do Campo da Forca, lá eram enterrados
os sentenciados, os pobres e indigentes.
A Capela dedicada a Nossa Senhora dos Aflitos era
parte do Cemitério; situada ao fundo de um beco,

1

2
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EDIFÍCIO DA ESCOLA ESTADUAL CAMPOS SALLES

J3

ENDEREÇO Rua São Joaquim, 288
PROTEÇÃO INCIDENTE ESTADUAL
PROJETO Giovanni Battista Bianchi
CONSTRUÇÃO 1911
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Cultural

O edifício da Escola Estadual Campos Salles foi

Essa mudança interna tornou-se possível devido

projetado em 1911 por Giovanni Battista Bian-

à organização da rotina escolar. Nesse estabe-

chi, arquiteto italiano, considerado um dos mais

lecimento a separação entre os sexos se fazia

famosos autores do estilo e, uma das tendên-

por períodos: o matutino era frequentado pelos

cias do movimento art nouveau.

meninos e o vespertino, pelas meninas. Assim, a

O então Grupo Escolar da Liberdade foi o pri-

rigidez na concepção dos espaços escolares, ca-

meiro a ser projetado por Bianchi. Com caracte-

racterísticas dos projetos elaborados até então,

rísticas art nouveau, possui planta em forma de

pode ser abandonada.

H, com dois pisos sobre porão. No interior desa-

O edifício foi parcialmente destruído por um

parece a circulação definida e independente de

incêndio em 31 de dezembro de 1992; o local

acesso às várias salas de aula. Em decorrência,

ficou abandonado por anos. Atualmente, en-

os terraços descobertos existentes no primeiro

contra-se em obras para a instalação do Museu

pavimento passaram a ser importantes no es-

Manabu Mabe, em homenagem a esse artista

quema de circulação e, às vezes, o único acesso

japonês naturalizado brasileiro e pioneiro no

a certos ambientes.

abstracionismo no Brasil. [OMB]

1
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CASAS DA FAMILIA RAMOS DE AZEVEDO

J4

ENDEREÇO Rua Pirapitingui, 111, 141 e 159
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO RAMOS DE AZEVEDO
CONSTRUÇÃO 1891; c. 1896
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Residencial e serviço

1

2

Situada em uma das ruas do loteamento da

vida europeu adotado pela nascente burguesia

Chácara Fagundes, a residência de Ramos de

paulistana, no qual o jardim com caramanchões,

Azevedo foi construída em 1891. A casa do ar-

pavilhão e estufas de flores denuncia a busca de

quiteto tem subsolo, dois pavimentos e sótão.

uma aproximação constante com a natureza. A

Diferentemente da maioria das casas do perí-

concepção do morar urbano se completava com

odo, nessa, as áreas de serviços se localizam

outras edificações, cocheira, depois garagem,

no subsolo: lavanderia, áreas de estocagem,

casa do caseiro, horta e galinheiros.

cozinha e copa, as últimas ligadas ao térreo

Por volta de 1896, Ramos de Azevedo projetou

por um monta-carga e uma escada de serviços.

duas casas construídas em lotes contíguos ao

No térreo ficavam as dependências sociais e de

da sua, para suas filhas. As casas mantêm as

convívio familiar. No primeiro andar, os quartos,

mesmas características construtivas da residên-

os banheiros e uma escada que leva ao sótão.

cia número 111, mas são modestas, com porão

Em 1904, foram realizados acréscimos na parte

alto, térreo e um pequeno jardim frontal.

posterior do edifício.

A porta de entrada, alcançada depois de alguns

De linhas neorrenascentistas flamengas, em

degraus, fica em uma pequena varanda coberta

alvenaria de tijolos, com paredes externas ori-

por marquise de vidro e dá acesso ao hall de

ginalmente pintadas para simular trabalho em

distribuição. A sala é no centro da casa e dela

tijolos, cantos e arremates de portas e janelas em

sai um corredor de acesso à cozinha e à área de

argamassa imitando pedra, a casa tem uma apa-

serviços e dessa ao quintal. No corpo avançado

rência incomum se comparada às demais cons-

para a frente fica o quarto mais amplo. No fun-

truídas no bairro e corresponde a um estilo de

do do terreno há uma edícula. [MR]
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IGREJA NOSSA SENHORA DA PAZ

J5

ENDEREÇO Rua do Glicério, 225-245
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Leopoldo Pettini | fúlvio pennacchi
CONSTRUÇÃO 1940
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

A igreja de Nossa Senhora da Paz é sede da Con-

Glicério, os padres construíram um conjunto de

gregação dos Missionários de São Carlos, fundada

amplos edifícios − igreja, salas de aula, ambula-

em 1887. Sua missão inicial era acompanhar pas-

tório e residência − necessários ao desenvolvi-

toralmente os imigrantes italianos; na década de

mento de sua proposta de ação católica.

1940, estendeu-se a todos os migrantes. Desde

O projeto do arquiteto italiano Leopoldo Pettini

1904 atuam em São Paulo, onde também man-

contou com contribuições de Fúlvio Pennacchi,

têm o Instituto Cristovão Colombo, no Ipiranga.

em especial no desenho da fachada. A igreja,

No amplo terreno adquirido na baixada do

cuja construção se iniciou em 1940, é em alvenaria de tijolos aparentes. O campanário,
externo e independente do corpo principal, é
quadrado e lembra os das igrejas românicas. A
fachada tem cinco arcos de altura decrescente
em relação ao arco central; esses formam um
pórtico na entrada do templo.
A igreja, com modelo basilical, tem nave central
abobadada e com aberturas para a entrada de
iluminação natural; é separada das naves laterais,
mais baixas, por arcos que direcionam o olhar
do observador para a abside, onde se encontra
o altar-mor. Nas naves laterais localizam-se as
capelas.Os afrescos e a via-crúcis, de autoria de
Fúlvio Pennacchi, foram realizados entre 1941 e
1948. Nas capelas, além dos afrescos, há imagens de santos em mármore travertino, de auto-

1

ria de Galileo Emendabili. Esse também realizou
as esculturas da pia batismal. A sobriedade e a
simplicidade da decoração interna culminam na
abside, com afrescos e uma moderna escultura
de Nossa Senhora da Paz. Nas laterais, à esquerda, há a capela do santíssimo e, à direita, o acesso para a sacristia.
De grande singeleza o conjunto idealizado por
profissionais italianos, ou de origem italiana,
adeptos de modernas expressões artística e arquitetônica, representa a importância da cultura

2

peninsular em São Paulo. [MR]
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CONJUNTO PAISAGÍSTICO DO OUTEIRO
DA GLÓRIA

J6

ENDEREÇO Rua Nossa Senhora de Lourdes, 31
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL USO ATUAL -

do Museu do Ipiranga, instalação de indústrias e
serviços urbanos − resultou nos bairros do Cambuci e Vila Deodoro, entre outros.
Dois templos construídos no alto do Outeiro – a
Capela de Nossa Senhora de Lourdes, em 1870,
e a Igreja de Nossa Senhora da Glória, em 1893
– marcam esse sítio geográfico e urbano como
referência na paisagem da cidade.
A pequena e delicada Capela foi erguida por
Eulália d’Assumpção e Silva, proprietária de extensa gleba no bairro, e está ornamentada por
pinturas e vitrais franceses de qualidade artística, representando cenas religiosas. A Igreja,
maior e mais destacada, vincula-se ao estilo neogótico, inserindo-se nos padrões ecléticos que
dominaram a arquitetura das igrejas paulistanas
1

a partir do final do século XIX.

Destacando-se na paisagem do Cambuci, o Outei-

Por se situarem em ponto geográfico destaca-

ro da Glória situa-se em um mirante privilegiado

do, a integridade dessas edificações correu ris-

para se descortinar a várzea do Rio Tamanduateí e

cos. Na Revolução de 1924, movimento cívico

bairros vizinhos. A ocupação da área foi favoreci-

e militar de oposição ao governo federal, esse

da pela proximidade com dois caminhos, a antiga

e outros bairros, especialmente os industriais e

Estrada do Lavapés, que conduzia a Santos, e o

operários, ou que abrigavam instalações milita-

leito navegável do Tamanduateí.

res ou estratégicas, foram bombardeados pelas

A denominação do Outeiro relaciona-se à anti-

forças legalistas. [WP]

ga Chácara da Glória, propriedade do bispo de
São Paulo. Arrematada pelo governo imperial,
a exemplo do que ocorreu em outras áreas do
Estado e do país, a partir de 1877, ali se instalou
uma experiência de colonização: a Colônia da
Glória, resultante da divisão da Chácara em lotes
coloniais agrícolas para fixação de imigrantes.
A Colônia fracassou e, ainda no final do século
XIX, os lotes foram adquiridos por empresas, bancos e investidores privados que redividiram as terras. A urbanização − estimulada pela construção

2
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K
DO BRÁS À MOÓCA

O Brás e a Mooca se situam a leste, além do Rio

de associações de proteção mútua. Parte signifi-

Tamanduateí, cuja várzea, hoje Parque D. Pedro II,

cativa da cultura operária paulista foi construída

por muito tempo mediou o contato com o nú-

nesses bairros, onde eram realizados comícios e

cleo original de São Paulo.

manifestações por melhores condições de traba-

A partir de 1867, os trilhos das ferrovias e o

lho e salário, o que, não raro, incluía confrontos

crescente número de instalações fabris contribu-

com a polícia e organização de greves. Uma de-

íram para transformar em urbanas as paisagens

las, realizada em 1917, se originou no Cotonifí-

rurais desses bairros e influíram no crescimento

cio Crespi, na Mooca, e se alastrou para outras

do número e na composição dos moradores,

fábricas do bairro, como a Antárctica; e de outros

em geral imigrantes. A demanda por habitação

bairros, como a Tecelagem Mariângela, no Brás,

impulsionou a abertura de loteamentos em tor-

até atingir todo o Estado de São Paulo.

no das fábricas. Alguns conjuntos de moradia

Até meados do século XX, o Brás foi um impor-

foram construídos pelos próprios industriais,

tante centro regional, com comércio, restauran-

além de residências modestas e cortiços, formas

tes, festejos de carnaval e salas de cinema de

de habitação coletiva construídas para aluguel.

alta qualidade. A partir de então, o fechamento

Consolidou-se uma paisagem compacta, com

de fábricas e a expansão de oficinas e lojas de

ruas estreitas de ocupação predominantemente

confecção tornaram o bairro um polo comercial

horizontal, na qual tinham realce os grandes vo-

especializado.

lumes dos edifícios fabris e as chaminés.

Na Mooca, onde persistem algumas atividades

No Brás e na Mooca se desenvolveram práticas

fabris, os grandes empreendimentos imobiliários

culturais pautadas pela religiosidade – da qual

vêm se expandindo para áreas próximas à ferro-

são exemplos as festas de São Vito e São Genaro

via, desde que as antigas linhas foram integradas

–, e pela solidariedade, representada na criação

à rede metropolitana de transportes. [MR]

P072_K_REV3.indd 172

2/12/2012 20:50:14

OR
R. MONSENH
ANDRADE
A
SILV

K3

RO

ES

CO
NE

ND

R.
LF

R.

NA
FER

RA
NC
IS
M

AR

GO

AM

K4

ES

O

NÇÃO

R.

CO

RD

.A

TRO
ÔME

IM

DR
LM

GAS
R. DO

R.

K2

CA

SU
R. AS

EI
DA
LIM

ESTAÇÃO
BRÁS

A

NA

K1

PIR

NG

STA

R.

S

OR

ED

AE

M

GA

IN
O

PR

NT

OR

L
PA

IN

M

R.

E
UD

EM

R.

IN
AT

A
.R
AV

PE
EL

ÔN
AC
O

AV. RADIA
L LESTE

ESCALA 10000

R. DA MOOCA

P072_K_REV3.indd 173

2/12/2012 20:50:23

.V
AV

DE

.D

N
AR
EP

AÍ

BA

R.
L
PA

K5

M
ON
IN
O
M
A

LL

ES

TE

ICO

K6
R. DOS TRILH
OS

R. DA MOO
CA

K8

R. JOÃO A. DE
OLIVEIRA

ÔN

.R
AV

A
DI

E
. PR
AV
SID

K10

EN
TE
WI
LSO
N

K11

K12
.D
AV
O

RG

O

BO

D
TA

R.

ES

ES
DE

K9

FIG
UE
IRE
DO

AV
.A
M

DRO I
AV. DOM PE

P072_K_REV3.indd 174

AR

O

K13

K14

K15

2/12/2012 20:50:27

R.
BR
ES
SE
R

R. TAQUAR
I
R.

DO

OR

AT
Ó

RI

O

AE
.P
AV
S
DE
BA
RR
OS

K7

R.
CA
NU
TO
SA
RA
IVA
P072_K_REV3.indd 175

2/12/2012 20:50:34

ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU
ROMÃO PUIGGARI

K1

ENDEREÇO Rangel Pestana, 1482
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO ESCRITÓRIO TÉCNICO Ramos de Azevedo
CONSTRUÇÃO 1894-98
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Ensino

O projeto do Primeiro Grupo Escolar do Brás e
outros quatro de autoria de Ramos de Azevedo
foram pioneiros no quadro da renovação das escolas públicas paulistas, proposto pelo recém-implantado regime republicano. As plantas desses
edifícios são organizadas em dois pavimentos,
com salas dispostas ao longo de uma circulação
paralela à fachada frontal. Essa concepção foi
1

aplicada em dezenas de prédios nas primeiras
décadas da Rupública.

Ramos de Azevedo. No acesso destacam-se duas

No Romão Puiggari há um acesso central único e

colunas laterais encimadas por frontão triangular.

uma única escada, na origem, dividida em duas

O centro da fachada é equilibrado por duas alas

por uma parede, de modo a atender a preconi-

laterais avançadas, coroadas por frontões curvos.

zada separação dos alunos por gênero, durante

O prédio, embora tendo sofrido reformas e um

a permanência na escola.

incêndio, não perdeu sua essência e se mantém

O projeto incorporava elementos da tradição

em uso após haver transcorrido mais de cem

clássica, também presentes em outras obras de

anos de sua inauguração. [SFSW]

2
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ESTAÇÃO DO BRÁS

K2

ENDEREÇO Praça Agente Cícero, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO James Ford
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Transporte
USO ATUAL Transporte

1

Em 1867, quando do início do tráfego dos trens

Esses, em sua maior parte, eram produzidos pela

da São Paulo Railway Company Ltda. (SPR),

Saracen Foundry, de Walter Macfarlane, sediada

nos limites do município de São Paulo estavam

em Glasgow. Os produtos dessa empresa foram

construídas apenas a estação terminal da Luz e

utilizados em edifícios em todo mundo e expres-

as intermediárias de Perus e do Brás. Atualmen-

sam um período de valorização da tecnologia

te, essa se encontra integrada ao conjunto for-

industrial e da racionalidade da construção como

mado pelas estações Roosevelt e do Metrô.

expressão de progresso e modernização.

O primeiro edifício da estação do Brás era pe-

As estações da Inglesa, como também era cha-

queno, construído em tijolo aparente, junto à

mada a SPR, passaram por adaptações decorren-

estação da Estrada de Ferro do Norte. Em 1897

tes da modernização do transporte. Na estação

foi substituído por outro de maior porte, proje-

do Brás, em 1950, uma das plataformas, com

tado por James Ford, engenheiro da SPR.

cobertura metálica apoiada por colunas de ferro,

Como em outras estações da SPR, reformadas ou

foi estreitada para permitir a passagem de loco-

construídas no final do século XIX, seguiu-se a

motivas elétricas. Na década de 1960, quando

hierarquia de classificação em classes adotada pela

realizados melhoramentos técnicos na linha, foi

empresa. De segunda classe, a Estação do Brás era

demolida uma parte significativa do edifício.

de alvenaria de tijolo aparente, ornamentada com

Ainda na mesma década foi solucionado o

barrados e elegantes molduras nas portas e janelas,

problema da barreira ao crescente tráfego de

marquises e coberturas das plataformas em metal.

veículos, representada pelas porteiras do Brás,

O projeto, como o da maioria dos edifícios des-

situadas na Avenida Celso Garcia. A construção

sa ferrovia, previa o emprego de grande quan-

de viadutos viria dar fim às reclamações que

tidade de elementos estruturais, ornamentais

desde 1893 eram enviadas pelos munícipes aos

e funcionais, pré-fabricados em ferro fundido.

jornais da cidade. [MR]
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EDIFÍCIO DO MOINHO MATARAZZO

K3

ENDEREÇO Rua Monsenhor Andrade, 88
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO c . 1899
USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem	
USO ATUAL Armazenagem

Francisco Matarazzo, nascido na Itália, chegou

tante da Henry Simone Ltda., firma de Manches-

ao Brasil em 1882, momento propício a investi-

ter, também fornecedora do maquinário. Esse foi

mentos, uma vez que o governo imperial moder-

importado e montado pela Companhia Mecâni-

nizava os procedimentos de concessão de crédi-

ca Importadora, agente brasileira dos fabricantes

tos e de funcionamento do mercado financeiro,

ingleses. Henrique Schaumann, catedrático da

de modo a se adequar à agilidade de circulação

Escola Politécnica e engenheiro chefe da Mecâ-

de capitais internacionais.

nica Importadora, dirigiu os trabalhos.

Em 1898, Matarazzo passou a importar trigo

As proporções do edifício e o potente maquiná-

em grão da Argentina e ergueu um galpão para

rio contrastavam com a vizinhança de terrenos

depósito da mercadoria na Rua Monsenhor An-

vazios, casas modestas e pequenos estabeleci-

drade, junto à linha férrea da São Paulo Railway.

mentos comerciais. Entre 1913 e a década de

Esse galpão deu origem ao Moinho, seu primeiro

1930, o Moinho se expandiu fechando a quadra

empreendimento fabril na cidade cujo edifício

em forma de triângulo, entre a linha férrea e as

principal foi inaugurado em março de 1900.

ruas Monsenhor Andrade e do Bucolismo.

Construído segundo padrões da arquitetura

As ampliações atendiam a modernização téc-

fabril inglesa, de tijolos aparentes, com quatro

nica, o aumento da produção e o modelo de

andares e estrutura de perfis de ferro, seguiu as

concentração vertical, adotado por Matarazzo

especificações técnicas de H. Jordan, represen-

para organizar e diversificar suas empresas. [MR]

1
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EDIFÍCIO DA TECELAGEM MARIÂNGELA

K4

ENDEREÇO Rua Monsenhor Andrade, 367
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1904
USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem
USO ATUAL Comercial

1

Francisco Matarazzo adotou como modelo de

encimados de capitéis, onde se apoiavam ele-

organização e diversificação de suas empresas a

gantes arcos. Tanto o Moinho Matarazzo como

concentração vertical. Assim, em 1904, inaugu-

a Tecelagem Mariângela representam o processo

rou a Tecelagem Mariângela, situada na mesma

de constituição e desenvolvimento da socieda-

rua do Moinho e sua fornecedora de sacos de

de industrial em São Paulo, o que envolveu as

tecido de algodão para embalagem da farinha.

figuras, caracterizadamente urbanas, do empre-

Anexa a essa fábrica de tecidos, a primeira do

sário e do operário, e a submissão desta última

setor têxtil montada pelo industrial, funcionou

à rigorosa disciplina

até 1927 a Oficina Central da empresa, então

de inúmeros embates visando a conquista de di-

transferida para a Água Branca.

reitos trabalhistas. Em 1917, os trabalhadores da

Em 1906 teve início a ampliação do edifício

Tecelagem Mariângela participaram ativamente

da tecelagem, a cargo do construtor Giuseppe

da greve geral que se alastrou por todo o Estado

Salatini. Seguiram-se outras, para instalação

de São Paulo e se tornou uma forte referência

da fiação, tecelagem de algodão, produção de

de memória do movimento reivindicatório dos

fibras para cobertores, tinturaria e estamparia.

trabalhadores brasileiros.

A Mariângela avançava pelas ruas Assunção e

Hoje, no edifício da Tecelagem está montado o

Fernandes Silva, com fachadas de tijolo aparen-

Center Brás, com salas comerciais, lojas e de-

te, marcadas pelo ritmo das janelas e dos pilares

pósitos. [MR]

de trabalho

fabril, além
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HOSPEDARIA DOS IMIGRANTES

K5

MUSEU DA IMIGRAÇÃO
ENDEREÇO Rua Visconde de Parnaíba, 1316
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO MatHeus Haussler
CONSTRUÇÃO 1886-88
USO ORIGINAL Especial
USO ATUAL Administração pública | cultural

1

Construída de 1886 a 1888 ao longo da linha da

capital que garantiu a expansão industrial e urba-

antiga São Paulo Railway, entre o Brás e a Moo-

na de São Paulo. Do Porto de Santos, os imigran-

ca, a Hospedaria tinha capacidade para atender

tes eram enviados à Hospedaria e aí se alojavam

até três mil pessoas. Inicialmente, o conjunto

por um período que variava de seis a oito dias, ao

era composto por um edifício principal de dois

fim do qual eram encaminhados para as fazen-

pavimentos, em forma de “E”, com 100 metros

das. Muitos, em geral vindos por conta própria,

de frente e características neoclássicas, e diversos

permaneciam na cidade e formaram o enorme

edifícios isolados: estação, armazém, enfermaria,

contingente de operários, artesãos e pequenos

lavanderia e casa do inspetor. Logo foi reformado

comerciantes. A partir da década de 1930, a

e ampliado; em 1906, foram construídas a Agên-

Hospedaria passou também a receber migrantes

cia de Colonização e Trabalho e a Agência Postal

nacionais. Em 1978, chegou o último grupo de

e Telegráfica, também com aparelho de tijolo

estrangeiros. Ao longo do século XX, durante

aparente e linguagem eclética.

breves períodos, o conjunto também serviu como

A Hospedaria do Brás substituiu a existente no

presídio e alojamento para desabrigados.

Bom Retiro, cujas capacidade e condições de hi-

Atualmente, o terreno é dividido entre o Museu

giene não atendiam às pretensões da Sociedade

da Imigração do Estado de São Paulo e o Arse-

Promotora da Imigração, entidade organizada

nal da Esperança, instituição que, em convênio

por cafeicultores, em 1886, para promover “por

com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

todos os meios a introdução de imigrantes” na

Social, funciona como albergue e casa de acolhi-

então província de São Paulo.

da e ocupa a parte posterior do lote. O conjunto

A Hospedaria foi peça central da criação do mer-

passou por reformas no final da década de 1990

cado de trabalho livre que, ao lado de instituições

e atualmente os edifícios ocupados pelo Museu

financeiras e comerciais, permitiu o acúmulo de

da Imigração passam por restauro. [JMP]
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ESTÁDIO CONDE RODOLFO CRESPI

K6

Estádio do JuventUs
ENDEREÇO Rua Javari, 117
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1941
USO ORIGINAL Recreativo | Esportivo
USO ATUAL Recreativo | Esportivo

O Estádio Conde Rodolfo Crespi é um conhecido reduto dos amantes do futebol em São Paulo. Seu nome homenageia o imigrante italiano
Rodolfo Crespi que, em 1897, estabeleceu o
Cotonifício Crespi no bairro da Mooca.
A origem do Juventus está relacionada a essa
indústria. Até a década de 1950, os times de futebol de várzea foram comuns nos bairros fabris
paulistanos. Além de uma forma de disputa,

1

essa prática permitia também o estreitamento dos laços de vizinhança e companheirismo,
que incluía oportunidades de lazer das famílias,
como por ocasião de piqueniques. As iniciativas
de organização de times de futebol e outras formas de lazer também partiam dos proprietários
de indústrias e constituíram uma estratégia para
subordinação dos trabalhadores.
Em 1924, a partir da fusão de duas antigas equi-

2

pes de várzea, o Cavalheiro Crespi e o Extra São
Paulo, formadas por trabalhadores da fábrica de
tecidos, foi fundado o Cotonifício Crespi Futebol Clube, No ano seguinte, esse recebeu em
doação um dos terrenos do industrial, junto à
fábrica, na Rua Javry, hoje Javari, onde passaria
a realizar os treinos e jogos. Em 1930, o próprio
Rodolfo Crespi sugeriu a mudança do nome do
clube para Clube Atlético Juventus.

3

Em 1941, após uma série de adaptações e reformas, o Cotonifício inaugurou o “Estádio Conde
Rodolfo Crespi” que, em 1967, foi adquirido
pelos trabalhadores. O Juventus é um dos poucos times oriundos do futebol de várzea, ainda
atuantes em São Paulo, cujo campo sobreviveu
à expansão urbana. Hoje, a nova sede social do
Clube, um parque poliesportivo, se localiza no
Parque da Mooca. [DS]

4
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TEATRO ARTHUR AZEVEDO

K7

ENDEREÇO Avenida Paes de Barros, 995
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Roberto Goulart Tibau
CONSTRUÇÃO 1952
USO ORIGINAL Cultural
USO ATUAL Cultural

1

O déficit de edifícios escolares na cidade de São

ser desfrutadas por toda a população, as ações

Paulo foi alvo de uma política pública de gran-

do Convênio procuraram combinar a escola com

de efeito social, desenvolvida em conjunto pelos

parques infantis, bibliotecas e teatros distritais.

governos municipal e estadual, por meio de três

Assim, em 1949 foi construída na Mooca a Escola

acordos denominados “Convênio Escolar”, assi-

Pandiá Calógeras, e no mesmo terreno o Teatro

nados entre 1948 e 1960. Desse Convênio nas-

Arthur Azevedo, inaugurado em agosto de 1952

ceram também três teatros municipais.

e de imediato utilizado por grupos amadores.

O 2º Convênio Escolar vigente entre 1949 e 1953

O mesmo projeto, com pequenas adaptações, foi

foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros

também aplicado na construção do Teatro João

e arquitetos formados na Escola de Belas Artes

Caetano, na Vila Clementino, inaugurado em

do Rio de Janeiro e na Escola Politécnica de São

dezembro de 1952, e no Teatro Paulo Eiró, em

Paulo. Fundindo preocupações sociais do exercí-

Santo Amaro, inaugurado em 1957. Nesses edi-

cio da arquitetura aos princípios de democratiza-

fícios foram aplicados os preceitos da arquitetura

ção e renovação educacional, desde a década de

moderna. [MR]

1930 defendidos pelos adeptos da Escola Nova,
eles também contribuíram para a afirmação da
arquitetura moderna como linguagem dos edifícios públicos paulistanos.
Os projetos arquitetônicos basearam-se na definição de três funções da escola: aprender, recrear e nutrir. Os cuidados em produzir espaços
adequados à percepção infantil se estendiam das
dimensões e escala dos ambientes à sinalização
da transição entre os espaços urbano e escolar,
por meio de marquises.
Percebendo o edifício escolar em si como um instrumento de educação e de sociabilidade, cujas
potencialidades como equipamento deveriam

2
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EDIFÍCIO DA COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA

K8

ENDEREÇO Av. Presidente Wilson, 251, 307, 367
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1892
USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem
USO ATUAL Sem uso

Em 1877, frequentar cervejarias já era um hábito bastante difundido, uma atividade de lazer
urbano. No centro de São Paulo havia vários
desses estabelecimentos, entre os quais a Cervejaria Stadt de Berna, de propriedade de Victor
Nothmann, situada na Rua São Bento, onde era
servida a Cerveja Bávara, fabricada por um alemão de origem russa, Henrique Stupakoff.
Em 1892, Stupakoff inaugurou a nova Fábrica
de Cerveja Bavária, construída em um terreno
na então Rua da Mooca, depois Alameda Bavá-

2

ria e, hoje, Avenida Presidente Wilson, adquirido

para resfriar os canos por onde circulava o amo-

de Daniel Fox, engenheiro da São Paulo Railway,

níaco necessário para a fabricação de gelo, um

cujos trilhos corriam ao fundo da propriedade

dos produtos oferecidos pela empresa.

e facilitavam a chegada de matéria-prima e a

Em 1904, a fábrica foi adquirida por Zerrener,

expedição da bebida.

Büllow & Cia., então sócios majoritários da

O edifício principal, construído em tijolos, tem

Companhia Antarctica Paulista, situada na Água

cinco pavimentos; outras edificações foram sen-

Branca, e principal concorrente da Bavária.

do erguidas para atender a expansão da pro-

A denominação Antarctica data de 1891,

dução. As modernas máquinas eram movidas a

quando uma antiga fábrica de gelo e banha,

vapor, cuja geração era feita com captação da

fundada em 1885 e desde 1868 produtora de

água do Rio Tamanduateí, também utilizada

cerveja, passou a ser uma sociedade anônima e
a ter entre seus acionistas João Carlos Antonio
Zerrener, alemão, e Adam Ditrik Von Bülow, dinamarquês, ambos naturalizados brasileiros.
Na Mooca, a Antarctica se tornou uma fábrica
de bebidas e incluiu a produção de refrigerantes. Tornou-se, também, uma referência afetiva
para a população local e espacial para os moradores da cidade, uma vez que seus majestosos
edifícios integraram-se à paisagem do bairro e
são vistos de vários pontos de São Paulo. Em
2004, a Antarctica foi absorvida pela Companhia de Bebidas das Américas (AmBev), que desativou a fábrica da Mooca. [DS; MR]

1
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EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS
RUA BORGES DE FIGUEIREDO

1

Em 1867, com a implantação da antiga São

conjunto, os elementos verticais das chaminés.

Paulo Railway, na Mooca, a área de ocupação

A implantação dos galpões em sequência, ao

industrial mais antiga se localizou ao longo dos

longo da ferrovia, produziu, no lado da rua, um

trilhos, nas imediações da estação férrea, e cor-

conjunto regular de fachadas que se sucediam

respondeu à fase de nascimento e consolidação

em alinhamento, definindo uma paisagem ur-

do capital industrial no Brasil, com a produção

bana com forte identidade industrial.

de bens de consumo não duráveis. Ali se insta-

A arquitetura industrial utilizou modelos cons-

laram fábricas de tecido, óleo, sabão, fósforos,

trutivos importados, divulgados em tratados de

biscoito e beneficiamento de arroz; moinho de

construção que circulavam em São Paulo naque-

trigo e gráfica; bem como armazéns para esto-

la época e traziam detalhadas indicações, desde

cagem de café e outros produtos. Complemen-

a forma de assentar tijolos até o seu uso decora-

tavam o conjunto, área e galpões de apoio à

tivo nas fachadas. Inspirados no modelo inglês

atividade da ferrovia.

de construção fabril, os galpões eram, em sua

Construídos geralmente em grandes lotes, os gal-

maioria, de alvenaria de tijolos aparentes e telha-

pões tinham fachadas voltadas para a ferrovia e

dos de duas águas, com tesouras metálicas ou de

para a Alameda Taubaté, atual Rua Borges de Fi-

madeira, e soluções tipo shed ou lanternim para

gueiredo, e docas para embarque e desembarque

a iluminação natural. Suas fachadas moduladas,

de mercadorias junto aos ramais ferroviários que

com alguma ornamentação, eram marcadas por

os abasteciam individualmente. Arrematavam o

elementos como frontões e platibandas. [AOT]
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EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS, RUA BORGES DE FIGUEIREDO

2

Armazéns da antiga São Paulo Railway
Conjunto de três galpões modulares, ao lado da

ENDEREÇO Rua Presidente Wilson, 1009

estação de trem, com estrutura de ferro fundi-

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

do, cobertura de duas águas, e fachada de tijolo

PROJETO Fox & Mayo Engineers

aparente ornada com frisos, molduras, frontões

CONSTRUÇÃO -

triangulares com óculo central, bem como jane-

USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem

las e portas em arco. Para atividades de apoio à

USO ATUAL Armazenagem

K9

ferrovia, como manutenção dos trens, as construções foram implantadas em uma grande área
com pátio de manobras. [AOT]

Antigas Oficinas da Sociedade
Anônima Casa Vanorden
Conjunto de 17 galpões modulares e um edifício

ENDEREÇO Rua Monsenhor João Filipo, 1

de escritório com dois pavimentos, na esquina,

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

que abrigaram inicialmente atividades de gráfica

PROJETO Jorge Krug

e editora. Com pouca ornamentação, os edifícios

CONSTRUÇÃO -

são de estrutura de ferro fundido, alvenarias de

USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem

tijolo aparente e coberturas tipo shed com estru-

USO ATUAL Especial - Estacionamento

K10

tura de madeira e atirantamento metálico. [AOT]
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K9 - K15

3

Grandes Moinhos Minetti Gamba

K11

O conjunto é formado por distintas constru-

ENDEREÇO R Borges de Figueiredo, 300, 498 e 510

ções, que originalmente abrigaram atividades

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

de moagem de trigo, beneficiamento de arroz,

PROJETO August Fried | João Grass

fabricação de óleo e sabão, bem como armaze-

| Antonio Ambrogi

nagem de produtos inflamáveis (Standard Oil).

CONSTRUÇÃO -

Predominando edifícios de alvenarias de tijolo

USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem	

aparente, destaca-se o antigo moinho de trigo,

USO ATUAL Recreativo

de maior altura, e o homogêneo conjunto dos
armazéns mais antigos, anterior a 1912, que
tem frente para a ferrovia. [AOT]

Remanescentes das Indústrias Francisco
Matarazzo, Duchen e Fiat Lux

K12

Em terreno amplo, instalaram-se galpões, dia-

ENDEREÇO Rua Borges de Figueiredo, 696 a 826

gonais à linha de trem, em que se produziram

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

fósforos, provavelmente óleo e biscoitos. São

PROJETO Profissionais da IRFM;

remanescentes desse conjunto parte do gal-

(chaminé) Otto Nilsson; (Fiat Lux) Fred Reimann

pão da antiga fábrica de fósforos Fiat Lux; sua

CONSTRUÇÃO -

chaminé, que data de 1911; e um segmento de

USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem

fachada e muro de fecho dos antigos galpões

USO ATUAL Residencial e serviço (previsto)

voltados para a ferrovia. [AOT]
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EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS - RUA BORGES DE FIGUEIREDO

4

Conjunto de Galpões e Armazéns

K13

Os galpões mais antigos são da Artec, fábrica de

ENDEREÇO Rua Borges de Figueiredo, 964 a 1004

tinturaria e estamparia de tecidos, formados por

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

dois grupos de quatro módulos iguais cada, de

PROJETO -

alvenarias de tijolo aparente, e parte deles com

CONSTRUÇÃO -

elaborados elementos decorativos em suas fa-

USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem

chadas. Construídos posteriormente, os galpões
para armazenagem de café, da Cafelite, são de

USO ATUAL Armazenagem

estrutura de concreto armado e alvenarias de
tijolo revestidas. [AOT]

Conjunto de depósitos para café

K14

Composto por 12 galpões modulares, inicialmente

ENDEREÇO Rua Borges de Figueiredo, 1098 a 1250

para depósito de café e posteriormente utilizado

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

pelo Ceagesp, o conjunto tem estrutura de con-

PROJETO Georg Kemnitz

creto armado, evidente na fachada, alvenarias de

CONSTRUÇÃO -

tijolo aparente e coberturas de duas águas com es-

USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem

trutura de madeira; destaca-se a fachada de frente

USO ATUAL Armazenagem

para a ferrovia, na antiga área das docas. [AOT]
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K9 - K15

5

Sociedade Técnica Bremensis e Schmidt Trost

K15

Conjunto diferenciado, com implantação recua-

ENDEREÇO Rua Borges de Figueiredo, 1294 e 1358

da da rua, composto de três galpões principais

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

contíguos, de dois pavimentos, ladeados, em

PROJETO Frederico Faust

cada lado, por um galpão de um pavimento; bem

CONSTRUÇÃO 1952

como um sobrado, antiga casa do porteiro, no

USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem

recuo frontal da rua. Os galpões são de estrutura

USO ATUAL Armazenagem

de concreto armado, alvenarias de tijolo aparente e coberturas de duas águas com estrutura de
madeira, destacando-se as testadas triangulares e
curvas voltadas para a ferrovia. [AOT]
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L
férreas e a então Avenida Água Branca foi cons-

para que se tornassem áreas de concentração

truído um complexo das Indústrias Matarazzo

fabril e operária.

que impulsionou a ocupação da parte baixa da

Mesmo antes da instalação dos trilhos, a Água

Barra Funda. A Vidraria Santa Marina se instalou

Branca já era conhecida; situada no entronca-

em 1886, na área do antigo Sítio do Mandy de

mento dos caminhos que seguiam para a Fregue-

Baixo, na Várzea do Tietê; a fábrica de vidros

sia do Ó, ali se localizava um pouso de viajantes.

construiu uma vila para seus trabalhadores na

Em 1867, quando construída, a estação ferroviária

Avenida Santa Marina.

da Água Branca da São Paulo Railway tornou-se

Em 1907 os arruamentos do bairro se restringiam

o núcleo do futuro bairro e impulsionou os lotea-

ao entorno de dois eixos, a Avenida Água Branca

mentos; no bairro também foi instalada a oficina

e a Rua Guaicurus, onde se consolidara a função

de reparos da Estrada de Ferro Sorocabana.

industrial. A área foi envolvida pela expansão de

Os trilhos dessas ferrovias cindiram o bairro em

outros loteamentos, da Vila Romana, Vila Pom-

duas partes, cujos ritmos de desenvolvimento se

peia, Perdizes e Pacaembu, o que torna ainda

diferenciaram. Em 1895, na Água Branca nasceu

mais difícil a percepção dos limites territoriais en-

o primeiro time de futebol da cidade, formado

tre eles e mesmo entre a Água Branca e a Lapa.

por ferroviários, o atual Nacional Atlético Clube.

Atualmente, o deslocamento de indústrias para

Ali estiveram localizadas empresas de porte,

outras regiões e a modernização do transporte

entre as quais a Companhia Antarctica Paulista,

metropolitano trouxeram uma nova dinâmica

à qual se deve a criação do Parque Antarctica,

para a Barra Funda e a Água Branca. A facili-

espaço de recreação e divulgação de seus pro-

dade de acesso atrai novas atividades, especial-

dutos que se tornaria uma referência de lazer.

mente serviços, e favorece a criação de condo-

Em 1904, a Companhia Antarctica se transferiu

mínios de grande porte. [MR]
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MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

ENDEREÇO Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Oscar Niemeyer
CONSTRUÇÃO 1989
USO ORIGINAL Cultural	
USO ATUAL Cultural

Em um complexo arquitetônico de linhas modernas e ousadas está instalado o Memorial da
América Latina, concebido como centro cultural
e político, voltado à difusão da produção cultural
latino-americana, no momento em que se iniciavam as discussões para a criação de um bloco
político-econômico

sul-americano,

posterior-

mente concretizado com a abertura do Mercado
Comum do Sul, o Mercosul.
Inaugurado em 1989 e inspirado nas ideias do antropólogo Darcy Ribeiro, que buscava estimular a
consolidação de uma identidade cultural comum
entre os países latino-americanos, e projetado
pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o conjunto do
Memorial compreende uma praça cívica e os edifícios do Salão de Atos, da Biblioteca, do Centro
Brasileiro de Estudos da América Latina, do Pavilhão da Criatividade Popular, do Auditório e do
1

2
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L1

3

Restaurante, além do Parlamento Latino Ameri-

suas qualidades volumétricas e arquitetônicas, é

cano, acrescentado posteriormente.

similar a outras grandes obras recentes do arqui-

Implantado em uma área de cerca de 85 mil m²,

teto nas cidades de João Pessoa e Recife.

o conjunto está distribuído em duas partes, se-

Na Praça Cívica, destaca-se um monumento de

paradas pela Avenida Auro Soares de Moura An-

Niemeyer, em forma de mão aberta, vertical, com

drade e interligadas por uma passarela também

o mapa da América Latina na palma, pintado em

projetada por Niemeyer. A concepção do projeto,

vermelho sangue.O caráter cosmopolita da cida-

de um conjunto de edificações espalhadas sobre

de foi fundamental na escolha do programa do

uma grande esplanada, sem hierarquia de posi-

Memorial, a mais recente obra, de grande porte,

ção das construções, cuja importância é dada por

do arquiteto carioca em São Paulo. [DS]

4
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PARQUE DOUTOR FERNANDO COSTA

L2

Parque da Água Branca
ENDEREÇO Avenida Francisco Matarazzo, 445
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1935
USO ORIGINAL Especial	
USO ATUAL Recreativo | cultural | adm. pública

1

Os projetos das principais edificações do Parque
Fernando Costa têm características normandas
que contrastam com o portal de entrada, erguido na década de 1930 e decorado com vitrais
art déco executados pela Casa Conrado Sorgenicht, segundo desenho do artista plástico Antônio Gomide. Entre as construções remanescentes se destacam a sede principal, a sede do
2

Instituto de Pesca, baias de animais, pavilhões

Em 1905, o prefeito Antônio da Silva Prado com-

de equinos, pergolados e coreto, além de área

prou um terreno na então Avenida Água Bran-

de desfile de animais, permeados por vegetação

ca, ampliado posteriormente por meio de outras

composta de espécies arbóreas diversas introdu-

aquisições, para instalar a Escola de Pomologia

zidas desde sua criação.

e Horticultura, voltada para o ensino técnico de

Na década de 1970, o parque, que deixou de

agricultura. A escola funcionou até 1911, quan-

promover grandes exposições e de abrigar o Ins-

do ali foi instalado o viveiro de plantas da prefei-

tituto de Zootecnia, teve reforçadas as funções

tura que permaneceria até 1929. Nesse ano, o se-

de lugar de sociabilidade, lazer e educação, esta

cretário estadual da Agricultura, Fernando Costa,

com foco no equilíbrio entre o uso do parque e

propôs a mudança da sede da Diretoria de Indús-

a preservação de seus recursos naturais. Hoje, ali

tria Animal e o Parque de Exposições e Produção

se realizam exposições de artesanato e pequenas

de Animais, instalado na Mooca, para o Parque

feiras de produtos naturais. Em 2010 tiveram iní-

da Água Branca. Ali também se instalaram outros

cio as reformas de adaptação de seus espaços;

setores da administração estadual e passaram a

o Parque, próximo das estações de trem e do

ser realizadas exposições agropecuárias.

metrô assumiu caráter metropolitano. [MMA]
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CASA DAS CALDEIRAS | CASA DO ELETRICISTA

L3 | L4

ENDEREÇO Av. Francisco Matarazzo, 2000
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO déc. 1920
USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem
USO ATUAL cultural

Atualmente um espaço de uso cultural, celebra-

Antarctica Paulista, que derivara de uma fábrica

ções e eventos, o edifício hoje denominado Casa

de banha e gelo, a primeira instalada na área da

das Caldeiras é um dos remanescentes do con-

Água Branca. Tinha frente para uma via aberta

junto industrial construído por Francisco Matara-

em 1897, a Avenida Água Branca, atual Francis-

zzo na Água Branca, a partir da década de 1920.

co Matarazzo, e fundos para a Estrada de Ferro

A instalação desse complexo fabril representou

Sorocabana. Em 1927, Matarazzo adquiriu da

a criação de um núcleo integrado de fábricas,

Sociedade Esportiva Palmeiras, então Palestra Itá-

há muito pretendido pelo empreendedor. Aí as

lia, uma segunda gleba, contígua à anterior. Aí

Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo fabri-

instalou a Oficina de Mecânica e Fundição.

cavam sabonetes, álcool, velas, glicerina, óleos

O conjunto de edifícios fabris, construído em al-

industriais e comestíveis − como o “Sol Levan-

venaria de tijolos aparentes, era interligado por

te”, bastante popular −, produtos químicos, ra-

passarelas internas e túneis. Do complexo, perma-

ções e pregos, entre outros produtos.

neceram apenas três galpões, as três chaminés e

Matarazzo, que iniciara suas atividades na capi-

dois edifícios, conhecidos como Casa do Eletricista

tal no bairro do Brás, já havia instalado unidades

e Casa das Caldeiras, onde era gerada a energia

fabris também na Mooca e no Belenzinho. A da

que movimentava todo o complexo industrial. Em

Água Branca se tornou um polo de atração de

1950, algumas fábricas do complexo começaram

mão de obra, o que acelerou a ocupação, por tra-

a ser desativadas e, em 1986, todas as atividades

balhadores, não só desse bairro, mas de outros

industriais foram encerradas. A enorme área do

da região, como a Barra Funda. Uma gleba do

conjunto original, desde 1998, vem sendo ocupa-

terreno fora adquirida em 1919 da Companhia

da por edifícios comerciais. [DS]

1
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M
LAPA

Em 1893, na área do atual bairro da Lapa, já es-

especiais e com tarifas reduzidas também circu-

tavam instalados um curtume e uma fábrica de

lavam na linha da Lapa os carros “cara dura”,

louças. Desde o centro correndo quase paralelos,

destinados a trabalhadores. Nesse mesmo ano

os trilhos de duas estradas de ferro, a Sorocaba-

foi instalado o primeiro grupo escolar, e na dé-

na e a São Paulo Railway, por aí passavam.

cada seguinte foram criados clubes recreativos

Dois outros fatores impulsionariam a ocupação

cujas atividades incluíam a prática futebolística

do bairro: em 1898, a transferência das oficinas

e a promoção de bailes, muitas vezes animados

da São Paulo Railway, popularmente conhecida

pela Banda Operária da Lapa, fundada em 1881

por “Inglesa”, e, um ano depois, a construção da

e ainda hoje atuante.

estação da Lapa. Funcionando a vapor, as oficinas

Outras atividades comunitárias eram os pique-

da ferrovia passaram a captar do Rio Tietê a água

niques, em geral realizados em comemoração

necessária ao funcionamento de suas caldeiras.

ao Dia do Trabalho e ao Dia de Reis, no Parque

Outras indústrias e pequenas oficinas se ins-

Antarctica. A partir de 1916, quando foi funda-

talaram em torno da estação, área conhecida

do o Clube Carnavalesco Lapeano, teve início o

como Lapa de Baixo, atraindo moradores. Aí re-

carnaval de rua no bairro. Na década de 1930, a

sidiam os técnicos ingleses da ferrovia, tecelões

Lapa se tornou um centro regional, para o qual

espanhóis, operários italianos, artesãos croatas,

afluíam moradores de novos bairros distantes, si-

lituanos, poloneses, russos e húngaros; também

tuados a oeste e na outra margem do Tietê.

se instalaram casas comerciais, muitas de pro-

Na parte mais alta da Lapa, em 1921, a Companhia

priedade de sírio-libaneses.

City começou a implantar dois bairros-jardins, Bela

Em 1903, os bondes elétricos passaram a ligar o

Aliança e Alto da Lapa, cujas características espa-

bairro ao centro; a partir de 1909, em horários

ciais diferem do restante do bairro fabril. [MR]
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SESC POMPÉIA

M1

SESC Fábrica
ENDEREÇO Rua Clélia, 93
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Lina Bo Bardi 1976-1982
CONSTRUÇÃO 1938
USO ORIGINAL Industrial | Armazenagem	
USO ATUAL Cultural | recreativo | esportivo

1

O Serviço Social do Comércio (SESC), instituição

tória dos galpões, mantendo visíveis as estruturas

criada em 1946 e que hoje atua no campo da cul-

e técnicas construtivas empregadas originalmen-

tura e do lazer, iniciou suas atividades no Bairro da

te e em ampliações posteriores.

Pompeia em 1973, em um conjunto de galpões

As paredes de tijolos aparentes, referência ao

construídos em 1938 pela empresa alemã Mauser

padrão inglês de construção fabril adotado nas

& Cia. Ltda. para a instalação da Fábrica Nacional

primeiras grandes indústrias instaladas em São

de Tambores. Adquirida pela Indústria Brasileira de

Paulo, passaram a dialogar com conceitos e

Embalagens, em 1945, ali foram produzidas em-

materiais modernos, como o concreto armado,

balagens metálicas industriais e, posteriormente,

blocos de concreto e o emprego de tubulação¬

geladeiras, da marca Gelomatic, até 1971.

aparente; e com elementos referenciais da ar-

Em 1977, o conjunto foi fechado para restauro.

quitetura tradicional brasileira, como as treliças

O projeto foi idealizado por Lina Bo Bardi, autora

de madeira nas portas e janelas. O emprego de

do projeto do MASP. Com uma perspectiva con-

materiais, como pedras de Goiás e o laminado

temporânea, a arquiteta buscou preservar a his-

industrial de pinho, esse utilizado no mobiliário,
também remetem à cultura brasileira.
Inaugurado em 1982, o conjunto foi complementado em 1986 por dois blocos de concreto,
interligados por passarelas, para uso esportivo;
verticais, criam um contraponto à horizontalidade dos edifícios fabris.
Atualmente um centro de produção e difusão cultural, bem como um centro de lazer e esporte, o
Sesc-Pompeia representa um paradigma de intervenção arquitetônica contemporânea, de grande

2

qualidade, em edifícios de construção antiga. [DS]
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EDIFÍCIO DA SOCIEDADE BENEFICENTE
UNIÃO FRATERNA

M2

ENDEREÇO Rua Guaicurus, 33
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO José Viandana, Ítalo Catalani e Ricieri Pinotti
CONSTRUÇÃO 1930-34
USO ORIGINAL Especial
USO ATUAL Serviço

O prédio da União Fraterna, inaugurado em
1934 em um dos bairros fabris da cidade, em estilo eclético, foi implantado em esquina, seguindo a maneira de se construir em lotes com essa
característica, arrematando em curva o encontro
das duas fachadas laterais; a da Rua Guaicurus
foi ampliada posteriormente.
Nas fachadas foram utilizados elementos do
neoclássico, como pilastras arrematadas por capitéis, vãos com vergas retas e curvas, platibanda com frontões indicando acessos e argamassa
frisada imitando blocos de pedra no embasamento da edificação. No interior, os ambientes

1

são guarnecidos de detalhes em relevo, tanto

anarquistas e aceito pelos socialistas, o mutua-

nos forros quanto nas esquadrias.

lismo foi uma forma de resistência da nascente

Resultado da fusão de duas entidades, a Socieda-

classe operária diante da falta de estruturas pú-

de Ítalo-Brasileira de Mútuo Socorro, de 1907, e a

blicas de assistência à saúde e à educação e a um

Mútuo Socorro Centro Operário, criada em 1922,

contexto isento de leis reguladoras do trabalho.

a Sociedade Beneficente União Fraterna nasceu

Experiência trazida pelos imigrantes, as asso-

em outubro de 1925 sob a denominação que se

ciações mutualistas foram comuns nos bairros

manteve até 1976, Sociedade de Mútuo Socorro

operários e fabris da cidade, e em geral congre-

União Fraterna da Água Branca. A partir de en-

gavam moradores de uma região ou membros

tão, mudou seus estatutos e a denominação.

de uma mesma categoria profissional. Mantidas

As sociedades de mútuo socorro foram parte

com mensalidades dos associados e por arreca-

do processo de organização dos trabalhadores

dação de donativos, auxiliavam os filiados em

em São Paulo, ao lado de outras associações de

casos de doenças, acidentes de trabalho, de-

ofício, recreativas e cooperativas. Criticado pelos

semprego ou falecimento. [MMA]

2
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IGREJA SÃO JOÃO MARIA VIANNEY

M3

ENDEREÇO Praça Cornélia, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1932
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

1

retangular e separada da Igreja e dos sobrados
geminados, com muros baixos, que lhe são lindeiros, por uma travessa particular. Isso não impede que a Praça, cujo centro está alinhado com
o centro da igreja, funcione como uma moldura
para o conjunto da igreja e dos sobrados.
Os sobrados formam dois blocos dispostos de
forma simétrica ao lado da Igreja. Cada um está
coberto por um grande telhado único, como se
fossem apenas duas construções, o que acentua
a percepção de conjunto.
De proporções modestas, a Igreja aproxima-se
da linguagem barroca; sua fachada compõe-se
de um corpo principal arredondado e dois corpos laterais circulares. Assentada sobre um embasamento de pedra, fica elevada em relação ao
nível da rua; o acesso à porta central emoldura2

da com ornamentos se faz por uma escadaria,

São João Batista Maria Vianney, santo francês

também arredondada. Sobre a porta principal

também conhecido como Cura D’Ars, foi canoni-

se localizam as janelas do coro, encimadas por

zado em 1926. Em seu louvor, no ano de 1932

um óculo. A torre, um prolongamento do corpo

foi inaugurada uma Igreja localizada no limite

lateral direito, dá acesso a um terraço situado

entre os bairros da Vila Romana e Água Branca.

sobre o corpo central e lateral esquerdo.

O terreno, onde se encontra a igreja, situado

A singeleza do conjunto construído, conjugado

na Praça Cornélia, foi doado pelo casal Souza

à atmosfera bucólica da praça, produz uma pai-

Queiróz. Arborizada e com canteiros, essa é

sagem única no bairro. [DS]
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TENDAL DA LAPA

M4

ENDEREÇO Rua Guaicurus, 1016
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1930-40
USO ORIGINAL Abastecimento
USO ATUAL Administração pública e cultural

Desde o final do século XIX, as autoridades mu-

fachadas laterais, as estreitas faixas em relevo

nicipais tomaram medidas para a fixação e regu-

acentuam a horizontalidade da edificação que se

lamentação do comércio de alimentos na cidade.

vê interrompida, na Rua Guaicurus, por uma das

A preocupação com as condições de higiene e

duas torres utilizadas para caixa d’água e câma-

saúde pública se expressaram na instalação do

ra de resfriamento, elementos indispensáveis ao

Matadouro Municipal, em 1887, e na criação do

processo de armazenamento, conservação e dis-

Serviço Sanitário do Estado, no início do período

tribuição do alimento. Os galpões são providos de

republicano, em 1891.

lanternins para uma boa iluminação e revestidos

O Matadouro foi desativado em 1927 e, três anos

de azulejos essenciais à manutenção da higiene.

depois, se deu a criação do Tendal da Lapa, para

Em 1970, a mudança das regras de controle sa-

concentrar toda a carne a ser comercializada na

nitário e a reorganização da distribuição da carne

cidade, após vistoria sanitária, dessa forma au-

resultaram na desativação do Tendal. Na década

mentando o controle na fiscalização e distribui-

de 1990, o edifício passou a ser utilizado como

ção do produto pelo poder público municipal. O

sede da Subprefeitura da Lapa, que hoje o divide

transporte da carne dos matadouros licenciados

com o Espaço Cultural Tendal da Lapa, oferecen-

para o Tendal se dava por meio de um ramal ex-

do à população atividades que são desenvolvidas

clusivo vinculado aos trilhos da Estrada de Ferro

em oficinas culturais. [MMA]

Sorocabana, em vagões fechados.
Inaugurado apenas em 1938, o conjunto de edificações com características art déco foi construído
em alvenaria de tijolos e estrutura de concreto
armado. O edifício situado nas esquinas das ruas
Guaicurus e do Curtume, em dois pavimentos,
possui o acesso principal recuado, protegido
pela curvatura do pavimento superior. Nas duas
1

2
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N
DO PACAEMBÚ ÀS PERDIZES

Os bairros de Perdizes e Pacaembu, embora

Ribeirão Pacaembu, hoje canalizado sob a ave-

relacionados a contextos diversos, complemen-

nida homônima, separava as vertentes onde se

tam-se no sentido da formação do tecido urba-

situavam Perdizes e Higienópolis, o que atraiu os

no da área situada entre o Espigão Central e a

investimentos da Companhia City. O empreendi-

Várzea do Tietê.

mento abrangeu a ampla área desde a nascente

Situado na parte alta, próxima ao caminho para

do Ribeirão, nas costas do Cemitério do Araçá,

Campinas, Perdizes já era povoado em 1863. Na

até a Várzea do Tietê, na Barra Funda, e em 1941

década de 1920, atraídas pelos bons ares e dis-

foi ampliada com a aquisição de mais terras.

ponibilidade de terras, ali se fixaram instituições

O relevo acidentado e variado da gleba exigiu

de saúde, religiosas − como o Convento das Car-

serviços de terraplanagem, de modo a que se im-

melitas, em 1921, onde em 1950 se instalou a

plantassem ruas sinuosas e rampas suaves que ca-

Pontifícia Universidade Católica −, e de ensino. As

racterizam esse bairro, hoje tombado pelo poder

imensas áreas por elas ocupadas, assim como a

municipal e estadual. A continuidade de ocupa-

de algumas chácaras residenciais propiciaram o

ção entre as vertentes direita e esquerda do Vale

traçado em xadrez das ruas do bairro. A paisa-

do Pacaembu se efetivaria a partir da construção

gem local completava-se com conjuntos de casas

do estádio, em terras doadas à prefeitura pelos

geminadas, sobrados e discretos palacetes, esses

empreendedores. Nas décadas de 1930 e 1940, o

na maioria situados na vertente para o Pacaem-

Pacaembu se tornou um bairro residencial de luxo,

bu. O bairro residencial foi moradia de diferentes

com casas de alto padrão, habitadas pela burgue-

segmentos da média burguesia urbana ocupada

sia paulistana, cujo estilo de vida cada vez mais se

em atividades comerciais e de serviços. Na década

pautava pelo modelo norte-americano fartamente

de 1920, um vazio urbano formado pelo vale do

difundido pelo cinema. [MR]
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CASA DA RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 716

N1

ENDEREÇO Rua Cardoso de Almeida, 716
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Pinto & Pinto
CONSTRUÇÃO 1921
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL SEM USO

Situada em uma esquina, a casa tem porão e dois

de construção de qualidade. A fachada se com-

pavimentos, com jardim frontal e lateral, arborizado.

põe de volumes realçados por telhado de várias

É uma das remanescentes de uma forma de morar

águas, em cujos pontos de encontro, cumeeira

naquele bairro residencial, na década de 1920 ocu-

e ângulos dos beirais há pináculos e ponteiros.

pado por setores da classe média paulistana.

Esses elementos ornamentais e outros detalhes,

O projeto da residência é de 1921 e a construção

como os cachorros que sustentam o beiral e aca-

foi realizada pela Sociedade Commercial e Cons-

bamentos, e o painel de azulejos de Wasth Rodri-

tructora Ltda., que empregou materiais e técnicas

gues no interior, filiam-se ao neocolonial.
O movimento neocolonial se desenvolveu em
toda a América Latina e correspondeu a um momento especial, de busca de identidades nacionais, no contexto do nacionalismo crescente, que
resultou na eclosão da Primeira Guerra Mundial.
No Brasil, nasceu como uma reação ao ecletismo,
então dominante na arquitetura; em São Paulo,
na década de 1920 foi largamente adotado nas
residências construídas nos bairros de formação
recente. As edificações neocoloniais pretendiam
ser discursos materiais definidores de um modelo de cultura e identidades nacionais, vinculadas à tradição portuguesa. Nessa o neocolonial
inspirou-se para formar um repertório estético
que permitisse caracterizar uma arquitetura genuinamente brasileira.
O neocolonial firmou-se quando os pavilhões
da Exposição do Centenário da Independência,
realizada em 1922 no Rio de Janeiro, foram construídos seguindo os cânones desse estilo. A partir
de então foi amplamente empregado em edificações de diversos usos, incluído o público.
A manutenção de uma suposta tradição nacional
faria que vários adeptos do neocolonial se colocassem contra as manifestações de arquitetura
moderna, a qual, na década de 1930, foi vista
como expressão da modernização da cultura e

1

da identidade brasileiras. [MR]
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CONJUNTO DOS DOMINICANOS

N2

ENDEREÇO Rua Caiubi, 126 e 164
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Álvaro de Salles Oliveira (convento);
1953, Adolf Franz Heep (igreja)
CONSTRUÇÃO 1939, Convento; 1956, Igreja
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

Chegando a São Paulo em 1938, os dominicanos

Na parede da fachada há um crucifixo vazado

adquiriram da família Cardoso de Almeida uma

e, na entrada, uma imagem de São Domingos,

chácara onde havia uma casa construída, entre

com talhe moderno, de autoria do artista ita-

1906 e 1910, em estilo eclético, e cercada por

liano Giuliano Vangi. A torre, quadrada, é to-

jardins, pomar, horta e locais para criação de ani-

talmente vazada por elementos em forma de

mais domésticos de pequeno porte.

losangos e é autônoma em relação ao corpo

Aí se alojaram os religiosos até a conclusão de

principal, lembrando os campanários das igrejas

parte do Convento de Santo Alberto, cuja cons-

paleocristãs. [MR]

trução se iniciou em 1939. No edifício eclético,
com características neorromânicas, se instalaram
o noviciado e o Centro de Estudos de Filosofia
e Teologia. A partir daí, inspirados no Movimento Litúrgico de origem francesa, que propunha
o estreitamento entre a atuação da Igreja e as
questões sociais, os dominicanos exerceram um
papel transformador.
Desde a criação da Paróquia de São Domingos, em
1940, os freis vinham se empenhando na construção de uma igreja para sediá-la. Em 1953, foi-lhes
apresentada uma proposta, já desenvolvida por
Franz Heep, mas não realizada, para a Igreja dos
Redentoristas no Jardim Paulistano. Adequada às
condições do terreno dos dominicanos, a ideia de
uma igreja moderna, desaprovada pela Comissão
Arquidiocesana de Arte Sacra, só pôde ser construída com a intervenção do próprio cardeal de

1

São Paulo, e se tornou o centro do pensamento
social da Igreja na cidade.
Erguida junto ao convento, a igreja de nave única tem teto abaulado, em concreto, apoiado em
paredes estruturais que alternam empenas cegas
e vazadas; essas projetam a luz natural para dentro da nave, em direção ao altar, em cuja parede
posterior há uma grande cruz vazada. Próximo à
entrada, à direita está a pia batismal rodeada de
vitrais da artista Yolanda Mohalyi.

2
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ESTÁDIO MUNICIPAL PAULO MACHADO DE CARVALHO
Estádio do Pacaembu
ENDEREÇO Praça Charles MIller, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Escr. Técn. Ramos de Azevedo | Severo & Vilares
CONSTRUÇÃO 1940
USO ORIGINAL Recreativo | Esportivo
USO ATUAL Recreativo | Esportivo

Concebido na gestão do prefeito Fábio Prado,
por intermédio da Divisão de Educação e Recreio
do Departamento de Cultura do Município, então dirigido por Mário de Andrade, o Estádio do
Pacaembu deve ser entendido como parte de um
programa de desenvolvimento social apoiado em
atividades culturais, sociais e esportivas.
A área destinada ao empreendimento, com

1

mais de 75 mil metros quadrados, foi cedida

campo nas dimensões de 60 m x 104 m, con-

pela Companhia City, loteadora do Pacaembu;

tornado por uma pista de atletismo de oito ba-

previa-se também a criação de uma praça ane-

lizas com 400 metros de extensão. Inaugurado

xa, fronteiriça à entrada principal do estádio,

em abril de 1940, na gestão de Prestes Maia, a

hoje denominada Praça Charles Miller. O con-

cerimônia contou com a presença do presidente

junto esportivo foi implantado no sentido da

Getulio Vargas.

maior dimensão do terreno e buscou adequar-

Em 1961 passou a chamar-se Estádio Paulo

se à sua declividade.

Machado de Carvalho, em homenagem ao di-

O estádio, em formato de “U”, ocupa uma área

rigente que comandou a delegação brasileira

de mais de 14 mil metros quadrados, com o

do Mundial de futebol de 1958, realizado na

2
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N3

3

4

Suécia. Dois anos depois, centralizou as compe-

alguns como protorracionalismo. Dada a sua

tições dos IV Jogos Pan-americanos e até hoje é

implantação inteligente no terreno e localização

palco de grandes clássicos do futebol paulista.

privilegiada no bairro, constitui-se em importan-

O conjunto original compreendia estádio de

te referencial urbano da cidade. [VC]

futebol com alojamentos; ginásio poliesportivo coberto; duas quadras de tênis, sendo uma
delas coberta; piscina olímpica; salão de festas;
restaurante; parque infantil e uma concha acústica, essa demolida em 1969 a título de ampliação da capacidade de público do estádio. A
nova arquibancada é conhecida por ”tobogã”.
Do ponto de vista estético, o conjunto do Pacaembu filia-se à corrente arquitetônica situada
entre o art déco e o racionalismo, com fortes referências náuticas e desenho de geometria pura
e despojada de ornamentos, denominada por

5
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CASA MODERNISTA DA RUA ITÁPOLIS

N4

ENDEREÇO Rua Itápolis, 961
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | Federal
PROJETO Gregori Warchavchik
CONSTRUÇÃO 1930
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Residencial

Esta casa modernista de dois pavimentos, proje-

da Companhia City no Pacaembu, e é considerada

tada por Gregori Warchavchik em 1927, foi cons-

um dos marcos da arquitetura moderna no país.

truída para aluguel, no então recente loteamento

Warchavchik também foi o autor da Casa Modernista da Vila Mariana e daquela da Rua Bahia.
Na inauguração, em 1930, ali se realizou uma
exposição de arte moderna, com obras de
participantes da Semana de 1922. Atraindo a
atenção de setores da sociedade, contou com a
presença de autoridades e divulgou a proposta
de uma nova forma de morar, funcional. Entre
inúmeras críticas, pela aparência despojada, influência racionalista e linhas geométricas do edifício, algumas opiniões atribuíram ao arquiteto
a criação de um “estilo de nossa época”, na
qual o avanço técnico possibilitava a exploração
de novos materiais em favor da simplificação,
da higiene e da economia. Pela primeira vez,
plantas nativas típicas da flora nacional foram
utilizadas em um projeto paisagístico, executado por sua mulher, Mina Klabin.
Posteriormente, as linhas básicas do projeto de
Warchavchik, no qual se eliminavam corredores
e fundiam-se espaços, seriam reproduzidas,
mesmo que em residências esteticamente não

1

filiadas à arquitetura moderna. [IRA; MR]
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CASA MODERNISTA DA RUA BAHIA

N5

Residência Luiz da Silva Prado
ENDEREÇO Rua Bahia, 1126
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | Federal
PROJETO Gregori Warchavchik
CONSTRUÇÃO 1931
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Serviço

1

A residência de Luís da Silva Prado, projetada por

Congresso de Habitação, promovido pelo Institu-

Gregori Warchavchik, também autor do projeto

to de Engenharia de São Paulo, para discutir a

da Casa Modernista da Vila Mariana e daquele

questão da moradia.

da Casa da Rua Itápolis, está situada em uma

No interior da residência, o mobiliário embutido

encosta entre duas ruas, com declive de cerca

é de autoria do arquiteto, bem como o teto lumi-

de 11 metros. A situação do terreno possibilitou

noso da sala de jantar, em vidro granité, opalino

a construção de uma casa com dois pisos supe-

e opaco, nas cores amarelo e vermelho. [IRA]

riores e dois inferiores; nestes se encontram as
áreas de serviço e deles se sucedem patamares
ajardinados. No nível da Rua Bahia, localizam-se
o acesso, a sala, a cozinha e a circulação vertical.
A casa é composta por dois grandes volumes de
formas geométricas definidas e janelas e terraços
amplos, que se abrem para o panorama do entorno. O paisagismo foi planejado pela esposa de
Warchavchik, Mina Klabin.
Essa obra precursora da arquitetura moderna, em
1931, foi visitada pelos participantes do Primeiro

2
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O
ESPIGÃO CENTRAL

O Espigão Central, área de colinas elevadas e

agrimensor Tarquínio Antonio Tarant, para ser

topo aplainado, caracteriza o sítio urbano de São

uma via plana, a Avenida romperia os padrões

Paulo e divide as bacias dos rios Tietê e Pinheiros.

até então vigentes na cidade, incluindo obras de

O Túnel Nove de Julho, que, evitando as ladeiras,

aterro na altura onde se encontra o MASP.

favoreceu a circulação entre as áreas das duas

A Paulista se tornou um espaço único, a partir

bacias fluviais, só seria aberto em 1938.

de 1895 ladeada de palacetes, em geral isolados

A urbanização da extensa colina teve caracte-

no centro do terreno e cercados por jardins. As

rísticas distintas. O trecho desde 1931 denomi-

residências, incorporando elementos do ecletis-

nado Avenida Dr. Arnaldo foi ocupado por ins-

mo, muitas vezes eram exóticas e exacerbadas

tituições públicas, como o atual Hospital Emílio

e atendiam às diferenciações pretendidas por

Ribas, inaugurado em 1880; o conjunto dos

brasileiros e imigrantes, vinculados à indústria,

cemitérios do Araçá e o da Irmandade do San-

ao comércio e às finanças, atividades urbanas,

tíssimo Sacramento, de 1898; o Reservatório do

então, em franco desenvolvimento.

Araçá, de 1907. Em 1920, na gleba fronteira ao

Na década de 1930, teve início a construção de

Cemitério do Araçá na, então, Avenida Munici-

edifícios de apartamentos e a Paulista manteve-

pal, foi lançada a pedra fundamental da Facul-

se residencial até 1952, quando a legislação

dade de Medicina. Estabelecendo uma continui-

municipal permitiu a construção de prédios

dade espacial com a Avenida Dr. Arnaldo, em

institucionais e de serviços. A partir da década

1891, entre as atuais praças, Oswaldo Cruz e

de 1970, edifícios comerciais, sedes de bancos e

Marechal Cordeiro de Farias, a Avenida Paulista

de grupos financeiros se instalaram na Avenida,

era predominantemente residencial.

compondo a paisagem atual que inclui altera-

Iniciativa de Joaquim Eugênio de Lima, associa-

ções viárias significativas realizadas em 1972.

do a outros investidores, o arrojado e lucrativo

Em 1982, a maioria das residências remanescentes

empreendimento traduziu uma época de mo-

da primeira fase de ocupação foi derrubada por

dernização das atividades capitalistas no país

seus proprietários em uma só noite, por causa da

e de expansão da cidade, segundo recentes

notícia do iminente tombamento pelo órgão esta-

preceitos de higiene urbana. Planejada pelo

dual de preservação do patrimônio cultural. [MR]
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CASA DAS ROSAS

O1

ENDEREÇO Avenida Paulista, 37
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Felisberto Ranzzini, ESCR RAMOS DE AZEVEDO
CONSTRUÇÃO 1938
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Cultural

1

A Casa das Rosas, construída em 1935, é um

da abria-se para as salas de visita, de música e

exemplar tardio da forma de morar de segmen-

de jantar. Discretamente situado junto à escada

tos de destaque econômico e social, que se ins-

que conduzia para a área privada está o aces-

talaram na Avenida Paulista no final do século

so à cozinha, copa e porão. Nesse, situavam-

XIX. Até 1986, foi residência da família de Er-

se adega, sala de bilhar, lavanderia e caldeira

nesto Dias de Castro, engenheiro, importador,

para aquecimento dos ambientes. Os serviços

comerciante e genro de Ramos de Azevedo.

domésticos eram facilitados por um elevador

Universos privados de harmonia e beleza, as resi-

monta-cargas e dutos de despejo de roupas

dências em estilos variados, em geral filiadas ao

usadas para a lavanderia.

ecletismo então em moda, ostentavam terraços

No sótão, situavam-se a sala de costura e os

elevados e mirantes para observação da paisagem.

dormitórios de empregados especializados. Os

Em estilo afrancesado, com mansardas, a Casa

demais se acomodavam na edícula, ao lado da

das Rosas é contornada por jardins, que pro-

garagem. No terreno que se estende até a Ala-

piciavam a apropriação cotidiana da natureza

meda Santos, havia ainda horta, pomar e ins-

recriada em canteiros e estufas. No interior há

talações para criação de pequenos animais de

detalhes requintados, como os lambris de ma-

consumo doméstico.

deira, obra dos artesãos do Liceu de Artes e Ofí-

Essa área é hoje ocupada por um edifício de escri-

cios, que recobrem as paredes da sala de jantar;

tórios. Em 1991, uma negociação entre empreen-

tecidos de seda forrando as paredes dos dormi-

dedores e governo do Estado possibilitou a restau-

tórios; e um vitral da afamada Casa Conrado,

ração do conjunto e o acesso público à antiga resi-

adornando o patamar da escadaria principal.

dência, onde hoje está instalado o Espaço Haroldo

Separando funções, a circulação das áreas social

de Campos de Poesia e Literatura da Secretaria de

e de serviço era independente. O hall de entra-

Cultura do Estado de São Paulo. [MR]
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ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU
RODRIGUES ALVES

O2

ENDEREÇO Avenida Paulista, 227
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Ramos de Azevedo
CONSTRUÇÃO 1917-19
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Ensino

O Grupo Escolar da Avenida foi criado em 1907 e

ros de Vila Mariana, Bom Retiro e Perdizes. No tra-

instalado em um casarão alugado na esquina da

tamento das fachadas, porém, houve diferenças:

Rua Pamplona com a Avenida Paulista.

para os três bairros, maior despojamento, mas no

Em 1919, Francisco de Paula Ramos de Azevedo

endereço nobre da Avenida, mantiveram-se a lin-

foi chamado para projetar as novas instalações

guagem e os elementos clássicos que Ramos de

para a escola. Personagem fundamental da

Azevedo vinha introduzindo na arquitetura públi-

renovação da arquitetura oficial na virada do

ca, desde o início de sua atuação profissional: te-

século XIX para XX, entre outros projetos pio-

lhados ocultos por platibandas; marcações no re-

neiros, ele foi autor do edifício símbolo da pro-

vestimento imitando os de pedra dos edifícios do

posta educacional republicana, a Escola Normal

renascimento; e janelas sóbrias. A fachada frontal

Caetano de Campos.

simétrica e alongada, com dois pavimentos, tem

Para o prédio do Grupo Escolar “Rodrigues Al-

um acesso em cada extremidade, já que, desde

ves” − como passou a chamar-se a escola, em ho-

o início da República até meados do século XX,

menagem a político recém-falecido −, Ramos de

as crianças eram separadas por gênero durante a

Azevedo renovou o projeto que havia criado por

permanência nas escolas.

volta de 1895 para os grupos escolares de Cam-

Com o alargamento da Avenida Paulista na dé-

pinas e da Luz, em São Paulo. As mesmas plantas

cada de 1970, a Escola perdeu o jardim frontal.

criadas para o prédio da Avenida Paulista foram

Restaurada, permanece como escola pública

empregadas nas construções de escolas nos bair-

estadual. [SFSW]

1
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EDIFÍCIO NAÇÕES UNIDAS

O3

ENDEREÇO Avenida Paulista, 620-648
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Abelardo de Souza
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Residencial | comercial | serviço
USO ATUAL Serviço | residencial | comercial

O conjunto de edifícios de habitação é formado
por duas lâminas, cujas fachadas são revestidas
de pastilhas que formam um jogo de cores, e originalmente tinham um brise-soleil em concreto.
O edifício mais alto, com 21 pavimentos, é recuado e disposto paralelamente à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio. A lâmina paralela à Avenida
Paulista é composta por dois blocos.
O conjunto, com programa de uso misto, residencial e comercial, é resultado de uma incorporação realizada pela Companhia Nacional

2

Imobiliária. O projeto integra detalhes típicos

los pilares afunilados na base e, originalmente,

da arquitetura moderna. No térreo, passagem

revestidos em granilite cinza.

obrigatória para os apartamentos, há 25 lojas

Os apartamentos de um e dois dormitórios têm

distribuídas em uma galeria, essa valorizada pe-

plantas que permitem junção, o que pode resultar em unidades com três dormitórios. Com
garagem para 300 carros, playground e jardim
na laje sobre a galeria, e salão de chá com terraço ajardinado na cobertura, o Nações Unidas foi
inovador em vários aspectos. Entre eles, na implantação dos elevadores ao fazê-los correr em
cilindros independentes; e no número de elevadores, maior que o usual e atendendo poucas
unidades habitacionais, eliminou corredores
e possibilitou o aumento de áreas úteis. Para
cada dois apartamentos de dois dormitórios foram destinados dois elevadores sociais e um de
serviço, conforto que também visava reduzir o
impacto do caráter coletivo da habitação.
No início da década de 1970, quando a Avenida
Paulista foi alargada, o edifício perdeu o jardim
frontal com palmeiras e parada rápida para automóveis; conserva-se, porém, painel de azulejos
de Clóvis Graciano, marco da tendência à fusão
de expressões artísticas presente nos projetos de

1

arquitetura da década de 1950. [IRA; MR]
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CONJUNTO EDIFÍCIOS PAULICÉIA
E SÃO CARLOS DO PINHAL

O4

ENDEREÇO Avenida Paulista, 960
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Jacques Pilon | GIANCARLO GASPERINI
CONSTRUÇÃO 1955-59
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Residencial

Os edifícios Paulicéia e São Carlos do Pinhal, projetados pelo arquiteto Jacques Pilon, em parceria
com Giancarlo Gasperini, constituíram-se, em
meados da década de 1950, em proposta moderna e inovadora para implantação de prédios
residenciais. Essas inovações estão expressas na
variedade tipológica dos apartamentos, nas so-

1

luções estruturais e de circulação, e no aproveitamento generoso do nível térreo por jardins e
áreas livres. Neste sentido, são exemplares precursores e testemunhos relevantes das modificações funcionais pelas quais passou a Avenida
Paulista e região.
A solução arquitetônica escolhida definiu dois
blocos paralelos, optando-se por uma baixa
taxa de ocupação do lote e pelo aproveitamento da diferença de nível entre os logradouros
para inserção da garagem, que possibilitaram a
criação de amplas áreas ajardinadas no nível da
Avenida Paulista. A disposição paralela, e o distanciamento de trinta metros entre os volumes
edificados, permite ampla insolação não apenas
dos apartamentos como também do jardim interno, entre os dois blocos.
A opção por concepções variadas, em planta,
dos apartamentos exigiu soluções criativas para
as circulações horizontal e vertical, que se destacam pela racionalidade e o uso intensivo dos

2

elevadores. A solução da estrutura de concreto
armado permitiu a utilização de vãos contínuos
nas fachadas envidraçadas, com persianas de enrolar de madeira nas janelas. A qualidade plástica
das fachadas é garantida pela continuidade horizontal dessas janelas, pelos volumes salientes das
circulações verticais e pela utilização de pastilhas
em seu revestimento.

3
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MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND
MASP
ENDEREÇO Avenida Paulista, 1578
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | FEDERAL
PROJETO Lina Bo Bardi
CONSTRUÇÃO 1960-69
USO ORIGINAL Cultural
USO ATUAL Cultural

1

Idealizado por Assis Chateaubriand, empresário

do Trianon, onde hoje se localiza o MASP, re-

e jornalista, e Pietro Maria Bardi, jornalista e crí-

presentou a renovação e internacionalização da

tico de arte italiano, o MASP foi fundado em

cultura urbana paulista no imediato pós-guerra.

1947. Com outras instituições, como o Museu

A nova sede do MASP, na Avenida Paulista, foi

de Arte Moderna, e eventos, a exemplo da 1ª

inaugurada em 1968; projeto de Lina Bo Bar-

Bienal de Artes, realizada em 1951 na Esplanada

di, arquiteta italiana que chegou ao Brasil após

2

3
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O5

4

a Segunda Guerra Mundial, é um dos edifícios

no à Prefeitura: a manutenção da vista para o

mais emblemáticos da cidade.

centro da cidade e para a Serra da Cantareira,

Projeto inovador, com estética moderna que exi-

antes também proporcionada pelo Belvedere do

gia uma franqueza construtiva segundo a qual

Trianon. Lina concebeu, então, um edifício de

nada se podia esconder ou maquiar, a arquiteta

estrutura de concreto armado e conreto proten-

tirou partido da exigência do doador do terre-

dido suspenso por vigas que descansam sobre
quatro grandes pilares, solução que deixa o
térreo livre, constituindo um dos maiores vãos
livres do mundo. O térreo transforma-se, assim,
em uma praça-belvedere que alarga o espaço da
Avenida Paulista até a borda que se abre sobre
o vale da Avenida Nove de Julho. De concreto
aparente, com pilares pintados em vermelho e
fachadas envidraçadas, o edifício tem presença
marcante na paisagem.
O térreo liga os dois corpos do edifício: o volume
principal, elevado, reservado especialmente à pinacoteca e às exposições permanentes e temporárias; o corpo abaixo do belvedere, que se
descortina para o vale da Nove de Julho, é destinado às atividades de apoio que se organizam
em torno do grande Hall Cívico. [AOT; FGVR]

5
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PARQUE TENENTE SIQUEIRA CAMPOS

O6

Parque Trianon
ENDEREÇO Avenida Paulista, s.n.;
Rua Peixoto Gomide, 949
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Paul Villon
CONSTRUÇÃO 1892
USO ORIGINAL Especial
USO ATUAL Recreativo

1

um ambiente característico da belle époque. O
harmonioso conjunto se tornou ponto de encontro do grand monde paulistano; do belvedere se observava o vale do Saracura, riacho hoje
coberto pela Avenida Nove de Julho, tendo ao
fundo a silhueta do centro da cidade.
Nos primeiros anos do século XX, quando aberta a Alameda Santos, o Parque Trianon perdeu
uma pequena área, mas manteve a unidade vi2

sual, uma vez que a via pública foi construída

O paisagista francês Paul Villon foi convidado por

em trincheira. Somando aproximadamente 48

Joaquim Eugênio de Lima para projetar um par-

mil metros quadrados, as duas áreas se mantêm

que em uma área da Avenida Paulista, por ele

unidas por uma ponte.

aberta, onde ainda havia remanescentes de mata

Em 1951, quando realizada a I Bienal de Artes

primitiva. Inaugurado em abril de 1892, o Parque

de São Paulo, o belvedere havia sido demoli-

Villon ampliou as opções de a população paulis-

do. Construiu-se aí um Pavilhão para o evento

tana fruir paisagens plenas de vegetação, como

e, posteriormente, em seu lugar, o Edifício do

as do Jardim da Luz e da Chácara Floresta.

MASP, inaugurado em 1968.

Na década de 1910, o Parque passaria a ser

No mesmo ano também o Parque passou por

conhecido como Trianon; esse também era o

reformas que incluíram intervenções no paisa-

nome do belvedere que fora construído no lo-

gismo. Aí se encontram espécies diversas, como

cal onde hoje se encontra o MASP. Em 1931, o

a araribá e a canela-amarela. No sub-bosque há

Parque recebeu a atual denominação. A entrada

espécies exóticas e nativas, essas plantadas para

principal, pela Av. Paulista, era ladeada por dois

oferecer variedades de flores. O Parque é fre-

pavilhões e, entre eles, uma pérgula. No inte-

quentado por diversas espécies da fauna, grande

rior dos pavilhões havia esculturas compondo

parte da qual endêmica da Mata Atlântica. [MR]
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EDIFÍCIO DO BANCO SUL AMERICANO DO BRASIL

O7

ENDEREÇO Avenida Paulista, 1938
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Rino Levi, Roberto Cerqueira César
e Luís Roberto Carvalho Franco
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Financeiro
USO ATUAL Financeiro

Nos anos 1950, com o início da transferência das

escada que também dá suporte à caixa d’água.

atividades comerciais e financeiras, até então

Dividido em dois volumes, o edifício é composto

concentradas no centro da cidade, para a Ave-

por um embasamento horizontal e uma lâmi-

nida Paulista, o prédio do Banco Sul-Americano

na vertical. Na cobertura do embasamento, em

do Brasil, posteriormente incorporado ao Banco

uma varanda contínua, o paisagismo é de Burle

Itaú, otimizou o uso do solo: sua área constru-

Marx, assim como o é um painel de madeira no

ída é seis vezes maior que a do lote, o máximo

interior do edifício. O embasamento é destinado

permitido pela legislação então vigente.

à sede bancária; é seguido pela lâmina vertical

Com um projeto arrojado, o edifício expressa o ra-

sobre pilotis, para escritórios. A construção utili-

cionalismo da arquitetura moderna, a preocupa-

zou materiais de qualidade; na parte externa, o

ção com o condicionamento térmico e o controle

alumínio e o mármore travertino, e na interna, a

da luz, fatores que se refletem esteticamente na

madeira e o granito.

confecção das fachadas principais, nas quais há

Na década de 1990, o edifício foi reformado vi-

quebra-sóis de alumínio e no volume saliente da

sando a modernização das instalações. [IRA]

1
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CASA DA AVENIDA PAULISTA, 1919

O8

ENDEREÇO Avenida Paulista, 1919
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO CONSTRUÇÃO 1905
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL comercial

A residência da família Franco de Mello foi cons-

em terrenos amplos, em geral rodeadas de jar-

truída em 1905, em um terreno no qual foi man-

dins, implantação que representa o refinamento

tida uma parcela de mata que cobria o Espigão

do projeto e a renovação dos hábitos da

Central. O mesmo cuidado fora tomado na hoje

nascente burguesia urbana.

demolida Vila Fortunata, residência do intelectu-

Se comparada a outros exemplares antes exis-

al René Thiollier, situada na esquina da Avenida

tentes na mesma avenida, a residência Franco de

Paulista com a Alameda Ministro Rocha Azeve-

Mello é modesta, mas atendia ao refinamento

do. Esses trechos da mata original, a mata do

propiciado pelo uso de materiais nobres e, tam-

Caaguaçú, hoje integram o Parque Mario Covas,

bém, à comodidade oferecida pelos materiais in-

inaugurado em 2010.

dustrializados, como os hidráulicos. A disposição

A casa 1919 é filiada ao ecletismo, uma mistura

dos cômodos obedeceu à desejada privacidade

harmoniosa de várias e distintas características

da família e à sua face pública. Assim, as salas de

estilísticas, frontão curvo e torreão de inspira-

receber visitas e o escritório estavam situados na

ção oriental, e representa com propriedade a

frente da casa e tinham acabamento primoroso,

fase inicial de ocupação da Avenida Paulista. O

enquanto os espaços íntimos eram isolados e os

modo de vida urbano ainda se mesclava às for-

de serviços, mais simples, estavam nos fundos.

mas rurais de organização do cotidiano, como

No porão alto que mantinha comunicação inter-

indicava a existência de horta, pomar e local de

na com a casa, ficava a adega e, da varanda, uma

criação de aves em algumas das casas situadas

escada conduzia ao jardim. [MR]

1
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CONJUNTO NACIONAL

O9

ENDEREÇO Avenida Paulista, 2073
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO David Libeskind
CONSTRUÇÃO 1955-62
USO ORIGINAL Residencial | comercial | serviço
USO ATUAL Serviço | residencial | comercial

1

O Conjunto Nacional é um dos mais emblemáticos

cúpula geodésica, projeto de Hans Eger, que

edifícios dos anos 1950, fase em que a cultura pau-

deixa passar a luz para as galerias.

listana se modernizava segundo novos modelos

O edifício, cujas obras se prolongaram, foi sendo

internacionais. José Tjurs, proprietário de uma qua-

ocupado gradualmente. Em 1957, a instalação

dra na Avenida Paulista e da HORSA – Hotéis Reu-

do tradicional Restaurante Fasano, no térreo

nidos S.A., investiu em um projeto audacioso que

e, no ano seguinte, na sobreloja, é por muitos

contemplaria também a instalação de um hotel.

considerada um marco referencial da dispersão

O primeiro projeto do conjunto, de autoria de Gre-

dos espaços de sociabilidade urbana, antes con-

gori Warchavchik e Salvador Candia, teve as obras

centrados no centro da cidade.

iniciadas em 1953 e, a seguir paralisadas. Foi en-

Casas de alta-costura e galerias de arte também

tão elaborado um novo projeto arquitetônico,

estiveram instaladas no Conjunto Nacional. En-

do arquiteto David Libeskind, que se inspirou em

tre os cinemas, destacou-se o Cine Astor; proje-

modelos norte-americanos e conjugou um centro

tado por Libeskind com linhas modernas, tinha

comercial a edifícios de moradia e serviços.

uma enorme cortina de vidro que separava a

O conjunto foi estruturado em dois blocos, um

área de circulação da galeria do hall de entrada,

horizontal, ocupando toda a quadra, destinado

esse um mezanino alcançado por uma rampa.

ao comércio; forma um complexo de galerias,

Em 2007, o cinema foi reformado e adaptado

com sobrelojas e espaços para instalação de

para uso comercial.

salas de espetáculo. Sobre esse se eleva uma lâ-

Em meados da década de 1970, a galeria pas-

mina de 25 pavimentos, com três entradas inde-

sou por reformas que interferiram na concep-

pendentes, destinadas a moradia e serviços. Há

ção original do espaço. Em 1976, na cobertura

ainda dois subsolos para estacionamento. Com

do Conjunto foi instalado um relógio luminoso,

entradas em cada uma das ruas da quadra, as

hoje desativado. Com três faces e visto de todos

galerias convergem para uma área central de

os pontos da cidade, era uma forte referência

onde uma rampa leva ao mezanino. Aí há uma

de paisagem para os paulistanos. [MR]
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EDIFÍCIO TRÊS MARIAS

O10

ENDEREÇO Avenida Paulista, 2239
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Abelardo de Souza
CONSTRUÇÃO 1956
USO ORIGINAL Residencial | comercial | serviço
USO ATUAL Residencial | comercial

2

tura do 12o andar, a sucessão de pavimentos é
modificada por uma faixa contínua rrevestida de
madeira e se reinicia com os balcões em balanço
reposicionados da Avenida Paulista para a Rua
Haddock Lobo. O uso alternado de pastilhas rosa
e azul completa a sensação de movimento.
O edifício tem três blocos, com entradas independentes, totalizando 95 apartamentos de
1

alto padrão, divididos em 18 andares. No acesso

Um dos mais belos edifícios da Avenida Paulis-

da Avenida Paulista, que serve os apartamentos

ta, o Três Marias foi uma incorporação realizada

de maior área, foi utilizado, para o piso e re-

pela Companhia Nacional Imobiliária na déca-

vestimento das paredes, travertino romano; e as

da de 1950, quando São Paulo assumia ares

caixas dos elevadores são de mogno. As demais

de metrópole e as moradias, verticalizadas, ao

entradas se localizam na Rua Haddock Lobo.

mesmo tempo que respondiam à nova confi-

Uma marquise em concreto e revestida de pasti-

guração da forma de morar das elites urbanas,

lhas estendia-se entre a porta e a entrada do jar-

procuram assumir um requinte comparável ao

dim frontal e foi perdida com o alargamento da

de suas antigas residências.

Avenida Paulista, na década de 1970. Os blocos

O prédio se situa em uma esquina e tira partido

em “L” formam um pátio interno e a cobertu-

dessa localização. A planta em formato de “L”

ra, comum aos três blocos, recebeu tratamento

dá a impressão de se tratar de um cubo. Na al-

paisagístico. [MR]
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EDIFÍCIO ANCHIETA

O11

ENDEREÇO Avenida Paulista, 2584
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO MMM Roberto Arquitetos
CONSTRUÇÃO 1941
USO ORIGINAL Residencial | comercial | serviço
USO ATUAL Residencial | comercial

O prédio foi construído em 1941, no encontro de

entre 1940 e 1950, o Edifício Anchieta benefi-

três importantes vias da cidade – as avenidas Pau-

ciou-se de recursos dos Institutos de Aposenta-

lista e Angélica e Rua da Consolação −, com am-

doria e Pensões (IAPs), criados a partir de 1933,

plo jardim frontal suprimido na década de 1970.

como parte da política trabalhista de Getulio Var-

O edifício atendia a um novo conceito de mo-

gas, com fundos formados pelas contribuições de

radia, verticalizada, que começava a se tornar

empregados, empregadores e governo.

comum nas áreas centrais da cidade. Hoje é

Embora suas finalidades específicas fossem a

considerado um dos modelos da arquitetura

assistência médica e previdenciária, a carência

moderna paulistana, constituindo um importan-

habitacional no país levaria os IAPs a criarem

te exemplar da produção de arquitetos cariocas

carteiras imobiliárias, viabilizando ao poder

do Movimento Moderno em São Paulo.

público a promoção da moradia subsidiada e o

Projetado segundo os preceitos de funcionali-

financiamento da produção de habitações.

dade e racionalidade da arquitetura moderna, o

No térreo do edifício, entre os anos 1949 e 2006,

edifício tem apartamentos simples e duplex, esses

abrigado por curvas paredes de tijolo de vidro,

inovadores, assim como a construção sobre pilotis

esteve instalado o lendário Bar Riviera, ponto de

e o uso de pastilhas coloridas em painéis horizon-

encontro de intelectuais, artistas e boêmios e re-

tais nas fachadas de amplas janelas. Como alguns

duto de setores políticos da esquerda no período

outros prédios de moradia construídos na cidade

da ditadura militar. [IRA; MR]

1
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FACULDADE DE MEDICINA

O12

Casa de Arnaldo
ENDEREÇO Avenida Doutor Arnaldo, 445
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO coord. pelos médicos Ernesto de S. Campos
e Luis R.Puech, com participação do arq. João Serato
CONSTRUÇÃO 1928-31
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa	
USO ATUAL Ensino | PESQUISA

A Faculdade de Medicina de São Paulo foi criada

visitarem escolas e centros médicos na Europa e

em 1912, em ação coordenada pelo médico Ar-

nos Estados Unidos.

naldo Vieira de Carvalho. Funcionou inicialmente

Criou-se uma frente voltada para a área onde

em espaços provisórios, da Escola Politécnica e da

se consolidou a avenida Dr. Arnaldo e a “Casa

Escola de Comércio Álvares Penteado e em um ca-

de Arnaldo”, como é chamado o prédio

sarão adaptado na Rua Brigadeiro Tobias. As aulas

principal da Faculdade, com quatro pavimen-

práticas eram dadas na Santa Casa de São Paulo,

tos, agrupa salas de aula, anfiteatro, biblioteca

situação que se manteve até o início do funciona-

e laboratórios articulados por bela escadaria

mento do Hospital das Clínicas, em 1944.

centralizada na planta em alas.

A partir de 1919, a norte-americana Fundação

Na composição dos volumes e elementos formais

Rockfeller, em um programa de financiamento

das fachadas percebe-se a inspiração nas univer-

de equipamentos de saúde em outros países,

sidades e escolas anglo-americanas, por sua vez

dentre os quais o Brasil, patrocinou as novas

com raízes na arquitetura da Idade Média. No

instalações da Faculdade.

espaço organizado em alas, há elementos como

Desde o final do século XIX, o projeto da escola

torreões e janelas ogivais. Esses elementos esten-

fora iniciado por Ramos de Azevedo, valorizado

deram-se pelo restante dos prédios do conjunto,

profissional com intensa participação em obras

buscando unificar as diferentes construções pela

públicas e privadas. Sua arquitetura inspirada

semelhança formal nos muros, portões, no Giná-

na linguagem clássica, está presente no atual

sio Esportivo e no prédio da Faculdade de Saúde

Instituto Oscar Freire, prédio voltado para a Rua

Pública, na esquina da Rua Teodoro Sampaio,

Teodoro Sampaio, o único, entre os edifícios ini-

inaugurado na década de 1930.

cialmente previstos, que foi construído.

Nas décadas seguintes, criou-se nova via interna,

O projeto realizado com o suporte da Rockfeller

paralela à Avenida Dr. Arnaldo, a partir do qual o

era mais condizente com uma escola médica

espaço vem sendo progressivamente preenchido

contemporânea e foi concebido por uma co-

com novas edificações, o que valeu àquela área a

missão chefiada por professores da casa, após

denominação de Quadrilátero da Saúde. [SFSW]

1
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FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

O13

ENDEREÇO Avenida Doutor Arnaldo, 817
PROTEÇÃO INCIDENTE ESTADUAL
PROJETO Organizado pela Comissão de Obras
CONSTRUÇÃO 1931
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa	
USO ATUAL Ensino

1

A Faculdade de Saúde Pública nasceu como

O prédio, precedido por amplo jardim, é im-

Laboratório de Higiene, vinculado à Faculdade

plantado transversalmente ao eixo de acesso. O

de Medicina, em 1918. Funcionou no casa-

impacto cenográfico da solução está diminuído

rão adaptado para a escola na Rua Brigadeiro

pelo denso arvoredo. Organiza-se com salas que

Tobias, e como se deu com essa instituição, a

se distribuem em torno de amplos corredores e

Fundação Rockfeller financiou novas instalações

de um eixo de circulação vertical centralizado.

em terrenos do Araçá. Uma Comissão de Obras

O tratamento das fachadas é despojado, de

organizou o projeto, cujos cálculos estruturais

acordo com uma tendência pragmática que se

foram desenvolvidos por empresa norte-ameri-

afirmou na arquitetura de prédios institucionais

cana Truscon. A mudança para o prédio novo

naquele momento, mas com referências a solu-

ainda em construção se deu em 1931.

ções formais da arquitetura medieval.

Geraldo Horácio Paula Souza foi o principal res-

Há elementos nos muros e nas fachadas que

ponsável pela estruturação da escola, criando

buscam unidade com os demais prédios do

cursos independentes da Faculdade de Medicina

conjunto da saúde voltados para a Avenida Dr.

e com visão multidisciplinar. Além de médicos,

Arnaldo, compondo, de fato, uma das mais

também se formaram engenheiros e sanitaristas.

harmônicas áreas urbanas de São Paulo. Contri-

Hoje, a instituição tem curso de Nutrição, cuja

buem para esse efeito a linguagem comum das

base foi pensada por Paula Souza, que, entre ou-

construções, sua altura constante, os recuos ajar-

tros objetivos, pretendia melhorar a saúde dos tra-

dinados em sintonia com os muros baixos dos

balhadores da indústria por meio da alimentação.

cemitérios e com a arborização pública. [SFSW]
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RESERVATÓRIO DO ARAÇÁ

O14

ENDEREÇO Avenida Doutor Arnaldo, 2392
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Antônio Candido Rodrigues
CONSTRUÇÃO 1881
USO ORIGINAL Especial
USO ATUAL Recreativo

Até a década de 1870, a população de São Pau-

Rodovalho, também envolvido com outras em-

lo se abastecia de água recolhendo-a nos nas-

presas urbanizadoras atuantes em São Paulo.

cedouros, rios e poços, em fontes e chafarizes

A água foi captada da Serra da Cantareira. Os

públicos, ou adquirindo-a de aguadeiros.

materiais para obras da adutora, a partir de

A criação de um serviço de abastecimento de

1893, foram transportados pelos vagões de

água fez parte do processo de urbanização e da

uma linha de trens, o Tranway da Cantareira,

afirmação de medidas sanitaristas, e foi facilitado

que até 1964 integraria o transporte urbano em

pela adoção de um modelo em que os serviços

São Paulo. Em 1878 foi lançada a pedra funda-

urbanos passaram a ser fornecidos por empresas

mental do primeiro reservatório de água da

privadas, por concessão do poder público e com

cidade, no alto da Rua da Consolação, cuja

garantias de juros do capital aplicado.

conclusão em 1881 marcou o início do abaste-

Nesses moldes, em 1877 foi criada a Compa-

cimento da população.

nhia Cantareira de Águas e Esgotos, da qual

Em 1892, o governo encampou a Companhia

faziam parte investidores, como Antonio Proost

Cantareira e, no ano seguinte, criou a Repartição de Águas e Esgotos, que melhoraria os serviços, ampliando as áreas de captação e criando
outros reservatórios, como o da Mooca e o do
Araçá, ambos de 1907.
O Reservatório do Araçá foi construído no ponto extremo do Espigão Central, elevado e ermo,
cuja ocupação impulsionaria. Sua finalidade era
abastecer as áreas altas da cidade, para as quais
era difícil fazer chegar a água. No interior da
área do Reservatório, hoje um bosque composto por árvores centenárias e vegetação diversificada, além dos reservatórios e dos edifícios com
equipamentos técnicos, há uma construção
com características art nouveau e portões, escadas e gradis; esses integram os diferentes níveis
da área ajardinada.
A manutenção desse espaço, que nos anos
1990 foi ameaçada, deve-se ao empenho de
seus frequentadores, em especial moradores do
Sumaré, bairro que se formou em torno do Reservatório do Araçá. [MR]

1
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CASA DAPHNiS de FREITAS VALLE

O15

ENDEREÇO Rua São Carlos do Pinhal, 376
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Guilherme Winter
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Serviço - Velório

do neocolonial, à qual a casa da Rua São Carlos
do Pinhal, 376, é um exemplar significativo.
A residência está implantada no centro de um
amplo terreno e cercada por jardins. Impressiona pela sua monumentalidade e por características ornamentais diferenciadas; o neocolonial é
alí expresso em sua plenitude e executado com
primoroso cuidado em todos os detalhes. Na
configuração estilística da edificação podem-se
distinguir elementos do repertório da arquitetura residencial e religiosa barroca portuguesa, da
bandeirista paulista, do barroco mineiro e do colonial nordestino, como frontões curvos, volutas,
balcões, portadas rebuscadas, gradis, cobertura
de várias águas com telhas de barro capa-e-canal,
beirais com cachorros de madeira trabalhada, uso
decorativo de painéis e artefatos de azulejos portugueses e de elementos de cantaria.
Localizada em uma região bastante verticaliza1

da, onde ainda subsistem algumas residências

O neocolonial teve seu apogeu na cidade de São

contemporâneas que, juntamente com esta,

Paulo entre os anos 1920 e 1930, e pode ser

participam de um conjunto arquitetônico de

considerado um estilo arquitetônico de inegável

grande valor ambiental, que testemunha o

valor pela sua marcante participação na cons-

modo de ocupação daquela área nas primeiras

tituição do panorama arquitetônico residencial

décadas do século XX. [CCA]

de vários bairros paulistanos que surgiram e se
desenvolveram a partir daquelas décadas.
O neocolonial manifestou-se em duas vertentes.
A primeira, de caráter erudito, praticada por renomados arquitetos e engenheiros da época,
buscava inspiração nos ornatos barrocos remanescentes dos tempos coloniais, enquanto a
segunda corresponderia a uma versão mais popular e simplificada do estilo, disseminada por
construtores anônimos. Atualmente, restam na
cidade poucos exemplares da vertente erudita

2
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P
JARDINS
Na década de 1980, a preservação da mancha

aceitação do modelo, também reproduzido em

urbana “Jardins”, uma soma dos loteamentos

muitas outras regiões da cidade e do país.

Jardim America, Jardim Europa, Jardim Paulista e

A própria Cia. City, obteve 12 milhões de me-

Jardim Paulistano, resultou de resistência de mo-

tros quadrados em São Paulo em 1912, comer-

radores e cidadãos paulistanos diante da trans-

cializados aos poucos; além do Jardim América,

formação, do zoneamento e das características

os loteamentos pioneiros foram o Pacaembu e

da área. A região é ocupada em grande parte por

o Alto da Lapa. Seguiram-se outros, como Alto

casas para apenas uma família, implantadas em

de Pinheiros, Caxingui, Butantã. Jorge Macedo

meio a jardins generosos. Com muitas árvores, se

Vieira, engenheiro que trabalhou na Cia. City,

contrapõem à alta densidade edificada e vertical

com Barry Parker, foi um dos profissionais que

da cidade de São Paulo.

replicaram o modelo urbanístico em loteamentos

O modelo urbanístico implantado no Jardim

como Jardim da Saúde, esse também tombado

América, dito garden-city, pioneiro em São Pau-

pelo poder municipal, e o Jardim Japão, ambos

lo, foi contemporâneo às primeiras experiências

em São Paulo, e a Estância Águas de São Pedro.

internacionais, que se contrapunham à cidade

O Jardim Paulista, considerada a área entre as

industrial. Os autores do desenho, Barry Parker

avenidas Nove de Julho e Brigadeiro Luiz Antô-

e Raymond Unwin, arquitetos britânicos, tinham

nio, vizinha ao Jardim América, seguiu o traçado

sido os criadores de Letchworth, a primeira cida-

em tabuleiro de xadrez, não o tipo garden-city.

de-jardim da história, e de Hampstead, subúrbio

Os lotes nessa região são menores, mas as ruas

residencial de Londres, ambas experiências urba-

permanecem muito arborizadas e a arquitetura

nas de grande influência no desenvolvimento das

empregada não se distingue das porções do

cidades do século XX.

Jardim América na sua vizinhança, ocupadas

Esse padrão foi inaugurado em São Paulo pela

por volta da abertura da Avenida Nove de Julho,

Cia. City, que drenou terrenos de grande gleba

na década de 1940.

da várzea expandida do Rio Pinheiros, e vendeu

Uma área pequena, a oeste do Jardim Europa,

lotes a partir de 1919. O empreendimento Jardim

o Jardim Paulistano, foi loteada pelos irmãos

América foi desenhado com ruas curvas, implan-

Mahfuz, com lotes relativamente pequenos, mas

tadas com infraestrutura e arborização. As áreas

dispostos em ruas que buscam mimetizar-se ao

vizinhas, logo loteadas por outros empreende-

desenho orgânico, de ruas curvas, do bairro vi-

dores, deram continuidade ao mesmo padrão

zinho e, com esse estabelece certa continuidade

urbanístico adotado pela City, demonstrando a

paisagística. [SFSW]
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JARDIM AMÉRICA

P1

ENDEREÇO PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO 1955, barry parker | raymond unwin | cia city
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL USO ATUAL -

O Jardim América foi o primeiro bairro-jardim
de São Paulo, área em que se implantou o modelo urbanístico garden-city. O bairro foi criado e implantado ao longo da década de 1910
pela recém-criada empresa Cia. City, que reunia
empreendedores locais e estrangeiros. Os arquitetos urbanistas britânicos Raymond Unwin
e Barry Parker realizaram o projeto inicial em
Londres, em 1913.
A empresa foi inovadora também ao propor
a regulamentação da ocupação e controle

2

de qualidade das construções. Lançado para
vendas em 1919, o bairro estava plenamente

pagavam em parcelas. Casas com jardins fron-

ocupado na década de 1940. As ruas curvas

tais, visíveis a todos, pois separadas da rua ape-

e arborizadas receberam o nome de países do

nas por pequenas muretas.

continente americano.

As plantas das casas pouco variaram, o que

Estava ali representado o modo de vida e as as-

acabou por firmar um padrão de moradia bur-

pirações de profissionais liberais, comerciantes

guesa brasileira do século XX. Dividiam-se em

e industriais que iam ao cinema, dançavam em

três setores precisos: social, de serviços e íntimo.

bailes de clubes, faziam esportes e começavam

Embora houvesse casas térreas, em geral cha-

a morar em casas, cujos terrenos e construções

madas bangalôs, predominaram os sobrados.
As casas edificadas constituem um mostruário
da variedade formal da arquitetura daquele
período. Inicialmente, a aparência das casas denunciava a influência de padrões britânicos; em
seguida, apareceram as de tratamento despojado de ornamentos, de linhas geométricas, que
se aproximavam do art déco. A maior parte das
casas era neoclássicas, normandas e, especialmente, neocoloniais; o neocolonial, uma busca
de uma arquitetura com raízes brasileiras, incorporava elementos inspirados no barroco, mas,
também, confundiu-se com fontes norte-americanas muito divulgada pelas revistas e pelo
cinema, chamado estilo mexicano, californiano,

1

ou missões. [SFSW]
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JARDIM EUROPA

P2

ENDEREÇO PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO 1919, HIPpólYto Gustavo Pujol JUNIOR
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL USO ATUAL -

1

O Jardim Europa foi desenhado em perfeita

Colômbia, por sua vez sequência da Rua Augusta,

consonância com o padrão do bairro vizinho,

uma das mais importantes ligações do centro

o pioneiro Jardim América. Foi projetado pelo

com o sudoeste da cidade. Essa via há muitos

engenheiro politécnico Hippolyto Gustavo Pujol

anos teve seu caráter estritamente residencial mo-

Junior, em terras de Manoel Garcia da Silva, em

dificado pelo zoneamento municipal, que admitiu

1919, mesmo momento em que se iniciavam as

alguns tipos de serviço, ao mesmo tempo reco-

vendas do Jardim América.

nhecendo e promovendo mudanças consideradas

Se naquele as ruas denominaram-se segundo os

irreversíveis em via de muito trânsito.

países da América, nesse caso receberam o nome

Na origem, da mesma forma que o Jardim Amé-

de países europeus.

rica, o Europa foi ocupado por casas de estilos

As ruas sinuosas foram esboçadas em concor-

variados. É interessante notar que o projeto do

dância com as do loteamento vizinho, de tal

bairro previa duas grandes quadras na conflu-

modo que não há limite visível na paisagem entre

ência da Rua Groelândia e Avenida Europa, para

os bairros. Além disso, sua via de articulação, a

áreas públicas ajardinadas, mas que foram poste-

Avenida Europa, localiza-se em continuação à Rua

riormente comercializadas. [SFSW]
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Q
DA ACLIMAÇÃO AO IBIRAPUERA

A ampla área que, no sentido sudeste, se esten-

patrimônio cultural da cidade. No ano de 1887, a

de da Aclimação ao Ibirapuera nasceu do par-

instalação do Matadouro Municipal em Vila Maria-

celamento de antigos sítios, impulsionado pela

na deu origem à Vila Clementino, que se expandiu

proximidade de caminhos.

também no sentido do Rio Pinheiros, para o Ibira-

Parte das terras do Jardim da Aclimação, criado

puera. Essa área rural era cortada pelo Caminho de

em 1892, foi loteada na década de 1930 e deu

Carro para Santo Amaro, hoje Avenida Ibirapuera,

origem a um bairro moderno, de classe média,

por onde transitavam tropeiros e boiadas.

que se ampliaria em direção à Vila Mariana. A

A urbanização das terras baixas do Ibirapuera

urbanização da área se relacionou à construção

foi retardada por ster sido utilizada como apoio

de uma linha de bondes de tração animal, entre

às atividades de abastecimento de carne; até a

São Paulo e Santo Amaro, iniciada em 1883, e,

década de 1920, aí pastavam as reses para en-

em 1900, absorvida pela Light and Power, em-

gorda antes de serem abatidas. Em 1928, quan-

presa canadense que inaugurou os serviços de

do suspensas as atividades do Matadouro, a

transporte por bondes elétricos na cidade.

construção do Instituto Biológico em uma gleba

A facilidade do transporte moderno induziu tam-

conhecida como Invernada dos Bombeiros, que

bém a ocupação de áreas próximas a Vila Maria-

incluía o atual Parque do Ibirapuera, impulsio-

na, como o Bosque da Saúde, loteada na década

nou a urbanização local. Desde 1918, as áreas

de 1930. Na década seguinte, ali foi constituído o

cortadas pelo Córrego do Sapateiro haviam sido

Jardim da Saúde, um dos bairros-jardins da cidade,

loteadas. Ai se constituiu o Jardim Lusitânia,

projetado pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira,

bairro hoje protegido por leis municipais de pre-

e hoje protegido por leis municipais como parte do

servação do patrimônio cultural. [MR]
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PARQUE DA ACLIMAÇÃO

Q1

ENDEREÇO Rua Muniz de Souza, 1119
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Carlos José Botelho
CONSTRUÇÃO 1892
USO ORIGINAL Especial	
USO ATUAL Recreativo

1

Em 1892, Carlos José Botelho, adepto da diver-

de leite e áreas de lazer, o Jardim da Aclimação

sificação da lavoura e incentivador da pecuária,

se afirmaria como um local de diversão onde,

abriu as portas do Jardim da Aclimação à visi-

ao gosto romântico da belle époque, era possível

tação pública. Cumpria assim um antigo sonho

o contato com a natureza e, em meio a inúme-

que começara quando de sua visita ao Jardin

ras espécies de plantas arbustivas e arbóreas, o

d’Acclimation, em Paris, onde havia um zooló-

entretenimento. O acesso se fazia por dois por-

gico e áreas de aclimatação de espécies vegetais

tões situados nas atuais Avenida da Aclimação

exóticas e de animais.

e Rua Muniz de Souza, que conduziam a uma

Em São Paulo, o Jardim foi implantado em uma

alameda, sombreada por árvores frondosas, que

extensão de terras na direção sudeste da cidade,

circundava o lago. A mesma alameda dividia as

além da Liberdade e da Glória, denominação essa

áreas da vacaria e de lazer. Nesta, situava-se um

então correspondente ao bairro que se estendia

zoológico, o bosque de eucaliptos e um salão

das atuais Praça João Mendes à Rua Lavapés e à

de baile, entre outras atrações.

Várzea do Glicério. Mais precisamente, o Jardim

Na década de 1930, as terras mais altas, adja-

situou-se no antigo Sítio Tapanhoim, terreno de

centes ao núcleo do Jardim, começaram a ser

relevo acidentado, cujos limites eram os córregos

loteadas e vendidas. Em 1939, adquirido pela

Cambuci e Lavapés e as estradas do Mar e de

Prefeitura, o Jardim se incorporou ao patrimô-

Carros para Santo Amaro, onde, mais tarde, nas-

nio público da cidade, e hoje, como Parque da

ceria o bairro da Aclimação.

Aclimação, oferece o contato com a natureza a

Mesclando áreas de criação e aclimatação de

uma infraestrutura que inclui quadras de espor-

gado importado da Holanda com a de produção

te e equipamentos de ginástica. [MR]
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CONJUNTO JARDIM ANA ROSA

Q2

ENDEREÇO Polígono formado pelas
ruas Vergueiro e José de queiroz aranha
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO a.s. | e.k.m. | n.p. | p.c. | r.a. | s.c. | w.k. | w.r.
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Residencial com comercial e/ou serviço
USO ATUAL Residencial e comercial

O Conjunto se situa em área de cerca de 60 mil

templando a economia de recursos, as unidades

metros quadrados, adquirida de dois proprietá-

têm, no máximo, cinco pavimentos, e a circulação

rios pelo Banco Lar Brasileiro. O lote maior per-

se faz apenas por escada e rampas externas.

tencia à Sociedade Protetora da Infância Desva-

Inicialmente foram construídos os únicos edifícios

lida – Instituto D. Ana Rosa, instituição fundada

de uso misto do Conjunto, com térreo comercial

em 1874 e até 1940 instalada no local.

e dois pavimentos residenciais, projetados por

Pioneiro na concessão privada de crédito imo-

Abelardo de Souza, com frente para a Rua Ver-

biliário, o Banco Lar Brasileiro ampliou sensivel-

gueiro; e, na Rua Professor Aristides Macedo, um

mente a oferta de habitações populares e outras

edifício com dois blocos, em forma de H, de au-

adequadas à expectativa de segmentos médios

toria de Plínio Croce e Roberto Aflalo. Os Edifícios

da população urbana de morar bem, em local

Guapira e Hicatu, da fase iniciada em 1951, são

de fácil acesso, de desfrutar da boa arquitetura

projetos de Eduardo Knesse de Mello; em 1957,

e de bom padrão de construção.

na fase final, foram construídos dois blocos, pa-

De concepção moderna, provavelmente por ra-

ralelos às vias de acesso, de autoria de Salvador

zões de mercado, o Conjunto Habitacional Ana

Cândia. Um deles, curvo, acompanha a sinuosi-

Rosa, desde a execução da primeira versão do

dade da Rua Dr. José de Queiroz Aranha e tem

projeto, em 1950, incluiu casas unifamiliares, iso-

unidades de três e dois dormitórios; o outro é um

ladas e geminadas; essas tipologias seriam parcial-

bloco retangular de quatro pavimentos. [MR]

mente excluídas na segunda versão do projeto.
O Conjunto notabilizou-se pela qualidade das uni-

A.S.

dades projetadas, de grande diversidade tipológica

E.K.M. Eduardo Kneese de Mello

S.C. Salvador Cândia

e soluções de implantação diferenciadas, compon-

N.P.

Nelson Pedalini

W.K. Walter Kneese

do uma forma de ocupação urbana modelar. Con-

P.C.

Plínio Croce

W.R. Walter Russo

1

Abelardo de Souza

R.A. Roberto Aflalo

2
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CASA MODERNISTA

ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 325
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | Federal
PROJETO Gregori Warchavchik
CONSTRUÇÃO 1928
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Cultural

O título de pioneiro da arquitetura moderna no
Brasil dado a Gregori Warchavchik deve-se ao
seu manifesto “Acerca da Arquitetura Moderna”, de 1925, e a inauguração, em 1928, de
sua primeira obra no país, considerada a primeira casa moderna do Brasil e da América do
Sul, reformada e ampliada em 1934 em razão
do nascimento do primeiro filho e das dimensões
modestas das áreas sociais.
De geometria simples, austera e simétrica, essa
residência caracteriza-se pela materialização pos-

1

sível do ideário arquitetônico moderno com os

bem como piso de taboado sobre barroteamento

recursos técnicos e materiais disponíveis à época.

de madeira. Contradições à parte, deve-se reco-

Isso explica, pelo menos em parte, o emprego de

nhecer que se trata de uma edificação emblemá-

tijolos de barro nas paredes; revestimentos simu-

tica, cuja excepcionalidade se estende ao trata-

lando concreto aparente; telhas de barro tipo co-

mento dado aos detalhes de interiores, incluindo

lonial na cobertura, escondidas por platibanda,

mobiliário e luminárias.

2
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Q3

3

restauro da residência em 2007. O direito de uso
foi cedido à Secretaria Municipal da Cultura, em
2008, que passou a assumir a responsabilidade
pela manutenção da residência e da área verde
anexa. O Parque Modernista passou a fazer parte
do Museu da Cidade de São Paulo. [VC]

4

Portas e janelas de madeira; caixilhos de ferro; luminárias; ferragens; móveis e outros componentes construtivos foram desenhados e executados
artesanalmente pelo próprio autor, em oficinas
montadas para esse fim. O paisagismo ficou a
cargo de sua esposa, Mina Klabin, que povoou
a área com espécies tropicais nativas. Após intensa mobilização dos moradores do bairro e da
sociedade civil, a área de mais de 12 mil m2 foi
tombada em 1984. Posteriormente passou a propriedade do Governo do Estado, que concluiu o

5
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EDIFÍCIO DO MATADOURO DA VILA MARIANA

Q4

Cinemateca brasileira
ENDEREÇO Senador Raul Cardoso, 133 e 207
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Alberto Kuhlmann
CONSTRUÇÃO 1887
USO ORIGINAL Abastecimento
USO ATUAL Cultural

A carne era transportada entre o Matadouro e
o Tendal, então no Largo da Glória, onde era
comercializada, por meio do bonde da Companhia Carris de Ferro de São Paulo a Santo Amaro, de propriedade do próprio Kuhlmann, que
também transportava passageiros.
O bonde e o Matadouro foram fatores essenciais na ocupação do bairro de Vila Mariana; e
estabelecido no entorno imediato da edificação,
1

o bairro de Vila Clementino foi lugar de moradia

Até o final do século XIX, o comércio realizado

de grande parte dos seus funcionários.

ao longo das ruas, especialmente o de carne e

Constituído por um conjunto em tijolo aparente,

vísceras, ampliava o perigo de contaminação e

com predomínio das três construções paralelas,

transmissão de doenças na cidade de São Paulo.

no alinhamento da rua, o Matadouro tem as

A construção do Matadouro Municipal de Vila

características dos galpões industriais contempo-

Mariana, inaugurado em 1887, em substituição

râneos à sua edificação. Em terreno de 17 mil

ao que existia no Largo da Pólvora, incluiu-se en-

metros quadrados, ali se matavam e esquarte-

tre as medidas da municipalidade para organizar

javam animais, sendo o espaço usado também

o abastecimento e melhorar as condições de hi-

como tendal. Com suas atividades encerradas

giene pública. No Matadouro os animais seriam

em 1927, o conjunto ficou esquecido durante

abatidos segundo preceitos de higiene e a quali-

muito tempo, sendo recuperado para a cidade

dade da carne seria rigorosamente fiscalizada.

após as obras de requalificação e readaptação

O projeto do novo edifício é de autoria de Al-

de uso para a Cinemateca Brasileira, ali instalada

berto Kuhlmann, que em 1884 venceu a con-

desde 1992, constituindo hoje um importante

corrência para a construção do conjunto em

exemplo de reinserção de um edifício antigo na

um local ainda distante, o Rincão do Sapateiro.

vida urbana contemporânea. [DS]

2

3
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INSTITUTO BIOLÓGICO

Q5

ENDEREÇO Conselheiro Rodrigues Alves, 1252
PROTEÇÃO INCIDENTE MUCIPAL | ESTADUAL
PROJETO Mário Whately
CONSTRUÇÃO 1927-1945
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Pesquisa

1

2

O Instituto Biológico de Defesa Agrícola e Animal

edifício principal, podem ser apreciados os re-

foi criado em 1927 com a missão de ampliar para

manescentes da área do antigo cafezal, ainda

outras culturas as pesquisas de pragas e doenças

produtivo e com colheitas regulares.

do café, iniciadas pelo Serviço de Defesa do Café,

A arquitetura das edificações do conjunto está

além de questões envolvendo doenças animais.

filiada à linguagem do art déco, em sua vertente

A construção do conjunto de edifícios necessá-

escalonada, com composição de volumes e planos

rios para acomodar todas as atividades do Ins-

de fachada sobrepostos, em forma de degraus.

tituto demorou 17 anos para ser concluída. A

A imponência volumétrica do edifício principal é

morosidade se deu por conta da irregularidade

equilibrada pela singeleza das outras construções

dos recursos financeiros e fatos políticos, como

do conjunto original, todas revestidas com arga-

as Revoluções de 1930 e 1932 e o Golpe de

massa de pó de pedras em tom róseo. [VC]

1937. Nessa época, Mario Whately, autor do
projeto arquitetônico, prestou vários serviços à
Secretaria de Agricultura, como as Estufas do
Jardim Botânico e boa parte das instalações do
Parque Dr. Fernando Costa, em especial a portada principal, com vitrais de Antonio Gomide,
também em linguagem art déco.
O sítio original onde foi implantado o Instituto
Biológico, como passou a ser identificado a partir de 1960, tratava-se de uma várzea cortada
pelo Córrego do Sapateiro, conhecida por Invernada dos Bombeiros, compreendendo uma área
com 239 mil metros quadrados, bem maior do
que a hoje existente, ocupada em grande parte
por culturas experimentais. Na face posterior do

3
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PARQUE IBIRAPUERA

ENDEREÇO Av.Pedro Álvares Cabral, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Equipe sob coord. de Oscar Niemeyer
| OTÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA MENDES (PAISAGISMO)
CONSTRUÇÃO 1954
USO ORIGINAL Especial	
USO ATUAL Recreativo | esportivo | cultural

1

O Parque Ibirapuera foi inaugurado em 21 de

Ibirapuera. A Comissão comandada por Francisco

agosto de 1954; ali ocorreu grande parte das

Matarazzo Sobrinho – Ciccillo Matarazzo – entre-

comemorações do IV Centenário da cidade,

gou a responsabilidade de planejamento e exe-

momento em que foi reforçada a imagem de

cução da ideia a Oscar Niemeyer, que formou um

São Paulo como o mais pujante parque indus-

grupo de arquitetos de renome, todos comprome-

trial e a maior cidade do país.

tidos com a arquitetura moderna. A proposta ela-

A drenagem da área se iniciara em 1926. O pri-

borada previa um conjunto de edificações entre-

meiro projeto do Parque Ibirapuera data de 1929.

meadas de verde e interligadas por uma marquise,

Outros se sucederam, mas até o início da década

e outras construções, de caráter temporário, que

de 1950 a área permanecia desocupada.

foram derrubadas após os festejos. O Auditório,

Desde a realização da I Bienal de Arte de São

embora já previsto, seria reprojetado e construído

Paulo, em 1951, ao mesmo tempo que a cidade

bem mais tarde e inaugurado em 2005.

assumia proporções metropolitanas, acentuara-

Esse foi um momento importante para a afir-

se o espírito de renovação, que se expressou

mação da excelência da arquitetura e dos arqui-

também na formação da Comissão do IV Cen-

tetos brasileiros. Dele resultou um Parque que

tenário, cuja missão era conceber e promover a

é, hoje, a área verde mais procurada da cidade.

realização dos eventos comemorativos do ani-

Além de haver se tornado um polo cultural e de

versário de fundação da cidade, entre os quais a

lazer, exerce um importante papel no equilíbrio

I Feira Internacional da Indústria de São Paulo e

ambiental da região. A vegetação do Parque é

a II Bienal Internacional de São Paulo.

constituída de eucaliptais, jardins, bosques e

O conjunto arquitetônico destinado aos eventos

gramados; e inclui espécies diversificadas de ár-

deveria apontar o futuro; entre outros cogitados,

vores nativas e exóticas; nesse espaço convivem

o local escolhido para sua instalação foi o Parque

inúmeras espécies da fauna. [MR]
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PAVILHÃO CICCILLO MATARAZZO

Q6

Fundação Bienal
ENDEREÇO Av. Pedro Álvares Cabral, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL
PROJETO Oscar Niemeyer, Zenon Lotufo, Hélio
Uchoa e Eduardo Kneese de Mello
CONSTRUÇÃO 1953
USO ORIGINAL Especial
USO ATUAL Cultural

O Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibi-

nuoso que, como uma fita ondulante, delimita

rapuera, integra o maior conjunto de obras de

um espaço de pé direito triplo que facilita a inte-

Niemeyer na cidade e também um dos mais re-

gração visual dos níveis do conjunto.

presentativos de sua produção. Construído no

Em contraposição a essa liberdade formal, o

âmbito das comemorações do IV Centenário da

arquiteto organizou as colunas cilíndricas que

cidade como espaço para feiras e exposições,

sustentam as lajes numa rígida malha de 10 m

necessário em uma grande cidade industrial, em

x 12 m. O jogo que se estabelece entre a ex-

1957 recebeu a IV Bienal de Arte e, desde en-

pressividade plástica da forma e a regularidade

tão, todas as Bienais ali acontecem.

construtiva da estrutura chega a seu ápice na

O edifício de quatro andares, em concreto ar-

definição da principal circulação vertical do con-

mado, foi concebido como um volume prismá-

junto: um espaçoso sistema de rampas cujos su-

tico de 250 m x 50 m, com 20 m de altura. Suas

portes são pilares de formato pouco convencio-

fachadas, diferenciadas, se abrem totalmente

nal, que imprimem um caráter surpreendente

envidraçadas ao sul; se protegem ao norte com

ao interior numa busca radical e audaciosa das

um conjunto de brise-soleil; e se fecham nas fa-

novas formas permitidas pela maleabilidade do

ces menores, a leste e oeste.

concreto. [FGVR]

O acesso principal ao prédio se dá pelo térreo
que se adapta ao desnível do terreno, criando
duas áreas de pé direito diferentes: 8,60 m na
parte mais baixa do terreno e 4 m na mais alta.
O piso da parte mais alta se prolonga como um
mezanino de formas curvilíneas que se debruça
sobre o lado mais baixo. Os outros andares superiores, com pé direito de 5 m, se abrem num
vazio central protegido por um guarda-corpo si1

2
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MAUSOLÉU AO SOLDADO CONSTITUCIONALISTA

Q7

Obelisco DO IBIRAPUERA
ENDEREÇO Avenida Pedro Álvares Cabral, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Galileo Emendabili e Mário E. H. Pucci
CONSTRUÇÃO 1950–70
USO ORIGINAL Especial	
USO ATUAL Cultural

O projeto do monumento fúnebre dedicado à

do obelisco, duas portas de bronze instaladas nas

memória dos combatentes de 1932 foi vence-

faces norte e sul denominam-se Porta da Vida e

dor de um concurso público realizado em 1937.

Porta da Glória, respectivamente. Nas cenas em

Sua construção se iniciou em 1950 e teve duas

alto-relevo, a primeira exalta a capacidade de tra-

inaugurações: uma parcial, em 1955, e outra, em

balho do povo bandeirante, e a outra retrata a

1970, quando da conclusão das obras. É consti-

partida dos voluntários para as linhas de frente e

tuído por um obelisco e uma cripta.

o sacrifício dos jovens. Na entrada da cripta, três

O obelisco, de 72 metros de altura, é revestido de

arcos lembram as arcadas da Faculdade de Direi-

mármore travertino e se destaca na paisagem da

to do Largo São Francisco, de onde saiu grande

cidade. A cripta, no subsolo, tem forma de cruz

parte dos constitucionalistas. [MR]

grega, com uma capela onde repousam os despojos dos ex-combatentes da Revolução Constitucionalista, e quatro painéis com pastilhas de mosaico veneziano nos quais, além desse movimento
cívico, está representada a paixão de Cristo.
As faces do obelisco se voltam para os quatro
pontos cardeais. Em cada uma há figuras, no
total de 16, em alto-relevo, que aludem ao episódio de 1932 e aos feitos bandeirantes. Na base
1

2
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MONUMENTO ÀS BANDEIRAS

Q8

ENDEREÇO Praça Armando de Salles Oliveira, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Victor Brecheret
CONSTRUÇÃO 1938-53
USO ORIGINAL USO ATUAL -

1

O Monumento às Bandeiras, um dos ícones da

O Monumento, então ainda inacabado, foi

cidade de São Paulo, está implantado no eixo

inaugurado em 1953. Posicionado no sentido

da Avenida Brasil, junto ao Parque Ibirapuera,

sudeste-noroeste, rumo seguido pelas expedi-

totalmente incorporado à paisagem urbana. Ide-

ções fluviais, as monções, ao se dirigirem para

alizado em 1936 pelo escultor Victor Brecheret,

o interior, o Monumento não inclui a figura do

o grupo escultórico é de granito e forma um

desbravador do sertão com sua indumentária

bloco compacto. Iniciados em 1938, os traba-

característica, mas sim a comum. Ele aparece à

lhos foram efetivamente desenvolvidos a partir

frente, em um cavalo e em posição de comando

de 1946, após a celebração do contrato entre a

de um grupo heterogêneo, de brancos, índios,

Prefeitura e o escultor. Nesse ano também foram

negros e mamelucos que integram a expedição

contratados os escultores João Scuotto e Ernesto

para o sertão. Todos, talhados em linhas retas,

Portante, responsáveis pela execução dos mode-

corpos angulosos, têm as cabeças erguidas e os

los em gesso a serem copiados em granito mauá

olhos postos no horizonte, dando a ideia de de-

pela oficina de cantaria.

terminação e crença no futuro. [MR]
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R
IPIRANGA

O Ipiranga, bairro situado no Vale do Tamandua-

em 1885, a construção do edifício monumental,

teí, estruturou-se ao longo de importante cami-

onde, no ano de 1895, foi instalado o Museu do

nho de acesso à cidade; aquele que conduzia à

Ipiranga. Na parte mais alta da colina formou-se

Serra do Mar e ao Porto de Santos.

um bairro residencial, e nas mais próximas ao Ta-

O caminho de terra entre o planalto e o litoral,

manduateí e à ferrovia, a ocupação foi nucleada

descia do núcleo original da cidade pelas atuais

pela estação férrea construída em 1886. As gran-

ruas da Glória e Lavapés e chegava à Rua Inde-

des indústrias que fizeram do Ipiranga um bairro

pendência e ao Vale do Ipiranga - pouso obriga-

industrial começaram a se instalar aí em 1906.

tório de tropas e viajantes - de onde continuava

A parte mais nova do bairro formou-se a partir

rumo ao litoral pela Estrada do Vergueiro.

das obras de urbanização realizadas em 1922,

A partir de 1865, outro caminho, o de ferro,

para comemoração do Centenário da Indepen-

nortearia a ocupação do Ipiranga por indústrias;

dência, quando a Avenida D. Pedro I estabeleceu

instaladas desde o Brás em direção à região do

uma ligação em linha reta entre a várzea do Ta-

ABC, o tornariam um dos bairros operários e

manduateí e o sopé da colina, onde foi erguido

fabris de São Paulo.

um suntuoso conjunto escultórico que celebra a

No final do século XIX, as glebas situadas nas co-

criação da Nação Brasileira.

linas entre o Ribeirão do Ipiranga e o Córrego do

Atualmente, o bairro vem perdendo parte signifi-

Moinho Velho, no Sacomã, começaram a ser lo-

cativa de suas grandes indústrias e se verticalizan-

teadas. A área de ocupação mais antiga tem por

do; porém, mantém-se a mescla de usos urbanos

eixo a atual Rua Bom Pastor. Além da lei de 1850,

– residências, comércio, serviços, os equipamentos

que regularizou a propriedade das terras, um im-

culturais e de lazer – e, sobretudo, o significado

pulso decisivo para a urbanização do Ipiranga foi,

histórico do local. [MR]
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PARQUE DA INDEPENDÊNCIA

PROTEÇÃO INCIDENTE
Municipal | Estadual | FederaL

O Parque da Independência, criado em 26 de

rado na concepção paisagística dos jardins fran-

novembro de 1971 por ocasião dos festejos do

ceses. Inaugurado em 1909, manteve-se inalte-

150º aniversário da Independência, é formado

rado até o início das obras para a comemoração

pelos Museu Paulista e Museu de Zoologia, am-

do centenário da independência, quando a área

bos da Universidade de São Paulo, a Casa do

verde foi ampliada. Nessa ocasião, o arquiteto-

Grito, o Monumento à Independência, jardim

paisagista Reynaldo Dierberger foi contratado

francês, bosque, praça de eventos, equipamen-

para executar o trabalho.

tos para a prática de esportes, playground, sani-

A formação do bosque se iniciou com a criação

tários e chafariz com fonte e cascata.

do Horto Botânico em 1905, implantado com

Localizada na Colina do Ipiranga, onde em 1822

objetivos científicos e didáticos pelo zoólogo e

foi proclamada a independência do Brasil, a área

naturalista alemão Hermann Von Ihering, primei-

ganhou grande significado histórico a partir da

ro diretor do Museu Paulista. Essas finalidades se

construção do edifício do Museu do Ipiranga, e

encerraram em 1939 e hoje o bosque, situado na

por ocasião das comemorações do Centenário

parte posterior do Museu Paulista, tem espécies

da Independência, em 1922. É nesse contex-

da flora nativa do município de São Paulo e for-

to que foi sendo definido como um marco da

ma um conjunto arbóreo significativo para a con-

memória e identidade nacional, relacionando

servação da fauna urbana e da qualidade de vida

o imaginário da independência ao do “espírito”

da vizinhança e de usuários que a utilizam como

paulista representado simbolicamente na figura

área de lazer ou práticas esportivas. Ao lado do

dos bandeirantes, os desbravadores da nação.

bosque tem-se o Museu de Zoologia, de 1941,

O jardim, projeto de 1907 do arquiteto paisagis-

com suas coleções zoológicas, biblioteca especia-

ta belga Arsènne Puttemans, é simétrico e inspi-

lizada e área de pesquisas científicas. [EK]
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MUSEU PAULISTA

ENDEREÇO Avenida Nazaré, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | Federal
PROJETO Tommaso Gaudenzio Bezzi
CONSTRUÇÃO 1885–89
USO ORIGINAL Cultural
USO ATUAL Administração pública | cultural

O empenho para transformar a Colina do Ipi-

gular e simétrica com três corpos salientes. No

ranga em um marco histórico nacional teve

central, com dois pavimentos, se sobressaem as

início em 1882, ano em que a Comissão Cen-

duplas colunas com capitéis coríntios, três ócu-

tral do Monumento do Ipiranga encarregou o

los, frontão triangular e ampla escadaria mar-

engenheiro-arquiteto militar italiano Tommaso

cando o eixo principal. As laterais são arrema-

Gaudenzio Bezzi de elaborar o projeto do edifí-

tadas por torres de três andares. Projetado em

cio celebrativo. As obras, sob a responsabilidade

estilo eclético, é rico em elementos decorativos:

de Luigi Pucci, tiveram início em 1885 e foram

rendilhados nas cimalhas internas e externas,

completadas em quatro anos. Construído em

arabescos, pequenas molduras, altos e baixos

alvenaria de tijolos, o edifício tem forma retan-

relevos, janelas com tímpanos, nichos e forros

1
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em caixotões. No interior, a imponência dos
pés-direitos, a escada centralizada no saguão e,
no segundo pavimento, as arcadas delimitando
os corredores destacam-se.
O Museu foi inaugurado em 7 de setembro de
1895, com um acervo marcadamente voltado
para a História Natural. Em 1916, sob a direção
de Affonso de Escragnolle Taunay, a instituição
começou a se tornar um local de celebração da
história de São Paulo integrada à da nação por
meio do ato da Independência.
A nova orientação se explicita na renovação do
acervo e da decoração. Para as comemorações
do Centenário da Independência em 1922, entre
outros acréscimos, os nichos do saguão ganharam esculturas, em mármore, dos bandeirantes
Raposo Tavares e Fernão Dias Paes, de autoria
de Luigi Brizzolara. O Salão Nobre foi decorado
com medalhões pintados com os retratos dos
líderes da independência brasileira que compõem um ambiente cívico com o quadro de
autoria de Pedro Américo, “Independência ou
Morte”, de 1888, representação do momento
da libertação nacional. [EK]
3
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CASA DO GRITO

R2

ENDEREÇO Avenida Nazaré, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | Federal
PROJETO CONSTRUÇÃO - séc. XIX
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Cultural

1

A denominação Casa do Grito está associada ao

Por ocasião do IV Centenário da cidade, em 1954,

quadro “Independência ou Morte” pintado por

a casa foi valorizada por seu significado histórico;

Pedro Américo, em 1888. Rico em detalhes, ele

no ano seguinte foi restaurada e adquiriu aspecto

representa em tom épico o grito de D. Pedro I, à

da construção rural retratada por Pedro Américo.

beira da estrada e ao lado de uma rústica cons-

Em 1981, foi objeto de pesquisas arqueológicas

trução rural. O registro mais antigo da existên-

e novas obras de restauro. Em 7 de setembro de

cia de uma casa nas proximidades do local da

2008, foi reinaugurada, após novas interven-

Proclamação da Independência é de 1823, na

ções. Atualmente integra o Museu da Cidade da

aquarela pintada pelo inglês Edmund Pink, du-

Secretaria Municipal de Cultura. [EK]

rante sua passagem por São Paulo, na qual registrou tratar-se do local onde o então Príncipe
Regente declarara a Independência do Brasil.
O imóvel, situado na antiga Estrada das Lágrimas e originalmente utilizado como residência,
venda e pouso de viajantes, foi construído em
taipa de mão, também conhecida como pau-apique. Em 1844, aparece no inventário de Guilherme Antônio de Moraes, e após ser transferido a diversos proprietários, foi desapropriado
pela municipalidade, em 1936.

2
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MONUMENTO À INDEPENDÊNCIA

R3

ENDEREÇO Avenida Nazaré, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | Federal
PROJETO Ettore Ximenez
CONSTRUÇÃO 1922-26
USO ORIGINAL Especial
USO ATUAL Cultural

Em 1920, a seleção do projeto de um monu-

Andrada e Silva, ambos figuras de destaque no

mento celebrativo do Centenário da Indepen-

processo de independência. Um grande baixo-

dência do Brasil gerou críticas baseadas no

relevo em bronze reproduz o quadro “Indepen-

acentuado nacionalismo que caracterizou a

dência ou Morte”, de Pedro Américo. Destacada

década da Primeira Guerra Mundial. Por isso,

do Monumento, arde a pira do “Altar da Pátria”.

a proposta vencedora, de autoria de Ettore Xi-

As estátuas de jornalistas adeptos da indepen-

menez, sofreu alterações sugeridas pelo artista

dência, Hipólito José da Costa e Joaquim Gon-

historiador José Wasth Rodrigues.

çalves Ledo, aparecem na face posterior. Nas

Implantado junto ao Riacho do Ipiranga, no eixo

laterais estão representados momentos do pro-

central de outro monumento, o edifício do Mu-

cesso de independência. À esquerda, um grupo

seu Paulista, o conjunto foi inaugurado, ainda

escultórico expressa a tentativa de libertação

inacabado, em 7 de setembro de 1922. Cons-

realizada no ano de 1789 em Minas, e um qua-

truído em granito e bronze, está disposto em

dro em bronze, a entrada de D. Pedro em São

estágios alternados, ligados por degraus que o

Paulo, após a proclamação da independência. À

circundam desde a base.

direita, outro grupo alude à Revolução Pernam-

Na face frontal estão as estátuas sedestres do Pa-

bucana de 1817, e um quadro em bronze ilustra

dre Diogo Antonio Feijó e de José Bonifácio de

o Combate de Pirajá, na Bahia.
No topo, destaca-se um grupo escultórico triunfal: é uma alegoria à liberdade, representada
por uma mulher com um estandarte e uma lança nas mãos, sobre uma biga puxada por dois
cavalos e seguida pelo povo.
No interior do Monumento está a Cripta. Projetada para ser Capela Imperial, foi inaugurada
em 1952. Apenas em 1954 chegaram os despojos da imperatriz Dona Leopoldina; os de D.
Pedro foram trasladados em 1972, como parte
das comemorações do Sesquicentenário da Independência. Dez anos depois, foram depositados os restos mortais de Dona Amélia de Beauharnais, segunda esposa do imperador.
Em 2000, criou-se um espaço museológico
no interior do Monumento, articulado com a
Cripta Imperial. Atualmente, o Monumento à
Independência integra o Museu da Cidade, da

1

Secretaria Municipal de Cultura. [FA]
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RESIDÊNCIAS DA FAMÍLIA JAFET

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

1

A família Jafet, de origem sírio-libanesa, começou

infantil, biblioteca e praça de esportes. Então,

a imigrar para o Brasil em 1887. Os primeiros a

outros imigrantes sírio-libaneses já haviam insta-

chegar foram Basílio e seu primo, que iniciaram

lado estabelecimentos comerciais na região.

suas novas vidas como mascates em Minas Gerais;

A numerosa família Jafet fixou, também resi-

por volta de 1890, abriram uma loja de tecidos e

dência no bairro do Ipiranga, em doze palacetes

armarinhos em São Paulo, na Rua 25 de Março.

próximos uns aos outros e ao Museu do Ipiran-

Com a vinda de outros irmãos – Nami, Benjamin

ga, constituindo uma paisagem singular no en-

e João –, as atividades de comércio se ampliaram

torno do Parque da Independência. Os palace-

para a venda por atacado e para importação de

tes representam uma forma de morar na cidade

tecidos finos. Em 1906, inauguraram a Compa-

de São Paulo no início do século XX, na qual a

nhia Fabril de Tecelagem e Estamparia Ipiranga,

organização interna dos espaços se funde aos

que chegou a empregar quatro mil pessoas.

traços estéticos e detalhes decorativos ecléticos

Na década de 1940, quando o Ipiranga já se con-

de influência neoclássica e oriental, marcados

solidara como bairro industrial, a fábrica tinha

pela elegância, pelo requinte e pela suntuosida-

uma vila operária que incluía armazém de abas-

de que revelam a identidade e o legado cultural

tecimento, escola, posto médico, creche, parque

dos proprietários. [EK]
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RESIDÊNCIAS DA FAMÍLIA JAFET

2

Rua Bom Pastor, 730

R4

A residência pertenceu ao casal Violeta e Chedid

ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 730

Jafet. Localiza-se nos lotes limítrofes ao Parque

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

da Independência. É um edifício de arquitetura

PROJETO Eduardo Benjamin Jafet

eclética, de influência neoclássica; tem interior

CONSTRUÇÃO 1934

suntuoso no qual se destacam o hall espelhado

USO ORIGINAL Residencial

e os vitrais em estilo oriental.

USO ATUAL Serviço - Eventos

Rua Bom Pastor, 798

R5

Conhecida como Palácio dos Cedros, é de ar-

ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 798

quitetura eclética, com influências neoclássica e

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

oriental, e foi moradia da família de Basílio e

PROJETO Construtora Heribaldo Siciliano

Adma Jafet. Tem um corpo semicircular e salien-

CONSTRUÇÃO 1919-23

te à direita da fachada principal e, na lateral es-

USO ORIGINAL Residencial

querda, um torreão encimado por uma cúpula.

USO ATUAL Serviço recreativo

Internamente, sobressaem os vitrais. Há abundância de elementos decorativos de diferentes
estilos e colunas com capitéis jônico e coríntio.
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R4 - R7

3

Rua Bom Pastor, 801

R6

Conhecido como Palacete Rosa, a residência foi

ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 801

construída em 1928 para Munira e David Jafet.

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

De arquitetura eclética com acentuada influên-

PROJETO Engenheiros Malta & Guedes Ltda

cia mourisca, tem porão e dois pavimentos. O

CONSTRUÇÃO 1928

acesso principal se faz por uma escadaria circu-

USO ORIGINAL Residencial

lar e uma varanda circundada por arcos susten-

USO ATUAL Residencial

tados por colunas e encimado por um terraço
com balaustrada; no topo, há um torreão. Para
um suntuoso salão central convergem os ambientes do térreo. O pavimento superior é circundado por uma galeria. Os arcos e paredes
são revestidos por delicados rendilhados. Os
vitrais são da Casa Conrado.

Rua Bom Pastor, 825

R7

A residência pertenceu a Ângela e Eduardo Jafet.

ENDEREÇO Rua Bom Pastor, 825

Eclética de influência neoclássica, está implanta-

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

da próxima à divisa do lote. A decoração externa

PROJETO Eduardo Benjamin Jafet

é sóbria. No interior, sobressaem as colunas e a

CONSTRUÇÃO 1934

escadaria de mármore, com guarda-corpo em

USO ORIGINAL Residencial

gradil de ferro trabalhado.

USO ATUAL Serviço

ÁREA R 269
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RESIDÊNCIAS DA FAMÍLIA JAFET

R8 -R9

4

Rua Costa Aguiar, 1013

R8

Chucri Assad, cunhado de Benjamim Jafet, cons-

ENDEREÇO Rua Costa Aguiar, 1013

truiu sua residência em estilo eclético com in-

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

fluência neoclássica e circundada de jardins. A

PROJETO -

entrada principal divide simetricamente a facha-

CONSTRUÇÃO 1922

da, que tem colunas coríntias. Internamente,

USO ORIGINAL Residencial

destacam-se os vitrais e a galeria em arcos que

USO ATUAL Ensino

contorna o piso superior; os elementos decorativos são discretos.

Rua Costa Aguiar, 1055

R9

Eclética, com influência neoclássica, a residência

ENDEREÇO Rua Costa Aguiar, 1055

de Michel Assad, cunhado de Benjamin Jafet,

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

está implantada em um extenso lote ajardinado.

PROJETO -

Há um corpo discretamente avançado no centro

CONSTRUÇÃO 1924

da fachada; o acesso principal tem ampla escada

USO ORIGINAL Residencial

e varanda com colunas encimada por terraço. No

USO ATUAL Serviço financeiro

interior destacam-se os ornamentos dos forros,
portas e paredes, as colunas jônicas e arcos que
dividem os ambientes; e a galeria que contorna
o piso superior. [EK]
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PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

A constituição da sociedade urbano-industrial

Ipiranga, onde o conde José Vicente de Azevedo

em São Paulo foi acompanhada de prosperida-

era proprietário de grandes glebas e doou parte

de e do aumento do contingente de despossuí-

delas às ordens religiosas, incentivando assim a

dos, para os quais não havia leis e instituições

instalação de asilos e escolas para a formação de

públicas de assistência. Segundo a tradição, vista

crianças pobres e, também, instituições clericais.

como um dever de caridade, a assistência à infân-

Ao fazer isso, contribuiu também para a ocupação

cia abandonada era prestada por ordens religio-

do bairro, então ainda rarefeita, e para a abertura

sas; com a sociedade industrial, a questão passou

de uma de suas principais vias, a Avenida Nazaré;

a ser relacionada a aspectos morais e sociais.

com a instalação dessas instituições, se manteriam

A necessidade de formar cidadãos úteis levou os

grandes terrenos, o que daria ao Ipiranga um per-

primeiros governos republicanos de São Paulo a

fil urbano particular.

investir no ensino básico; para os menores con-

Seguindo um cotidiano regido por rigorosas nor-

siderados infratores, em 1903, foi criado o Insti-

mas de condutas, as crianças frequentavam aulas

tuto Disciplinar. O empenho do poder público foi

de ensino regular e oficinas profissionalizantes,

acompanhado de iniciativas privadas com a finali-

preparando-se para o ingresso no mercado de

dade de prestar assistência às crianças pobres, se-

trabalho. Para as meninas, eram ensinados pren-

gundo os preceitos da moral cristã e de formação

das domésticas, costura, bordado, pintura e, em

de cidadãos aptos para o trabalho.

alguns casos, um ramo da tecelagem. Os meninos

Na primeira metade do século XX, muitas dessas

aprendiam ofícios, em geral, de carpinteiro, mar-

instituições se instalaram na Colina e Chácara do

ceneiro e tipógrafo. [MR]
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INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE ENSINO

4

Colégio São Francisco Xavier

R10

O “Collegio Catholico São Francisco Xavier”

ENDEREÇO Rua Moreira e Costa, 531

foi fundado no bairro da Liberdade pelo jesuí-

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

ta italiano Guido del Toro, padre dedicado à

PROJETO -

evangelização de imigrantes japoneses e seus

CONSTRUÇÃO 1932

descendentes. Em 1929, o conde José Vicente

USO ORIGINAL Assistencial

de Azevedo doou um terreno à instituição que

USO ATUAL ensino

nele construiu um novo edifício para a Missão
Japonesa dos Jesuítas em São Paulo, em estilo
neoclássico, inaugurado em 1932.

Instituto Maria Imaculada

R11

Na década de 1930, as irmãs da Congregação

ENDEREÇO Avenida Nazaré, 711

das Religiosas de Maria Imaculada adquiriram

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

uma casa na Avenida Nazaré, para atender à

PROJETO -

juventude feminina. Em seguida, receberam em

CONSTRUÇÃO

doação, do conde José Vicente de Azevedo, um

USO ORIGINAL Assistencial

terreno contíguo à casa; em 1946, a instituição

USO ATUAL ensino

entre

1930-56

adquiriu outro terreno e, com a doação de uma
herança, construiu edifício escolar, de influências
neocolonial e neoclássica, inaugurado em 1956.
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R10 - R13

5

Edifício do Juvenato Santíssimo Sacramento
Construído para a educação católica de jovens,

ENDEREÇO Rua Dom Luís Lasagna, 400

em terreno doado pelo conde José Vicente de

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

Azevedo, o juvenato não chegou a funcionar

PROJETO Escritório Ramos de Azevedo

e o edifício foi utilizado por várias outras ins-

CONSTRUÇÃO 1929

tituições. A principal edificação é eclética com

USO ORIGINAL Assistencial

influência neoclássica; a capela tem janelas ogi-

USO ATUAL ensino

R12

vais, o que caracteriza, também, a adoção de
elementos formais do neogótico.

Instituto Padre Chico

R13

A campanha para a fundação de um Instituto para

ENDEREÇO Rua Moreira de Godoy, 456 e 572

Cegos se iniciou em 1927; a instituição dirigida

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

pela Companhia das Irmãs Filhas da Caridade de

PROJETO -

São Vicente de Paula foi instalada com o apoio de

CONSTRUÇÃO

doações em terras e dinheiro, entre as quais as do

USO ORIGINAL Assistencial

conde José Vicente de Azevedo. O conjunto tem

USO ATUAL Assistencial

déc .

1930

características neocoloniais.
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INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE ENSINO

6

Seminário Central do Ipiranga – 1934

R14

Inaugurado em 1934, o Seminário Central da

ENDEREÇO Avenida Nazaré, 993

Imaculada Conceição do Ipiranga foi construí-

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

do em terras cedidas pelo conde José Vicente

PROJETO -

de Azevedo, para oferecer melhores condições

CONSTRUÇÃO 1934 -

de ensino e para abrigar seminaristas proce-

USO ORIGINAL Assistencial

dentes de diversas dioceses. O conjunto inclui

USO ATUAL ensino

déc .

1950

uma igreja; os edifícios mais antigos filiam-se ao
ecletismo e têm características neoclássicas e românicas. Os prédios posteriores são desprovidos
de ornamentos e estão unidos aos demais por
uma galeria em arco pleno.

Clínica Infantil do Ipiranga
Fundada em 1932 por um pequeno grupo de

ENDEREÇO Avenida Nazaré, 1361

senhoras católicas e pelo pediatra Augusto Go-

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

mes de Mattos, a Clínica Infantil do Ipiranga dez

PROJETO -

anos depois recebeu em doação do conde José

CONSTRUÇÃO 1942-44

Vicente de Azevedo uma área em que construiu

USO ORIGINAL Assistencial

o Hospital D. Antônio de Alvarenga da Clínica

USO ATUAL saúde

R15

Infantil do Ipiranga, edifício de gosto eclético
com influência neocolonial. Em pouco tempo o
Hospital se tornou referência em assistência à
criança e formação de pediatras.
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R14 - R17

7

Seminário João XXIII

R16

Os primeiros missionários italianos da Congrega-

ENDEREÇO Rua Dr. Mario Vicente, 1108

ção dos Missionários de São Carlos Borromeu se

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

instalaram no Ipiranga e na Vila Prudente, dando

PROJETO -

assistência aos imigrantes italianos e acolhimen-

CONSTRUÇÃO

to a crianças pobres e órfãs. Na década de 1960,

USO ORIGINAL Assistencial

fundaram o Seminário João XXIII e se dedicaram

USO ATUAL ensino

déc .

1960

à sensibilização da sociedade para as questões
das migrações, em especial as provocadas por
questões políticas. O edifício, revestido de pastilhas coloridas, bastante utilizadas nas décadas
de 1950 e 1960, forma um conjunto homogêneo com o Instituto Cristóvão Colombo.

Instituto Cristóvão Colombo

R17

O Liceu de Artes e Ofícios São José foi criado

ENDEREÇO Rua Dr. Mario Vicente, 1108

em 1895 para amparar os órfãos filhos de imi-

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

grantes, especialmente italianos, e de antigos

PROJETO -

escravos, ensinando-lhes um ofício. Dele deri-

CONSTRUÇÃO

vou o Instituto Cristóvão Colombo, dirigido pela

USO ORIGINAL Assistencial

Congregação das Irmãs Missionárias de São Car-

USO ATUAL Assistencial

déc .

1930-60

los, cuja sede foi construída em terreno doado
pelo conde José Vicente de Azevedo. A igreja,
da década de 1930, tem influências neoclássicas
e do art déco. Sua torre é um marco visual na
paisagem e compõe um ambiente harmônico
com o Seminário João XXIII.
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INSTITUIÇOES ASSISTENCIAIS E DE ENSINO

8

Edifício do Grupo Escolar São José
O grupo escolar nasceu da iniciativa do conde José

ENDEREÇO Avenida Nazaré, 900

Vicente de Azevedo e da educadora Carolina Ribei-

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

ro, e, em 1924, foi provisoriamente instalado no

PROJETO Ramos de Azevedo

Asilo das Meninas Órfãs Nossa Senhora Auxiliado-

CONSTRUÇÃO c. 1925

ra. O edifício da escola foi construído na segunda

USO ORIGINAL Assistencial

metade da década de 1920, em estilo eclético; é

USO ATUAL ensino

R18

simétrico e tem características que remetem aos palacetes europeus, como telhados inclinados, janelas
e sótãos unidos à platibanda. O acabamento é em
tijolos à vista. O jardim é ornamentado por fonte e
esculturas homenageando os fundadores.

Internato Nossa Senhora Auxiliadora
Asilo de Meninas Órfãs Desamparadas Nossa

ENDEREÇO Rua Dom Luís Lasagna, 300

Senhora Auxiliadora foi uma das três primeiras

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

obras beneficentes do conde José Vicente de

PROJETO Ramos de Azevedo

Azevedo, que doou o terreno para a construção

CONSTRUÇÃO 1891-96

do atual Internato Nossa senhora Auxiliadora.

USO ORIGINAL Assistencial

O edifício eclético, de linhas neoclássicas, ca-

USO ATUAL Assistencial

R19

racteriza-se pela simplicidade da decoração da
fachada. Conserva gradil e esquadrias originais,
destacando-se o ornamento do imponente portão de ferro da entrada.
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R18 - R21

9

Edifício do Noviciado Nossa Senhora
das Graças Irmãs Salesianas

R20

Construído em terreno doado pelo conde José

ENDEREÇO Rua Clóvis Bueno de Azevedo, 130 e 176

Vicente de Azevedo, o edifício eclético, de influ-

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

ência neoclássica, apresenta simetria, com a en-

PROJETO Domingos Delpiano

trada principal centralizada e dois corpos mais

CONSTRUÇÃO 1920

avançados nas laterais da fachada, construídas

USO ORIGINAL Assistencial

com o mesmo estilo em épocas distintas, com

USO ATUAL Assistencial

frontões triangulares e pináculos. O edifício da
atual biblioteca data da década de 1950.

Educandário Sagrada Família
R21
A instituição fundada em 1901 construiu sua sede

ENDEREÇO Avenida Nazaré, 470

em terras doadas pelo conde José Vicente de Aze-

PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal

vedo. O Educandário Sagrada Família passou a

PROJETO Ramos de Azevedo

ser dirigido pela Congregação das Irmãzinhas da

CONSTRUÇÃO 1903

Imaculada Conceição, cuja missão era cuidar de

USO ORIGINAL Assistencial

idosos e oferecer proteção, amparo e educação

USO ATUAL ensino

às meninas pobres, descendentes de ex-escravos.
Nessa obra sobressaiu o trabalho de Madre Paulina,
canonizada em 2002, cujo corpo se encontra sepultado na Capela da Sagrada Família. A edificação
de influência neoclássica é simétrica e composta
por dois corpos salientes e unidos pela capela. [EK]
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CAPELA DO CRISTO OPERÁRIO

ENDEREÇO Rua Vergueiro, 7290
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO CONSTRUÇÃO 1950-53
USO ORIGINAL Especial
USO ATUAL Religioso e ensino

A Capela do Cristo Operário tem sua história associada às transformações ocorridas na postura
evangelizadora de Igreja Católica, no decorrer
da década de 1950. A união entre a crença religiosa e a consciência dos direitos sociais fora
difundida na França, desde a década de 1930,
pelo movimento católico Economia e Humanismo, e trazida para o Brasil pelo frei dominicano
João Batista Pereira dos Santos.
Aqui, ele e o artista plástico e fotógrafo Geraldo
de Barros idealizaram uma empresa de fabricação de móveis de desenho moderno, a Unilabor,
que, além de produzir, visava colocar em prática
uma forma comunitária de produção com uma
parcela dos operários do Alto do Ipiranga.
Entre 1954 e 1965, a Unilabor produziu peças
de qualidade e grande aceitação no mercado,
em regime de autogestão. Absorvida pelos tra1

2

280 ÁREA R

P072_R_REV3.indd 280

2/12/2012 21:05:08

R22

3

balhadores, a experiência influenciou as propostas posteriores de retomada do movimento operário e referenciou o posicionamento da Igreja
em relação às desigualdades sociais.
A Capela, expressão material da maior igualdade social proposta pelo projeto, é simples e
resultou da adaptação de um antigo armazém
que pertenceu ao Circulo Operário do Ipiranga.
O edifício é simples e remete às antigas cape4

las coloniais; há uma nave central retangular,
o altar-mor e a sacristia. O campanário lateral
é coberto e, na frente, há um pequeno alpendre formado por uma laje. O edifício faz parte
de um conjunto, no qual também se situam os
galpões das antigas oficinas e a casa paroquial.
Todas as edificações estão interligadas por um
jardim projetado por Burle Marx.
A criação do lugar de culto contou com colaboração de diversas pessoas, entre as quais artistas de renome. No interior, um conjunto de
obras de arte apresenta a figura de Cristo em

5

atitudes de benção ao trabalho. Há murais de

da sacristia; e Elisabeth Nobiling: pia batismal,

autoria do pintor Alfredo Volpi: “Cristo Operá-

castiçais e luminária. Os objetos de culto e a pia

rio”, “Sagrada Família” e “Santo Antonio”; da

de água benta são de Roberto Tatin. A autoria

pintora-desenhista Yolanda Mohalyi: “Anuncia-

do mural “Nascimento de Cristo” é atribuída a

ção”, “Pomba da Paz” e “Arte da vida”. E obras

Giuliana Segre Giorgi, bem como duas escultu-

de Geraldo de Barros: vitral e estante triangular

ras a Moussia Pinto Alves. [MMA]
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S
DO BELENZINHO AO TATUAPÉ

Ao longo do Caminho da Penha, hoje Avenida

trilhos da Central do Brasil, no final do século

Celso Garcia, desde o final do século XVII surgi-

XIX. Uma delas se tornou fabril, enquanto a ou-

ram bairros rurais, que se urbanizaram e integra-

tra manteve características rurais até meados do

ram como bairros fabris e operários. Essa trajetó-

século XX, quando aí se instalaram condomínios

ria comum atenuou diferenças culturais e contri-

residenciais de médio e alto padrões.

buiu para a formação de uma identidade regional

Com a ferrovia, embora a Chácara do Maren-

entre os moradores da Zona Leste da cidade.

go continuasse a se destacar pela produ-

Desmembrado do Brás em 1899, o Distrito do

ção de uvas, eram raras as barcaças que antes

Belenzinho permaneceu rural até 1910, quando

transportavam para a Ponte Grande a produção

chegaram os estabelecimentos fabris, então já

das olarias instaladas nas áreas mais baixas do

numerosos no Brás. Grande parte desses eram

bairro. O plantio de frutas e hortaliças também

cristalerias, manufaturas de vidro soprados ou

se restringiu a uma atividade dos internos do

prensados. Vieram também tecelagens, fábricas

Instituto Disciplinar que, em 1903, foi instala-

de licores, de meias, de amido e de papel.

do nos terrenos de uma antiga fazenda, entre a

A concentração industrial mudou a composição

Avenida Celso Garcia e o Rio Tietê.

social e a cultura do bairro. Associações recrea-

Essa pioneira instituição pública tinha a finalidade

tivas e grupos musicais congregavam trabalha-

de receber, tutelar e reeducar meninos que viviam

dores e divulgavam a solidariedade entre os ho-

abandonados, perambulando pelas ruas. Aí, o tra-

mens e as nações. Em 1912, na Rua Conselheiro

balho era utilizado como recurso educativo, disci-

Cotegipe, onde também se concentravam os

plinador e de regeneração moral, sendo obrigató-

negros moradores no bairro, foi instalada uma

rio; incluía serviços domésticos, nas plantações e,

das primeiras escolas anarquistas da capital,

a partir de 1911, nas oficinas artesanais instaladas

a “Escola Livre”, que se intitulava libertária e

para profissionalizar os internos. Posteriormente,

combatia os preconceitos sociais.

na área do Instituto Disciplinar seria instalada uma

O Tatuapé, situado em direção à Penha após o

unidade da Fundação Estadual do Bem-Estar do

Belenzinho, foi dividido em duas partes pelos

Menor, FEBEM, desativada em 2007. [MR]
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VILA MARIA ZÉLIA

S1

ENDEREÇO Rua Cachoeira, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO Paul Pedaurrieux
CONSTRUÇÃO 1912-16
USO ORIGINAL Residencial | comercial | serviço
USO ATUAL Residencial | serviço

1

A Vila Maria Zélia foi construída entre 1912 e

tamento moral e de desempenho profissional.

1916, junto à Companhia Nacional de Tecidos

Em um período em que não havia leis reguladoras

de Juta, de propriedade do médico e empresário

das relações e das condições de trabalho, morar

Jorge Street. Tinha inicialmente 200 casas gemi-

em vilas de indústrias exigia uma constante obe-

nadas, construídas com bons materiais; algumas

diência às regras rigorosas de comportamento e

com recuo e um pequeno jardim. O conjunto in-

horários, até mesmo os de receber visitas. Assim,

cluía um pavilhão para moradia de solteiros, dois

a disciplina impunha-se como forma de controle,

edifícios para escolas, uma feminina e outra mas-

que ultrapassava o âmbito do trabalho para se es-

culina, igreja, teatro, creche, campo para prática

tender ao da vida privada.

de esportes, açougue, farmácia e armazém.

Em 1924, a fábrica e a Vila foram adquiridas

A carência habitacional já era uma antiga questão

pela Sociedade Anônima Scarpa, e quatro anos

social e de higiene pública. Objeto de inúmeras pro-

depois, pelo Grupo Guinle. Desativada em 1931,

postas e, em 1916, de um concurso municipal, a

a fábrica serviu de presídio político. No ano de

construção de casas populares não interessava aos

1939, parte da antiga propriedade de Street, en-

investidores imobiliários, que não consideravam

tão pertencente ao Instituto de Aposentadoria e

suficientemente vantajosos as isenções e os incen-

Pensões dos Industriários (IAPI), foi vendida para a

tivos oferecidos pelo poder municipal; esse, por sua

Goodyear, que derrubou 18 casas, a creche e par-

vez, não assumia a efetiva solução do problema.

te do coreto para ampliar o edifício da fábrica.

A Vila Maria Zélia foi obra de um industrial pre-

Atualmente alguns dos edifícios da Vila são de

ocupado com a questão social. A iniciativa, po-

propriedade do Instituto Nacional de Seguro So-

rém, alcançou apenas uma pequena parcela de

cial (INSS). Muitos descendentes dos trabalhado-

seus empregados, trabalhadores especializados

res da Nacional de Juta ali continuam a morar, nas

e selecionados, segundo critérios de compor-

casas de suas famílias, adquiridas em 1969. [MR]
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CASA DO SÍTIO TATUAPÉ

S2

ENDEREÇO Rua Guabiju, n. 65
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | Federal
PROJETO CONSTRUÇÃO 1611 (1ª Ref.)
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Cultural

Casa do tipo bandeirista localizada na área de Vár-

registro de olarias na propriedade. Em 1917, Elias

zea do Rio Tietê, hoje está em um lote urbano de

Quartim de Albuquerque aparece como único

dimensões exíguas, o que desfavorece a fruição de

proprietário da chácara.

seus inestimáveis valores histórico e arquitetônico.

Em 1945, seus herdeiros a venderam e, no início

A primeira referência à sesmaria onde se ergueu

da década de 1950, a propriedade foi loteada.

a Casa do Tatuapé data de 1611; em um inven-

Em um lote de dimensões exíguas, sua percep-

tário de 1698, aparece a primeira menção à casa,

ção e escala foram prejudicadas pelas constru-

descrita como construção de três lanços.

ções que se ergueram na vizinhança. A Casa do

Desde o final do século XVIII e início do XIX, a

Tatuapé foi desapropriada pela Prefeitura em

casa teve capela, ou oratório, adjacente à cons-

1981, quando foi restaurada.

trução principal, e, no interior dessa, máquinas

Hoje, a Casa do Tatuapé integra o Museu da Ci-

de processamento de farinha. No século XIX, há

dade, da Secretaria Municipal de Cultura. [LM]
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T
ALÉM RIO TIETÊ

O Rio Tietê e as planícies localizadas em suas

depois tornada linha suburbana que funcionou

margens sempre constituíram barreiras para a

até a década de 1960.

expansão da cidade. Ainda no período colonial,

A noroeste, em torno da Freguesia do Ó, forma-

para que as tropas de muares que se dirigiam

ram-se apenas dois bairros, Casa Verde e Limão.

ao norte atravessassem a Várzea do Tietê, foi

Na década de 1940, a ocupação da vertente

necessário construir uma obra de vulto, aterro

direita do Tietê se intensificou com a criação

de aproximadamente três quilômetros que se

de inúmeras vilas, cujos terrenos relativamente

iniciava junto ao Mosteiro da Luz e seguia em

baratos atraíram a população de menor poder

direção a Santana. O isolamento da região si-

aquisitivo, que aí construíram suas residências.

tuada na vertente direita do Tietê persistiria

Em 1951, com a inauguração da Rodovia Presi-

até por volta de 1930, quando foi retificado o

dente Dutra, a região foi ocupada por inúmeros

leito do rio e construídas pontes e aterros que

estabelecimentos fabris.

facilitaram a comunicação entre os núcleos de

A estrutura urbana constituída no além-Tietê é

população formados nas duas margens.

heterogênea: arruamentos em xadrez, traçados

No além-Tietê, dois núcleos são particularmente

que acompanham as curvas de nível, quadras

antigos, Santana e Freguesia do Ó; proviam São

de tamanhos variados e grandes glebas formam

Paulo de alimentos. Em torno deles, entre 1920-

uma paisagem variada na qual os portos de

1930, foram se constituindo bairros com carac-

areia e as olarias foram substituídas por galpões,

terísticas peculiares. Ao norte, eles seguiram a

chaminés e vias expressas. Contudo, persiste na

direção das linhas do Tramway da Cantareira,

paisagem da região o perfil das serras que cir-

originalmente construído para apoiar a cons-

cundam a cidade; nessa paisagem se destaca o

trução dos reservatórios de água da cidade, e

Pico do Jaraguá. [MR]
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NÚCLEO ORIGINAL DA FREGUESIA DO Ó

T1

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

1

A ocupação do Planalto de Piratininga gravitou

tetônica eclética, com naves e altares decora-

em torno da vila de São Paulo, dos antigos cami-

dos; as pinturas foram executadas pelo artista

nhos indígenas e de novas estradas para o sertão.

Salvador Ligabue e, hoje, estão parcialmente

Ao longo desses eixos se constituíram núcleos de

alteradas. Destaca-se a Capela do Santíssimo

povoação, como Pinheiros, Santo Amaro, Penha,

Sacramento, à esquerda do altar-mor, na qual

e, na margem oposta do Rio Tietê, a Freguesia de

Ligabue realizou expressivo trabalho artístico,

Nossa Senhora da Expectação do Ó.

influenciado pelo estilo pictórico da Escola de

Sua ocupação data das primeiras décadas do sécu-

Beuron, também inspiradora da decoração da

lo XVII. O núcleo, no cimo de uma elevação, é um

Igreja de São Bento.

ponto adequado à observação do Rio Tietê, próxi-

O antigo núcleo firmou-se como um dos cen-

mo a um dos locais de sua travessia, e até o século

tros regionais do além-Tietê, no decorrer do

XIX era passagem obrigatória para quem se dirigia

século passado. A instalação do Cemitério em

à região de Campinas, Mato Grosso e Goiás.

1908, a inauguração do Grupo Escolar Manoel

A povoação cresceu em torno de uma capela,

da Nóbrega na década de 1940, bem como as

construída em 1618 por Manuel Preto, substitu-

funções comerciais, culturais e religiosas man-

ída no final do século XVIII. Em 1896, um incên-

tidas até o presente confirmam sua relevância

dio destruiu esse templo localizado no Largo da

urbana e histórica.

Matriz Velha. Mobilizaram-se os moradores do

O perfil da Igreja Matriz, com torre única, e do

lugar e promoveram a construção de uma nova

casario remanescente, apesar das interferências

igreja, cuja implantação resultou na abertura do

dos edifícios próximos, ainda marcam a paisa-

atual Largo da Freguesia do Ó.

gem do Tietê. De alguns pontos dos largos e

A Igreja Matriz, construída entre 1898 e 1901,

ruas estreitas da Freguesia, ainda se observam

à semelhança de outros templos católicos pau-

a Serra da Cantareira, o Pico do Jaraguá e, na

listanos desse período, tem composição arqui-

direção oposta, o Espigão Central. [WP]
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CASA DO SÍTIO MORRINHOS

T2

ENDEREÇO Rua Santo Anselmo, 102
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | Federal
PROJETO CONSTRUÇÃO 1702
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Administração pública | cultural

A casa do Sitio Morrinhos foi sede no século XIX

trelaçados. Duzentos anos depois, passou a ser

de um sitio de propriedade da família Baruel.

propriedade dos beneditinos, servindo para des-

Hoje, restaurada e adaptada, essa antiga residên-

canso dos monges da comunidade.

cia rural integra o Museu da Cidade e ali está

Ocorreram, então, profundas interferências na

instalado o Centro de Arqueologia, da Secretaria

configuração original da casa, como a introdução

Municipal de Cultura.

de uma camarinha na ala direita, a colocação de

Esta é também a única casa bandeirista rema-

lajotas no piso interno e a substituição de portas

nescente cuja fachada é voltada para o sul. Tal

e janelas retas por novas, de aspecto neoclássico,

particularidade pode ser explicada por sua locali-

com vergas em arco.

zação, a norte do Rio Tietê e do núcleo central de

Em 1952, parte das terras dos beneditinos foi lo-

São Paulo, cuja vista se descortina a partir da resi-

teada, dando origem ao bairro Jardim São Bento.

dência. Ou, como querem outros, isso se prende

Na década de 1960, a porção restante, cerca de

à insolação de todos os cômodos.

cinco mil metros, conhecida como Chácara dos

É provável que a residência de taipa de pilão

Padres, contendo a casa bandeirista sede do Sítio

tenha sido construída em 1702, como indica a

Morrinhos, foi adquirida por Sebastião Ferraz de

inscrição entalhada na verga da porta principal,

Camargo Penteado e, em 1977, por ele doada à

cujo quadro é provido de delicados ornatos en-

Prefeitura de São Paulo. [MR]

1

ÁREA T 295

P072_T_REV3.indd 295

2/12/2012 20:59:55

PARQUE DO TROTE

T3

ENDEREÇO Avenida Nadir Figueiredo, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1937 (implantação)
USO ORIGINAL Recreativo | Esportivo
USO ATUAL Recreativo | Parque

1

O Parque do Trote ocupa área do antigo Club Hy-

ção para o interior na altura das curvas, tinha

pico de Vila Guilherme, implantado em 1937 por

originalmente 804,5 metros de extensão. Per-

Guilherme Praun da Silva, comerciante de origem

deu parte da área por ocasião do asfaltamento

alemã, em uma chácara adquirida em 1912.

da Avenida Nadir Dias de Figueiredo e da cana-

A porção alta da propriedade, mais fácil de ser

lização do Córrego da Divisa. De terra batida e

ocupada, foi loteada. Na parte inundável, junto

com uma camada de areia, a pista de trote é

ao Rio Tietê, foi implantado o Club. Guilherme

mais dura e recebe menos areia que a do galo-

Praun construiu cocheiras, arquibancada, bi-

pe, para facilitar o tráfego do sulky, espécie de

lheterias, uma pista para saltos, um salão para

charrete de onde o jóquei comanda o cavalo.

conferências e um picadeiro fechado. Após sua

A desapropriação de parte da propriedade no

morte em 1944, seus descendentes decidiram

final da década de 1980 deu origem ao Parque

pela venda da propriedade à Sociedade Paulista

Vila Guilherme. A prefeitura tomou posse do res-

de Trote (SPT).

tante da área da SPT em 2005; incorporado ao

A SPT adaptou as construções existentes e im-

Parque Vila Guilherme, permitiu a implantação

plantou uma pista oficial destinada às corridas

de um novo espaço de lazer na cidade, então

de trote. Os páreos tornaram-se oficiais em

denominado Parque do Trote, com aproxima-

1947, a partir do registro no Ministério da Agri-

damente 162 mil metros quadrados, aberto

cultura. A pista de Vila Guilherme foi a primeira

ao público em 2006. O Parque se destaca pela

do país destinada exclusivamente à prática do

acessibilidade a portadores de necessidades es-

trote. De formato elíptico e com suave inclina-

peciais, crianças e idosos. [FA]
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U
ALÉM RIO PINHEIROS
Como os demais rios da cidade de São Paulo, o Pi-

construção da Cidade Universitária no Butan-

nheiros, antes conhecido como Jurubatuba, tinha

tã, o que começaria a se efetivar no início da

várzeas que constituíam barreiras à urbanização.

década seguinte, e em 1952 iniciaram-se as

A partir de 1928, quando a Light and Power ini-

obras do Estádio do Morumbi. Essas iniciativas

ciou a canalização e retificação do rio, de modo

e, também, a de construção de residências dos

a garantir em suas usinas os níveis de água ne-

próprios investidores nos novos bairros contri-

cessários à produção de energia elétrica, foram

buíram para a valorização imobiliária da região

criadas as condições de ocupação intensiva das

além-Rio Pinheiros.

margens do Pinheiros. As obras liberaram mi-

Bairros de alto padrão, como City Butantã, Mo-

lhões de metros quadrados de terra em suas

rumbi, Jardim Guedala e Jardim Leonor, foram lo-

planícies marginais.

teados nesse período e permanecem como exem-

No período imediatamente posterior à Segunda

plo de qualidade urbana, também verificável em

Guerra Mundial, parte dessas terras foi acres-

outros, mais modestos, como Jardim Bonfiglioli.

cida àquelas já adquiridas pelas imobiliárias

A partir da década de 1970, a ocupação das áreas

nas áreas altas além-Pinheiros. O acesso à re-

do além-Pinheiros tomou por eixo as rodovias que

gião vinha sendo facilitado pela construção de

daí rumam para o sul e para o oeste do Estado,

pontes e os investidores procuraram valorizá-la

em torno das quais cresceram os bairros populares

utilizando diversas estratégias. Entre elas, a do-

e o número de indústrias. Nas várzeas do Pinheiros,

ação de terras para instalação de importantes

então ocupadas por avenidas marginais de alta

instituições, como o Jockey Club, que em 1941

velocidade, começaram a surgir edifícios pós-mo-

se mudou para a Cidade Jardim. Nesse mes-

dernos, onde se instalaram escritórios de grandes

mo ano, o governo do Estado decidiu-se pela

empresas e conglomerados internacionais. [MR]
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CASA DO BANDEIRANTE

U1

Casa do BUTANTÃ
ENDEREÇO Praça Monteiro Lobato, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO CONSTRUÇÃO séc. XVIII
USO ORIGINAL RESIDENCIAL
USO ATUAL CULTURAL

Esta casa é o exemplar de arquitetura do tipo

As casas bandeiristas constituem o único tipo de

“bandeirista” mais conhecido entre as ainda

arquitetura residencial rural remanescente dos

existentes na cidade. O termo “casa bandeirista”

primeiros séculos da colonização do território

deve-se ao fato de terem sido moradias de ban-

paulista. Isso se deve à solidez característica da

deirantes, ou terem sido construídas no período

taipa de pilão, e a terem pertencido a proprietá-

do bandeirantismo. As tardiamente construídas

rios abastados que por longas décadas preserva-

também são assim chamadas quando têm a

ram o seu patrimônio.

mesma tipologia arquitetônica.

A data de construção da Casa do Butantã é imprecisa, provavelmente na primeira metade do
século XVIII. Como uma típica casa bandeirista,
é implantada em platô e construída em taipa de
pilão. Além dessas, outras características dessa
tipologia arquitetônica são a planta retangular
com interior simetricamente organizado, os alpendres reentrantes, poucas aberturas − portas
e janelas − nas paredes, cobertura com telhas do
tipo capa e canal e beirais avançados.
A organização da planta reflete o modo de uso
de seus espaços, sendo constantes os ambientes
da capela e do dormitório de hóspedes, localizados nas duas laterais do alpendre principal. É
quase certo que a família compartilhava o espaço
doméstico com agregados, índios e mamelucos.
1

A Casa se situa em terras adquiridas pela Companhia City, em 1912, e essa a doou à Prefeitura
Municipal em 1944. A Casa era então conhecida como “Casa Velha do Butantã”. Em 1954,
por iniciativa da Comissão do IV Centenário da
Cidade de São Paulo e do Arquivo Histórico da
Prefeitura de São Paulo, foi restaurada e passou
também a ser conhecida como Casa do Bandeirante, pois em 1955, quando de sua abertura ao
público, ali esteve instalado um museu dedicado
à memória do bandeirantismo. Atualmente a
Casa do Bandeirante integra o Museu da Cidade,

2

da Secretaria Municipal de Cultura. [LM]
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RESIDÊNCIA PAULO MENDES DA ROCHA

U2

ENDEREÇO Rua engo. João de ulhôa cintra, 26
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO Paulo Mendes da Rocha e João E. de Gennaro
CONSTRUÇÃO 1966
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Residencial

Projetada em 1964 e concluída dois anos depois,

servador a impressão de se tratar de uma casa tér-

a residência do arquiteto está localizada no bair-

rea suspensa; protegido por taludes, há um pátio

ro do Butantã, em um loteamento aberto pela

interno, não visível da rua. Ali são estacionados os

Companhia City.

automóveis e se situam as dependências de em-

Segundo o próprio autor, foi pensada como “um

pregados; pelo pátio, em perfeita integração com

ensaio de peças pré-fabricadas” e, por isso, o

os jardins, também se tem acesso à área social.

projeto exigiu detalhamento mínimo e expressa

Os ambientes são voltados para o interior da casa

a racionalidade e as discussões relativas ao tema

e o controle de luz e ventilação é feito de forma

da pré-fabricação daquele período. O sistema es-

zenital. Os cinco quartos, sem janelas, se abrem

trutural é simples, compõe-se apenas de quatro

para uma varanda interna e comunitária. A parte

pilares, duas vigas mestras e lajes nervuradas.

social é totalmente aberta, dividida apenas pelo

O terreno foi elevado artificialmente, dando ao ob-

mobiliário, a maioria, em concreto. [IRA]

1
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FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

ENDEREÇO Rua do Lago, 876
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO J. Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi
CONSTRUÇÃO 1966-69
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Ensino

O prédio da Faculdade de Arquitetura e Urba-

de ensaios. Os sete pavimentos existentes se in-

nismo da USP (FAUUSP) foi projetado por João

terligam por meio de rampas alternadas, forman-

Batista Vilanova Artigas, que é uma das princi-

do entre elas um espaço interno de 15 m de altu-

pais figuras da arquitetura moderna brasileira.

ra e coberto pelo arrojado desenho estrutural da

Já nos anos 1950, lecionava na recém-fundada

grelha de concreto que vence um enorme vão. A

Faculdade e liderava debates que visavam a re-

ausência de portas permite o domínio visual de

estruturação curricular para essa Escola, definindo, assim, uma série de novas possibilidades de
prática e atuação aos novos arquitetos; acreditava na formação de um profissional completo,
que deveria participar ativamente do desenvolvimento industrial que ocorria no país.
Nesse mesmo momento, imbuído de todas essas questões político-pedagógicas, desenvolvia
o projeto para o edifício da FAU no campus da
Cidade Universitária. Mais que uma Escola, esse
edifício deveria funcionar como um laboratório
1

2
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3

todo o volume interno. A qualidade plástica do

convivência e de comunicação. Assim como ou-

desenho dos pilares, intersecção geométrica en-

tras obras do arquiteto nesse mesmo período,

tre um trapézio e uma pirâmide, confere à caixa

essa é marcada pela simplicidade na escolha dos

de concreto aparente particular leveza.

materiais visando, além de um recurso econô-

No térreo encontra-se o Salão Caramelo, espaço

mico, inspirar os futuros arquitetos a desenvol-

coletivo central que funciona como articulador

ver sua expressão artística a partir de soluções

de todas as atividades da Escola e foi projetado

sintéticas, atendendo plenamente às questões

por Artigas para ser sua “Praça Cívica”, local de

funcionais. [PMM]

4
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INSTITUTO BUTANTAN

ENDEREÇO Avenida Vital Brasil, 1500
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1910-14
USO ORIGINAL Ensino | Pesquisa
USO ATUAL Pesquisa e cultural

Integrando as medidas do poder estadual para

epidêmicos e das mortes decorrentes de envene-

a melhoria das condições sanitárias, decorren-

namento por mordida de animais peçonhentos.

tes do crescimento acelerado das aglomerações

Em 1901, o Butantan já desenvolvera o soro an-

urbanas, foi criado em 1901 o Instituto Sorote-

tipestoso e, três anos depois, os antipeçonhen-

rápico, atual Instituto Butantan.

tos. Para produzir soro antiofídico, estabeleceu

Suas atividades já se haviam iniciado em 1899,

estreita colaboração com a sociedade para ob-

graças a um grupo de cientistas, entre os quais

ter cobras, cujo veneno era matéria-prima para

Vital Brasil, na Fazenda Butantan, enorme gleba

produção do antídoto, e para distribuí-lo. Em

situada além do Rio Pinheiros, especialmente ad-

1907, estava pronta a tuberculina, droga que

quirida pelo Estado. As pesquisas científicas visa-

possibilitou a prevenção da tuberculose e, em

vam à aplicação prática dos resultados na produ-

1948, começou a produção da sulfona, essen-

ção de vacinas e soros para o controle de surtos

cial no combate à lepra. Sob a direção do engenheiro sanitarista Mauro Alvaro, entre 1910 e
1914 foi construído o primeiro edifício voltado
para as atividades do Instituto. De alvenaria de
tijolos e corpo central em dois pavimentos, tem
influência do art nouveau.
Hoje, o Butantan funciona em um complexo de
edificações, de diversas fases. Além do edifício
principal, destacam-se a Casa de Vital Brasil, antiga sede da Fazenda, do final do século XIX, em
alvenaria de tijolos; o Pavilhão Lemos Monteiro,

1

2

3
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com porão alto e dois pavimentos, eclético,
construído em 1919; o Museu de Biologia, de
1920; e o Prédio Novo, de 1945. Quando presentes, os elementos decorativos dos edifícios
expressam as finalidades do Instituto, simbolicamente representados por cobras, escorpiões,
aranhas e microscópios.
Em 1941, um decreto do interventor paulista
Fernando Costa estabeleceu a cessão de parte
do terreno do Instituto Butantan para construção da Cidade Universitária. Além das atividades
científicas que o tornam uma referência mundial,
o Instituto Butantan é também um dos locais de
passeio mais procurados da cidade, por sua área
verde e pelo serpentário, ao ar livre. [MR]
5
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JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

U5

ENDEREÇO Avenida Lineu de Paula Machado, 1263
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Elisiário Bahiana; Henri Paul Pierre Sajous
CONSTRUÇÃO 1939-41; 1946-58
USO ORIGINAL Recreativo | Esportivo
USO ATUAL Recreativo | Esportivo

Em 1875, o recém-criado Clube de Corridas Paulis-

fael Aguiar Paes de Barros, um dos sócios e aman-

tano, depois Jockey Club de São Paulo, instalou o

te do turfe, esporte que conhecera na Inglaterra.

Hipódromo na Mooca, em terreno doado por Ra-

Em 1941, o Hipódromo se transferia para a Cidade Jardim, na Região Sudoeste, área que começava a ser urbanizada. O terreno de 600 mil
metros quadrados, doado pelos loteadores do
bairro Cidade Jardim, recém-constituído, ficava
na várzea do Rio Pinheiros. A construção, de proporções monumentais, incentivou a ocupação
das terras além-Pinheiros, onde também a Universidade de São Paulo instalaria seu campus.
A sede era um complexo de edifícios, com características art déco − dependências sociais, arquibancadas, Vila Hípica, baias, dependências administrativas e de serviços, estábulos –, que mantinham uma relação equilibrada com os espaços
abertos, como as pistas e áreas ajardinadas, e
marcou fortemente a paisagem da região.
Entre 1946 e 1958, o conjunto passou por remodelações visando ampliar as edificações existen-

1

tes e construir 32 outras novas, entre as quais,
cinema, restaurante, bares, escola e o tatersal, local especificamente destinado ao leilão de cavalos. Nessa ocasião, também foi construída a caixa
envidraçada do passadiço que leva à tribuna especial dos sócios e introduzidas 15 esculturas de
Victor Brecheret, que ornamentam os edifícios
de linhas clássicas, despojadas e sóbrias.
No edifício do Jockey materializam-se dois momentos de pronunciada transformação do espaço
e da cultura urbana em São Paulo: no século XIX,
a adoção de hábitos cosmopolitas pelas elites de
origem agrária; em meados do século seguinte,
com os limites da cidade estendidos para além
dos rios, as elites, já firmadas como urbanas, bus-

2

cavam renovar a forma de ser cosmopolita. [MR]
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CASA DO SERTANISTA

U6

Casa do Caxingui
ENDEREÇO Praça Dr. Ênio Barbato, 61
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO CONSTRUÇÃO séc. XVII
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Cultural

1

Pouco se conhece sobre a história desse exemplar

Sertanista, com as exposições relativas às cultu-

de residência rural, provavelmente construída em

ras indígenas. A isso se deve o nome pelo qual

meados do século XVII, e situada no centro de

ficou conhecida.

uma praça no Caxingui, bairro constituído em

Sucedendo a essa atividade, entre 1989 e 1993

uma gleba adquirida da família Penteado pela

a Casa do Sertanista foi ocupada pelo Núcleo de

Companhia City, em 1917.

Cultura Indígena da União das Nações Indíge-

Essa empresa a doou para a municipalidade

nas que ali instalou a Embaixada dos Povos da

em 1958 e na década seguinte a casa foi res-

Floresta. Abrigou entre 2000 e 2006 o Museu

taurada. Nessa ocasião, ganhou características

do Folclore Rossini Tavares de Lima e atualmente

típicas de uma casa do tipo “bandeirista”. Entre

integra o Museu da Cidade, da Secretaria Muni-

1970 e 1987 ali esteve instalado o Museu do

cipal de Cultura. [LM]
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CAPELA DO MORUMBI

U7

ENDEREÇO Avenida Morumbi, 5387
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual
PROJETO Gregori Warchavchik (INTERVENÇÃO)
CONSTRUÇÃO 1825 (1ª ref.)
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Cultural

1

A referência mais antiga à Capela do Morumbi

O arquiteto assumiu tratar-se da ruína de um

é de 1825, em um documento que indica sua

espaço de culto e, utilizando alvenaria de tijolos,

localização na Fazenda do Morumbi, proprieda-

complementou o edifício mantendo a singele-

de de John Rudge, cultivador de chá.

za própria das antigas capelas. No interior, nas

Apesar dessa documentação, há dúvidas quan-

paredes do batistério, há um afresco da artista

to a posterior permanência do uso religioso do

Lúcia Suanê, representando o batismo de Cris-

edifício; esse poderia ter sido utilizado como

to; os anjos têm fisionomia indígena. As obras

depósito. Em meados de 1940, quando a Com-

foram concluídas em 1950, mas o recinto per-

panhia Imobiliária Morumbi loteou as últimas

maneceria fechado até 1975, quando transferi-

glebas da Fazenda, o que daria origem ao bairro

do para a municipalidade; quatro anos depois,

do Morumbi, a edificação já estava em ruínas.

se realizaram obras de reforma e adaptação.

A permanência dessa referência material ao pas-

No ano de 1980, o edifício foi aberto à visitação

sado do bairro se deve à iniciativa dos próprios

pública e passou a ser utilizado como espaço

investidores, que contrataram Gregori Warcha-

expositivo e de apresentações musicais. Hoje

vchik, para restaurar a casa-sede e recuperar as

integra o Museu da Cidade e aí se realizam ex-

ruínas de taipa de pilão da Capela.

posições de arte contemporânea. [MMA]
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CASA DE VIDRO

U8

Residência Lina Bo Bardi
ENDEREÇO Rua General Américo de Moura, 200
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | FEDERAL
PROJETO Lina Bo Bardi
CONSTRUÇÃO 1949
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Cultural

O Jardim Morumbi, bairro que resultou da expansão da cidade para oeste, além do Rio Pinheiros,
era praticamente inexplorado quando, em 1951,
a residência do casal Bardi foi concluída.
Situada em meio à mata preservada, ficou conhecida como Casa de Vidro, em razão do uso
abundante desse material. O projeto, de características modernas, foi implantado aproveitando o declive do terreno, para manter o corpo
frontal da casa elevado em relação ao solo, sustentado por tubos de aço, discretos, que destacam a leveza do projeto.
1

O acesso social é feito por escada externa e a
sala, espaço não compartimentado e composta
por vários ambientes, tem a frente e as laterais
todas em vidro, o que permite fruir a paisagem
local e a integração plena com o entorno. Os
quartos estão voltados para um jardim interno.
Na construção foram consideradas técnicas
avançadas, cabendo ao engenheiro Tullio Stucchi a autoria dos cálculos estruturais; a estrutura
vertical é basicamente composta por tubos, e a

2

horizontal, de concreto armado. [IRA]

3
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RESIDÊNCIA OSCAR AMERICANO

U9

ENDEREÇO Avenida Morumbi, 1500
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO Oswaldo Arthur Bratke
CONSTRUÇÃO 1952
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Cultural

1

2

Wright, e a arquitetura da costa oeste dos Estado Unidos, que Bratke conhecera em 1948.
Com dois andares, a construção principal apresenta-se ao visitante, inicialmente, como uma
casa térrea, uma vez que o lado do acesso principal só tem um andar. O andar inferior se encaixa no desnível do terreno e se abre para um
grande jardim posterior, projeto do paisagista
Otávio Teixeira Mendes, que plantou mais de 25
mil árvores nativas no local. A volumetria é precisa, encaixada entre duas lajes horizontais que
organizam o conjunto: uma laje inferior, apoiada
3

sobre pilotis que absorvem as irregularidades do

Em 1952, o arquiteto Oswaldo Bratke projetou

terreno, e a superior, que forma a cobertura da

para o amigo Oscar Americano uma residência

residência. Nesse paralelismo de superfícies pla-

de 1.500 metros quadrados complementada

nas, o arquiteto organizou os cômodos a partir

por um pavilhão de lazer, com bar e vestiário,

de uma rigorosa modulação que se percebe no

e uma piscina, envoltos por jardins e um amplo

arranjo dos pilares que formam uma quadrícula.

bosque. O terreno de 75 mil metros quadrados

As diferentes atividades da casa se organizam

situa-se no então recém-urbanizado Bairro do

em dois núcleos que se relacionam por meio da

Morumbi, que ambos ajudaram a consolidar,

sala de estar principal, no andar superior, e do

uma vez que foram responsáveis pelo projeto

pátio que se abre no andar inferior.

do loteamento Paineiras do Morumbi.

A família morou na casa por mais de vinte anos;

As construções apresentam uma concepção de

em 1974, foi instituída a Fundação Maria Luisa

linhas retas e volumes puros, influenciada pela

e Oscar Americano, que abriu o belo conjunto

obra de arquitetos modernos norte-americanos,

como um espaço cultural com um pequeno mu-

especialmente Richard Neutra e Frank Lloyd

seu, auditório e Salão de Chá. [FGVR]
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ESTÁDIO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO

U10

Estádio do Morumbi | Estádio do São Paulo Futebol Clube
ENDEREÇO Praça Roberto Gomes Pedrosa, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO J. Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi
CONSTRUÇÃO 1953-70
USO ORIGINAL Recreativo | Esportivo
USO ATUAL Recreativo | Esportivo

Embora, à época, os técnicos da prefeitura tivessem insistido que o terreno de 145 mil metros
quadrados deveria ser doado à cidade para construção de um parque, a diretoria do São Paulo
Futebol Clube convenceu o prefeito Armando de
Arruda Pereira da conveniência de sua doação ao
Clube, argumentando que o local era ideal para
a construção de uma “praça de esportes”.
Em 1952, foi promovido um concurso privado
para o projeto de um estádio, cujos vencedores foram os arquitetos João B. Vilanova Arti-

3

gas e Carlos Cascaldi. Esses propuseram uma

Mesmo que, por razões de segurança, sua lota-

ambiciosa estrutura de concreto armado com

ção atual seja bem menor, 68 mil espectadores

capacidade para receber cem mil espectadores.

sentados, o Morumbi continua sendo o maior
estádio privado do país. Para um rápido acesso
e escoamento desse público, o projeto concebeu um sistema de rampas que, por sua grande
largura, marcam de forma monumental o exterior do edifício.
O estádio se compõe do campo, de 108,25 m
x 72,70 m, e o anel elíptico das arquibancadas,
de 220 m x 270 m, constituído por três lajes
superpostas de forma escalonada suportadas
por 72 pilares centrais de grande porte. As lajes
em balanço dessas arquibancadas se equilibram

1

nos pilares, constituindo um sistema simples de
compensação de esforços cuja eficiência resulta
do uso audacioso do concreto armado, material
que, sempre empregado com maestria por Artigas, identifica sua arquitetura.
Desde sua inauguração, o estádio foi remodelado
várias vezes, mais recentemente em 1994, 1996
e 2000. Com mais de cem mil metros quadrados
de área construída, inclui, ainda, lojas, restaurantes, academias de ginástica e espaços expositivos

2

e comemorativos da história do Clube. [FGVR]
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V
SANTO AMARO
Os atuais bairros de Santo Amaro, Ibirapuera e

go Treze de Maio por muito tempo foi o centro

Vila Mariana situam-se ao sul, nos terraços da

de abastecimento e serviços de áreas rurais do

margem direita do Rio Pinheiros. Desde o final

entorno e, também, lugar de celebrações reli-

do século XIX, têm o desenvolvimento rela-

giosas e profanas, como a festa do Divino.

cionado a um mesmo fator, a linha de bondes

No século XIX, com Bragança, Atibaia, Santana

que ligou São Paulo a Santo Amaro.

de Parnaíba e também os atuais bairros da Pe-

A ocupação da área entre o Ibirapuera e Santo

nha e Freguesia do Ó, Santo Amaro integrava o

Amaro foi, também, impulsionada pela melho-

cinturão responsável pelo abastecimento de São

ria na antiga estrada de rodagem, depois de-

Paulo. De lá provinham frutas, legumes, hortali-

nominada Avenida Brigadeiro Luiz Antônio que,

ças, madeira e pedra. Em 1833 Santo Amaro se

alargada, segue como Avenida Santo Amaro; e

tornou município independente.

pela construção do Aeroporto de Congonhas,

Na primeira década do século XX, a rotina local

em 1936, junto à autoestrada em direção a In-

seria abalada com a construção da Represa de

terlagos, atual Avenida Washington Luiz, aberta

Guarapiranga, cujo principal objetivo era regu-

em 1929 por uma empresa particular.

larizar a vazão do Rio Tietê e, assim, garantir a

O núcleo de povoamento de Santo Amaro se

produção de energia elétrica na Usina de Par-

formara em torno de uma capela de taipa de

naíba. A construção da Represa criou possibili-

pilão erguida no ano de 1666, em honra ao

dades de progresso por meio de uma estrutura

santo. Ocupando um vasto território da Região

de lazer, mas também, gerou protestos contra

Sul de São Paulo – do Córrego da Traição, que

as desapropriações realizadas pela Light and

hoje corre sob a Avenida dos Bandeirantes, até

Power, com o apoio das autoridades e a pre-

a Serra do Mar –, Santo Amaro era uma região

ços mais baixos que os do mercado. Em 1935,

com vida própria, movimentada pela constante

o município de Santo Amaro foi incorporado ao

passagem de viajantes. A área em torno do Lar-

de São Paulo. [MR]

P072_V_REV3.indd 316

2/12/2012 21:44:22

ISCO
R. V
NDE
AY
AUN
DE T

CLUBE HÍPICO
DE SANTO AMARO

V2

Ã
JO

.
AV

O

DI

AS

N.
R. TE
CEL.

UEIRA

CÉSA

R.

DR

.A

NT

ÔN

IO

JO
RAÚ
VA A
A SIL
OS D

BE

NT

O

CARL

RQ
R. CE

R

ISA

BE

LS

CH

M

ID

T

AV
.A

DO

LF

O

PIN

HE

IR

O

R.

V1
MARIA
RE JOSÉ
AV. PAD

LARGO TREZE
DE MAIO

ESCALA 7500

DO
R
FL
ÁQ
UE
R

AN
AL. S

NA

MA
TO A

SE

RO

R.

P072_V_REV3.indd 317

2/12/2012 21:44:23

CATEDRAL DE SANTO AMARO

V1

ENDEREÇO Largo Treze de Maio, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1924
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

Um marco do desenvolvimento do bairro, a Igreja

capela e a região passaram a ser conhecidas pelo

Matriz de Santo Amaro foi inaugurada em 1924,

nome do santo. A imagem ainda hoje permane-

no Largo Treze de Maio.

ce na Igreja Matriz que, desde 1989, é a Catedral

Em 1560, os padres jesuítas ali haviam fundado

de Santo Amaro.

o aldeamento de Nossa Senhora da Assunção de

Diversas intervenções deram à primitiva capela

Ibirapuera. Para a capela do aldeamento foi doa-

de Santo Amaro sua forma atual. Entre 1883 e

da uma imagem de Santo Amaro, o padroeiro

1886, foi construído o frontispício; entre 1901 e

dos agricultores, esculpida em madeira. Logo a

1905, a capela-mor, a sacristia e o consistório, e
entre 1917 e 1924, construiu-se a nave central.
Hoje, o edifício de dois pavimentos tem corpo de
entrada saliente e planta retangular, com o corpo
principal em forma de cruz. A torre é central, octogonal e encimada por uma cúpula com pináculos. Sua fachada com revestimento imitando cantaria tem elementos característicos do estilo neoclássico, tais como pilastras, frontões nas laterais,
arcos plenos, frisos, ornamentos em alto relevo,
terraços com balaustradas e estátuas. [MR]

1

2

3
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EDIFÍCIO DO MERCADO DE SANTO AMARO

V2

ENDEREÇO Praça Francisco Ferreira Lopes, 434
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1896-97
USO ORIGINAL Abastecimento
USO ATUAL cultural

1

2

O Mercado de Santo Amaro, inaugurado em
1897, resulta da posição econômica da região de
Santo Amaro a partir de meados do século XIX.
Nesse período, uma vasta área ao sul da cidade
de São Paulo, correspondente ao atual bairro de
Santo Amaro e aos municípios de Itapecerica e
Embu, formava o “Celeiro de São Paulo”, núcleo
produtor de gêneros agrícolas, extrativos e artigos manufaturados que abasteciam a capital.
Os gêneros alimentícios – mandioca, milho, feijão, arroz e batatas – eram vendidos no “mercado dos caipiras”, erguido em São Paulo na
década de 1890, no fim da atual Ladeira General
Carneiro, e ainda, de porta em porta e em praças
públicas. Outros produtos, entre os quais carvão,
pedras de cantaria e madeira, eram vendidos aos
consumidores em feiras específicas; a de madeira, até por volta de 1860, foi realizada no Largo
São Francisco.
A proposta de construção de um espaço para o

3

comércio de alimentos em Santo Amaro data de

coberto por um lanternin. Na mesma ocasião, o

1890. O Mercado começou a funcionar proviso-

edifício foi ampliado, ganhando corredores late-

riamente em 1894, em um barracão no Largo

rais. O Mercado de Santo Amaro ali funcionou

Municipal. Em 1896 as obras foram iniciadas

até 1958, quando foi transferido para outro lo-

e concluídas no ano seguinte.

cal. Depois de restaurado, o edifício do século

O edifício se organiza em torno de um pátio cen-

XIX é a sede da Casa de Cultura de Santo Amaro,

tral, originalmente descoberto e, desde 1903,

da Secretaria Municipal de Cultura. [DS]
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W
DE CONGONHAS AO JABAQUARA

Uma vasta área a sudeste do núcleo original de

nhou a hoje Avenida Washington Luiz, uma das ra-

São Paulo, cortada por caminhos que iam para o

diais previstas no Plano de Avenidas, que conduzia

litoral, foi urbanizada a partir do início do século

à Represa de Guarapiranga, e a construção do Ae-

XX, quando a paisagem rural composta por ma-

roporto de Congonhas. Em 1938, a ampliação das

tas e plantações foi gradativamente substituída

pistas e da área de garantia à segurança do tráfego

por loteamentos. O mais antigo testemunho das

aéreo levou à aquisição de terras situadas junto ao

atividades rurais ali desenvolvidas é a casa do Sítio

Parque do Jabaquara e prolongou o alcance da di-

da Ressaca, construção do início do século XVIII.

nâmica de ocupação para essa direção.

No final do século XIX, quando a municipalidade

Em meados da década de 1970, começa a funcio-

instalou o Parque do Jabaquara, local de passeios e

nar no Jabaquara o primeiro pátio de manobras

piqueniques, a região ganhou nova função, de la-

e uma estação do metrô e o Terminal Rodoviário

zer. Os impulsos definitivos para a urbanização da

Intermunicipal do Jabaquara, o que implicou a

área se deram entre as décadas de 1920 e 1940.

abertura de modernas vias de tráfego e consoli-

A dinâmica de formação de novos bairros acompa-

dou a ocupação dos bairros vizinhos. [MR]
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RESIDÊNCIA J. VILANOVA ARTIGAS

W1

ENDEREÇO Rua Barão de Jaceguai, 1149 e 1151
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO J. Vilanova Artigas
CONSTRUÇÃO 1942 | 1949
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Residencial

1

2

As duas residências existentes no lote situado

plantação tradicional e está disposta a 45 graus

à Rua Barão de Jaceguai, nº 1151, foram pro-

dos limites do lote.

jetadas por João Batista Vilanova Artigas para

A “Casinha” possui uma planta irregular de de-

ali morar com sua família. A primeira, também

senho peculiar que organiza todos os ambientes

chamada de “Casinha”, foi construída em 1942

em um único espaço, distintos através dos seus

e, ao contrário da segunda, de 1949, foge da im-

níveis, de maneira circular, ao redor de seu núcleo em que fica a lareira. A cobertura é formada
por vários planos de inclinações diferentes que se
apoiam em uma estrutura de madeira aparente e
coberta por telhas francesas.
Na segunda casa, de caráter mais racional, as
linhas geometrizadas formam o grande volume
marcado pela sua principal característica: a cobertura de planos inclinados assimétricos que
convergem numa calha única de captação de
águas pluviais, elemento presente em outras
de suas residências da mesma época. A estrutura independente de concreto é marcada pela
presença das colunas e permite a utilização de
fechamentos de vidro que vão do piso ao teto,
possibilitando um maior diálogo entre o interior
e o exterior. Esse diálogo pode ser exemplificado pelo alcance visual do estúdio a partir da sala
através do vazio da varanda. As funções da residência – trabalho e descanso – estão separadas
pelo corpo hidráulico de sanitários e cozinha que

3

ocupam parte central da residência. [PMM]
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AEROPORTO DE CONGONHAS

W2

ENDEREÇO Avenida Washington Luiz, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO hernani do val penteado
CONSTRUÇÃO 1936 | 1955
USO ORIGINAL Transporte
USO ATUAL Transporte

O primeiro aeroporto instalado em São Paulo
data de 1920 e situava-se ao norte da cidade,
no Campo de Marte, na várzea do Rio Tietê,
área sujeita a enchentes, como a de 1929, após
a qual se iniciaram estudos para a transferência
dessa estrutura para outro local. Depois de inúmeras cogitações, entre as quais sua instalação
no bairro do Ibirapuera, o novo aeroporto aca1

baria por ser instalado ao sul da cidade, área
escolhida em razão das características naturais
que oferecia, entre as quais possuir terreno plano e boas condições de ventos.
A escolha do local se deve também à ação da
Auto Estradas S.A., empresa que entre 1928 e
1932 construiu a Auto Estrada Santo Amaro e
promoveu um evento publicitário que influenciou favoravelmente a opinião pública; e, construiu uma pista de terra em 1936 para atrair o
governo na escolha desse terreno. O governo
adquiriu a área e no mesmo ano começou a re-

2

ceber companhias aéreas.
No final de 1940 iniciaram-se as obras de três

interessantes da cidade pela diversidade de seus

pistas que se cruzavam, previstas em proje-

elementos visuais e de materiais construtivos.

to, cujas especificações técnicas eram as mais

Ainda dessa época é o Pavilhão de Autoridades,

avançadas. No entanto, após a conclusão da

inaugurado em 1954, e alguns hangares ainda

primeira, ficou claro que era necessário apenas

existentes. O Pavilhão, utilizado para recepcio-

uma – a atual pista principal.

nar passageiros ilustres, é um edifício de grande

Em 1948 iniciam-se as obras de um grande ter-

requinte, com jardins internos e decorado por

minal de passageiros. O projeto do atual terminal

trabalhos de Jacques Monet e painéis de Di Ca-

sofreu várias modificações durante a construção

valcanti e Clóvis Graciano.

em razão do amadurecimento do programa até

Congonhas dispunha de concorrido restaurante

a inauguração oficial em 1955.

e um salão de festas, utilizado para recepções e

Com repertório arquitetônico que varia entre o

bailes de formatura. Tornou-se um hábito ir ao

art déco e o moderno, seus ambientes principais

terraço da cobertura para apreciar o movimento

são notadamente grandiosos; o saguão central é

das aeronaves, após um cafezinho deliciosamen-

considerado um dos espaços arquitetônicos mais

te saboreado nos bares do saguão central. [LBM]
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SÍTIO DA RESSACA

W3

ENDEREÇO Rua Nadra Raffoul Mokodsi, 3
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1719
USO ORIGINAL Residencial
USO ATUAL Cultural

A sede do Sitio Ressaca localiza-se nas proxi-

plar bandeirista particular, pela assimetria de sua

midades do antigo Caminho de Santo Amaro.

planta, com um único alpendre não centralizado

Com planta de apenas dois lanços, é um exem-

na fachada principal, e o telhado de duas águas.
A casa é das mais antigas do tipo bandeirista
existentes na cidade, conforme sugere a inscrição “1719” gravada na verga da porta do alpendre. Até 1978, quando aconteceram as primeiras
obras de restauro, parte das telhas ainda eram
originais, trazendo as datas de fabricação, entre
1713 e 1716, e as iniciais dos oleiros. As portas e
batentes, em canela preta, mantêm-se originais.
A casa teria sido construída por Maria Vasconcellos, neta do governador da Capitania de São
Vicente. Até 1930, parte das terras do sítio integrava o Distrito de Santo Amaro. Em 1969, a

1

gleba foi loteada pelo então proprietário Antonio
Cantarella. O arruamento do Jabaquara, com 40
lotes, coincidiu com a construção da estação Jabaquara e do pátio de manobras do metrô, que
implicaram desapropriação de quase um terço
da área, o que romperia definitivamente a ambiência rural, própria do Sítio, cuja casa já estava
ilhada entre lotes urbanos.
O imóvel foi restaurado em 1978-1979, no âmbito do Projeto CURA, que reformulou a região
do Jabaquara em razão da construção do grande pátio de manobras dos trens da primeira linha
de metrô paulistana. O projeto também previu o
salvamento da casa e do seu entorno, mediante
recomposição da topografia do Sítio. Novas obras
de restauro se desenvolveram entre 1987 e 2002.
Ali esteve instalado o Acervo da Memória e do
Viver Afro-Brasileiro. Hoje a Sede do Sítio da Ressaca integra o Museu da Cidade, da Secretaria
Municipal de Cultura, com exposições sobre os

2

fazeres e manifestações da cultura popular. [LM]
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TERREIRO DE CANDOMBLÉ ACHÉ ILÊ OBÁ

W4

ENDEREÇO Rua Azor Silva, 77
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO c.1974
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

e pedras preciosas que simbolizam a energia do
terreiro. Sobre ele está a coroa de Xangô, insígnia
do patrono da casa, orixá do raio e do trovão e,
segundo a tradição iorubá, o quarto rei de Oyó.
As cerimônias rituais públicas ocorrem em torno
desse ponto de convergência de todo o espaço
religioso; o “ariaxé” representa um dos extremos
de uma ligação cósmica, a terra, “aiyê”, lugar
dos vivos, e o céu, “orum”, onde dominam as
divindades. Esse é representado por um assenta1

mento de Xangô situado na cumeeira do telhado

As primeiras menções aos rituais de origem afri-

do barracão, formando um eixo imaginário com

cana no Brasil datam de 1680, mas apenas no

o “ariaxé”. Em torno do barracão estão os “pe-

início do século XIX surgiu na Bahia o primeiro

gis” consagrados aos diversos orixás, e, indican-

terreiro de candomblé. Hoje, superadas as proibi-

do a origem umbandista do terreiro, uma casa

ções e perseguições, os grupos religiosos incluem

para os caboclos. [MR]

pessoas de todos os estratos sociais.
O culto dos orixás inclui ritos diferenciados, as
“nações” que correspondem às diferentes matrizes culturais de origem africana. Praticado inicialmente em ambientes rurais, o culto foi sendo
adequado à condição urbanoindustrial. Em São
Paulo, esse processo implicou o sincretismo entre
umbanda e candomblé, fenômeno de grande
relevância para a formação do perfil religioso da
metrópole entre os anos 1950 e 1970.
Casa de matriz iorubá, denominação genérica
de diferentes grupos que falam a mesma língua,
oriundos de Benin, Nigéria e Togo, o Aché Ilê Obá
segue o rito quetu e teve origem em um centro
de umbanda criado na década de 1950 por Pai
Caio de Souza Aranha, no bairro do Brás, e em
1974 foi transferido para o endereço atual.
A principal edificação do conjunto é o “barracão” no centro do qual se encontra enterrado
o “ariaxé”, conjunto de objetos, folhas, metais

2
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X

ampliaram a possibilidade de acesso àquela área

gião do vale do Rio Aricanduva, afluente do Tietê,

rural em que se plantavam cana-de-açúcar e ce-

era habitada por tribos tupis-guaranis e cortada

reais, e essa foi se transformando em uma área

por trilhas e caminhos. Na região foi estabelecido

urbanizada, cujos terrenos se tornaram acessíveis

São Miguel de Ururaí, aldeamento jesuítico que,

aos trabalhadores

com o de Pinheiros e o Colégio de São Paulo,

Em 1909, os bondes elétricos também já ha-

constituíram a base estratégica para a fixação e

viam alcançado a Penha; além da melhoria de

domínio do colonizador no planalto.

transporte, a linha da Light foi fator de valoriza-

As trilhas indígenas que cortavam o Vale foram

ção das terras mais próximas da Avenida Celso

largamente utilizadas pelos portugueses até me-

Garcia, a antiga Estrada da Penha. Os morado-

ados do século XVIII, quando foram abertos no-

res do bairro, muitos imigrantes portugueses e

vos caminhos, entre os quais o do Rio de Janeiro.

italianos, que constituíam parte expressiva da

O movimento de viajantes já propiciara a forma-

mão de obra empregada na cidade, dispunham

ção de um pouso, entre São Paulo e São Miguel;

dos “cara dura”, carros de segunda classe, sem

esse se tornaria um lugar de peregrinação e, mais

bancos, mas com preço de passagem reduzido,

tarde, a Penha, um bairro de São Paulo.

que rodavam pela manhã e no fim da tarde, para

As práticas de catolicismo popular uniam os mo-

transportar trabalhadores.

radores locais e, a partir do século XVIII, as festas

A Penha permaneceu na memória dos morado-

da padroeira se tornaram um atrativo. Conside-

res de São Paulo como um lugar de devoção,

rada milagrosa, entre 1768 e 1876, a imagem da

mas também de refúgio. Na Revolução de 1924,

santa foi várias vezes trasladada para São Paulo,

aí se abrigaram inúmeras famílias, para fugir dos

a pedido de seus moradores, por ocasião de cala-

violentos bombardeios ocorridos, especialmen-

midades, como enchentes ou epidemias.

te, nos bairros do Brás, da Mooca e da Luz. Na

Em 1876, os trilhos da Estrada de Ferro São Pau-

década de 1940, a Penha já se tornara o centro

lo-Rio de Janeiro, ramal de Guaiauna a Penha,

regional da Zona Leste. [MR]
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IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA
DA PENHA DE FRANÇA
ENDEREÇO Praça Nossa Senhora da Penha, 1
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1682 (original); 1882 (atual)
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

Diretamente relacionada com a constituição do
bairro, a capela de Nossa Senhora da Penha foi
construída em 1682, no platô da colina da Penha,
junto a uma bifurcação de estradas. Em torno dela
se fixaram pessoas e se desenvolveram atividades
agrícolas e de atendimento a viajantes.
No final do século XVIII, Nossa Senhora da Penha
já era venerada como protetora de São Paulo, e
nas situações de calamidade sua imagem era trazida em procissão para a Sé. A devoção à Santa
era também manifesta nas romarias e por ocasião
da festa anual da padroeira, o que se intensificou
no início do século XX. A importância cultural da
Igreja da Penha reside em grande parte na sua
representatividade como lugar de manifestação
de religiosidade e de celebração popular.
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X1

Originalmente construída em taipa de pilão, a

laterais e apenas uma torre. As paredes internas

edificação ganhou linhas neoclássicas em 1882.

foram pintadas por Alfredo Cespi, entre 1930

Em 1923, ameaçada de ruir, foi interditada e, na

e 1935, quando também foram instalados os

década seguinte, passou por reformas que in-

vitrais produzidos pela Casa Conrado. Sob ame-

cluíram a elevação das antigas paredes externas,

aça de desabamento e demolição, a Igreja foi

de taipa, com alvenaria de tijolos, a demolição

fechada em 1980. Foi preservada após intensa

das paredes internas, a substituição das janelas

atuação de moradores e devotos, e reabertura

de madeira por vitrais e o aumento da abside

seis anos depois, quando concluídas as obras de

para uma área cedida pela municipalidade.

estabilização. Hoje, restaurada, voltou a ser valo-

Hoje tem três naves, a principal iluminada pelas

rizada como lugar de culto. [MR]
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IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
DOS HOMENS PRETOS DA PENHA DE FRANÇA

X2

ENDEREÇO Largo do Rosário, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO 1802
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

Criada no final do século XVIII, a Irmandade dos
Pretos da Freguesia da Penha de França encaminhou, em 1802, aos poderes eclesiásticos
uma petição para construir a Capela de Nossa
Senhora do Rosário.
Construção singela, em taipa de pilão e planta
simples – capela-mor, uma nave, galeria lateral e
sacristia –, a capela ganhou torre sineira e frontão no final do século XIX. Em 1920, construiu-se
um anexo onde ficaram expostos os ex-votos por
meio dos quais se materializa a intensa fé popular nas Senhoras do Rosário e da Penha.
No interior há retábulos modestos. A devoção a
Nossa Senhora do Rosário, bastante difundida
entre a população negra do país, possibilitou
também a afirmação de laços de solidariedade
e resistência aos rigores da escravidão. No bairro
da Penha, o significado da atual Igreja de Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Pretos se estendeu para o Largo e hoje vem sendo simbolicamente retomado por meio de celebrações, nas
quais se fundem manifestações religiosas e
profanas, de origem, como a congada e o moçambique, tradicionalmente relacionadas. [MR]
336 ÁREA X
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IGREJA DE SÃO MIGUEL

X3

ENDEREÇO Praça Aleixo Monteiro Mafra, s.n.
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal | Estadual | Federal
PROJETO CONSTRUÇÃO 1622
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

A antiga aldeia de São Miguel de Ururaí, fundada

nistradores da Capela e promoveram diversas

em meados de 1560, hoje distrito de São Mi-

reformas, entre elas o alteamento da cobertura

guel Paulista, foi juntamente com a aldeia de

sobre a nave, a criação do coro e a abertura de

Nossa Senhora dos Pinheiros e o Colégio de São

janelas sobre o alpendre fronteiro. Do lado direi-

Paulo a base de ocupação do Planalto de Pirati-

to, em um corpo externo e recuado, construiu-

ninga pelos colonizadores.

se uma capela de adobe e um comprido alpen-

A primeira capela do aldeamento foi construí-

dre, atualmente fechado com montantes de

da entre os anos 1580 a 1584 pelos índios, e

madeira. O sino ocupa posição incomum, sobre

em 1622, substituída pela capela alpendrada de

estrutura de madeira em balanço em relação à

São Miguel Arcanjo, de acordo com a inscrição

fachada lateral.

na verga da porta principal: “Aos 18 de Julho de

Entre 1939 e 1961, realizou-se uma grande in-

1622, São Miguel”.

tervenção que lhe devolveu as feições originais

Erguida em taipa de pilão pelo padre João Ál-

e demoliu edificações contíguas, criando um

vares com recursos de Fernando Munhoz, cons-

novo agenciamento paisagístico para a praça. A

titui-se em um dos mais antigos e importantes

Capela passou por nova restauração, entre 2008

monumentos do Brasil, o que lhe valeu ter sido

e 2011, que evidenciou os antigos materiais, as

um dos primeiros edifícios a serem tombados no

pinturas artísticas sobre diversos suportes e re-

âmbito federal, em 1938. Após 1759, expulsos

velou intervenções anteriores, além de criar um

os jesuítas, os franciscanos tornaram-se admi-

espaço museológico. [MMA; EK; TE]
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Y
INTERLAGOS

Em meados da década de 1930, a Auto-Estradas

Esses se expandiram com a construção do Bal-

S.A. (AESA) implantou entre as represas de Gua-

neário de Interlagos, que incluiu uma praia arti-

rapiranga e Billings um loteamento projetado

ficial, e com a abertura de uma via da Chácara

pelo urbanista francês Alfred Agache. Com carac-

Flora até a Avenida Interlagos, para facilitar o

terísticas de cidade jardim, foi denominado Inter-

acesso ao local. Então, as incertezas econômi-

lagos, Bairro Satélite de São Paulo. Em uma gleba

cas decorrentes da Segunda Guerra Mundial e

vizinha, o engenheiro Louis Romero Sanson, pre-

o racionamento de combustível tiveram reflexos

sidente da empresa, construiu o Autódromo de

negativos no empreendimento. Esperando con-

Interlagos, adquirido em 1954 pelo município.

tar com o apoio financeiro do governo e com

O impulso inicial para a urbanização dessa

a legalização dos cassinos no país, ambos não

ampla região rural, então município de Santo

concretizados, em 1948 a AESA investiu na

Amaro, data de 1908, quando inaugurada a

construção o Grande Hotel Interlagos, que in-

Represa de Guarapiranga, em torno da qual se

cluía lojas, cinema e cassino. Por volta de 1954,

formaram loteamentos residenciais de alto pa-

com as obras paralisadas, o edifício foi vendido

drão e se instalaram equipamentos de lazer. Em

e se tornou sede do Santapaula Iateclube.

1935, com a anexação de Santo Amaro a São

Em 2004, assim como outros bairros jardins, o

Paulo, projetou-se tornar a região um polo de

de Interlagos foi tombado pelo poder municipal

lazer e turismo, com hotéis, estâncias balneárias

por sua importância ambiental e paisagística,

e cassinos, o que atraiu investimentos do setor

representada no traçado urbano, na vegetação

privado, incluídos os da AESA, que já realizara

de porte arbóreo e nos ajardinamentos públicos

inúmeros investimentos na Região Sul.

e particulares.[MR]
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GARAGEM DE BARCOS SANTAPAULA IATE CLUBE

Y1

ENDEREÇO Avenida Robert Kennedy, 4308 e 4900
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO João Batista Vilanova Artigas | Carlos Cascaldi
CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL Recreativo | Esportivo
USO ATUAL Sem Uso

A Garagem de Barcos situada às margens da Re-

A grande cobertura apenas se sustenta sobre os

presa Guarapiranga foi projetada por João Batis-

apoios, escorados diretamente nos blocos de

ta Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, para com-

fundação sobre muros de arrimo revestidos de

pletar as instalações do Santapaula Iateclube, e a

pedra, sem qualquer meio de fixação.

esse ligada através de um túnel subterrâneo que

Dois níveis distintos são cobertos pelo grande

atravessa a Avenida Robert Kennedy. Desenvol-

vão; o primeiro dando continuidade à cota da

vido durante a fase mais madura da produção

avenida, e o segundo, na mesma cota do nível

de Artigas, é um exemplar com alto grau de

do lago. A diferença de altura entre os níveis de

experimentação estrutural e formal, em parte

piso e a interação desses com a cobertura forma

possível em razão da simplicidade do programa

ambientes distintos que, conforme o percurso,

de necessidades.

são gradativamente percebidos pelo observador.

De pequenas dimensões, destaca-se por sua per-

Na parte central, com altura dupla, fica o espaço

meabilidade espacial e sua relação indissociável

destinado à guarda de barcos ligado a uma ram-

com a Represa. Apresenta-se como um volume

pa de concreto contínua que termina na represa

único de concreto de desenho retangular pratica-

para facilitar o transporte dos barcos da garagem

mente sem vedos e cujas vigas principais repou-

até a água. O concreto armado, recurso muito

sam sobre oito apoios triangulares dispostos si-

utilizado na obra do autor, está aqui presente

metricamente nas suas duas faces longitudinais.

com a total ausência de revestimento. [PMM]
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Z
PARELHEIROS
Em 1829, o que mais chamou a atenção das

carroças que transportavam os excedentes agrí-

primeiras famílias de imigrantes alemães que se

colas, para serem vendidos em Santo Amaro e

instalaram no sertão de Santo Amaro, em um

em São Paulo.

lugar depois denominado Parelheiros, foi a exu-

A vida cotidiana na colônia era simples e mo-

berância da Mata Atlântica.

desta, exigindo a participação de todos os

Essa se manteria até nossos dias. Parelheiros

membros da família no trabalho da terra. Al-

se localiza no extremo sul do município de São

gumas dificuldades originárias do isolamento

Paulo e a maior parte do território compreende

dessa área rural impulsionaram a organização

a Área de Proteção Ambiental (APA) Capivari-

de associações comunitárias. Surgiram daí ins-

Monos, criada pelo município em 2001; essa faz

tituições que se tornaram tradicionais, como o

parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

Colégio Porto Seguro.

e do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo.

Em meados do século XX, imigrantes japoneses

A instalação da colônia dos alemães implicou

se instalaram na região de Parelheiros, dedican-

a divisão das terras em pequenas propriedades

do-se ao trabalho agrícola e, assim, mantendo a

para produção agrícola e criação de gado leitei-

tradição local de fornecimento de gêneros para

ro e de corte, além de cavalos. Esses e os bois

consumo dos habitantes da capital. Na região

serviam como força para a movimentação de

há, também, duas aldeias guaranis, a Krukutu e

arados e como tração para os carros de bois e

a Tenondé-Porã. [MR]
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CAPELA DE SANTA CRUZ

Z1

Paróquia Santa Cruz de Parelheiros
ENDEREÇO Praça Júlio César de Campos, 15
PROTEÇÃO INCIDENTE Municipal
PROJETO CONSTRUÇÃO 1898
USO ORIGINAL Religioso
USO ATUAL Religioso

A Capela de Santa Cruz foi construída em 1898
e se tornou paróquia em 1980. Está situada no
centro do Bairro de Parelheiros, na confluência
de antigos caminhos que iam em direção ao extremo sul do então município de Santo Amaro.
A Capela era o ponto de chegada dos que percorriam a antiga Estrada de Parelheiros, aberta
no final do século XIX, hoje Avenida Sadamu
Inoue; dali partiam caminhos em diferentes direções, como Colônia, Embura, Cipó e Gramado.
O extenso terreiro que circundava a Capela deu

1

lugar a avenidas e praças; a Capela, reformada

Parelheiros, local que cresceu significativamente

no final do século XX, mantém singelos ele-

a partir da segunda metade do século XX, e se

mentos arquitetônicos preservados na fachada

mantém como uma área de articulação entre os

principal e o telhado de duas águas. É um bem

núcleos situados do extremo sul da cidade, da

cultural que representa a fase rural da região de

qual permanece porta de entrada. [NS]

2

344 ÁREA Z

P072_Z_REV3.indd 344

2/12/2012 21:31:15

CEMITÉRIO DE COLÔNIA PAULISTA

Z2

Cemitério Alemão
ENDEREÇO Rua Sachio Nakao, 28
PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL
PROJETO CONSTRUÇÃO c.1830
USO ORIGINAL Especial
USO ATUAL Especial - Cemitério

Em 1827, um grupo de 94 famílias de imigrantes alemães chegou em São Paulo. Vindas para
instalar sítios de lavouras de subsistência, foram
levadas ao extremo sul do então município de
Santo Amaro. Nesse território quase desabitado constituíram o núcleo que ficou conhecido
como Colônia e foi pioneiro na ocupação daquela área. Nessa região, no início do século XX
abriram-se estradas e duas represas, que mo-

1

bilizaram a expansão dos limites de São Paulo

para os católicos. A partir daí, foi dividido em

nessa direção. O Cemitério, hoje, está dentro

duas partes – uma destinada aos protestantes e

do perímetro da Área de Proteção Ambiental

outra, aos católicos – separadas por um muro.

Bororé-Colônia. Como até a Proclamação da

Algumas de suas singelas campas, em alvenaria

República a religião oficial do Brasil era o cato-

de tijolos e caiadas, eram encimadas por cruzes

licismo e todos os cemitérios eram católicos e

de ferro fundidas na Real Fábrica de Ferro São

administrados pela Igreja, os alemães, de religião

João de Ipanema, que funcionou em Iperó, en-

protestante, mobilizaram-se para a edificação de

tre 1810 e 1895. As cruzes perderam-se, mas

um espaço laico para enterrar seus familiares.

as lápides resistiram à passagem do tempo. Em

O Cemitério foi inaugurado em 1829, ano em

seus frontispícios veem-se eternizados os nomes

que as primeiras famílias se instalaram na co-

das famílias que compunham o núcleo de colo-

lônia. Em 1845 foi bento e se tornou sagrado

nização em seus primórdios. [NS]

2
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CRATERA DE COLÔNIA PAULISTA

Z3

ENDEREÇO Região Sul do Município de São Paulo
PROTEÇÃO INCIDENTE ESTADUAL
PROJETO CONSTRUÇÃO USO ORIGINAL USO ATUAL -

1

A Cratera de Colônia é um astroblema forma-

flora –, conferindo a essa formação importância

do, provavelmente, pelo impacto de um corpo

cultural, histórica e científica.

celeste – um meteoro – há estimados 35 mi-

Em meio a uma paisagem complexa, composta

lhões de anos. Diversos estudiosos continuam

por propriedades agrícolas, uma área urbaniza-

pesquisando para desvendar sua origem; foi

da e um presídio estadual, a Cratera tem uma

descoberta no início dos anos 1960 a partir da

expressiva diversidade vegetal. Ocupando parte

análise de fotos aéreas.

dessa área, está o loteamento Vargem Grande,

Localizada próximo ao bairro de Colônia Pau-

onde moram aproximadamente 40 mil pessoas.

lista, a Cratera tem, aproximadamente, 4 qui-

Formado na década de 1980, sua origem está

lômetros de diâmetro e 250 metros de profun-

associada à instalação daquele presídio.

didade. Sua importância está nos dados que

Desde 2007, a área possui um Parque Natural,

contém sobre a história geológica de São Paulo

Unidade de Conservação de Proteção Integral

e nos diferentes ecossistemas existentes em seu

que protege praticamente todos os ecossistemas

interior – como matas de encosta, matas de

encontrados no interior da formação geológica.

turfeira, matas de brejo e áreas de várzea. Na

Seus limites incluem parte da várzea do Ribeirão

parte mais baixa, há uma camada de sedimen-

Vermelho – principal corpo d´água da região. A

tos de 400 metros de espessura com resquícios

Cratera também está dentro do perímetro da Área

de história paleontológica – de climas, fauna e

de Proteção Ambiental Capivari-Monos. [NS]
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AS BORDAS DA CIDADE

AO NORTE

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA CANTAREIRA
Rua do Horto, 799
O Parque Estadual da Serra da Cantareira foi criado em 1963 e, em 1994, foi reconhecido pela UNESCO
como parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, integrando a Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica. Sua extensão abrange quatro municípios da Grande São Paulo; importante
floresta urbana, com enorme biodiversidade, é um corredor ecológico cortado pela fauna no trânsito
entre os maciços da Mantiqueira. Desde o século XIX, fonte das águas consumidas na cidade, a Cantareira hoje abastece cerca de 50% da população metropolitana; essa porção de Mata Atlântica também
ameniza os efeitos da metropolização, tais como os das ilhas de calor. [FCS]

HORTO FLORESTAL
Rua do Horto, 931
Também conhecido como Parque Estadual Alberto Löefgren, o Horto Florestal foi criado em 1896
como Horto Botânico da cidade de São Paulo. Três anos depois foi transformado em Serviço Florestal
e Botânico, cujo primeiro diretor foi o naturalista sueco homenageado na denominação do Parque.
O Horto Florestal funciona como zona tampão de parte do Parque Estadual da Cantareira, contendo
o avanço de ocupações desordenadas e irregulares e, como este, integra a Reserva da Biosfera do
Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. Sendo uma Unidade de Conservação em área urbana, além
da proteção de recursos naturais, oferece espaços livres para o lazer. No Horto também se localizam
o Museu Florestal Otávio Vecchi e o Palácio de Verão do Governo do Estado. [FCS]
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AO SUL

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
BORORÉ-COLÔNIA , CAPIVARI-MONOS E SERRA DO MAR
Com uma área de mais de 250 km2 as duas APAs se localizam no extremo sul da cidade, no distrito
de Parelheiros, compreendendo a área da bacia hidrográfica do Capivari-Monos e, parcialmentente,
a das bacias da Billings e Guarapiranga. As APAs atingem o limite entre os municípios de São Paulo e
Itanhaém, na Serra do Mar. Esta, tombada pelo poder estadual em 1985, tem valores que vão desde a
condição de banco genético da natureza tropical a aspectos geológicos e geomorfológicos. O aparecimento das Serras do Mar e, também, da Mantiqueira relaciona-se a um evento ocorrido há mais de
130 milhões de anos, que expôs rochas e, também, fez surgir o Oceano Atlântico. Em 1994 as APAs
foram reconhecidas pela UNESCO como partes da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade
de São Paulo; abrigam significativos remanescentes de mata responsáveis pela proteção das cabeceiras
dos principais cursos d’água da região metropolitana. Em seus limites, além de assentamentos urbanos,
como o de Parelheiros, há aldeias guarani. [FCS]
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AS BORDAS DA CIDADE

AO LESTE

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL

MORRO DO CRUZEIRO
O Morro do Cruzeiro, também conhecido como Mutuçununga e Pico de São Rafael, tem 988 metros e é
o segundo ponto mais alto do município de São Paulo. Está localizado no limite do distrito de São Rafael,
na divisa com o município de Mauá. É uma importante reserva de Mata Atlântica, rica em nascentes que
dão origem a vários córregos e afluentes dos rios Aricanduva e Tamanduateí. A área é parte da Reserva
da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo e, em 2004, foi proposta como Zona Especial de
Preservação Cultural- ZEPEC, pelo Plano Diretor Estratégico da Prefeitura de São Paulo. [FCS]

AO OESTE

PROTEÇÃO INCIDENTE MUNICIPAL | ESTADUAL

PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ
Em 1939, a partir da aquisição de uma enorme gleba, o governo constituiu o Parque Estadual do Jaraguá, que inclui um dos mais conhecidos marcos geográficos da capital e seu ponto mais alto, o Pico
do Jaraguá, situado a oeste da Serra da Cantareira. No topo do Jaraguá estão instaladas duas torres de
retransmissão de sinais, de rádio e televisão. No século XVI, Afonso Sardinha, alí explorou ouro; as provas materiais dessa atividade cavas de mineração foram recentemente localizadas a partir de trabalhos
arqueológicos. Em 1994, o Parque do Jaraguá passou a integrar a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde
da Cidade de São Paulo. Na área do Parque se localizam duas aldeias guarani, do grupo M’bya, cuja
demarcação de terras data de 1986. [FCS]
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TABELA DE USOS E PROGRAMAS DE BENS CULTURAIS
USO ORIGINAL
PROGRAMA

USO ATUAL
REF.

BEM CULTURAL

DATA

ABASTECIMENTO			
Matadouro

Q4

Edifício do Matadouro da Vila Mariana

1887

Cultural

Mercado

V2

Edifício do Mercado de Santo Amaro

1896-97

Cultural

B1

Mercado Municipal

1924-33

Abastecimento

M4

Tendal da Lapa

1930-40

Administração Pública

Tendal

e Cultural

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Edifício da

A7

Edifício da Secretaria da Fazenda

1886-91

Administração Pública

Administração

A6

Edifício da Secretaria da Agricultura

1892-96

Administração Pública

A2

Palácio da Justiça

1920-33

Administração Pública

C1

Edifício dos Correios e Telégrafos

1922

Administração Pública

A26

Edifício Riachuelo

1928

Administração Pública

R19

Internato Nossa Senhora Auxiliadora

1891 a 1996

Assistencial

R21

Educandário Sagrada Família

1903

Ensino

R20

Edifício do Noviciado Nossa Senhora das

1920

Assistencial

e Cultural

ASSISTENCIAL
Asilo/Orfanato

Graças Irmãs Salesianas
Escola

Clínica

R17

Instituto Cristóvão Colombo

1930 déc.; 1960

Assistencial

R18

Edifício do Grupo Escolar São José

c. 1925

Ensino

R12

Edifício do Juvenato Santíssimo Sacramento

1929

Ensino

R13

Instituto Padre Chico

1930 déc.

Assistencial

R11

Instituto Maria Imaculada

1930-50

Ensino

R10

Colégio São Francisco Xavier

1932

Ensino

R14

Seminário Central do Ipiranga

1934 C

Ensino

R16

Seminário João XXIII

1960 déc.

Ensino

R15

Clínica Infantil do Ipiranga

1942-44

Saúde

R1

Museu Paulista

1885-89

Administração Pública

O5

Museu de Arte de São Paulo Assis

1960-68 C

Cultural

1895-98

Cultural

CULTURAL
Museu

e Cultural
Chateaubriand-MASP
Conservatório

D3

Edifício do Conservatório Dramático
e Musical de São Paulo

C4

Teatro Municipal

1903-11

Cultural

G3

Teatro São Pedro

1917

Cultural

K7

Teatro Arthur Azevedo

1952

Cultural

Biblioteca

E7

Biblioteca Municipal Mário de Andrade

1938-42

Cultural

Cinema

E3

Cine Ipiranga

1941

Sem Uso

Conjunto Cultural

L1

Memorial da América Latina

1989

Cultural

Teatro
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ENSINO/PESQUISA
Escola

E1

Edifício do Instituto de Educação Caetano

1890-94

K1

Escola Estadual de Primeiro Grau

1894-98
Ensino

Romão Puiggari
F11

Colégio Santa Inês

1907

H2

Edifício do Colégio Visconde

1910-13

Ensino
Cultural

de Porto Seguro
J3

Edifício da Escola Estadual Campos Sales

1911 P

O2

Escola Estadual de Primeiro Grau

1917-19

Ensino
Cultural

Rodrigues Alves

Faculdade

Administração Pública
Ensino

de Campos

F3

Pinacoteca do Estado

1897 a 1900

F10

Edifícios da Escola Politécnica

1896-1920

F12

Edifício da Faculdade de Farmácia e

1905

Cultural

Administração Pública,
Ensino e Cultural

Odontologia
A14

Escola de Comércio Álvares Penteado

1908

Ensino

O12

Faculdade de Medicina

1928-31

Ensino

A13

Faculdade de Direito

-

Ensino

O13

Faculdade de Saúde Pública

1931

Ensino

H7

Edifício da Faculdade de Filosofia,

1939

Administração Pública
e Cultural

Ciências e Letras

Centro de pesquisa

H3

Instituto Sedes Sapientiae

1941

Ensino

U3

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

1966-69

Ensino

U4

Instituto Butantã

1910-14

Pesquisa e Cultural

Q5

Instituto Biológico

1928-45

Pesquisa

Z2

Cemitério de Colônia Paulista

c.1830

Especial - Cemitério

H5

Cemitério da Consolação

1858

Especial - Cemitério

K5

Hospedaria dos Imigrantes

1886-88

Administração Pública

ESPECIAL
Cemitério

Hospedaria de Imigrantes

e Cultural
Reservatório

O14

Reservatório do Araçá

1881

Recreativo

Edifício para Exposições

B2

Palácio das Indústrias

1911-24

Cultural

Q6

Pavilhão Ciccillo Matarazzo

1953

Cultural

M2

Edifício da Sociedade Beneficente

1930-34

Serviço

Edifício para Reunião

União Fraterna
Capela e Fábrica

R22

Capela do Cristo Operário

1950-53

Religioso e Ensino

Jardim Público		

F2

Parque Jardim da Luz + Monumentos

1799-1825

Recreativo

O6

Parque Tenente Siqueira Campos

1892

Recreativo

Q1

Parque da Aclimação

1892

Recreativo

R1-3

Parque da Independência

-

Recreativo e Cultural

C3

Praça Ramos de Azevedo

1911-20

Especial - Praça

L2

Parque Doutor Fernando Costa

1935

Recreativo, Cultural

Edifícios para uso de

e Administração Pública

Pesquisa e Exposições
em Área Verde
Edifícios para Exposições

Q6-Q8

em Área Verde

Parque Ibirapuera

1954

Recreativo/Esportivo
e Cultural
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Monumento

R3

Monumento à Independência

1922-26

Cultural

Q7

Mausoléu ao Soldado Constitucionalista

1950-70

Cultural

A21

Centro Cultural Banco do Brasil

1901

Cultural

A19

Edifício do London & River Plate Bank

1912

Administração Pública

A18

Edifício do Banco de São Paulo

1935-36

Administração Pública

D1

Edifício Altino Arantes

1939-46

Financeiro

A20

Edifício do Banco Paulista do Comércio

1950

Financeiro e Serviço

O7

Edifício do Banco Sul Americano do Brasil

1962 P

Financeiro

D4 | D5

Edifícios dos Hotéis Central e Britânia

1916 e 1918

Comercial, Residencial

E3

Hotel Excelsior

1941

Hospedagem

E6

Edifício do São Paulo Hilton Hotel

1971

Administração Pública

Complexo do Gasômetro:

1872-80

Serviço e Cultural

FINANCEIRO
Banco

HOSPEDAGEM
Hotel

e parte sem uso

INDUSTRIAL/ARMAZENAGEM
Fábrica e/ou Armazém

B3 | B4

Casa das Retortas e Balões
K8

Edifício da Companhia Antarctica Paulista

1892

Sem uso

K9

Armazéns da antiga São Paulo Railway

1898-1900 P

Armazenagem

K3

Edifício do Moinho Matarazzo

c.1899

Armazenagem

K4

Edifício da Tecelagem Mariângela

1904

Comercial

K12

Remanescentes das Indústrias Reunidas

1906-26 P

Residencial e Serviço
(previsto)

Francisco Matarazzo, Societé Anonyme
Anciens Établissements Duchen
e Companhia Fiat Lux
K10

Edifício das Oficinas da Sociedade

1909-11 P

Estacionamento

Anônima Casa Vanorden
K11

Grandes Moinhos Minetti Gamba

c. 1909-38 P

Recreativo

L3 | L4

Casa das Caldeiras | Casa do Eletricista

déc. 1920

Cultural

K15

Sociedade Técnica Bremensis

1920 P

Armazenagem

e Schmidt Trost
K13

Conjunto de Galpões e Armazéns

déc.1920 P

Armazenagem

K14

Conjunto de depósitos para Café

1927-29 P

Armazenagem

M1

SESC Pompéia

1938

Cultural
e Recreativo/Esportivo

RECREATIVO/ESPORTIVO
Estádio

K6

Estádio Conde Rodolfo Crespi

1941

Recreativo/Esportivo

N3

Estádio Municipal Paulo Machado

1940

Recreativo/Esportivo

de Carvalho

Hipódromo

Clube

U10

Estádio Cícero Pompeu de Toledo

1953-70

Recreativo/Esportivo

T3

Parque do Trote

1937

Recreativo/Parque

U5

Jockey Club de São Paulo

1939-58

Recreativo/Esportivo

Y1

Garagem de Barcos Santapaula Iate Clube

1961

Sem uso

A15

Igreja de Santo Antônio

1592

Religioso

X3

Igreja de São Miguel

1622

Religioso

A12

Igreja de São Francisco de Assis

1642-47

Religioso

RELIGIOSO
Igreja

da Venerável Ordem dos Frades Menores
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Igreja

X1

Igreja Matriz de Nossa Senhora

1682

Religioso

-

Religioso

da Penha de França
A3

Igreja da Ordem Terceira
de Nossa Senhora do Carmo

J1

Igreja de São Gonçalo

c. 1757

Religioso

A11

Igreja das Chagas do Seráfico Pai

1788

Religioso

1802

Religioso

São Francisco da Venerável Ordem Terceira
X2

Igreja de Nossa Senhora do Rosário
dos Homens Pretos da Penha de França

A27

Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte

1810

Religioso

F4

Igreja de São Cristóvão

1853-56

Religioso (Igreja)
e Comercial (Seminário)

e Seminário Episcopal
V1

Catedral de Santo Amaro

1924

Religioso

D6

Igreja de Nossa Senhora do Rosário

1904-06

Religioso

dos Homens Pretos

Igreja e Escola

E9

Igreja Evangélica Luterana

1908

Religioso

M3

Igreja São João Maria Vianney

1932

Religioso

J5

Igreja Nossa Senhora da Paz

1940

Religioso

F16

Santuário do Sagrado Coração de Jesus

1879-83

Religioso e Ensino

1774 P

Religioso e Cultural

e Liceu Coração de Jesus
Mosteiro/Convento

F8

Mosteiro de Nossa Senhora
da Conceição da Luz

N2

Conjunto dos Dominicanos

1939 e 1956

Religioso

A8

Igreja e Mosteiro de São Bento

-

Religioso e Ensino

J2

Capela de Nossa Senhora dos Aflitos

1774

Religioso

U7

Capela do Morumbi

1825

Cultural

Z1

Capela de Santa Cruz

1898

Religioso

Catedral

A1

Catedral da Sé

1913-54

Religioso

Sinagoga

H1

Sinagoga Beth-El

1920 P

Cultural (Previsto)

Terreiro

W4

Terreiro de Candomblé Aché Ilê Obá

c. 1974

Religioso

S2

Casa do Sítio Tatuapé

1611

Cultural

U6

Casa do Sertanista

séc. XVII

Cultural

T2

Casa do Sítio Morrinhos

1702

Administração Pública

W3

Sítio da Ressaca

1719

Cultural

U1

Casa do Butantã

séc. XVIII

Cultural

R2

Casa do Grito

séc. XIX

Cultural

A5

Solar da Marquesa de Santos

séc. XVIII

Administração Pública

A4

Casa n0 1 e Beco do Pinto

c. 1880-91

H8

Casa de Dona Veridiana Prado

1883-84

Serviço - Sede de Clube

F17

Palácio dos Campos Elíseos

1889

Sem Uso

H4

Chácara Lane

1890-1906

Cultural

J4

Casas da família Ramos de Azevedo

1891; c.1896

Residencial e Serviço

G2

Edifício da Chácara do Carvalho

1892-93

Ensino

H10

Vila Penteado

1902 P

Ensino

I3

Casa de Dona Yayá

1902

Administração Pública

Mosteiro e Ensino

Capela

RESIDENCIAL
Casa rural

e Cultural

Casa

e Cultural
Administração Pública
e Cultural

e Cultural
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O8

Casa da Avenida Paulista, 1919

1905

Comercial

I4

Castelinho da Brigadeiro

1907-11

Sem Uso

R5

Rua Bom Pastor, 798

1919-23

Serviço Recreativo

N1

Casa da Rua Cardoso de Almeida, 716

1921 P

Sem Uso

R8

Rua Costa Aguiar, 1013

1922

Ensino

O15

Casa Daphins Freitas Valle

1924 P

Serviço - Velório

R9

Rua Costa Aguiar, 1055

1924

Serviço Financeiro

Q3

Casa Modernista

1928

Cultural

R6

Rua Bom Pastor, 801

1928

Residencial

H12

Casa de Nhonhô Magalhães

1929-38

Sem Uso

N5

Casa Modernista da Rua Bahia

1930 P

Serviço

N4

Casa Modernista da Rua Itápolis

1930

Residencial

R4

Rua Bom Pastor, 730

1934

Serviço - Eventos

R7

Rua Bom Pastor, 825

1934

Serviço

O1

Casa das Rosas

1938

Cultural

W1

Residência João Vilanova Artigas

1949 P

Residencial

U8

Casa de Vidro

1949

Cultural

U9

Residência Oscar Americano

1952 P

Cultural

U2

Residência Paulo Mendes da Rocha

1966

Residencial

Vila

G1

Parque Residencial Savóia

1939

Serviço

Edifício

H15

Edifício Higienópolis

1935 P

Residencial

de apartamentos

H11

Edifício Prudência e Capitalização

1944 P

Residencial

H14

Edifício Louveira

1946 P

ResidenciaL

O4

Conjunto Edifícios Paulicéia

1955-59

Residencial

e São Carlos do Pinhal
H9

Edifício Lausanne

1958

Residencial

H13

Edifício Bretagne

1959 P

Residencial

RESIDENCIAL COM COMERCIAL E/OU SERVIÇO
F6

Vila Economizadora

1908-15

Residencial e Serviço

S1

Vila Maria Zélia

1912-16

Residencial e Serviço

F5

Vila dos Ingleses

1915-19

Serviço

Casa com loja no térreo

A28

Casa da Bóia

1909

Comercial

Edifício

F18

Palacete Helvetia

1923

Comercial

de apartamento

D2

Edifício Martinelli

1925-29

Serviço da Administração,

E2

Edifício Esther

1938

O11

Edifício Anchieta

1941

Residencial e Comercial

Q2

Conjunto Jardim Ana Rosa

1950-57 P

Residencial e Comercial

I1

Edifício Viadutos

1951 P

Residencial e Comercial

O10

Edifício Três Marias

1956

Residencial e Comercial

I2

Edifício Japurá

1957

Residencial e Comercial

E5

Edifício Copan

1951-66

Serviço, Residencial

O3

Edifício Nações Unidas

1954 P

O9

Conjunto Nacional

1955-62

Vila

Serviço e Comercial

com escritório
e/ou lojas

Serviço, Residencial e
Comercial

Edifício misto com

e Comercial

galeria comercial

Serviço, Residencial
e Comercial
Serviço, Residencial
e Comercial

SAÚDE/HIGIENE
Hospital de ensino

H6

Santa Casa de Misericórdia

1881-84

Saúde/Higiene
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Edifício

F13

Edifício do Desinfectório Central

1893

da Administração

Administração Pública e
Cultural

SEGURANÇA PÚBLICA
Quartel

F7

Quartel da Luz

1888-92

Segurança Pública

Presídio

F9

Portal de Pedra

1930

Monumento

Edíficio

A10

Edifício Saldanha Marinho

1933

Administração Pública

de escritórios

C5

Edifício Alexandre Mackenzie

1925-41

Serviço e Comercial

SERVIÇO

SERVIÇO E COMERCIAL
Edíficio

A22

Edifício Guinle & Cia.

1912 P

Serviço e Comercial

de escritórios

A24

Edifício Casa Vitalle

1917

Comercial

com lojas

A17

Edifício Sampaio Moreira

1924 P

Administração Pública

C2

Edifício Casa das Arcadas

1929

Serviço e Comercial

E8

Edifício CBI-Esplanada

1946-51

Serviço e Comercial

Edifício do Instituto de Arquitetos

1947 P

Serviço

A25

(Previsto) e Comercial

E4

do Brasil-IAB/SP

A23

Edifício Itália

1953 P

Serviço e Comercial

Edifício Triângulo

1953-55

Serviço e Comercial

F1

Estação da Luz

1895-1900

Transporte e Cultural

K2

Estação do Brás

1897 P

Transporte

F15

Edifício do Departamento de Ordem

1910-14

Administração Pública e

TRANSPORTE
Estação Ferroviária

Cultural

Política e Social-DOPS

Aeroporto

F14

Estação Júlio Prestes

1926-38

Transporte e Cultural

W2

Aeroporto de Congonhas

1936

Transporte

PERÍODOS DE CONSTRUÇÃO
Construção original anterior ao séc. XIX
1800-1870
1870-1920
1920-1950
1950-1970
1970-1990

LEGENDA PERÍODOS
data

data da obra

data (P)

data do projeto

c. data

data aproximada

data a data

duração da obra ou projeto inicial

data-data

período de outras obras que completaram o conjunto protegido

data; data

datas de construções distintas
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ENGLISH VERSION
TEXTO DE INTRODUÇÃO
The essence of the city of São Paulo includes its diversity, of course, so the town can be both complex and surprising. It is in
constant evolution, sometimes consolidating and sometimes mixing together what existed before and what is emerging now.
This book is meant as a contribution in the area of cultural heritage, to help readers better understand the many different facets
the city has taken on since it was founded almost five hundred years ago.
Efforts at understanding São Paulo through its cultural heritage brings to light meanings that the daily hustle and bustle cause
us to forget. To process the perception of landscapes where different periods in history run together is to take hold of a collective
construction, through memory. This is the city of São Paulo.
The panorama of the city today, full of contrasts, still contains vestiges of the geological setting where it developed, flat in some
places and hilly in others, including rivers and streams. But a dynamic atmosphere gradually set in, especially in the mid-19th
century, when the Land Act (Lei de Terras) went into effect to regulate access to and use of the land. Soon the railways and
industry became the powerhouses behind the area’s process of urbanization.
In 1930 São Paulo was known as “the fastest growing city in the world,” and during the 1950s its numerous new skyscrapers
permanently changed its skyline. Since the 1960s the ceaseless pace of construction has represented an answer to its evergrowing need for infrastructure, especially in the area of urban and metropolitan mobility. [TH]

THE CITY
The essence of the city of São Paulo includes its diversity, of course, so the town can be both complex and surprising. It is in
constant evolution, sometimes consolidating and sometimes mixing together what existed before and what is emerging now.
This book is meant as a contribution in the area of cultural heritage, to help readers better understand the many different facets
the city has taken on since it was founded almost five hundred years ago.
Efforts at understanding São Paulo through its cultural heritage brings to light meanings that the daily hustle and bustle cause
us to forget. To process the perception of landscapes where different periods in history run together is to take hold of a collective
construction, through memory. This is the city of São Paulo.
The panorama of the city today, full of contrasts, still contains vestiges of the geological setting where it developed, flat in some
places and hilly in others, including rivers and streams. But a dynamic atmosphere gradually set in, especially in the mid-19th
century, when the Land Act (Lei de Terras) went into effect to regulate access to and use of the land. Soon the railways and
industry became the powerhouses behind the area’s process of urbanization.
In 1930 São Paulo was known as “the fastest growing city in the world,” and during the 1950s its numerous new skyscrapers
permanently changed its skyline. Since the 1960s the ceaseless pace of construction has represented an answer to its evergrowing need for infrastructure, especially in the area of urban and metropolitan mobility. [TH]

CITY AND NATURE
Throughout eons of geological history, nature developed reserves that were later to be used in São Paulo’s process of
urbanization. Today the green belt’s natural resources surround the urban sprawl and are still called on to care for current needs
of the city’s growth.
In this sense, São Paulo can be seen as the result of the natural setting in which it emerged. The forests and other green areas
around it are continuously being pushed farther out as the urban sprawl advances in all directions. The green belt therefore
had to be protected both as a forest reserve and an indispensable source of water. It is also home to native flora and fauna,
including some endangered species. Everywhere these aspects play a stabilizing and regulating role in the quality of living in
urban environments, and contribute decisively to the improvement of the physical and mental health and well-being of the
area’s human population.
The state parks and other natural environmental reserves that surround the Greater São Paulo Area are important factors for
understanding its history and urban landscape. They are a part of local memory and constitute valuable geo-ecological and
historical resources that exist in this universe of social meanings. [TH]
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ÁREA A 				

NÚCLEO ORIGINAL

In 1810 the urbanized area of the city of São Paulo was restricted to the Trangle, a hill with steep slopes between the valleys
of the rivers Tamanduateí and Anhangabaú. From the 80’s the big transformation of São Paulo started. The resources coming
from the agricultural exports were invested in the financial, industrial and real-estate sectors as well as in the creation of urban
infra-structure. In the squares of São Bento and Sé commercial houses were replaced by department stores, bars, confectioneries
and hotels. In 1914 the Triangle was rebuilt, and was transformed in a big commercial and financial center where electric trams
circulated. [YN]
PRAÇA DA SÉ In the definition of the urban profile of the city of São Paulo, the churches defined the direction of the first
streets and across them open spaces appeared. After the São Paulo Bishopric was granted to the Sé Square in São Paulo in 1746,
the space before the church became the place elected for citizens manifestation. From 1920 many renovation works took place.
Since 1910 the Sé Square was the scenario for the First of May rallies, Eucharistic Congresses, protests against dictatorships;
it was also there that the first Rally for Immediate Democratic Elections happened. In the 70’s after the installation of the first
underground line, the Sé Square was enlarged through the addition of a contiguous area, the Clóvis Bevilacqua Square was
redesigned, taking advantage of the different levels, water features and springs. [YN]
OBRA ESCULTÓRICA PADRE ANCHIETA, APÓSTOLO DO BRASIL The statue of Padre Anchieta was inaugurated in 1954 and was
designed by Heitor Usai. It is made in bronze and is placed on a base coated in granite. Around it, reliefs represent moments of
the participation of the Jesuit in the history of São Paulo.
OBRA ESCULTÓRICA MARCO ZERO Done by Jean Gabriel Villin, it was installed across the Cathedral. Coated in marble, it has a
marble coated hexagonal prism. The mark zero is the point from which the distances are measured and the houses numbers defined.
OBRA ESCULTÓRICA MONUMENTOS, DÉCADA DE 1970 Patchwork quilt (Claudio Tozzi); Condor (Bruno Giorgi); Dialogue
(Franz Weissmann); São Paulo Emblem (Rubem Valentim); Sculpture, untitled (Sérgio Camargo); Sculpture, untitled (José
Resende); Sculpture, untitled (Francisco Stockinger); Sculpture, untitled (Amilcar de Castro); Sculpture, untitled (Alfredo
Ceschiatti), Sculpture, untitled (Mário Cravo Júnior); Cosmic space (Yutaka Toyota); Pannel, untitled (Renina Katz); Totem da Sé
(Domenico Calabrone); Flight (Caciporé Torres). [YN]
A1 CATEDRAL DA SÉ At the time it was built, the drawing of the new Sé Cathedral gave way to harsh critics as it mixed gothic
elements in the body of the building and Romanic in the cupola. Inaugurated in 1954 it was finished only in early 1960 when
the cupola and towers were completed. Built in designed stonework, its interior presents a gothic verticality. The chapiter of the
columns have drawings based on the Brazilian flora and fauna and the stainglasses were drawn by José Wasth Rodrigues and
executed by Casa Conrado. The doors, made in rosewood, were done at the Liceu de Artes e Ofícios. In the late 90’s turrets were
added. They were foreseen in the original project. [YN]
A2 PALÁCIO DA JUSTIÇA The Justice Palace was inspired in the “Palazzo di Giustizia” in Rome and was inaugurated in 1940. It
is a five-story building built in reinforced concrete and brick masonry. Its architectonic vocabulary is classical and its inner spaces,
also very sophisticated, there are beautiful murals and stain glasses as well as coatings in Carrara marble, yellow Portuguese and
pink granite. [YN]
A3 IGREJA DA ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO In São Paulo, the set of the Ordem do Carmo was located
at the Eastern end of the triangle which contained the original nucleus of the city; it integrated the Capela da Ordem de Nossa
Senhora do Carmo, inaugurated in 1592, the convent of the priests as well as the church of the Ordem Terceira do Carmo, built
in 1594. In the late 1920’s the building of a tower in the right lateral of the construction gave it its actual form. The inner side of
the chapel, the sole edification that remains of the set, was decorated in the second half of the 18th century. [YN]
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PÁTIO DO COLÉGIO The Pátio do Colégio is the place where the city was founded. Today, this place is represented by a
monument built in 1925 and by a replica of the third edification by the Jesuits of the school and church, inaugurated in 1979.
Originally, the space was used for religious purposes. The Pátio do Colégio started to become a laical area in the midst of the
18th century, when the Palace of the Governors was installed in the former school. The landscape view from that high level place
included the Tamanduateí River and the embankment at the place where the Ladeira do Porto Geral was. At the end of the next
century, when the engineer Eusébio Stevaux transformed the old façade of the Palace into a neoclassical one, public buildings
also started to be built and they complemented the civic atmosphere of the place. [YN]
OBRA ESCULTÓRICA GLÓRIA IMORTAL AOS FUNDADORES DE SÃO PAULO In 1925 the monument by Amadeo Zani Immortal
Glory to the Founders of São Paulo was erected in the center of the Pátio do Colégio. It has a large base in grey Mauá granite
from which a pink granite column is erected. On the top a feminine figure in bronze crowning its founders represents the city of
São Paulo. Aspects of the first epoch of the Vila such as the catechism, the first mass as well as the authorities of the time are
also represented by statues, medallions and drawings in high and low relief. [YN]
A4 CASA NO1 E BECO DO PINTO The Pinto Alley is an old passageway to the Tamanduateí Valley; the river having the same name
supplied water to half the population of the city and was there that they washed their clothes and themselves. In the early 19th
century the highland part of the Pinto Alley already had two constructions alongside it. One of them would be bought later by the
Santos Marchioness and the other, a three-story cottage with a triangular top and two-sloped roof where the Casa da Imagem
(Image House) is installed. The department belongs to the Municipal Culture Secretariat and was inaugurated in 2011. [YN]
A5 SOLAR DA MARQUESA DE SANTOS The Santos Marchioness Mansion is considered as the last example of urban residence
that still exists in São Paulo downtown. It’s better known inhabitant was Domitila de Castro Canto e Mello, the Santos
Marchioness. Known by her intimate relationship with the Emperor Dom Pedro I, she lived in the house between 1834 and
1867. Later the house underwent interferences in the space and included the use of several different techniques, from adobe
to bricks and reinforced concrete. These modifications can still be seen. The house, bought by the São Paulo City Hall in 1967 is
one of the units of the Museum of the City. [YN]
A6 | A7 EDIFÍCIOS DAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA E DA FAZENDA The headquarters of the Agricultural Secretariat was
inaugurated in 1896. This building as well as its neighbor is the headquarters of the Financial Secretariat impart an impression of
unity mainly by their similar implementation on the terrain, same scale and also due to the short period of time that separated
both constructions. Built between 1886 and 1891, the construction that houses the headquarters of the Secretariat of Finance
was the first project designed by Ramos de Azevedo in the city of São Paulo. The building has classical lines and a nearly cubic
shape. It occupies a whole block and is isolated at its four sides. This was an important change in an area in which the terraced
houses were predominant. The inner decoration is severe in the circulation areas and elaborate in the noble rooms as the
entrance hall and the one dedicated to accounts. [YN]
LARGO SÃO BENTO In 1560 in the area that today is known as Largo São Bento was located the taba (straw Indian home) of the
Indian chief Tibiriçá. Located in the north of the triangle, this square was, for a long time, one of the borders of the city. In 1911
when the Santa Ifigênia viaduct was constructed together with the Sé, the Palace and the São Francisco squares as well as the Boa
Vista and Libero Badaró streets - the São Bento square was integrated to the urban trafic perimeter solution. In the decade of the
1970’s with the modernization and expansion of the public transport the São Bento square underwent huge transformations. [YN]
OBRA ESCULTÓRICA SEM NOME This sculpture in painted metal, by Cacipore Torres, was placed on Praça São Bento (St.
Benedict Square) in 2000 as part of the steps to modernize Downtown São Paulo. The work was a gift of Bank Boston - Banco
Multiplo S/A. [TH]
A8 IGREJA E MOSTEIRO DE SÃO BENTO It was in 1598 that the Benedictines moved to the São Bento square, as it is known
today. Two years later the convent was constructed using space appropriated from a Chapel. The convent that exists today
was erected in the early 1910’s. Its design was made by the German architect Richard Berndl, who followed the artistic school
of Beuron and represents the German eclectic tradition. The inner decoration was designed by the Belgian Benedictine Don
Adelberto Gressnigt, also author of the projects of the stained-glasses and of several bronze and wood pieces. [YN]
A9 VIADUTO SANTA IFIGÊNIA The Santa Ifigênia Viaduct, the second work built to transpose the Anhangabaú Valley was opened
to the public in 1913. The art-nouveau style design foresaw the construction of a 225m-long link made with metallic structure of
rolled steel with a board above which stand sidewalks and two tram lines with cast-iron guardrails. It is an example of modern
constructions with pre-cast pieces in metal. Later this use was spread worldwide with the production of pieces in series. A landmark
of the city, it was threatened with demolition in 1972. Five years later it was restored and its use was restricted to be a pedestrian
connection. [YN]
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LARGO DE SÃO FRANCISCO The Franciscans moved in 1647 to the southern area of the triangle. Across the church a small
space was called the São Francisco churchyard, later called Largo do Ouvidor. In 1828 the Franciscans installed in the convent
the Academia de Direito (Law Academy) and the area started to be known as Square of the Law Course. The Academy, of great
relevance to the cultural life of the city, did not alter the landscape of that area where craftsmen workshops and small businesses
were already installed. In 1940 the squares of São Francisco and Ouvidor were united and remodeled so as to ease the circulation,
especially of trams. Since the installation of the Law College in 1828 the “free territory” started to be used for civic manifestations
and public speeches as happened in 1930 when the students occupied the space. Many events took place in the area such as those
in 1932 in support of the constitution and, between the decades of 1960 and 1980 against the military dictatorship. [YN]
OBRA ESCULTÓRICA ETERNAL KISS This monument to the poet Olavo Bilac of Largo São Francisco (St. Francis Square) is just
one of the pieces in the group of sculptures done by William Zadig. The works were separated in 1936, and this piece, in bronze
and granite, is known as Eternal Kiss (Beijo eterno). It is an allusion to Bilac’s poem Sarças de Fogo (Burning bush), which tells
of the love between a Frenchman and a Native Brazilian woman. Since many considered the piece indecent, it was moved from
place to place in the city for quite some time. Finally, in 1966, at the request of students at São Francisco Law School, it was
brought to the square on which the school is located, where it still stands today.
OBRA ESCULTÓRICA THE BOY AND THE PINWHEEL This statue (O menino e o catavento) was authored by M. di Palma and executed
by Jaboeuf & Rouard Fondeurs. Together with other sculptures, it was acquired in 1914 as an artistic addition to Anhangabau Park.
OBRA ESCULTÓRICA FREE SPEECH ROSTRUM Opened in 1958 by initiative of the August 11 Student Center of the law school,
this public rostrum represents the tradition of Largo São Francisco as a place for free public expression of opinion. The rostrum
can be occupied by anyone who has something to say publicly about any topic, and was one of the centers of protest against
the military dictatorship in the 1960s and 1970s. Other historical landmarks on the square include stones displaying watchwords
coined by the school’s students at different moments in history, such as: “No matter how many cornerstones are laid, we will pull
them all up”, from 1973, and “To all our companions,” from 1978. [TH]
A10 EDIFÍCIO SALDANHA MARINHO From an urban point of view this is the sole art déco building in the city that occupies a whole
block. Built in a triangular terrain having 665,00 m2 it has 11,014,00 m2 of constructed area. It has two underground areas, ground
floor and 16 floors. It caused a deep change in the landscape surrounding the São Francisco square, especially for its stressed
verticality that contrasted with the construction patterns of the time. [YN]
A11 IGREJA DAS CHAGAS DO SERÁFICO PAI SÃO FRANCISCO DA VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA Inaugurated in 1788 and
built in adobe and rammed earth the church had a jesuit’ s style. It was a two-story building with an ample nave, chancel, lateral
corridors, sepulcher, meeting rooms, and other facilities. Some of them, installed at the right side of the edification, were recently
used for classes to needy children. In the inner space, alongside the nave there are six altars within niches coated in wood with
details in carved golden plate. The two Franciscan convents located at the São Francisco Square are remaining examples of the
first edifications, contributed to the Triangle with the two convents of São Bento and Carmo. The Direita, XV de Novembro and
São Bento streets complete the triangle and defined downtown São Paulo. [YN]
A12 IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA VENERÁVEL ORDEM DOS FRADES MENORES Inaugurated in 1647, the São
Francisco Convent, a construction made with rammed earth included a Church in Jesuitical style. It was rebuilt in 1774. With a
baroque flavor, it has a frontispiece with a bell tower. Until today the façade maintains its three arches and, above them, three
windows, oculus and pediment displaying curved lines. The chancel, richly adorned in gold was added in 1880. The remains of
the religious order constructions include the two churches, which, with the other buildings in the Square complete a significant
and expressive architectonic set, with constructions of different epochs, a reference of undoubted historical and cultural value
that refers to the formation of the city of São Paulo. The Franciscan religious congregation maintains the tradition of celebrating
the Santo Antonio’s day (Saint Anthony) in June, 13th, distributing blessed bread to the worshippers. [YN]
A13 FACULDADE DE DIREITO In the place where today the Law College is located, a Franciscan Convent had been erected
in the 17th century. This construction was put down in 1932 and was replaced by a new construction in neo-colonial style.
The professional in charge of the design was Ricardo Severo, who opted for a monumental construction that would stress the
presence and importance of the building which housed the Law College. The space of the old cloister was maintained and
became known as “Pátio das Arcadas” (Arcade Courtyard). Its purpose was to establish a symbolic link and to be a memorial
between the new construction and the old convent that was being replaced then. [YN]
A14 ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO The Álvares Penteado was the first school specialized in teaching business
subjects and was founded in 1902. It responded to a demand for qualified workers in the area of commerce and administration.
This demand had been increasing since 1870 in all the São Paulo state. In 1908 the teachings started to be carried out in a new
building that became known as Business School Álvares Penteado, in celebration to its sponsor, the Count Álvares Penteado, who
donated the terrain and paid for its construction. The new building, grandiose and imposing, in art nouveau style, had a façade
rich in details and both external and internal high quality finishing. The “Business Palace” extended its activities until 1931 and
was restored in 2006. [YN]
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PRAÇA DO PATRIARCA The Patriarca Square was founded in the late 1910 at the end of the Direita Street. Located in the
same level as the Ramos de Azevedo Square and opened on the side that faces the Anhangabaú Valley, it offers a landscape of
the Valley, of the Municipal Theater and to the eastern side, of the new center of the town. The Eastern view is also attractive:
the Church of Santo Antônio, the building of the Othon Palace Hotel and nearly all the eastern side of the Square between the
São Bento and Libero Badaró streets; also the Lutetia construction could be seen, a design made up by Ramos de Azevedo and
built in 1923. The remaining view from this side is focused on a building of 1924 designed by Siciliano & Silva Engineers and
Builders. The new Tea Viaduct was inaugurated in 1936 and included the Prestes Maia Gallery, a set of underground passages
linking the two sides of the Anhangabaú. One of its entrances was located in the Square. [YN]
A15 IGREJA DE SANTO ANTÔNIO The church of Santo Antonio is considered as one of the oldest churches of the city. The
opinion is that it was built before 1592. It first emerged as a hermitage built by anonymous worshippers. Later it underwent
reforms and interventions. It is an important historical witness of the centuries that have gone by. The restoration works started
in 2005 recuperated the baroque features of one of its lateral altars as well as the 1600’s paintings of the ceiling of the chancel.
The construction blends rammed adobe and brick masonry. [YN]
A16 VIADUTO DO CHÁ The Tea Viaduct paved the way to the growth of the new center of the town. Located at the western
border of the Anhangabaú Valley, the new viaduct was inaugurated in 1938. The design followed an art-nouveau conception
and was built in reinforced concrete. It is twice the width of the old one, demolished in the same year, and has a central
pavement for cars and sidewalks for people. From a building point of view, the Tea Viaduct is the first work in the city that dealt
artistically with reinforced concrete. This means that the coating of its surface was treated as if it were a skin, as a stone work,
thus simulating an aspect of natural stone. The construction of the Viaduct included the Prestes Maia Gallery and a set of steps
and several exits to both sides of the Valley. [YN]
A17 EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA In 1920 the architect Christiano Stockler das Neves finished the design of the Park of the
Anhangabaú Valley and convinced the business owner Sampaio Moreira to build a residential building that would complete
the view of the monumental set of the Valley. The design was approved after the promulgation of a special law that extended
its purpose to previous dates allowing the construction of higher buildings suggested to be built as a replacement for the low
edifications of the 18th and 19th centuries. In 1924 the building was ready, with its eclectic characteristics and 14 floors. It won
the prestige of being the largest building in São Paulo, with its height of 50 meters. It is practically intact, a rare situation in a city
used to demolish its past and it is still has at its side the Mercearia Godinho. [YN]
A18 EDIFÍCIO DO BANCO DE SÃO PAULO The headquarters of the old São Paulo Bank was listed in 1973 and is the more
representative of the sophisticated art-déco constructions of the “paulista” architecture. With 13,000 m2 distributed in two
underground floors, ground floor and 15 floors upwards, the design maintained the image of solidity, trustworthiness and safety
associated to banking buildings of the time. The artistic quality of the construction details and of the ornaments give the building
a special place among the better elaborated works of the city and also of the country. Its metallic components made with artistic
old sawing techniques in wrought iron and cast bronze are among the better made in town. Its floors are in marble, granite and
Venetian mosaic; it also has coatingsmade of different materials, artistic stain-glasses, lighting fixtures in bronze and alabaster,
sculptures and other ornaments. [YN]
A19 EDIFÍCIO DO LONDON & RIVER PLATE BANK Built in reinforced concrete and masonry, the building was inaugurated in
1912. The Bank, that does not exist any longer, has façades that blends elements of several different schools, and styles. It also
makes reference to different architectonic models and trends. The ornamental details in the shape of arches and of the frames
and casements refer to English constructions making allusion to the origin of the institution for which it was built. The work is an
important document of the occupation of this part of the center, characterized by buildings dedicated to financial activities that
were extended until the 70’ s, when many of them were transferred to the modern buildings of Avenida Paulista. [YN]
A20 EDIFÍCIO DO BANCO PAULISTA DO COMÉRCIO The Paulista building was designed by Rino Levi and is located in the corner
of the Ladeira Porto Geral, exactly at the inflection place of the Boa Vista Street. The legislation at the time it was built defined a
maximum height based on the level of the terrain and the width of the street. This explains the volumetric composition of the Paulista
building: a higher block determined by the width of the Boa Vista Street extends itself for 20 meters along the slope. At this point,
the height of the block in the alignment falls brusquely so that the edification is concluded by a series of 5 scaled floors. [YN]
A21 CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL Built in 1901 in the area of the financial nucleus, the building was acquired by the
Banco do Brasil in 1923. The institution carried out adaptations that allowed it to become the first bank branch in town. The
building, in art nouveau style, has an architecture and implantation inspired in the French models. In the inner space, the turret
corresponds to the bare open space that forms the hall; surrounding it there are corridors with guardrails in cast iron through which
the circulation is made in the three floors of the building. Stairs with decorated handrails enable the horizontal circulation between
the turret and the under-soil where the safe room is located. The external and internal ornaments include a stain glass and it has a
design and highly sophisticated finishing. Since 2001 the Cultural Center Banco do Brasil is installed in this building. [YN]
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A22 EDIFÍCIO GUINLE & CIA. In the early 20’s when the rhythm of industrialization gained momentum the view of the city of
São Paulo was formed by masonry buildings, most of which had up to three floors. This is the reason why in 1912 an application
gave way to a debate among the members of the City Hall Council for Construction Work. After careful analysis and studies, the
design for an eight floor building was approved. Built to be the “paulista” headquarters of Guinle and C., company charged with
the edification of the Santos Port, the construction has a sober style façade with art nouveau details and sophisticated finishing.
Columns separate the windows, which have castiron railings. [YN]
A23 EDIFÍCIO TRIÂNGULO The design was developed by the Oscar Niemeyer’ s São Paulo’s architecture firm and was coordinated
by Carlos Lemos. The volume of the main part of the building of the Triângulo building has 50 meters and the ensuing floors
recede so as to comply with the restrictions of the municipal regulations, the Code Arthur Saboya, which required recessions for
buildings that we realigned to the terrain beginning at a specific height determined by the width of the street. A characteristic
of the modern constructions of this period is the inclusion of panels so as to stress the esthetical convergences between fine
arts and architecture. In this building there is a mosaic made with tablets that represent several professional activities. The panel
extends from the external façade that accompanies the visitor through the entrance hall and stairs that lead to the lifts. [YN]
A24 EDIFÍCIO CASA VITALLE The edification of 1910 has three richly decorated façades that express a mixture of renaissance
style, baroque and neoclassical schools, where sculptures catch the eye. The house became known as the “Musical Corner of
São Paulo” due to its occupation. Casa Bevilacqua, specialized in selling pianos; the headquarters of the PRB radio, Rádio Record
de São Paulo which were visited by great Brazilian composers and singers; and the Editora Irmãos Vitalle, where the inhabitants
could acquire all kinds of musical instruments, books and music sheets. This store survived until 2009. [YN]
A25 EDIFÍCIO CASA DAS ARCADAS Inaugurated in 1929, the design is in eclectic style. From the ground floor, where the stores
are located, until the second floor, the façade is marked by a succession of very decorative arches and also was the reason for the
name of the house. Cast iron pieces, columns and chancels with ornaments in masonry are typical of this construction. [YN]
A26 EDIFÍCIO RIACHUELO The edification, in concrete and bricks masonry, has ten floors and was concluded in 1928. In eclectic
style with influence of the Chicago architectonic school, the building was installed on the terrain with great talent exploring
in depth the corner in which it is located with. Columns and several decorative elements in masonry stress the monumental
quality of the construction. The windows, in arches as well as in straight lines, with chest rail in cast iron distribute the façade
in a balanced way. [YN]
A27 IGREJA DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE The first indication of the existence of the Fraternity of Nossa Senhora da Boa
Morte (Our Lady of Good Death) integrated by black men, both free and slaves, was from 1724, when it was still located in the
Carmo Convent. In 1810, the Fraternity inaugurated its own church made up with rammed earth (adobe) and built in a terrain
acquired by the Fraternity itself. It was located in the actual Carmo Street. With a modest interior area, it has three masonry
naves; the chancel has tribunes and altar with the image of the patroness; the carvings are painted in white and gold and have
rococo and neo-classical characteristics. Among the images the one from Bom Jesus calls the eye, sculpted in wood; the image
came from the church of the Colégio de Jesuítas. [YN]
A28 CASA DA BÓIA This construction is located in the Florêncio de Abreu Street, the main link between downtown São Paulo
and the Northern area until the late 19th and early 20th century. At the time the street became an important commercial center
specialized in selling tools and hardware. The construction of the Boia House is still located where it was erected in 1909. The
construction has a functional architecture and the owner lived in the second floor; in the first floor the store has an eclectic style
and is richly ornamented with arabesques and mythological images; its façade is covered by craftsmanship pieces of cast iron in
art-nouveau style. Until now the Florêncio de Abreu Street conserves a set of real estate buildings that represent the eclectic style,
with a strong neo-classical flavor. [YN]

ÁREA B				

PARQUE D. PEDRO II

Located in the Valley of the Tamanduateí River, the D. Pedro II Park was located in one of the natural limits of the hill where the
city was founded. In the 19th Century, the landfill of Carmo, today known as Rangel Pestana Avenue, linked the central hill to
the path that led to Rio de Janeiro, passing through the Penha region. In 1916, with the conclusion of the sanitary works and of
the drains and pipes (canalization) of Rio in 1918, the French-Swiss architect Francisque Couchet suggested a new design for an
urban park in the lowlands. It was inaugurated in 1922 and used to link Brás to the center of the city. In the following decades
the implementation of many works carried out to ease the traffic flow ended up isolating it from the urban fabric. [YN]
B1 MERCADO MUNICIPAL Designed in an eclectic style using the most modern concepts of hygiene and functional organization
available in the early 20th Century for supplying centers, the Municipal Market started its activities in 1924 and interrupted
its work in 1933. The edification is monumental. Its conception is symmetric, horizontal and consists of two joint blocks. The
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structure is made of reinforced concrete and its outer walls were built in masonry. The structure is supported by a system of
classic columns. Its natural illumination is made by metallic vents. It has colored stained-glasses inserted under the arches of the
doors representing scenes of the “paulista” agriculture. The city growth generated the need for a new supplying center that was
constructed and is approximately 17 times the size of the former Market. It is located in the weastern region of the city. Several
regional supplying centers were also built. The Municipal Market still supplies nourishment but today it is also a meeting place
for the inhabitants. [YN]

B2 PALÁCIO DAS INDÚSTRIAS Designed by Domiziano Rossi, this is an eclectic building of Florentine influence and was built to
house agricultural and cattle exhibitions as well as events related to these activities. It was officially inaugurated in 1924 and has
a huge scale when compared to the buildings constructed at the time. Its tower with a belvedere above it drew the attention to
a view marked by the roofs that existed in that area of the city. Its façades are full of allegorical sculptures made in stone or cast
iron created by the Liceu de Artes e Ofícios. From 1940 the Industries Palace started being used by successive public departments.
It has been the headquarters of the State Congress from 1947 to 1968 and of the City Hall from 1991 to 2004. [YN]
B3 | B4 COMPLEXO DO GASÔMETRO: CASA DAS RETORTAS E BALÕES In 1872 the San Paulo Gaz Company installed this
factory to produce combustible gas to be used in public illumination. In 1896 it also started to provide gas to industries and
residences; it also used to store and distribute this utility. The set followed the esthetics of English industry: masonry and
ornaments made in brick and an abundant use of iron and glass so as to create airy and well illuminated spaces. [YN]

ÁREA C				

VALE DO ANHANGABAÚ

The Anhangabaú Valley reflects many of the social and urban transformations the city of São Paulo went through. This
fact highlights it as one of the more important symbolic examples in the city. For a long time it has been, together with the
Tamanduateí Valley, the natural border of the hill where the city emerged. With the creation of the railway, in 1867, the
landscape of the city suffered a radical transformation. In 1919 the Valley was integrated into an ample project of improvements
that included an urban beautifying that followed the Parisian patterns. [YN]
OBRA ESCULTÓRICA GIUSEPPE VERDI This group of bronze and granite sculptures, created by Amadeo Zani in 1921, has been
on the stairway leading up to Rua Libero Badaro since 1948. It was commissioned by the Pro-Verdi Monument Committee, of
the Italian community in São Paulo.
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OBRA ESCULTÓRICA DRUSA This sculpture, by Denise Milan, was unveiled in 1992. It is made of cement, granite and painted
steel and consists of three parts that stand at the center of a reflecting pool. Two of these parts are in the form of rock crystals and
the third represents crystal molecules encrusted in a geode. [TH]
C1 COMPLEXO DO GASÔMETRO: CASA DAS RETORTAS E BALÕES The headquarters building of the Mail and Telegraphs was
concluded in 1922. It is a monumental construction that was included among other projects to increase the beauty, modernity
and cosmopolitism of the city. This effort took place between 1910 and 1920 and focused the area of the Anhangabaú Valley.
The three-story neo-renaissance building, with its ground-floor and basement shows typical details: a plat band with a banister
with intercalated and decorated frontispieces. In the center of the main façade there is a clock with two feminine figures
alongside. [YN]
C2 EDIFÍCIO CBI-ESPLANADA Erected in a detached position on the Anhangabaú Valley, the CBI-Esplanada building was
designed by the end of the 30’s. It is still impressive today with its amazing bearing and modern lines which inaugurated a
new pattern when compared to the style used in the area at the time. Its construction only ended in 1951. The most updated
resources of the time were used to build it, especially in the calculation of the reinforced concrete used in the structure and in
the gridirons of the façades. [YN]
C3 PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO The area that belonged to the Itapetininga Baron in the second half of the 19th Century, in the
west slope of the Valley was known at the time as “Morro do Chá” (Tea Hill). In 1892 the inauguration of the first Tea Viaduct
as well as the construction of the Municipal Theater in 1911, accelerated the urbanization of the area. The interventions on the
slope of the Anhangabaú Valley led to the creation of a garden that was called Ramos de Azevedo Square. Grand constructions
started to be built as the Esplanada Hotel, the Glória Building, the Guatapará Gallery in the Barão de Itapetininga Street, which
was then the main street to go walking. Installed in 1939 in a modern art déco building, the traditional Mappin department
store that was placed across the Municipal Theater transformed the area. During decades it was considered as the most elegant
region of the city. [YN]
OBRA ESCULTÓRICA MONUMENTO A CARLOS GOMES In 1922, as part of the commemorations of the Centenary of Brazilian
Independence, a set of statues was unveiled on the Esplanade of the Municipal Theater in São Paulo. The work was created by
Luiz Brizzollara and presented to the city by the Italian community.
The monument consists of allegorical and historical figures from the most important operas by the 19th-century Brazilian
musician and composer Carlos Gomes. He himself is depicted by the bronze statue at the top of the monument, flanked by
musical and poetic figures. Below, at the center of the fountain, is a group known as Gloria, consisting of a female figure,
Republica, over the celestial sphere, pulled through the sky by three flying horses.
At mid-level on the staircases are statues of Lo Schiavo, and Mary Tudor and at the lowest level are Fosca and Condor. A legend
grew up around the statue of Condor, which has it that anyone who touches one of his fingers will have luck. Gomes’s operas
Salvator Rosa and O Guarany are depicted at the front of the fountain.
The two sculptural groups at the opposite extremes of the set are entitled Italia and Estados Unidos do Brasil (United States of
Brazil). In 1957 the group was renamed Fonte dos Desejos (The Wishing Pool). [TH]
C4 TEATRO MUNICIPAL Eclectic, the building has a classical renaissance profile that blends with baroque aspects. The sculptures
in relief at the frontispiece and in the attic represent dance, music, singing and poetry. Masks and medallions with the names of
the great composers skirt the lateral and back façades. The inner decoration has paintings of classical inspiration and sculptures
in marble and bronze. Its construction started in 1903 and was finished in 1911 and its purpose was to meet the desire of
achieving a cosmopolitan way of life. The major part of the material used came from Europe. Some of the staining glasses that
complete the decoration of the façades came from Stuttgart. The Semana de 22 (The Week of 1922), during which intellectual
and artists focused on the contemporary artistic vocabulary was one of the great events that took place there. [YN]
C5 EDIFÍCIO ALEXANDRE MACKENZIE This building is one of the rare Brazilian examples of eclectic North-American architecture.
With a neo-classical profile, the construction has a façade with columns and its inner spaces are coated with handcrafts done by
the Liceu de Artes e Ofícios. It was built to be the headquarters of the Canadian company, the São Paulo Tramway Light and Power
Company concessionary of the services of power and public transport in São Paulo. A monumental construction, with its frontal
façade facing the Formosa Street, the Chá Viaduct and Xavier de Toledo Street, it forms an ensemble with the other buildings that
surround the Ramos de Azevedo Square. Its first phase was concluded in 1929 and the second one between 1939 and 1941. [YN]
C6 LARGO DA MEMÓRIA This square and the ramp called Memória (Memory) could be found, until the middle of the 19th
century, in a convergence of streets. They played the role of entrance to the urban nucleus. In 1814 an obelisk and a fountain
were erected in the square; the fountain was used as a drinking trough for the animals that arrived and departed from the city.
When the São Paulo Railway company was inaugurated, in 1867, the “entrance” to the city was transferred to the Estação
da Luz (Lightning Station). Between 1872 and 1875 the fountain was demolished. To commemorate the Centenary of the
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Independence in 1922 a portico was installed in the Memory square. It had a panel made of glazed tiles and a new fountain
was erected as well as a stairway in neo-colonial style thus transforming all the square in a monument to the old obelisk which
detaches itself from the ensemble. [YN]

ÁREA D				

AVENIDA SÃO JOÃO

In colonial times Avenida São João (St. John Avenue) served as a corridor connecting the original village on the hill to the lower,
western, side of town, across the creek. The avenue began at the top of Acu Hill, which today is Praça Antonio Prado, the
Portuguese word praça meaning a square. On this square stands the Altino Arantes Building, a veritable architectural monument.
The widening of Avenida São João in the early 20th century spurred on the construction of a great number of eclectic buildings,
such as the Central Post Office. In the 1930s and ‘40s this side of downtown, known as New Downtown (Centro Novo), became
an important center for trade and entertainment. Many large movie theaters, for example, as well as centers for leisure and
tourism, were built on Avenida São João and Avenida Ipiranga, which crosses it. [TH]
D1 EDIFÍCIO ALTINO ARANTES This imposing 35-story building was inspired on the art deco Empire State Building in New York.
Work was finished in 1946 and for many years it housed the headquarters of the São Paulo State Bank. The terrace at the top of
the building provides a panoramic view of the city for as far as 40 km. Since the late 1940s, its privileged location has contributed
to its being the most imposing building in the modern São Paulo metropolitan area. [TH]
D2 EDIFÍCIO MARTINELLI In the early 20th century much of São Paulo’s population consisted of immigrants, most of them
from Italy. One of these immigrants was Giuseppe Martinelli, and he decided to invest in real-estate, which had been in rapid
expansion since the 19th century. He was the power behind the construction of the Martinelli Building, which, for several
decades, was the tallest building not only in São Paulo, but in all of South America. From the top of the building visitors get a
beautiful panoramic view of the city, especially toward the west. [TH]
D3 EDIFÍCIO DO CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL DE SÃO PAULO Built in 1895/98, this building was purchased in
1906 by the São Paulo Dramatic and Musical Conservatory. The Corinthian columns on the neoclassical facade are of special
note. Inside features include the murals, square drawings and wooden ceiling beams similar to those found in Italian Renaissance
palaces. It also contains plaster ornaments that reproduce Ionic pillars. The building was expropriated in 2006 and is now (2012)
being remodeled. Plans are for it to be used for chamber music presentations, under the auspices of the Municipal Theater. [TH]
D4 | D5 EDIFÍCIOS DOS HOTEIS CENTRAL E HOTEL BRITÂNIA Hotel Central was built in 1916. Its owner, the plantation owner
Antonio de Padua Salles, intended it as an investment with the purpose of obtaining profit through rentals. In 1918 a large part
of the hotel building was rented to the owner of a boarding house, who set up Central Hotel and Boarding House in 1938, which
remained open and in operation until 2007. This hotel and its next-door neighbor, Hotel Britânia, erected in 1918, comprised a
complex that stood out from the surrounding buildings and addressed the growing demand for living space that began with the
implementation of the railway in 1867. [TH]
D6 IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS The first Catholic Brotherhoods of Our Lady of the Rosary
in Brazil date from the 16th century. In São Paulo a branch was founded in 1711 with the name of the Brotherhood of Our
Lady of the Rosary of Black Men. Their first church was erected on Antonio Prado Square and financed by donations from the
members. Construction was concluded in approximately 1737 and the church operated regularly there for almost 200 years.
Between 1904 and 1906 a new, neo-Romanic, church was constructed on Paissandu Square, the brotherhood moved to it, and
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the old church was demolished in 1911. This more recent church still stands today as an important house of worship at this major
intersection in downtown São Paulo. Its interior is decorated with paintings, engravings, and images of the earlier church and
the members of the brotherhood still hold their meetings in the basement. [TH]
OBRA ESCULTÓRICA MÃE PRETA In 1955 the sculpture by Julio Guerra known as Black Mother (Mãe Preta) was placed on
Largo Paissandu, a very important historical landmark for the Afro-Brazilian Community. The statue is made of bronze, and
stands on a granite pedestal, having been erected in honor of black wet nurses, so important in Brazilian family history. [TH]

ÁREA E					

REPÚBLICA

Until the late 19th century it was still difficult to cross over to the western side of the gully, known as Vale do Anhangabau, and
the creek that runs near the first settlements in São Paulo. That side of town still consisted basically of farm land along the road
leading northward to Jundiai and beyond. The area was subdivided into new districts during the 1890s, including Vila Buarque
and Higienopolis. The construction of the first “Tea Bridge” (Viaduto do Cha), in 1892, was a major step in extending the city
toward what is now Avenida Paulista. Closer to Anhangabau the subdivision of other farms gave rise to what was later called
New Downtown, with Praça da Republica as its focal point. This area greq rapidly, especially after the Municipal Theater was
inaugurated, and it became a popular area for casual recreation. In the 1930s and 1940s the area became the quintessence of
the new and modern São Paulo, characterized by American cultural standards. [TH]
PRAÇA DA REPÚBLICA Located to the west of Old Downtown, Praça da Republica (Republic Square) has been the central
point of New Downtown since the late 19th century. The square has long been one of the spaces occasionally occupied for
popular and political rallies, even to the present day. Despite the opening of the Normal School in 1894, at the southern tip of
the square, thrust ahead by the urbanization of the area, only in the early 20th century did the square become a park with its
many trees, ponds and a bandstand. The occupation of the land near what is now Avenida Vieira de Carvalho, the aligning of
some older streets and the opening up of new ones brought about numerous changes. In 1932, four students protesting against
the Vargas dictatorship were shot to death on the corner of Praça da Republica with Rua Barão de Itapetininga. This incident,
which occurred in front of the headquarters of the pro-government São Paulo Popular Party, was the spark that ignited the
Constitutionalist Revolution. Since the late the 1930s the construction of apartment buildings in diversified styles around the
square has accentuated the “European air” of this part of downtown. [TH]
E1 EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CAETANO DE CAMPOS Caetano de Campos High School, which began operating in
1894, represents the emphasis given to public elementary education during the first period of the Republic, when schools were
defined as places for the education and formation of citizens. From this perspective, teacher training was given top priority. The
design of this building harmonized formal elements of classical language and the rational composition of space. [TH]
E2 EDIFÍCIO ESTHER The designers of the Esther Building were selected in a competition held in the 1930s by Paulo de Almeida
Nogueira, owner of the Esther Sugar Mill. The company had been founded in 1938 and Mr. Nogueira wanted to build its new
headquarters downtown. This move was an indication of his advanced administrative stance and, as a member of the São Paulo
elite, he intended to bring to São Paulo the dynamic nature of American cities. The design for this very large building, based
on rationalist principles, included a reinforced concrete structure, a garden-roof and a ground floor on stilts. Besides the Esther
Company’s offices, the building included spaces to be rented as apartments, businesses and services. Opened in 1938, it soon
became one of the most important edifications in New Downtown, which, at the time, was the central area for modern urban
standards in São Paulo. [TH]
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AVENIDA IPIRANGA A municipal law enacted in 1940 determined that Avenida Ipiranga, opened in 1865, should be extended
up to Rua da Consolação (Ipiranga is a Tupi-Guarani word meaning “red river”). At the same time, construction patterns began
to be implemented that favored an unprecedented verticalization of the city. The structuring of streets and avenues was the main
point in the Plan of Avenues organized by Mayor Prestes Maia in 1930. It affected Avenidas São Luiz, São João and others and set
the pace for the desired model in the new urbanistic configuration of the city. In fact, the corner of São João and Ipiranga is one
of the most important historical spots in downtown São Paulo. This spurt of growth meant a concentration of hotels, restaurants,
movie theaters and other spaces in the area that ended up being nicknamed Cineland. In the 1940s and ‘50s it was the image of
the city’s progress and a symbol of the transition from a European to an American style of urban life. [TH]
E3 CINE IPIRANGA E HOTEL EXCELSIOR This single construction has two adjoining sections. The first was constructed along
the sidewalk and aligned with Avenida Ipiranga, and is about 39 meters long with minimum height in compliance with a law of
1940 that regulated the buildings on this avenue. The second section complies with the “minimum set back required in relation
to the sidewalk.” The architect who designed the Excelsior Building, Rino Levi, found an innovative solution to the plan by
including a movie theater with 1936 seats. By building the auditorium well above street level, the entire lower floor was freed for
the entrance hall, box offices and lobby of the theater, plus the sophisticated area that provides separate entrances and exits on
both the balcony level and the main floor. After the 1930s the area around the intersection of Avenidas São João and Ipiranga,
known as “Cineland”, was home to most of the city’s movie theaters, but also included a great many fashionable stores, shops
and restaurants. One of the most popular movie theaters was Cine Ipiranga, which operated on street level as part of the 21floor building it shared with Hotel Excelsior. The building was erected in 1943 and for many decades stood out for its modern
design and monumental features. [TH]
E4 EDIFÍCIO ITÁLIA The construction of the Italia Building was the initiative of the Circolo Italiano de San Paolo (as the Italians
spelled the name of the city), which had its headquarters on the spot where the entire building stands today. The design was
chosen in 1953 as the result of an international competition. The plans for a 45-floor structure, however, meant going beyond
the height allowed by the municipal building code of the period. The maintenance of its monumental structure called for
innovative solutions, including the need to adapt the building to the unusual shape of the lot. Today the top floor is occupied by
a restaurant and gives visitors a magnificent view of the city. The terrace outside the restaurant is surrounded by an iron fence
and glass curtains, based on the design by Paulo Mendes da Rocha. Terraço Italia is definitely one of the outstanding points in
the city and a reminder of the important contributions of its Italian immigrants. [TH]
E5 EDIFÍCIO COPAN The Copan Building, towering 115 meters above the street, is the tallest reinforced concrete structure in
Brazil, with 120,000 m2 of constructed area. This enormous S-shaped structure was designed by the architect Oscar Niemeyer
upon order by the Pan-American Hotel and Tourism Company, which gave rise to the building’s anagram name, COPAN.
Construction was interrupted several times due to financial problems, and work was finally finished in 1966. The facade consists
of horizontal sections of reinforced concrete lined with small tiles, forming a gigantic sun window that gives the building an air
of lightness and movement. [TH]
E6 EDIFÍCIO DO SÃO PAULO HILTON HOTEL Opened in 1971, this was the first international luxury hotel to be erected in São
Paulo. Its cylindrical core, with 22 floors lined in marble and glass, is supported on a base of ten floors, which occupies the entire
plot of land. In 2004 the Hilton Chain closed the hotel and built another in the more recent Berrini Region, which has become
the city’s most important financial operations area. Today the old hotel is now used as an administrative building for São Paulo’s
court system. Its facade and the yard on the tenth floor, designed by urban planner Burle Marx, well preserved in the remodeling
process, as were the panels located in the entrance hall and the large meeting rooms on the second level, all executed by the
Uruguayan artist Carlos Paéz Vilaró. [TH]
AVENIDA SÃO LUIS E PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR Rua São Luís (St. Louis Street), now known as Avenida São Luís,
was lined with imposing residential mansions until the 1920s, but by 1940 it had changed radically, and was yet to see further
transformations. It was broadened according to the Plan of Avenues, which had been implemented in order to reorganize the
downtown streets. The verticalization of downtown, which began soon after the end of World War II, vitalized New Downtown.
The most important of the residential buildings in the region were constructed in the 1950s, including the Louvre Building and the
Conde Silvio Penteado Building. In 1959 the Conjunto Metropolitano, popularly known as Galeria Metrópole, became one of the
magnets on Avenida São Luís. The building was designed for multiple uses and included an office tower and, at street level, shops,
restaurants, passageways for pedestrians, broad gardens and a large movie theater, which is no longer in operation. The nearby
Praça Dom José Gaspar is the only remaining open space in this area, which, not so long ago, was a rather simple farm. [TH]
E7 BIBLIOTECA MUNICIPAL MÁRIO DE ANDRADE In January 1942, São Paulo’s Mayor Francisco Prestes Maia opened the central
branch of the São Paulo Municipal Library on Praça Dom José Gaspar. Internally, of special interest is the monumental stairway located
in the large central circular area. It is 17 meters high and much of it is in fine marble. From the outside, the building catches the eye
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of passers-by for its unique architectural composition and privileged location. Not surprisingly, the shelves of books are the building’s
outstanding feature. These sections are easily visible through the open area on the side facing Praça Dom José Gaspar. [TH]
OBRA ESCULTÓRICA CAMÕES The statue of the Portuguese poet Luís Vaz de Camões, sculptured by José Cucé, was donated
to the city by the Casa de Portugal, an association that represents the Portuguese community in São Paulo. The statue has been
in its original location in front of the Mário de Andrade Municipal Library since 1942.
OBRA ESCULTÓRICA CERVANTES The statue of the Spanish writer Miguel de Cervantes was awarded to the City of São Paulo
by the local Hispanic-American Dramatic Association on the occasion of the fourth centenary of his death. Many members of the
Spanish community who live here also contributed.
OBRA ESCULTÓRICA DANTE The famous Brazilian sculptor Bruno Giorgi is best known for his stylized marble sculptures, and it
was he who executed the statue of the Italian writer Dante Alighieri that now stands in front of the Mário de Andrade Library. In
elongated and elegant shapes the statue depicts the poet in a standing position and wearing a medieval-styled tunic. His right
hand is raised and he holds a book in the left.
E8 EDIFÍCIO DO INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL - IAB/SP In 1947 a group of architects involved in modern architecture
won a competition process held for the construction of the headquarters of the São Paulo Branch of the Institute of Architects
of Brazil (IAB). Construction ended in 1950. Besides its architectural importance, the building holds unique works of art, such as
the mural by Antonio Bandeira in the entrance hall, the mural and construction by Ubirajara Ribeiro, located in the cafe, and a
mobile by Calder entitled The Black Widow, at the center of the high-wall under the mezzanine. [TH]
E9 IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA German immigrants first began moving to São Paulo in the 1820s. The official presence of
the Lutheran Church began with the founding of the Evangelische Gemeinde, in 1871. The German Protestant Community in São
Paulo soon became one of the most active German institutions in São Paulo. The cornerstone of the central church was laid in 1908.
It is neo-Gothic in style and has stained-glass windows that portray scenes from the Gospel, executed by Casa Conrado, under the
direction of Conrado Sorgenicht. In 1991 the Church changed its official name to Martin Luther Lutheran Church. [TH]

ÁREA F			

DA LUZ AOS CAMPOS ELÍSEOS

The district known as Luz, meaning Light, grew up around the Road to Guaré, corresponding to present-day Avenida Tiradentes
and Rua Florêncio de Abreu. Broad tracts of land made possible the construction of spaces such as Botanical Garden and Luz Park
(Jardim da Luz). In the 1930s Avenida Tiradentes was extended north to the Santana district, thus completing the north-south
route through the city. The Campos Eliseos district was the result of real-estate investments made in 1878 expanding from the
Mauá Farm. Streets with 90-degree intersections were planned and the area was subdivided into varying-sized lots where simple
houses were constructed side-by-side with large mansions. [TH]
OBRA ESCULTÓRICA MONUMENTO A DUQUE DE CAXIAS This bronze statue stands on a pedestal of smooth gray Maua
granite, with finishing in fine a picola, and depicts Caxias, a nineteenth-century general who is considered one of the major
statesmen and generals in Brazilian history. Victor Brecheret, the winner of the international competition to design and execute a
monument in honor of this Brazilian figure, worked with classical ideas that resulted in a military equestrian statue. [TH]
F1 ESTAÇÃO DA LUZ The entrance to this huge station is lined with ornamented marquees and facades. Four large towers stand
at the extremities, and in the center are an entrance from the street and a clock tower approximately 50 meters tall. The platform
is sustained by a structure of precast iron arches that, like other pieces in the station, were made in production lines at British
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foundries. The station was seriously damaged by fire in 1946 and re-inaugurated in 1950, and since 2006 it has been one of
the major crosspoint stations in the São Paulo subway system. Also since 2006 the Portuguese Language Museum has occupied
areas that had formerly been offices of the station. [TH]
F2 PARQUE JARDIM DA LUZ In the late 18th century the São Paulo City Council decided to reserve a portion of the land in what
is now the Luz District of São Paulo for the implementation of large public spaces such as the Botanical Gardens, which was the
precursor of the present-day Luz Park. Between 1872 and 1875 it became one of the city’s most popular places for leisure. In
the early 20th century the landscaping was redone, a bandstand was built and a small zoo installed. These measures reinforced
the position of the park as an area for urban recreation. Today large sculptures belonging to the Pinacoteca Art Museum can
also be seen there. [TH]
OBRA ESCULTÓRICA CONJUNTO ESCULTÓRICO DO LAGO DA CRUZ DE MALTA A pond in the form of a Maltese Cross, with
the outside corners adorned with white marble statuettes, is one of the most interesting attractions in Luz Park.
OBRA ESCULTÓRICA GIUSEPPE GARIBALDI This statue of the famous Italian patriot Giuseppe Garibaldi, sculptured by Emilio
Gallori, was placed in Luz Park in 1910. The idea was presented by a group of Italian immigrants to honor Garibaldi and, for
many years immigrants celebrated important Italian civic dates in this corner of the park. [TH]
F3 PINACOTECA DO ESTADO The Lyceum of Arts and Trades, founded in 1882 and directed by the architect Ramos de Azevedo
between 1895 and 1924, trained countless craftsmen to work in local factories and civil construction. In 1905 many objects
made at the school were acquired for private homes and public buildings. In 1896, on a piece of land near Luz Park, the school
began the construction of its own installations. The result is a building of monumental proportions and neo-Renaissance lines
on three levels surrounding a central courtyard. In 1905 it became home to the State Art Museum (also known as Pinacoteca do
Estado) and, until the 1980s, the School of Fine Arts. Today the Art Museum occupies the entire building. [TH]
F4 IGREJA DE SÃO CRISTÓVÃO E SEMINÁRIO EPISCOPAL Implemented near the Luz Convent and the City Jail, this large
two-story building was opened in 1856. A mixed construction process was employed, namely, rammed earth, and wattle and
daub techniques, plus laid bricks. On the occasion of the 50th anniversary of the institution, the facades of the building were
renovated. This process meant the introduction of neoclassical style, including railings and triangular pediments, as well as
changes in the chapel. The Church of St. Christopher, the patron saint of drivers, is nearby. [TH]
F5 VILA DOS INGLESES The Vila dos Ingleses, with its 28 two-story houses, was built between 1915-1919 as a residential area for
British engineers and other professionals involved in the works of the railway being implemented in the State of São Paulo, to keep
up with the growth of the coffee industry. The architectural style of the buildings closely resembles that of constructions built in the
suburbs of London at the time, reminiscent of aspects of Isabelian and Victorian styles, mixed with elements of Brazilian colonial
structures. After 1930, with the decline in the presence of British technicians, local middle-class families moved into the villa and
remained there until after World War II. Later it was gradually occupied by intellectuals, liberal professionals and artists. [TH]
F6 VILA ECONOMIZADORA In the late 19th century the problem of housing for the urban working class became the object of
considerable concern to public authorities and private enterprise. Economic Villa (Vila Economizadora) was a housing project sponsored
by the São Paulo Mutual Economizing Society, a pension fund. This undertaking built for working-class and middle-class families is
comprised of 134 units, including houses and stores, and most of its original inhabitants were immigrant workers. In 1935 the villa was
bought by João Ugliengo, then president of the Santista Mill, and it continued to be rented to middle- and working-class tenants. [TH]
F7 QUARTEL DA LUZ This brick building was modeled on others with similar functions erected in the past, with embrasures,
battlements and watchmen’s turrets, elements that give the building the air of a medieval fort. The electricity generating plant,
on Rua João Teodoro, was operated by batteries, and supplied electric power to the region. The chimney still bears the marks of
cannonballs shot at the fort, which, during the Revolution of 1924, was being defended by revolutionary troops. These troops were
soon to become the Prestes Column that marched through the interior of the country urging for political and social reform. [TH]
F8 MOSTEIRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA LUZ The history of Mosteiro da Luz began in 1603, when, in an area
then known as Guaré, on the road heading north from the nearby village of São Paulo, a small chapel was erected and dedicated
to Our Lady of Light (Nossa Senhora da Luz). In a few years this name was taken on by the entire surrounding district. In 1774
the Convent of Our Lady of Conception of the Light of Divine Providence was founded. Some years later, remodeling and
reconstruction gave the convent a neoclassical appearance. Also known as Luz Monastery, it still belongs to the Conceptionist
Nuns and continues as a place of recollection for the religious who live in the cloister part of the buildings. One of the wings
houses the Museum of Sacred Art, with its collection of baroque art. [TH]
F9 PORTAL DE PEDRA With the military coup of 1964, the Tiradentes Penitentiary became a symbol of resistance against the
dictatorial regime in Brazil. The penitentiary was eventually razed to make room for the city’s metro system in 1972. Besides
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common inmates, this institution was occupied by political prisoners, both men and women. In the process, political militants,
especially former inmates, demanded the preservation of part of the political memory of the “leaden years.” In consequence, the
arched stone gateway still stands as recognition of this and other struggles carried out at diverse moments in Brazilian history. [TH]
F10 EDIFÍCIOS DA ESCOLA POLITÉCNICA The buildings that comprise the Polytechnic School are divided into five main units,
with others surrounding the central courtyard facing Praça Coronel Fernando Prestes. The area was occupied by the Polytechnic
school in 1894 and the school remained there until it was moved to the Campus of the University of São Paulo in the 1960s.
Currently the Ramos de Azevedo Building and the former hydro-mechanical laboratory are occupied by the Historical Archive of
São Paulo. The remaining sections are occupied by the Paula Souza Center, an agency of the State of São Paulo that manages
the state’s technical schools and colleges. [TH]
F11 COLÉGIO SANTA INÊS The new building of this complex, called Colégio Santa Inês, was designed in 1905 and construction
began in 1907; it can be considered one of the first art nouveau school buildings in São Paulo. It fills the basic functions of
all Salesian installations, which traditionally consist of a chapel, classrooms, an auditorium, and a schoolyard, all aimed at the
religious, academic, technical, cultural and leisure activities essential to the “preventive system” of education created by Don
Bosco, founder of the Catholic Salesian Society. [TH]
F12 EDIFÍCIO DA FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA The Free School of Pharmacy was founded in São Paulo in 1899
and, in 1905, was moved to its new building on a large plot of land in the Bom Retiro district, which had recently been created with
the subdivision of what had formerly been the Dulley Farm. In 1932 the school took on the name of the Faculty of Pharmacy and
Dentistry. In 1962 these two courses became independent of one another and were then transferred to the Campus of the University
of São Paulo. The original building has been remodeled and expanded several times and, in 1987, it became a cultural center. [TH]
F13 EDIFÍCIO DO DESINFECTÓRIO CENTRAL With the increasing urbanization of the State of São Paulo and the rapid expansion
of its capital, the City of São Paulo, the public authorities were forced to implement and expand health and hygiene services. In
1891 the São Paulo Public Sanitation Service was set up, with several different departments, including the General Disinfection
Center, installed in a building opened in 1893. The pioneering work of this center included the disinfection of houses,
transportation of the sick to hospitals for isolation, and of bodies of those who had died from infectious/contagious diseases,
all of these measures being crucial in the fight against epidemics. In 1979 the Emilio Ribas Museum of Public Health and other
organs of the State Health Department were implemented in the building. In 2010 the Museum was transferred to the Butantan
Institute, where it is currently located. [TH]
F14 ESTAÇÃO JÚLIO PRESTES In 1875 The Sorocabana Railway Co. (this is the original and official name, in English, given by its
British owners) inaugurated its line between the town of Sorocaba and São Paulo. In the 1920s, as part of a renovation program,
the original small station of the Sorocabana Railway in São Paulo, located on Rua Mauá, was gradually replaced by another, much
larger construction. The edifice, known as the Júlio Prestes Station, began operating in 1930. This enormous brick building was
modeled on French Renaissance style, with refined final touches. In 1997 part of the administrative sector of the station was
adapted to become Sala São Paulo (São Paulo Hall), now the music hall and headquarters of the State Philharmonic Orchestra
(OSESP). The transportation section of the station, however, continues under municipal control. [TH]
F15 EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICO SOCIAL - DOPS This building was headquarters for the Department of
Political and Social Order (DOPS) from 1942 to 1983. During the Estado Novo (New State) period (1937-1945) and the period
of the Military Regime (1964-1980), this department managed the control and repression of social and political movements that
were resisting the regime. During both these periods the building also served as a prison. In 1998, with the dismemberment of
the DOPS department, the building was turned over to the State Department of Culture. It was remodeled and became part
of the Luz Cultural Complex, as an annex to the State Pinacoteca, which includes the Memorial to the Resistance, dedicated to
preserving the history of repression and resistance to dictatorial regimes since 1889. [TH]
F16 SANTUÁRIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E LICEU CORAÇÃO DE JESUS This complex is comprised of the church
and school which jointly occupy an entire city block in the Campos Eliseos district. It is considered representative of the urban
expansion heading north. The overall architecture, with classical aspects, was conceived in line with eclectic architecture. The
design of the school includes a chapel, classrooms, an auditorium, and a schoolyard, all basic functions for the religious and
educational activities of the Salesian educational method known as the preventive system. [TH]
F17 PALÁCIO DOS CAMPOS ELÍSEOS This building was constructed as a private home, but is better known for having been the seat
of government of the State of São Paulo and Governor’s Residence from 1915 to 1965. It stands in the center of its plot of land and
is surrounded by gardens. The architecture is neoclassical and the various internal areas show considerable sophistication, all with
imported material for the floors, walls and ornamentation. An important example is the dining room, in French oak, and the mirror
room, made of articles imported from Venice. It was built in the first planned neighborhood in São Paulo, which had been subdivided
in the late 19th century, and reflects the ostentation and refinement produced by the wealth from the coffee trade. [TH]
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F18 PALACETE HELVETIA Built in concrete, brick and metal elements on Rua Santa Ifigênia, this building has ornaments in floral
style, introduced by master Italian artists in São Paulo. It was constructed in the midst of apartment buildings and private homes
on the tree-lined Rua Aurora, and near shops on Rua Santa Ifigênia. Streetcars ran along Rua Santa Ifigênia, which it is still a
bustling thoroughfare, lined mainly with shops and stores today, most of which deal in electrical and electronic equipment.
The house originally belonged to the Swiss businessman Achilles Isella, owner of the Helvetia Store, specialized in construction
material imported from Europe and manufacturer of tiles and ornaments. [TH]

ÁREA G

				

BARRA FUNDA

In the second half of the 19th Century a housing development was started on an ample property that belonged to the Prado
family, then known as the Chácara do Carvalho. This allotment paved the way to the Barra Funda neighborhood. From 1892
onwards with the inauguration of the São Paulo Railway station several industries were installed in the lower area of the region
known as Barra Funda de Baixo. There also lived the major part of the immigrants, many of which were owners of department
stores, craftsmanship workshops and manufactures that were placed in the backward area of the terrains. Families of black
people went to live there; the women worked as domestics in nearby neighborhoods such as Campos Elíseos, Santa Cecília and
Perdizes. In Barra Funda de Cima, the landscape was predominantly residential. [YN]
G1 PARQUE RESIDENCIAL SAVÓIA In the period between the two Great Wars many terraced residences to be let were
constructed for the middle classes. Occupying the front or the middle of the plots of land, one-story or two-story houses in
neo-classical or other elaborated styles were constructed. The Parque Residencial de Savóia (Residential Park of Savoy) located
in Barra Funda and built in 1939 is one of the terraced houses that are representative of this period. In Florentine style, the
oriental archesdraw the attention of passers-by. It was the first building to have a turret with a belvedere on top. Thirteen houses
integrate the ensemble, distributed in 3 blocks. In the middle of the plot the inner units surround the access path that starts at
the street and runs perpendicularly to it; the street had sidewalks and beds of flowers and trees. [YN]
G2 EDIFÍCIO DA CHÁCARA DO CARVALHO Between 1893 and 1929 the Chácara do Carvalho today the headquarters of a
religious institution, was the residence of the first mayor of São Paulo, Antonio da Silva Prado. It is a three story house was built
over a basement; its style has the flavor of renaissance buildings. Its central structure juts forward; it has an upper terrace and at
its sides you can see belvederes with balustrades. A marble staircase has two lion statues alongside it and gracious arches were
built on top of the columns. At the sides and back façades there are porches posed on columns. They add to the characteristic
style of the period in which it was built: industrialization and serial production. [YN]
G3 TEATRO SÃO PEDRO Inaugurated in January, 1917, the Sao Pedro Theater was called by the press as modern and sophisticated.
Since its foundation it has presented performances with the top Brazilian theater and film artists. The various adaptations it suffered
did not destroy the architectonic characteristics of the eclectic building which has a strong neo-classical influence mixed with artnouveau elements. Modest in its proportions and located in a popular region, the São Pedro theater contributed to the diffusion of
films and made easy the access to this kind of entertainment for the people who lived in the neighborhood. [YN]

ÁREA H		

DA CONSOLAÇÃO A HIGIENÓPOLIS

The subdivision of the Consolação District began along the road that rises to the west, toward the towns of Sorocaba and Itu.
In the process, a number of different farms were taken over, mixing plots containing large buildings, with modest homes and a
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few mansions. The Higienópolis district, for example, resulted from the subdivision of a large plot acquired in 1890 by Martinho
Burchard and Victor Nothmann. It was quickly occupied by members of the rural and urban elite who were attracted by the
quality of the undertaking, characterized by broad lots and wide, tree-lined streets. [TH]

H1 SINAGOGA BETH-EL The design for this synagogue, dated 1920, took its inspiration from Byzantine edifices, with the particularity
that it has seven sides, which, according to the architect, symbolize life and the number of days in the week. The towers are in a
heptagonal format. Chosen by the Association of Friends of the Jewish Museum of São Paulo to house a new museum, the Synagogue
also contains an information center regarding Jewish culture as well as being a place for holding Jewish religious services. [TH]
H2 EDIFÍCIO DO COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO Until well into the 20th century, public education in Brazil was entirely
insufficient. The bilingual Deutsche Schule was founded in 1879 to make up for this deficiency, offering high quality education
to children of German immigrants. Due to Brazil’s position in World War II, the bilingual aspect of the school’s operation was
discontinued and its name was changed to German Middle School. In 1943 the name was again changed, this time to Viscount
of Porto Seguro High School. New installations were constructed in the Morumbi district in 1974 and the original facilities
downtown are now occupied by a public high school. [TH]
H3 INSTITUTO “SEDES SAPIENTIAE” The current facilities of the Sedes Sapientiae Institute were built in 1941, after having
functioned at Des Oiseaux High School until that date. The school had been founded in 1907 by the Canonesses of St. Augustine.
Outstanding in the building’s design are its marchise, since the curves at the points of support of the columns eliminate the need
for beams. The entrance hall interconnects the blocks and partially encompasses the patio. There is also an auditorium and, on
the upper floor, a terrace surrounded by metal tubular railings. [TH]
H4 CHÁCARA LANE Built between 1890 and 1906, the house on the former Lane Farm was the home of Presbyterian missionaries
who donated part of the area to the American School, which had been founded in 1870. The school gradually evolved into
Mackenzie Presbyterian High School, and it was the first school in São Paulo to be managed a Protestant denomination and
also the first to offer a kindergarten program. In 1944 the São Paulo city government, which was responsible for the premises
at the time, installed a children’s playground there and a storehouse for distributing foodstuffs to the needy. It was also the
headquarters of the Municipal Historical Archive and a lending library. Following an upcoming restoration, it will house activities
of the Municipal Department of Culture. [TH]
H5 CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO Besides being a graveyard, can also be considered an open-air art museum, with sculptures
by Victor Brecheret, Galileo Emendabili, Bruno Giorgi, Materno Giribaldi, Nicola Rollo, Francisco Leopoldo e Silva and many
others. The works were ordered by members of aristocratic families who wished to embellish the graves of their loved ones. The
cemetery dates from 1858 and was placed at a certain distance from the center of town due to the fear of miasmas issued by
the bodies, according to nineteenth-century scientific thought. [TH]
H6 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA Historical estimates are that the São Paulo Mercy Hospital was first established somewhere
around 1560. The Brotherhoods of Mercy Hospitals are traditional private Portuguese philanthropic institutions. Occasioned by the
need to take in needy persons of the growing urban working class and other groups, works began in 1881 for new installations. Its
design represented a new conception in hospital architecture, the complex being comprised of pavilions with ample ventilation and
exposure to sunlight. The pavilions are equipped with separate wards and separated by green areas in order to purify the air. [TH]
H7 EDIFÍCIO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS The University of São Paulo (USP) was founded in 1934 and
today is considered one of most important institutions of higher learning in Latin America. The School of Philosophy, Sciences
and Letters began operations in a large downtown building on Rua Maria Antônia in 1949. This Humanities Department of
USP later became historically famous, as it was the site for a confrontation in 1968 between its own students, resistant to the
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pressures from the military dictatorship, and far-right students from Mackenzie University, who were in favor of the regime. The
conflict resulted in the depredation of facilities at USP, the death of a high-school student, and countless students arrested or
injured. The School of Philosophy, Sciences and Letters was transferred to USP’s University City Campus between 1968 and 1971
and the buildings on Rua Maria Antônia have since become a cultural center belonging to the university. [TH]
H8 CASA DE DONA VERIDIANA PRADO This large house on the corner of Rua Dona Veridiana and Avenida Higienópolis was built
between 1883 and 1884 and one of the first to be erected in the Higienópolis district. The estate included not only the house, but
yards, an orchard and a soccer field. It typically blends classical Italian and French styles, and was constructed with material imported
from Europe, with elegant final touches. Of special note are the refined environments inside the house, the furniture and numerous
works of art, including the mural entitled Aurora, by Almeida Junior, and the sculpture Diana, by Victor Brecheret. [TH]
H9 EDIFÍCIO LAUSANNE This 15-story building occupies a rather large plot of land on Avenida Higienópolis. The alternately
colored sliding Venetian blinds between the structural spans make up a mosaic that gives life and movement to the facade. A
mural by Clovis Graciano embellishes the entrance hall, which is above street level. [TH]
H10 VILA PENTEADO This mansion, known as Vila Penteado, built in 1902 on Rua Maranhão, stands out among the many
neoclassic-type residences in the neighborhood of Higienópolis. With the intense urban development of São Paulo during the
last two decades of the 19th century, the São Paulo elite gradually moved from the Luz and Campos Eliseos districts to presentday Higienópolis. The building was occupied for many years by the Faculty of Architecture and Urbanism and today it is home to
this school’s graduate and post-graduate courses. [TH]
H11 EDIFÍCIO PRUDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO The plot of land occupied by this building, named after the corporation that
owns it, Prudence and Capitalization Financial Company, runs 80 meters along Avenida Higienópolis. The building was erected
in the 1940s and designed to be set back from the sidewalk, on stilts. The block of apartments, therefore, does not reduce the
transparency of the ground floor. The result is that people walking or riding up and down the avenue can see the beautiful
landscaping around the building as well as the tile murals in the entrance halls of both blocks of apartments. The entire complex
was conceived by Roberto Burle Marx. [TH]
H12 CASA DE NHONHÔ MAGALHÃES Carlos Leoncio Magalhães, nicknamed Nhonhô (meaning “Sir”), was a rancher, financier
and owner of a coffee exsorting firm. He began building his home in São Paulo in 1927, which has five-stories and forty rooms
and even contains a small theater in the basement. It was beautifully decorated by Italian craftsmen who did all the framings
in wood, including doors, windows, furniture, and marquetry. The ceilings blend carved details in hardwood with decorations
in plaster. [TH]
H13 EDIFÍCIO BRETAGNE The Bretagne Building, located on Avenida Higienópolis, was designed and constructed by the
entrepreneur João Artacho Jurado. It was built on a 4,000 m2 plot of land, and its L-shaped format frees part of the ground floor
for a yard, swimming pool and playground. Besides the area for collective use, there is a yard on the rooftop with curved marquees.
The building has 173 apartments, designed for middle class occupants, and was idealized as a “club-building.” This new concept
meant a considerable change in São Paulo’s architectural standards by introducing the modern concept of vertical condos. [TH]
H14 EDIFÍCIO LOUVEIRA Designed by João Vilanova Artigas, the two blocks of the Louveira Building, on Praça Vilaboim, stand
parallel but at a certain distance from one another. They are at right angles to the street, with non-symmetrical sides, and
equipped for the best possible levels of sunlight for the apartments. The blocks are well above ground and stand partly on stilts.
They are nearly identical and interconnected by central ramps, placed in the open space of the lot. The architect made the best
of the exceptional urban possibilities that the plot presented. [TH]
H15 EDIFÍCIO HIGIENÓPOLIS Rino Levi designed two buildings for the Higienópolis district, the Prudencia Building, described
above, and the Higienópolis Building, built nine years later. There are clear differences between them in terms of architectural
conception. In the Higienópolis Building, located on Praça Vilaboim, the volumetric treatment of the residential block stands out.
The three different levels individualize the placement of each of the bedrooms and terraces for the living rooms. In addition, the
setback highlights the main entrance and the side driveway for vehicles. The residential block is H-shaped and the open areas for
moving about and the service area are located in the central interconnection space. [TH]

ÁREA I						

BELA VISTA

In 1789 the breaking up of three old granges located southwest of the “new city” gave way to a neighborhood officially
designated, from 1910, as “Bela Vista” (Beautiful View). The Bexiga grange started its urbanization in 1879 and was the core
of the neighborhood. From 1890 the occupation was intensified. It was heterogeneous – black and white people, mostly
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immigrants - most of them Italian – but there also were Portuguese and Spanish. The nationality and topographicdiversity
gave way to different ways of living and of occupying the space. The cultural and environmental importance of the Bela
Vista neighborhood became official with the municipal listing of 2002. In the area of its original nucleus the constructions of
the Santo Amaro and São Domingosstreets detach themselves. Between theMartiniano de Carvalho, MonsenhorPassalacqua,
Maestro Cardim and Pedroso streets the Vila Itororó was founded; it isa group of 37 houses built in the decade of 20’s with
material found in the restoration of the São Pedro Theater. The residence of the former owner calls our attention as it is a four
story-house with staircases and runway, decorated with columns; it also has a marble swimming-pool that used the water of a
local watershed. [YN]

I1 EDIFÍCIO VIADUTOS The construction marks the entrance to the Bexiga neighborhood. Its style includes a mix of trends, from
art déco to modernism. The coating of the façades has pink and blue tablets and porches with ornamented guardrails. It is a big
building with 30,000 square meters. It has 368 apartments and 12 lifts. The ground and the first floor are used for commerce.
Its two top floors include a large terrace with columns in the 26th floor is laterally open giving the impression that the top floor,
a large saloon for parties, is suspended. [YN]
I2 EDIFÍCIO JAPURÁ The Japurá building is considered as a pioneer example of the use of Le Corbusier’s concept of “housing units”.
It is a big construction made in modules and based on columns, the “pilotis”; it has 288 comfortable and large apartments distributed
along 14 floors as well as spaces for commerce, leisure, recreation and community services. Designed in the 40’s, by architect Eduardo
Kneese de Mello, it was built with resources from the Instituto de Aposentadoria dos Industriários (Institute for the Retirement of
Industrial Workers) (IAPI), and it was part of the effort by the government to improve the availability of habitations. [YN]
I3 CASA DE DONA YAYÁ The residence of Dona Yayá witnesses the two different ways of living in the city. The cottage, much
used in the 19th Century, with its oculus and pediment can be seen in one of the sitting rooms. The two-story house has a
high-ceiling basement, a terrace with pre-cast columns of cast iron and decorative paintings in the inner walls. Mrs. Sebastiana
de Mello Freire, Yayá, moved to the house in the middle of the 20’s and lived there until 1961. The construction was restored
so as to be adapted and maintain the isolation and safety of the owner, the sole inheritor of a well-known family which owned
many properties. When she returned from a trip to Europe she began to manifest nervous breakdowns. The treatment of mental
illnesses, “craziness”, term in use at the time, can be seen in Mrs. Mello Freire’s house. New rooms were created to keep her
isolated and protected from the rest of the house. The use of special floors and casements and in the 50’s, the building of a
solarium that was extended in the direction of the garden completed the adaptation. [YN]
I4 CASTELINHO DA BRIGADEIRO The building known as the “Castelinho da Brigadeiro” represents another style of living in the
city between the end of the 19th Century and the First World War. The two-story house witnesses the use of art-nouveau as the
expression of the taste and ideas of modernization of part of the São Paulo’s bourgeoisie. The materials used in it are evidence
of this, as well as the details and ornaments and the position of the house in the center of the lot. It is surrounded by gardens
and the façade has cylindrical forms interpenetrated by a tower with an iconic top. [YN]

ÁREA J				

DA LIBERDADE AO CAMBUCI

The neighborhood Liberdade, meaning Freedom, arose along the roads and paths leading down to the Atlantic Coast and the
Port of Santos, less than 100 km away. This Caminho do Mar (Road to the Sea) started off from the original center of the city

392

@P072_INGLES_REV3.indd 392

2/12/2012 22:46:01

along today’s streets of Gloria, Lavapes and Independencia. The road then wound down to the Tamanduatei River, near Gloria
Farm (Chacara da Gloria), which eventually developed into the neighborhood of Cambuci. Cambuci was established by the
government in 1877 as a colonial village to serve as living quarters for free labor. Liberdade, on the other hand, was first occupied
as an essentially residential area for commercial and service workers, including many Italian and Portuguese immigrants. In the
1910s numerous terraced houses began to appear and, in 1939, with great numbers of Japanese immigrants moving in, cultural
institutions were established, bringing with them clear signs of ancient Japanese culture. [TH]

J1 IGREJA DE SÃO GONÇALO St. Gonçalo’s Church, in the Liberdade district of São Paulo, has a very simple structure, with
straight lines and a facade with simple decorative elements. Little is known about this church that stands as a sort of entrance to
the neighborhood. One special characteristic is that, since 1966, daily Catholic mass has been celebrated there, in the Japanese
language. This gesture in itself represents the recognition of the importance of the Japanese culture in the organization of
everyday life in the Liberdade district whose name means “Freedom”. [TH]
J2 CAPELA DE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS In 1564 the São Paulo City Chamber installed a gallows on Tabatinguera Hill. It was
only taken down in 1858, when a fountain was installed at Campo da Forca (Gallows Field) and the area was given a new name, Praça
da Liberdade (Freedom Square). A chapel dedicated to Our Lady of the Afflicted had been built at the end of an alley in 1774, still
known as Street of the Afflicted. It was remodeled in 1869, at which time it took on its present architectural characteristics. [TH]
J3 EDIFÍCIO DA ESCOLA ESTADUAL CAMPOS SALLES In 1911 Giovanni Battista Bianchi, an Italian architect considered one of
the most important creators of the floral style, was contracted by the Board of Directors of Public Works to design a number
of schools. The Liberdade School was the first. In art nouveau style, it has an “H” shaped floorplan, with two floors over a
basement. This same style can be seen in an installation at the Manabu Mabe Museum, in honor of this Japanese-born Brazilian
artist and pioneer of abstractionism in Brazil. [TH]
J4 CASAS DA FAMILIA RAMOS DE AZEVEDO The home of the renowned architect Ramos de Azevedo was built in 1891. It
is based on Flemish neo-Renaissance lines, in masonry. Its original outside walls were dyed to simulate work in multicolored
bricks. In addition, the house has an unusual appearance in comparison with others in the neighborhood, corresponding to the
European style of living that arose among the emergent São Paulo bourgeoisie. The yard of this home, with lattice work, pavilion
and hothouses of flowers, evidence the search for a constant approximation to nature. [TH]
J5 IGREJA NOSSA SENHORA DA PAZ This church is of simple style with brick walls. The sobriety and simplicity of the inside
decoration culminate in the apse, with frescos and a modern sculpture of Our Lady of Peace. Between 1941 and 1948 Fulvio
Pennacchi did the frescoes and the way-of-the-cross. The bell tower, which is outside and independent from the main body
of the church, is square, like those of Romanic churches. The church and monastery of Our Lady of Peace constitute the
motherhouse of the Congregation of the Missionaries of St. Charles, founded in 1887. This group has been active in São Paulo
since 1904, and also maintains the Christopher Columbus Institute, in the Ipiranga district. [TH]
J6 CONJUNTO PAISAGÍSTICO DO OUTEIRO DA GLÓRIA The name of this hill (Outeiro da Glória) is derived from Gloria Farm,
which was ceded to the Diocese of São Paulo by the Brazilian Imperial Government in 1877. It was then subdivided for use by
immigrant farmers. The colony project failed and the plots of land were later bought up by banks, investors and other private
companies, which made further subdivisions. The districts of Cambuci, Vila Deodoro and others gradually became part of the city
and two Catholic places of worship were built at the top of the hill, the Chapel of Our Lady of Lourdes, in 1870, and the Church
of Our Lady of Glory, in 1893. They still stand today as reminders of the region’s past. [TH]
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ÁREA K				

DO BRÁS À MOOCA

Taking as reference downtown São Paulo, the Brás and Mooca neighborhoods are placed at the eastern part, in the lowlands
beyond the Tamanduateí river and are among the first industrial neighborhoods which also had living facilities for workers since
1867 when the railway was inaugurated. When the railways arrived factories also moved there. As Italian, Spanish, Portuguese
and workers from different descent, both black and white, arrived, the demand for habitations led to the opening of several
housing developments and villas surrounding the factories. From the building of tenements and backyards for rent to department
stores and medium real estate properties these areas were developed. In 1876, Mooca had great plots of land which eased the
construction of the Clube de Corridas Paulistano (Paulistano Racing Club), later the São Paulo Jockey Club, meeting point of most
of the inhabitants of the city until the 40’s. In the next decade the industrial landscape of these neighborhoods was consolidated
and became the target of intense bombardments which destroyed houses and factories during the 1924th Revolution. Until the
midst of the 20th Century the Brás neighborhood became an important regional center. From this period onwards the factories
started to close and manufacture workshops expanded, transforming the area in a region of specialized commerce. At the same
time Mooca started its vertical movement in the higher areas surrounding the Paes de Barros Avenue. Today, the big real-estate
businesses are located near the railway as the old lines were integrated to the metropolitan transportation network. [YN]
K1 ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU ROMÃO PUIGGARI The design of the first Brás School that wassucceeded by four
others was made by Ramos de Azevedo. They were pioneers in the renovation of the “paulistas” public schools proposed by the
then recent republican regime. They are two-story buildings with rooms located along a circulation area that is parallel to the façade.
These projects incorporated elements of the classical tradition. In the entrance two lateral columns are the base of a triangular
pediment. The center of the façade is balanced by two forwarded lateral wings with above them, two curved gables. [YN]
K2 ESTAÇÃO DO BRÁS In 1867 when the trains of the São Paulo Railway Company (SPR) started to run within the borders of
the municipality of São Paulo only the Luz terminal and the intermediary Perus and Brás stations were constructed. The Brás
Station was made up of outside bricks masonry, ornamented with gridirons; elegant frameworks decorated the doors and
windows. Marquises were also used. The platforms had metal roofs. The project foresaw the use of a great number of pre-cast
structural elements of cast iron, that were ornamental as well as functional, produced by the Saracen Foundation, owned by
Walter Macfarlane, from Glasgow. [YN]
K3 EDIFÍCIO DO MOINHO MATARAZZO Francisco Matarazzo was born in Italy and arrived in Brazil in 1882, a good period for
investments. In 1898 he built a barn – located near the railway of the São Paulo Company - to store wheat imported from Argentine.
In 1900 he inaugurated a mill, a construction made with brickmasonry, that was 4 story-high and had structure made up with iron
profiles. He followed the technical specifications of Henry Simone Ltd. a company located in Manchester, which also provided the
machines. The Mill was enlarged between 1913 and 1939 so as to comply with technical modernization, the enlargement of the
production and to attend to the model of vertical concentration adopted by Matarazzo in the organization of his enterprises. [YN]
K4 EDIFÍCIO DA TECELAGEM MARIÂNGELA Matarazzo also adopted the same concept in the diversification of his companies.
Therefore, in 1904, he inaugurated the Mariângela Weaving Co., that provided him with cotton sacs to wrap the wheat produced
by him in the Matarazzo Mill as well as cotton weaving and other fabrics to carry out spinning services for the production of
blankets; he also opened wash houses and stamping facilities. The building is marked by the rhythm of the windows and pillars
which are the basis of chapiters, the support of elegant arches. The Matarazzo Mill and the Mariângela Weaving represent the
process of constitution and development of an industrial society in São Paulo. [YN]
K5 HOSPEDARIA DOS IMIGRANTES The Hospedaria (Inn) played a fundamental role for leading the immigrants to the farms and
for the creation of a free market for workers. The Inn, as well as financial and commercial institutions allowed the accumulation of
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capital that warranted the industrial and urban expansion of São Paulo. The inn was constructed between 1886 and 1888 close
to the Railway that linked Santos to Jundiaí, between the Brás and the Mooca neighborhood. The Inn received up to 3 thousand
people. At the beginning, the building had a two-story main construction with a 100 meters wide façade with neo-classical
characteristics and many independent constructions: station, storage facilities, ward, laundry and the house of the inspector. [YN]
K6 ESTÁDIO CONDE RODOLFO CRESPI The official name of this building celebrates an Italian immigrant, Rodolfo Crespi, who
in 1897 established the Crespi Cotton Mill in the Mooca neighborhood. Gathering the workers of the factory he inaugurated in
1924. In the following year the Crespi Cotton Mill Soccer Club was founded on a plot of land donated by the owner of the mill
at Javari Street, where the team started training and playing games. Located in a plot of land acquired by the Club, the Count
Rodolfo Crespi Stadium was inaugurated in 1941. The Juventus is among the few lowland clubs that are still active in São Paulo.
Its facilities have survived the urban expansion. [YN]
K7 TEATRO ARTHUR AZEVEDO Three agreements called “School Covenant” signed between 1948 and 1960 integrating the
municipal and the state governments aimed to solve the deficit of school constructions in the city of São Paulo. Schools were
built that had playgrounds for the children, libraries and district theaters. In 1949 in the Mooca neighborhood the school Pandiá
Calógeras was erected and in the same plot of land, the Theater Arthur Azevedo was built and inaugurated in August, 1952.
This theater was immediately used by amateur theater groups. The same project, with adaptations was also used for the Theater
João Caetano in the Vila Clementino neighborhood, inaugurated in December 1952 and the Theater Paulo Eiró, in the Santo
Amaro neighborhood, inaugurated in 1957. [YN]
K8 EDIFÍCIO DA COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA Already in 1877 one of the leisure activities enjoyed by the “paulistas”
was going to a beerhouse to chat and have drinks. In 1892 Stupakoff, a German of Russian origins, founded the Bavaria Beer
Factory, built in a plot of land located at the Presidente Wilson Avenue. The main building, made up with masonry, has 5-storys.
The steam-powered modern machines used water from the Tamanduateí river. In 1904 the factory was bought by Zerrener,
Bullow & Company, major partners of the Antárctica Paulista located in the Agua Branca neighborhood and main competitor of
Bavária. In 2004, AmBev absorbed Antarctica and closed the Mooca factory. [YN]
EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS, RUA BORGES DE FIGUEIREDO The industrial buildings of the Borges de Figueiredo Street have
modulated façades and most of them had structures made up with masonry and were marked by plat bands and pediments
which had some decoration. Their roofs were made of metallic structures in the shapes of shears and used solutions like sheds
or skylights for natural lighting. There are two sets of them. One of them belongs to the first phase of the occupation – the
building of the Great Mills Minetti Gamba. The other, consolidated after the enlargement of the street, is characterized by a
regular sequence of sheds, shipping docks to export and import materials and the railway branches that individually supplied the
factory units. Three chimneys mark the finishing of the sets. [YN]
K9 ARMAZÉNS DA ANTIGA SÃO PAULO RAILWAY This is a group of three modular sheds located in a very spacious railroad
freight yard. They have cast-iron structures and fair-faced brick facades and central windows, embellished with friezes, frames
and triangular gables. Their original purpose was to serve as maintenance shops for trains. [TH]
K10 ANTIGAS OFFICINAS DA SOCIEDADE ANÔNIMA CASA VANORDEN A set of 17 modular sheds and an office building at the
corner of Borges de Figueiredo Street. They probably housed a paper factory or a printing/editing firm. [YN]
K11 GRANDES MOINHOS MINETTI GAMBA The higher building of the old wheat mill and the homogeneous set of old storage
barns built before 1912 that are located across the railway are the more interesting of these constructions. Originally, a factory of
wheat it was later transformed in a mill that processed wheat rice, soap and oil and also stored inflammable products. [YN]
K12 REMANESCENTES DAS INDÚSTRIAS REUNIDAS FRANCISCO MATARAZZO, SOCIETÉ ANONYME ANCIENS ÉTABLISSEMENTS
DUCHEN E COMPANHIA FIAT LUX Originally a factory that produced matches and probably oil later on, the building also has
storage facilities and a factory of biscuits. The remains of this set, which were part of the shed of the Fiat Lux matches factory,
the chimney built in 1911 as well as remains of the façade and the outside walls of the old sheds that were located across the
railway can still be seen. [YN]
K13 CONJUNTO DE GALPÕES E ARMAZÉNS Initially it had been a laundering and stamping facility; the sheds were used for the
storage of products. In the set the modular sheds detach themselves with their decoration elements on the brick façade. [YN]
K14 CONJUNTO DE DEPÓSITOS PARA CAFÉ Made up by 12 modulated sheds that were used to store coffee, the façades located
across the railway are the main attractions. They are placed in the old area of the docks. [YN]
K15 SOCIEDADE TÉCNICA BREMENSIS E SCHMIDT TROST Set which was implemented rearward sit has façades that are
different from the other sheds of the block. It has triangular and curved pediments facing the railway. [YN]
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ÁREA L		

DA BARRA FUNDA À ÁGUA BRANCA

The construction of the Água Branca station of the São Paulo Railway, in 1867, intensified the subdivision of the surrounding
neighborhood. Large companies were set up in the area, such as the Antarctica Beverage Company, and soon the city government
implemented Antarctica Park. The Santa Marina Glass Company came in 1886 and the Matarazzo Industrial Companies were
built on land belonging to Antarctica, located between the railway and Agua Branca Avenue, after this company moved to
Mooca in 1904. In 1907 the only streets in the neighborhood were Avenida Água Branca and Rua Guaicurus, with industry
being the main activity. [TH]
L1 MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA The Latin-America Memorial was opened in 1989 as a modern architectural complex with two
distinct areas. Its cultural design, besides definitively marking the area as a space for cultural institutions related to Latin America,
includes a library and a collection of artistic works. It also sponsors activities, exhibits and publications related to the topic. [TH]
L2 PARQUE DOUTOR FERNANDO COSTA The land was purchased by Mayor Antonio Silva Prado, in 1905, and the construction
of the Technical School in Agriculture. Today exhibits are held there as well as fairs displaying and selling organic goods. The
park is near both a metro station and a train station, and attracts people of different ages and from different parts of the São
Paulo Metropolitan Region. The entrance gate is decorated with a stained glass window in art deco brought from the home of
Conrado Sorgenicht. According to a drawing by Antonio Gomide, it contrasts with the Norman style seen on the other main
buildings of the park. [TH]
L3 | L4 CASA DAS CALDEIRAS | CASA DO ELETRICISTA The building known today as Casa das Caldeiras (Boiler Station) is
now put to use as space for cultural activities and events. It is one of the remnants of the industrial complex built by Francisco
Matarazzo in Água Branca in the 1920s. The presence of the Matarazzo Company led many industrial workers to move to Água
Branca and other nearby neighborhoods in the region, such as Barra Funda. The company closed down in 1986, and there is
little left of it on the site today. There are only three large industrial sheds, three chimneys and two buildings for infrastructure,
the Boiler Station described above, and the Casa do Eletricista (Electric Power Station). All the steam energy and electric power
needed to run the various factories in the complex were produced in these two facilities. Since 1998 many commercial buildings
have been built in the remaining area. [TH]

ÁREA M					

BAIRRO DA LAPA

In 1893 the neighborhood that today is known as Lapa had a tannery and a china factory. Three factors gave momentum to
the occupation of the area: the Sorocabana and São Paulo railways, the transfer in 1898 of the offices of the São Paulo Railway
and one year later, the building of the Lapa Station. The area, known as Low Lapa attracted both factories and inhabitants.
Among others, the English technicians that worked at the railway lived there, as well as Spanish weavers, Italian workers, Croat
craftsmen and Lithuanians, Polish, Russian, Syrian and Libanese. In 1903 the electric trams linked the area to downtown São
Paulo and the first comprehensive school was installed. In the next decade leisure clubs were created. In the 30’s Lapa became
a regional center and inhabitants of the new faraway neighborhoods located westwards of the city and in the other border of
the Tietê river moved there. [YN]
M1 SESC POMPÉIA The building of the SESC-Pompeia was located in the plot of land of an old factory and was used until 1971,
when it was bought by the Serviço Social do Comércio – SESC (Commerce Social Services), an institution created in 1946 and
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that focuses on culture and education. Design by Lina Bo Bardi in 1976, the building was inaugurated in 1982. The architect’s
philosophy was to preserve the history of the building while using modern materials. The walls with bricks masonry were kept in
place as well as the pipes that were kept visible; also reinforced concrete and concrete blocks were used. The wood trusses used
in doors and windows, materials like stones that originated from Goiás and the pre-cast laminates made up with pine wood used
in the furniture, all refer us to the Brazilian culture. Two interconnected vertical blocks complete the building. [YN]
M2 EDIFÍCIO DA SOCIEDADE BENEFICENTE UNIÃO FRATERNA The Welfare Society Fraternal Union came to light in 1925 and kept
its initial name until 1976 when it became the Mutual Assistance Fraternal Union of Água Branca Society. With the new name it also
changed its statutes. The building that houses the society was inaugurated in 1934 and is a two-story construction. Its form follows
an eclectic language. The assistance associations were frequent in the areas where workers lived and where factories were erected.
They were maintained with monthly contributions by its members or by members of the same professional category or still through
donations. They helped the people in cases of illnesses, working accidents, unemployment or death. [YN]
M3 IGREJA SÃO JOÃO MARIA VIANNEY São João Batista Maria Vianney, a French saint also known as Cura D’ Ars, was
canonized in 1926. In 1932 the Church, in his homage, inaugurated a church in the border between the neighborhoods of Vila
Romana and Água Branca. It is placed in the Cornélia Square whose center is aligned with the center of the church. The church
is symmetrically surrounded by two blocks of two-story houses. Each one of them is covered by a large single roof as if they were
only two constructions. This stresses the sensation of the ensemble. [YN]
M4 TENDAL DA LAPA The Lapa Tendal was inaugurated in 1938 and concentrated all the beef commercialized in the city. It is a set
of industrial buildings linked to each other by an exclusive railway branch of the Sorocabana Railways. The beef from the official
slaughterhouses was transported in closed wagons. With art déco lines, bricks masonry and columns of reinforced concrete the
building is coated with tiles, an essential element in the maintenance of hygienic standards. Two masonry towers housed the
water tank and the refrigerator facilities. In 1970 the change in the regulations of sanitary control and the reorganization of the
beef distribution led to the closing of the Tendal. In the 90’s the space became the regional Lapa City Hall. [YN]

ÁREA N			

DO PACAEMBU ÀS PERDIZES

The Perdizes and Pacaembu districts are located in a hilly part of town not far from Agua Branca. Perdizes was already quite
populous by the 1860s and during the 1920s numerous institutions of religion and health were founded there. The Pacaembu
side was occupied by duplex and two-story houses, and a few discreet mansions. In the 1920s the City Company invested in an
undertaking that included a broad tract of land beginning at the source of Pacaembu Creek, behind the Araçá Cemetery. From there
the terrain descends toward the Tiete Marshes, in Barra Funda. In 1941 this project was broadened with the purchase of more land
located in the higher sections of the region. In the 1930s and ’40s Pacaembu became a luxurious residential neighborhood. [TH]
N1 CASA DA RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 716 This house is located on a corner and consists of two floors above ground and
a basement. It stands alone on its plot of land, and has both a front and a back yard, replete with trees. It is one of the few
extant homes that exemplify a comfortable way of living in that upper middle-class neighborhood during the 1920s. The design
of the house dates from 1921 and can be classified as neocolonial. The neocolonial movement developed in all of Latin America
and represented a special moment marked by a search for national identities. In Brazil it arose as a reaction to eclecticism, which
was then dominant in São Paulo architecture. The neocolonial style was widely used in homes built in the neighborhoods that
were emerging at the time, and represented an attempt to establish an aesthetic repertoire that would characterize a uniquely
Brazilian type of architecture. [TH]
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N2 CONJUNTO DOS DOMINICANOS The modern-style St. Dominic’s Church could only be erected through the intervention of
the Catholic cardinal of São Paulo, and it became the center of Catholic social thinking in the city. Built together with a convent
for the friars, the church has a convex concrete ceiling and the wall behind the altar shows an enormous cross. The baptismal
font is surrounded by a stained glass work by the artist Yolanda Mohalyi. A modern-style statue of St. Dominic de Guzman,
founder of the Dominican Order, can be seen at the entrance, sculptured by the Italian artist Giuliano Vangi. The square tower
is made entirely of decorative bricks and is separate from the body of the church, in the style of early Christian bell towers. [TH]
N3 ESTÁDIO MUNICIPAL PAULO MACHADO DE CARVALHO This multi-sport complex known as the Pacaembu Stadium began
operating in 1940. The tract of land on which it was constructed, including the large square in front of it, now bears the name
of Charles Miller. It was granted by the City Company, which had previously subdivided this very hilly area and its design had
to adjust to the slopes in the terrain. The result is a U-shaped stadium that occupies an area of over 14,000 m2. The playing
field measures 60 m x 104 m, and the eight-lane running track is 400 meters in length. In 1961 the name was changed to
Paulo Machado de Carvalho Stadium in honor of the manager who commanded the Brazilian delegation to the World Soccer
Cup of 1958. From the aesthetic point of view, the complex of Pacaembu Stadium can be classified in the architectural current
somewhere between art deco and rationalism. [TH]
N4 CASA MODERNISTA DA RUA ITÁPOLIS The design for this two-story modernist house was developed by Gregori Warchavchik.
The purpose of the house was to generate income from rentals by tenants, and it is considered a milestone in modern Brazilian
architecture. For the first time, native Brazilian plants were included in the landscaping, executed by the owner’s wife, Mirna
Klabin. Later the basic lines of the design, which had no hallways and where spaces ran together, were reproduced even in
residences that were not aesthetically classified as having modern architecture. [TH]
N5 CASA MODERNISTA DA RUA BAHIA The design for this house, which dates from 1931, is a precursor of modern architecture.
It consists of two large volumes of defined geometric shapes, and openings positioned according to the wind and sun. It has
broad windows and a terrace that give a panoramic view of the surrounding area. The landscaping was planned by Warchavchik’s
wife, Mirna Klabin. [TH]

ÁREA O					

ESPIGÃO CENTRAL

The central crest is the watershed of the Tietê and Pinheiros basins. The settlement of the large hill had distinctive characteristics.
The stretch known from 1931 as Doutor Arnaldo Avenue was occupied by public institutions from 1808 – Hospital for the Smallpox
Patients, today known as Hospital Emilio Ribas – the Medical School, the set of the Araçá cemiteries and of the Irmandade do
Santissimo Sacramento, the Araçá reservoir .The Paulista Avenue was inaugurated in 1891 and runs from the actual Oswaldo Cruz
to the Marechal Cordeiro de Farias squares. With great plots of land at both sides big mansions started to be built from 1895. Most
of them were independent from one another and surrounded by gardens. In the 30‘s skyscrapers started to be built. Gradually, from
1952, the verticality of the Avenue replaced the residences. This occurred when the municipal regulations changed and allowed
institutional buildings to be erected well as the edification of multi-floor constructions for carrying out services. Ten years later stores
and buildings for commercial purposes started to occupy the area as well as banking and financial groups headquarters. [YN]
01 CASA DAS ROSAS The Casa das Rosas (Roses House) was built in 1935 and was used as a residence up to 1986. It is a later
day example of living style for the upper class families that started living in the Paulista Avenue at the end of the 19th century.
The house was restored in 1991. In the former residence the Haroldo de Campos Poetry and Literature Space was housed and at
the back of the terrain, across from the Alameda Santos a French style commercial building was erected. It also has garrets and
is surrounded by gardens. In the inner space of the house there are sophisticated details as wood paneling, works done by the
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craftsmen of the Liceu de Artes e Ofícios, silk fabrics coating the doors of the sleeping quarters and a stain glass of the renowned
Casa Conrado adorn the landing of the main staircase. [YN]
02 ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU RODRIGUES ALVES In 1919 Francisco de Paula Ramos de Azevedo designed two
new installations for the set of the Avenue School set. Ramos de Azevedo has played a fundamental role in the renovation of
the official architecture in the late 19th and early 20th Centuries. For this edification he maintained the classical elements: roofs
hidden by parapets, markings in the finishing imitating the stones used in renaissance buildings, sober windows. The frontal
façade is symmetric and elongated. It has two floors with an access at each end as from the beginning of the Republic until the
50’s decade boys and girls studied in different classes. [YN]
03 EDIFÍCIO NAÇÕES UNIDAS The design of this edification follows a program for mixed use. It is both residential and
commercial. The façades are coated with inserts that puts together a mix of colors. In the ground floor, a mandatory passage for
the apartments, a set of stores are located. The United States building innovated in the use of the lifts that run in independent
cylinders. At the entrance a panel made with tiles by Clóvis Graciano marks the tendency to the fusion of artistic expressions in
the architecture from the 50’s onwards. [YN]
04 CONJUNTO EDIFÍCIOS PAULICÉIA E SÃO CARLOS DO PINHAL Built in a large terrain facing the Paulista Avenue and the São
Carlos do Pinhal Street, the two paneled buildings are symmetric and parallel to each other and also in regard to the streets.
They only occupy 20% of the terrain and are surrounded by huge gardens. The façades facing the streets are very colorful. Each
one of the buildings has twenty three floors and six apartments at each floor. In order to avoid long circulation corridors the
constructions were made in three blocks with two independent lifts. Thus, the circulation area of each building becomes very
small and the contact between the inhabitants of each block is encouraged. [YN]
05 MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP The Assis Chateaubriand São Paulo Art Museum was
designed by Lina Bo Bardi, Italian architect who adopted the Brazilian nationality in 1951. The building made of reinforced
concrete structure and glass windows is suspended by beams supported by huge columns. Therefore, the ground floor is totally
free and becomes a square. The main volume of the Museum is elevated and has two floors. [YN]
06 PARQUE TENENTE SIQUEIRA CAMPOS The Villon Park, designed by the French landscape designer Paulo Villon was
inaugurated in April, 1892 in an area of the Paulista Avenue where plants of the Atlantic Woods had still remained. In the
decade of 1910 it started to be known as Trianon. In the place where today is the MASP, a belvedere was built together with a
large saloon for giving parties. [YN]
OBRA ESCULTÓRICA ANHANGUERA The statue in Carrara marble and granite was created in 1924 and celebrates Bartolomeu
Bueno da Silva, a “bandeirante” known by the Indians as “Anhanguera”. The regional history stresses the role played by the
“bandeirantes” in the formation of Brazilian borders.
OBRA ESCULTÓRICA ARETUZA One of the nymphs in the procession of Artemis who had been transformed in a fountain is
represented in a marble, granite and bronze statue.
OBRA ESCULTÓRICA FAUNO The Faun is a Roman mythological figure that represents the woods and fields. He is seated on a
stone and carries a flute whose invention is attributed to him. [YN]
07 EDIFÍCIO DO BANCO SUL AMERICANO DO BRASIL The building was built in two volumes. The first, on the ground floor, is
the headquarters of the Banco Sul-Americano do Brasil S.A.; above it a very thin vertical construction was built to house offices
and complements the construction. The landscape on the slab of the base and the wood panel inside the building were designed
by Burle Marx. The project expresses the concern with thermic conditions and with the control of the light; this is also witnessed
by the aluminum sun breaks and by the relief of the staircase that also gives support to the water tank. [YN]
08 CASA DA AVENIDA PAULISTA, 1919 The Franco de Mello residence was built in 1905 in a plot of land in which species of
the wood that covered the Paulista crest were preserved. House 1919 blends different stylistic characteristics and represents the
initial stage of the occupation of the area. When compared to other constructions that already existed in the same Avenue, the
Mello Franco residence is modest but complied with the refinement provided by the use of noble materials and also propitiated
the comfort offered by the industrialized hydraulic materials. [YN]
09 CONJUNTO NACIONAL The Conjunto Nacional is among the more emblematic buildings of the 50’s. It was built at the time
in which the “paulista” culture was modernized according to the new international models. David Libeskind, responsible for the
design, was inspired by North-American models. The set was organized in two blocks, of which one is horizontal, occupying the
all whole block for commerce forms a complex of galleries with two floors and spaces for the installation of theaters. Above this
block three contiguous towers with 25 floors each, to function as living quarters and spaces designed to offer different services.
In 1957, the installation of the traditional Fasano Restaurant in the ground floor was, in the opinion of many, considered as a
reference mark of the city, which up to then was concentrated in downtown São Paulo. [YN]
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O10 EDIFÍCIO TRÊS MARIAS Among the most beautiful buildings of the Paulista Avenue, the Três Marias was built in 1950
when the living quarters became vertical and the modern trend of urban elite. The building which has 95 highly sophisticated
apartments has three blocks with independent accesses. The blocks have an L shape and form an inner courtyard; the top floor,
which serves the three blocks, has a landscape design. At the height of the twelfth floor a continuous wood strip interrupts
the succession of floors and is resumed again with suspended balconies that rotate from the Paulista Avenue in the direction of
Haddock Lobo Street. The alternate use of pink and blue tablets completes the sensation of movement. [YN]
O11 EDIFÍCIO ANCHIETA The building was erected in 1941 in the corner of Paulista and Angélica Avenues and Consolação
Street. Considered as a model of modern architecture, it has both duplex and one floor apartments. These innovations as well as
the construction supported by pilotis as well as the use of colored tablets in horizontal panels in the façades and ample windows
detached it from the others. [YN]
O12 FACULDADE DE MEDICINA The São Paulo Medicine College was created in 1912. It was housed in temporary spaces
until 1919 when the North-American Rockfeller Foundation sponsored the installations it uses today. The main building of
the College, which faces Dr. Arnaldo Avenue has four floors. In the composition of its volumes and in the formal elements
of its façades it is easy to feel its inspiration on the Anglo-American universities and schools which had their own roots in the
Middle Ages. Examples of this are the space organized according to wards, theturrets and nuke-shaped windows. This style was
extended to all the building. [YN]
O13 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA The College of Public Health first appeared as the Hygiene Laboratory and was connected
to the Medicine University in 1918. In 1931 the Lab was moved to the construction it still occupies having been granted resources
from the Rockfeller Foundation. Besides doctors also engineers and sanitarians graduated there. The design of the façades is
not decorated. There are elements on the walls and in the façades that seek to blend it to the other constructions of the health
set that faces the Dr. Arnaldo Avenue thus creating one of the more harmonious of the urban areas of São Paulo. To this end
contribute the architectonic vocabulary all these buildings have in common, their equal height, the recesses with gardens in
harmony with the low walls of the cemeteries and of the public administration constructions. [YN]
O14 RESERVATÓRIO DO ARAÇÁ In 1878 the cornerstone of the first water reservoir of the city was launched in the highlands
of Consolação Street Its finishing, in 1881 marked the start of water supply for the population of several areas of the city which
up to then had been difficult to reach. In 1892 the government founded the Water and Sewage Department which augmented
the services of water capture and saw to the creation of more reservoirs such as Mooca, Araçá in 1907 and in other areas. At the
old reservoir, that today encloses a wood with centenary trees and diversified species of plants, there are still the reservoirs and
the constructions to house technical equipment. There is also a building with art nouveau characteristics with gates, staircases
and internal gratings that integrates the different levels of the garden. [YN]
O15 CASA DAPHINS FREITAS VALLE This house, at Rua São Carlos do Pinhal, 376, is an excellent example of erudite neocolonial
style. In the stylistic configuration of the building, one can note characteristic elements such as curved pediments, scrolls,
balconies, railings, and roofs with several different slopes. Clay under/over tiles run along the eaves, and carved wooden props,
decorative panels, artifacts of Portuguese tile, and elements of stonework are evident. [YN]

ÁREA P			

		

JARDINS

The listed area of the Jardins include the allotment of Jardim América, Jardim Europa, Jardim Paulista and Jardim Paulistano. It was
occupied by one-family houses built in the midst of big gardens. This subdivision pattern was inaugurated in São Paulo by the City
Company, which drained terrains of a huge parcel of lowlands that started at the Pinheiros River. The company started to sell plots

400

@P072_INGLES_REV3.indd 400

2/12/2012 22:46:08

of land from 1919. Besides the Jardim América, other pioneer allotments were carried out in Pacaembu and inthe highlands of the
Lapa neighborhood. The work continued in the southwest part of the city: Alto de Pinheiros, Caxingui and Butantã. [YN]
P1 JARDIM AMÉRICA This neighborhood was created and founded during the early 1910 by the recently created City Company
which focused on both national and foreign enterprises. The British urban architects Raymond Unwin and Barry Parker designed the
initial project in 1913 in London. The areas were completely occupied by 1949. The curved streets with trees alongside them were
named after the countries of the American continent. Most of the houses are Neoclassic, Normand’s and especially neo-colonial.
They have gardens facing the streets which everybody could see as they were separated from the streets by low walls. [YN]
P2 JARDIM EUROPA The Jardim Europa was designed in perfect harmony with the standards of its neighbor area, the pioneer
Jardim América. The streets were named after European countries. It was designed in 1919 by the polytechnic engineer Hypólito
Gustavo Pujol in an area which belonged to Manuel Garcia da Silva. As with the Jardim América, the Jardim Europa also was
occupied with houses of several different styles. [YN]

ÁREA Q			

DA ACLIMAÇÃO AO IBIRAPUERA

The large area that stretches from downtown to the southeast section of the city emerged from the subdivision of farms, pushed
ahead by the roads that had been laid through the area. Part of the land in today’s Jardim Aclimação, for example was subdivided
in the 1930s and became a modern middle-class neighborhood that extended toward Vila Mariana. Decades earlier, in 1883,
a streetcar line had been laid through the area to connect São Paulo with Santo Amaro. Well-organized public transportation
also led to the occupation of nearby areas, such as Bosque da Saude, subdivided in the 1930s. The area included Jardim da
Saude, which is now protected as a municipal historical landmark. The Municipal Slaughterhouse was built in Vila Mariana in
1887, and was instrumental in the creation of Vila Clementino, which stretched toward the Pinheiros River, to Ibirapuera. There
the areas following the Sapateiros Creek were subdivided in 1918, with the sale of the lands prepared for the Jardim Luzitania
neighborhood. Today this neighborhood is protected by law as a municipal historical landmark. [TH]
Q1 PARQUE DA ACLIMAÇÃO In 1892 José Carlos Botelho opened the gates of Aclimação Park to the public. The park blends
three different areas, one for acclimatizing and raising cattle imported from The Netherlands, another for producing dairy
products, and a third area, for leisure. The Aclimação Park has always been a place for recreation and entertainment, and
includes areas for sports and gymnastics. In 1939 it was bought by the city government and is now public property. [TH]
Q2 CONJUNTO JARDIM ANA ROSA The housing project Jardim Ana Rosa was designed according to modern architecture
parameters. The set, which occupies an area of about 60 thousand square meters, became known for the quality of the units
that were constructed. It was built between 1959 and 1957 when the Banco Lar Brasileiro, a pioneer in the concession of realestate credit, made possible to the middle classes to buy residences in places that offered easy mobility, good architecture and
high standard of construction. The set is integrated by buildings that have up to five-story and the circulation inside them was
made only through stairs. It also includes family units. [YN]
Q3 CASA MODERNISTA Inaugurated in 1928 it is considered the first modern house in Brazil and in South America. The design
is by Gregory Warchavchik. Mina Klabin, his wife, used native tropical plants in the gardens. Using a simple geometric language,
this residence is characterized by the materialization of the modern architectonic ideas blended with walls made up with bricks
masonry; it also had adobe tiles on the roof and cattail floor based on wood boards. The area which has more than 12 thousand
square meters was expropriated from the State government and its use was granted to the Culture Municipal Secretariat. [YN]
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Q4 EDIFÍCIO DO MATADOURO DA VILA MARIANA The commerce that took place on the streets, with no specific locations,
represented a risk of contamination and transmission of illnesses. The Vila Mariana Municipal Slaughterhouse which inaugurated in
1887 and worked for 40 years was erected, among the several municipal measures, to organize nourishment supply. Located in a
place that was then still far from the city, the Rincão do Sapateiro in Vila Mariana, it is a set of constructions in masonry bricks. The
main ones are the three parallel sheds placed at the border of the sidewalk. In the left shed the floor was level with the footboard of
the tram lines so as to ease the transport of the beef. Since 1992 the Brazilian Cinematheque is installed there. [YN]
Q5 INSTITUTO BIOLÓGICO The Biological Institute for the Protection of Agriculture and Cattle was created in 1927. It aimed to
later widen its scope including researches in different plants, pests and other illnesses in the culture of coffee, which had been
started by the Service for the Protection of Coffee. Researches in animal diseases would be included later. It was installed in a
lowland region through which the Córrego do Sapateiro (Shoemaker Brook) ran. The area was known as the Invernada dos
Bombeiros (Wintering of the Firemen). The architecture of the facilities was inspired in art déco, with volumes and planes of the
façade overlapping in the shape of the outside steps. The magnificence of the main building is balanced by the simplicity of the
other constructions, all of them coated with stones of pink powdered mortar. [YN]
PARQUE IBIRAPUERA Many of the commemorations of the 4thCentenary were held In the Ibirapuera Park, inaugurated
in August, 21, 1954. The project, designed and executed by renowned architects who adopted the vocabulary of modern
architecture foresaw a set of edifications which intermingled with gardens linked by a marquise. The Auditorium, designed at the
same time, would be constructed much later and was inaugurated in 2005. The organization of the Ibirapuera was an important
moment for the recognition of the excellence of modern Brazilian architecture and architects. The Park, that integrates gardens,
groves and grass includes native and exotic trees and attracts multiple species of fauna. [YN]
Q6 PAVILHÃO CICCILLO MATARAZZO Also known as Bienal Pavillion, it was built to house exhibitions on the sectors of economy
and culture. It was concluded in the year of the 4th Centenary of São Paulo. The large building made up with reinforced concrete
has simple shapes and straight lines. The access to it is located on the ground floor and is adapted to the slope of the terrain
thus creating two areas with different ceiling heights. The main vertical circulation is done through a system of ramps based
upon columns of exotic shape. [YN]
Q7 MAUSOLÉU AO SOLDADO CONSTITUCIONALISTA The Funeral Mausoleum of the Constitutionalist Soldier is dedicated to the
memory of the heroes of 1932. It was concluded in 1971 and includes a 72 meters high obelisk and a crypt. The high obelisk has on
each one of its four sides figures in relief made by Galileu Emendabili. They refer to the 1932 episode and to the deeds performed by the
“bandeirantes”. The crypt, located underground, contains remains of the former combatants of the Constitutional Revolution. [YN]
Q8 MONUMENTO ÀS BANDEIRAS Conceived in 1936 by the sculptor Victor Brecheret, the monument was inaugurated in
1953. The granite compact block is positioned in the southwest to northwest direction, the same that was followed by the
“bandeiras”, fluvial expeditions that went up-country. The figure of the pioneers that went to the backwoods appear at the front
of the sculpture, riding horses and commanding an heterogeneous group composed by white, Indians, blacks and “mamelucos”
(cross-breed between white and Indians). All of them are carved in rectilinear lines and have angular bodies; their heads are
erected and the eyes look towards the horizon thus giving the idea of determination and belief in the future. [YN]

ÁREA R					

IPIRANGA

The Ipiranga, placed on the Tamanduateí Valley, emerged and was structured due to the need for paths. Initially, it was a dirt
road that linked the plateau to the coast and since 1865, with the appearance of the railways, its lowlands were occupied by

402

@P072_INGLES_REV3.indd 402

2/12/2012 22:46:10

factories and workers living area. In 1885, when the Ipiranga museum was installed, in the higher parts of the hill a residential
area was formed. The newest part of the neighborhood, close to the D. Pedro I Avenue, emerged when the urbanization works
of 1922 were carried out. [YN]
PARQUE DA INDEPENDÊNCIA The Independence Park is integrated by a set: the buildings of the Paulista Museum, the
Zoology Museum and the Casa do Grito (Shout House); the Independence Monument; the garden, the grove and the square;
playground, washrooms, and a fountain. It is located in the Ipiranga Hill, place where the Independence of Brazil was proclaimed
in 1822. The garden is symmetric, inspired in the French landscapes and was designed in 1907 by the Belgian landscape designer
Arsènne Puttemans. The Grove has many species of São Paulo’s municipal native flora. [YN]
R1 MUSEU PAULISTA The building celebrates the independence of Brazil proclaimed in 1822 and the design is by the Italian
engineer-architect Tommaso Gaudenzio Bezzi. Constructed with brick masonry the building is rectangular and symmetrical with
three units in relief. It’s style is neo-classical and rich in decorative elements. The Museum was inaugurated in September, 7, 1895
and its collection is focused on Natural History. In 1916 the institution started being the place where São Paulo’s history with Brazil
as a background is celebrated through the Independence act. The new concept becomes clear in 1922, date of the Centenary of the
Independence, when its collection was reshaped as well as the decoration of the entrance hall – which pays homage to the figure of
the “bandeirante” as the element responsible for the formation of the Brazilian territory – as well as that of the major Hall, where
the painting by Pedro Américo “Independência ou Morte” (Independence or Death), from 1888, can be seen. [YN]
R2 CASA DO GRITO The so-called Shout House located at the old Estrada das Lágrimas (Tears Street) and initially used as a
residence, commercial site and travelers’ inn was built with rammed earth. The name Casa do Grito is associated to the painting
“Independência ou Morte”. The renovation project made in 1955 led it to acquire aspects of the rural construction reproduced
by the artist in the work of art. [YN]
R3 MONUMENTO À INDEPENDÊNCIA Inaugurated in September, 7, 1922 the Monument to the Independence is located close
to the Ipiranga stream, in the central axis of the building of the Museum. Built in granite and bronze it is organized in alternated
phases linked by steps that circle it from its base. It is made of statues of the major figures in the process of independence and
paintings that represent other moments of the struggle for freedom from Portugal that took place in Bahia, Pernambuco and
Minas Gerais. In the crypt, located in the inner side of the monument, are the remains of D. Pedro I, of the Empress Ms. Dona
Leopoldina and of Ms. Amélia Beauharnais, second wife of the Emperor. At the top is there is a triumphal sculpture group, an
allegory to freedom. Detached from the monument, a pyre burns. [YN]
RESIDÊNCIAS DA FAMÍLIA JAFET The Jafet family, of Syrio-Lebanese extraction, began immigrating to Brazil in 1887.
The first member of the family to set foot here was Basilio Jafet and his cousin, and they began their life as workers doing odd
jobs. In approximately 1890 they opened a textile store and a novelty shop. With the arrival of other relatives, the family’s trade
businesses expanded and they became involved in the importating of fine fabrics. In 1906 they opened the Ipiranga Textile,
Printing and Dyeing Company. This numerous family all moved to the same district and took up residence in twelve mansions, all
close to one another and near the Ipiranga Museum, constituting a unique urban panorama. [TH]
R4 RUA BOM PASTOR, 730 This house belonged to Violet and Chedid Jafet. It is asymmetrical in shape and eclectic in style with
strong neoclassical influence. The interior is sumptuous, especially the mirrored hall and the oriental stained-glass window. [TH]
R5 RUA BOM PASTOR, 798 This house is known as the Palace of Cedars. It is in eclectic style with neoclassical and oriental
influences and was the home of Basilio and Adma Jafet and their children. [TH]
R6 RUA BOM PASTOR, 801 This house is known as the Pink Manor. It was built in 1928 as the home of Munira and David Jafet. [TH]
R7 RUA BOM PASTOR, 825 This house was the residence of Angela and Eduardo Jafet. It is in eclectic style with neoclassical
influence and has very sober outside decoration. [TH]
R8 RUA COSTA AGUIAR, 1013 This house belonged to Chucri Assad, a brother-in-law of Benjamin Jafet. It is in eclectic style with
neoclassical influence and surrounded by yards and gardens. [TH]
R9 RUA COSTA AGUIAR, 1055 Michel Assad, brother-in-law of Benjamin Jafet, had this house built in eclectic style with
neoclassical influence. It occupies an elongated plot of land with gardens. Of special interest in the interior of the house are the
ornaments on the ceilings, doors and walls. Ionic columns and arches divide the environments and the mezzanine. [TH]
INSTITUTOS ASSISTENCIAIS E DE ENSINO The constitution of urban industrial society in São Paulo was accompanied by
prosperity, but side-by-side with large numbers of impoverished individuals and families, for whom there were neither laws nor public
social institutions of aid. Count José Vicente de Azevedo was the owner of large plots of land in the Ipiranga district, and he donated
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some of this land to religious orders. The result was the construction of orphanages, hospitals and schools for the formation of poor
children, as well as of clerical institutions. This use of such large tracts of land gave Ipiranga a unique urban profile. [TH]
R10 COLÉGIO SÃO FRANCISCO XAVIER “Collegio Catholico São Francisco Xavier” was dedicated to the evangelization of
Japanese immigrants and their descendants. It was built in the Ipiranga district in 1932. [TH]
R11 INSTITUTO MARIA IMACULADA In the 1930s sisters of the Congregation of Religious of Mary Immaculate acquired a house on
Avenida Nazaré to serve young women. In 1956 a new school building was erected, with neocolonial and neoclassical influences. [TH]
R12 EDIFÍCIO DO JUVENATO SANTÍSSIMO SACRAMENTOThis institute was also built for the Catholic education of young
people. The complex never operated as a school, but through the years it was used by several different institutions. The building
is eclectic with neoclassical influence and formal neo-Gothic elements. [TH]
R13 INSTITUTO PADRE CHICo The campaign to found a school for the blind began in 1927. With time, the institution was
built and is now administered by the Daughters of Charity of St. Vincent of Paul. It consists of several different buildings with
neocolonial characteristics. [TH]
R14 SEMINÁRIO CENTRAL DO IPIRANGA – 1934 This Catholic seminary of the Immaculate Conception, which began operating
in 1934, was built to offer the best possible education and housing for seminarians from many different dioceses. The complex
includes a church, the oldest buildings being eclectic in style with neoclassical and Romanic characteristics. [TH]
R15 CLÍNICA INFANTIL DO IPIRANGA This medical institution was founded in 1932 by a small group of Catholic women and
by the pediatrician Augusto Gomes de Mattos. Ten years later the institution built the D. Antonio de Alvarenga Hospital of the
Children’s Clinic of Ipiranga. It has an eclectic air to it with neocolonial influence. In a short time the hospital became a model
for assistance to children and the training of pediatricians. [TH]
R16 SEMINÁRIO JOÃO XXIII The first Italian members of the Congregation of the Missionaries of St. Charles Borromeu came to
the Ipiranga and Vila Prudente districts to give assistance to Italian immigrants, poor children, and orphans of immigrant parents.
In the 1960s they founded John XXIII Seminary and dedicated themselves to calling the attention of society to matters related to
migrations, especially in regard to political persecution. [TH]
R17 INSTITUTO CRISTÓVÃO COLOMBO The St. Joseph School of Arts and Crafts was founded in 1895 to aid orphans of
immigrant parents, especially Italian, and children of former slaves, by teaching them trades. A further institution was developed,
known as Christopher Columbus Institute, directed by the Congregation of the Missionary Sisters of St. Charles. The church,
built in the 1930s, shows neoclassical and art deco influences. Its tower is a veritable monument and harmonizes splendidly
with John XXIII Seminary. [TH]
R18 EDIFÍCIO DO GRUPO ESCOLAR SÃO JOSÉ This school resulted from the initiative of the educator Carolina Ribeiro. In 1924 it
was temporarily housed in Our Lady Help of Christians Girls’ Orphanage. The school building for St. Joseph’s was constructed in
the late 1920s in eclectic style. Its architecture is symmetrical and characteristic of European mansions, with its very sloped roofs,
windows and loft connected to the platband. The finishing is in fair-faced brick. [TH]
R19 INTERNATO NOSSA SENHORA AUXILIADORA This building once housed Our Lady Help of Christians Girls’ Orphanage, one
of the first three charitable works established by Count Jose Vicente de Azevedo. The eclectic building, with neoclassical lines,
is characterized by the simplicity of the decoration on the facade. It retains its original railings and door and window frames the
ornamentation of the imposing iron entrance gate is also worthy of note. [TH]
R20 EDIFÍCIO DO NOVICIADO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS IRMÃS SALESIANAS This eclectic building of neoclassical
influence is symmetrical at the main entrance and has two longer wings at the sides. It was built during several different periods,
with triangular pediments and gables. The building of the present library dates from the 1950s. [TH]
R21 EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA This institution was founded in 1901 and its administration was taken over by the
Congregation of the Little Sisters of the Immaculate Conception, whose mission was to care for the elderly and provide
protection, support and education to poor girls who were descendants of former slaves. Especially important in this complex
was the work of St. Mother Paulina, canonized in 2002, whose body is buried in the Holy Family Chapel. The building shows
neoclassical influence and is symmetrical, consisting of two prominent wings extending out and joined by a chapel. [TH]
R22 CAPELA DO CRISTO OPERÁRIO The history of Christ the Worker Chapel is associated with the changes that took place
in the approach to evangelization carried out by the Catholic Church during the 1950s, specifically, the association between
religious belief and awareness of social rights. This approach was brought to Brazil by the Dominican Friar João Batista Pereira
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dos Santos. The building is simple and resembles colonial chapels of yesteryear. The bell tower beside the chapel is covered and
in front of it there is a small porch covered by a slab. In the interior visitors can see works by renowned artists. [TH]

ÁREA S			

DO BELENZINHO AO TATUAPÉ

The district of Belenzinho was separated from the Brás neighborhood in 1899. It kept its rural air until 1910 when the factories
that were already numerous in Brás moved there. Most of them produced crystal (blown) or pressed glass, weaving, liquor, socks,
starch and paper. At the end of the 19th Century Tatuapé was divided in two parts by the railways of Central do Brasil. One of
them became industrial; the other maintained its rural characteristics until the middle of the 20th century when middle class and
high class residential condominiums emerged. [YN]
S1 VILA MARIA ZÉLIA The Maria Zélia Villa, built between 1912 and 1916 close to the Companhia Nacional de Tecidos de Juta
(National Company of Jute Fabrics) whose owner was the doctor and entrepreneur Jorge Street, was the result of the endeavors
of an industrial person concerned with social issues, worried with the lack of popular houses. The set of 200 terraced houses also
included 2 buildings to be used as schools, one for women, the other for men, a church, a theater, a field for sportive practices,
butchery, drugstore and a warehouse. Closed in 1931, the factory was used as a prison for political prisoners. In 1939 the oldest
part of the property of Street, which belonged at the time to the Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (Institute
for the Retirement and Annuity for the Industrial Workers) was sold to Goodyear, which put down 18 houses, the nursery and
part of the bandstand to enlarge de building of the factory. [YN]
S2 CASA DO SÍTIO TATUAPÉ The first reference of the Tatuapé house, that was built in accordance with the “bandeirantes”
style, is found in the inventory made in 1698. In the document the residence is described as a three-story house. It is known that
in the 18th Century it had a chapel or oratory and that in the land there were machines to process manioc wheat. During the
19th century bricks were produced there. In the early 50’s the owners transformed it in a housing development. The Tatuapé
House was kept on a small terrain that was expropriated by the São Paulo City Hall, which later restored it. [YN]

ÁREA T				

ALÉM RIO TIETÊ

405

@P072_INGLES_REV3.indd 405

2/12/2012 22:46:12

In 1930, the rectification of the Tietê River and the construction of bridges and embankments that made it easier communication
between established populations on both banks of the river ended the isolation of the region on the border right. The area
beyond the Tietê River, Santana and Freguesia do Ó, two very old nucleuses, supplied São Paulo with food. Between 1920 and
1939 people settled around them. The direction they followed was to the North, like the Tramway da Cantareira lines. In the
North-Eastern region only two neighborhoods were formed: Casa Verde and Limão. The inauguration of the Presidente Dutra
highway, in 1951, paved the way for the installation of many factories. The urban structure that emerged beyond the Tietê is
heterogeneous: checkered streets, lines that follow level curves, plots of land of different sizes and large parcels. [YN]
T1 NÚCLEO ORIGINAL DA FREGUESIA DO Ó The settlement of the Piratininga plateau surrounded the Vila of São Paulo. In the
last century some nucleus appeared as, for example, Pinheiros, Santo Amaro, Penha and, in the opposite side of the border,
Freguesia de Nossa Senhora da Expectação do Ó, which became one of the regional centers located beyond the Tietê River.
At the top of an elevation emerged a nucleus that was a mandatory passageway to the region of Campinas, Mato Grosso
and Goiás. Its initial settlement happened around a chapel built in 1618. By the end of the 18th century it was replaced. At
this occasion the Square of the Freguesia do Ó was created. The actual Cathedral was built between 1898 and 1901 and has
an eclectic architectonic composition with decorated naves and altar. The profile of the Cathedral, with its sole tower and the
remaining houses are still today a picture of the Tietê landscape. [YN]
T2 CASA DO SÍTIO MORRINHOS The house of the Morrinhos grange is one of the six houses of the Bandeirantes owned by
the Municipal Secretariat of Culture. The renovation carried out there did not eliminate the former interferences and makes it
unique. Its building date was probably around 1702, inlayed date imprinted on the lintel of the main entrance door. Two hundred
years later the Benedictine, who were its owners at the time, made several alterations such as putting tiles in the inner floor
and replacing straight doors and windows for new ones that followed the neo-classical pattern with arched lintels. In 1952 the
housing development of part of the area opened the path for the Jardim São Bento neighborhood. In 1977 the remaining part
of the lands on which the “bandeirante” house was located was donated by the owner to the City Hall. [YN]
T3 PARQUE DO TROTE The Trot Park occupied the area of the old Hypica Club of Vila Guilherme implemented in 1937 by
Guilherme Praun da Silva, business man of German descent, in a grange acquired in 1912. After his death, in 1944, the terrain
was bought by the Sociedade Paulista de Trote (SPT) in the original acronym. There it was implemented an official racecourse
for trot races. By the late 80’s the City Hall resumed the SPT remaining area and integrated it to the Vila Guilherme Park thus
creating a new space for leisure in the city – the Trot Park. The park is special due to its accessibility for handicapped people,
children and old persons. [YN]

ÁREA U				

ALÉM RIO PINHEIROS

After the channeling and straightening of the Pinheiros River by the Light and Power Co. in 1928, there followed a period of intense
occupation of land along its course, which had long suffered from frequent flooding. In order to stimulate growth in the area, realestate developers donated several large tracts of land for the construction of the Jockey Club, in 1941. Land was also provided for
the Campus of the University of São Paulo and the Morumbi Stadium in the 1950s. Subdivisions for upper-class residential areas
were carried out, such as City Butantã, Morumbi, Jardim Guedala and Jardim Leonor. Post-modern buildings began to replace the
marshes along the Pinheiros River and they now house the offices of large Brazilian and international corporations. [TH]
U1 CASA DO BUTANTÃ This house is a perfect example of “Bandeirante” architecture, Bandeirantes being 18th Century
explorers of the Brazilian interior. This small building is built on a plateau and was constructed with the rammed-earth technique.
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The floor plan is rectangular and the interior is symmetrically organized, with re-entrant porches, a few doors and windows, and
a roof with colonial-type tiles and extended eaves. [TH]
U2 RESIDÊNCIA PAULO MENDES DA ROCHA This house, designed in 1964, is located in the Butantã district. It’s simple structural
system consists of four pillars, two main beams and waffle slabs. The environments surround the interior of the house, and lighting
and ventilation are controlled zenithally. The social area is open and divided only by the furniture, most of which is of concrete. [TH]
U3 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO This building was designed by the architect J. Vilanova Artigas and is located
at the campus of the University of São Paulo. Its most striking characteristic is its singularity. The edifice consists of a prism of fairfaced reinforced concrete standing on elaborate supports. Under a single roof, fluid spaces take on materiality. Their importance
depends on their intended use and the level of privacy desired for interaction in such an ostensively open environment. The
lighting comes from the zenithal openings and the space is covered by translucent domus. [TH]
U4 INSTITUTO BUTANTÃ This institute is one of the services offered by the state government for improving public health. The
Sorotherapeutic Institute, now known as the Butantan Institute, was founded in 1901, although its activities had already begun
in 1899 at the Butantã Plantation. The scientific research carried out there by a group of professionals, including Dr. Vital Brasil,
had the purpose of applying practical medical technology to produce vaccines to control epidemic outbreaks and antidotes to
poisons from bites by venomous animals. [TH]
U5 JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO In 1941 the São Paulo Jockey Club, which had operated at the hippodrome in the Mooca
district since 1875, was moved to the Garden City area that had begun an urbanization process. Its headquarters consisted of a
complex of reinforced concrete buildings with art deco characteristics. Between 1946 and 1958, 32 more buildings were built,
including a movie theater, a restaurant, cafes, a school and an area reserved for auctioning horses. [TH]
U6 CASA DO SERTANISTA This Casa do Sertanista is a typical 18th-century rural house of a “Bandeirante,” (17th Century
Brazilian explorers, also known as Sertanistas). It was restored in 1967 and served as a museum during the 1980s. [TH]
U7 CAPELA DO MORUMBI The earliest documental reference to Morumbi Chapel dates from 1825. Gregori Warchavchik
coordinated the work of restoration that was concluded in 1950. The walls around the altar are decorated with a fresco
representing the Baptism of Christ, by the artist Lúcia Suanê, and the angels’ faces are typical of indigenous Brazilians. Today the
chapel belongs to the Museum of the City and often hosts contemporary art exhibits. [TH]
U8 CASA DE VIDRO This house was designed by Lina Bo Bardi. It was originally the home of Lina and her husband, Pietro Bardi,
and the first to be constructed in the new subdivision of Jardim Morumbi, in 1949. The building is sustained on discreet steel
stilts and the horizontal structure is of reinforced concrete. The house interacts with nature through broad glass curtains, which
gave origin to its name, the Glass House. [TH]
U9 RESIDÊNCIA OSCAR AMERICANO In 1952 the architect Oswaldo Bratke designed this home for his friend Oscar Americano
in the recently urbanized Morumbi district. The house covers 1,500 m2 and is surrounded by gardens, yards and an ample woody
area where over 25,000 native trees were planted. In 1974 the Maria Luisa and Oscar Americano Foundation was instituted on
the site as a cultural space open to the public. [TH]
U10 ESTÁDIO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO This large stadium was designed by the architects J. Vilanova Artigas and Carlos
Cascaldi. Seen from the west it resembles a round 140 m-long box of reinforced concrete. It is suspended between supports
placed at the extremities of the structure. This impression results from the shape given to the blinds on the outside wall of the
stadium descending from the roof but not touching the ground. [TH]

ÁREA V				

SANTO AMARO

The tramway from São Paulo to Santo Amaro, in the Southern area of the city was built between 1883 and 1886 and was
fundamental for the urbanization of that part of the city. It occupied a large area that went from the Córrego da Traição (Betrayal
Stream) whose waters today run under the Bandeirantes Avenue, until the Mar Mountain range. Santo Amaro integrated the belt
that supplied nourishment to São Paulo, together with Bragança, Atibaia, Santana do Parnaíba and the neighborhoods of Penha
and Freguesia do Ó. It provided fruit, vegetables, wood and stones. In the first decade of the 20th Century the construction of the
Guarapiranga dam paved the way to progress through its leisure structure but also brought about protests against the expropriations
made by Light and Power with the support of the authorities. The expropriations were carried out at prices lower than those practiced
by the market. In 1935 the municipality of Santo Amaro, independent since 1833, was incorporated to São Paulo. [YR]
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V1 CATEDRAL DE SANTO AMARO The Cathedral of Santo Amaro was inaugurated in 1924 in the Square Treze de Maio and
received its actual name in 1989. Before its building there was a chapel in the location. The chapel had received as a donation an
image of Santo Amaro, patron of the farmers. It is sculpted in wood and can still be found in the church today. [YR]
V2 EDIFÍCIO DO MERCADO DE SANTO AMARO The market of Santo Amaro was inaugurated in 1897. In this period an area that
corresponds to the Santo Amaro neighborhood today added to the municipalities of Itapecirica and Embú formed the “São Paulo
Storehouse” as it produced vegetables, extractive products as well as manufactured articles which supplied the Capital. The building
is quadrangular, has an open air central yard surrounded by columns and arches that support the ceiling of the corridors and the
access to the storage area and to the sales area. It was open until 1958.Today it houses the Santo Amaro Culture House. [YR]

ÁREA W			

DE CONGONHAS AO JABAQUARA

An enormous area southeast of the first settlements around Praça da Sé was urbanized in the early 20th century as residential
subdivisions gradually replaced the older landscape that consisted of forests and planted fields. The oldest vestige of the rural roots
of the area is the farmhouse at Ressaca (Sitio da Ressaca), a building dating from the early 18th century.
In the late 19th century, with the construction of Jabaquara Park, the region became known for its parks and other recreational
facilities. The final steps in its urbanization were taken between the 1920s and the 1940s as new districts gradually grew up along
the road that is now Avenida Washington Luiz (named after a president of Brazil who served in the 1920s). This avenue was one of
the most important spoke roads set down in the Avenue Plan, and ran to the Guarapiranga Reservoir. Also of great importance in this
area is the Congonhas Airport, built in the 1930s. By the mid-1970s, as the first subway lines went into operation and the Jabaquara
Intermunicipal Bus Terminal was completed, the residential neighborhoods in the area gradually filled in the remaining space. [TH]
W1 RESIDÊNCIA J. VILANOVA ARTIGAS Both these residences were designed by João Batista Vilanova Artigas and were built as
residences for him and his family. The first, known as “The Little House” (A Casinha), was built in 1942 and, unlike the second
structure, built in 1949, keeps away from traditional styles and stands at a 45-degree angle to the property lines. The Casinha has
an irregular floor plan that organizes all environments into a single space, which are separated only by their different levels. They
are arranged in a circle, with the fireplace at the center. The roof is made of various planes at varying angles and is supported by
a frame of fair-faced wood and covered with French tiles. The second house has more rational, geometrical lines and is a good
deal larger than the first. This is its outstanding feature. The roof consists of asymmetric inclined planes that converge toward
a single drain for rainwater, a component that can be found on many other homes of the period. The independent concrete
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structure is held up by columns and uses glass closures that rise from floor to ceiling, allowing for greater communication
between inside and outside. [TH]
W2 AEROPORTO DE CONGONHAS The choice of the location for a new airport in the city was largely due to infrastructure set up
by Companhia S/A Auto Estradas, which laid the Santo Amaro express avenue between 1928 and 1932, along which it owned
land. Near today’s Avenidas Washington Luis and Rubem Berta, the Auto Estradas company laid out landing strips that were later
purchased by the São Paulo State Government. This process became more intense as of 1936 and resulted in the Congonhas
Airport. The airport’s passenger terminal was designed by Hernani do Val Penteado in 1947. Due to the constantly growing air
traffic, new additions were made to the airport, and renowned architects, including Jaques Pilon, competed for contracts to
design further sections. Numerous works of art can still be seen in the main lobby of this terminal, including a panel by Hernani
do Val Penteado and Raymond Jemlen. An annex for welcoming VIPs to the city, known as the Pavilion of Authorities, was also
designed by Penteado. It is decorated with painted mirrors, and furniture designed by Jacques Monet. Two enormous panels,
one by Di Cavalcanti and the other by Clovis Graciano, complete the atmosphere characteristic of the 1950s. [TH]
W3 SÍTIO DA RESSACA The Sítio da Ressaca is one of the oldest houses in the “bandeirista” style in São Paulo as suggests the
inscription “1719” printed in the lintel of the door of the porch. The implementation of the first underground line in São Paulo,
in 1960, changed the area deeply. The Project CURA described the project that included the restoration and the rescue of the
house and its environment through a topographic recovery of the area. [YN]
W4 TERREIRO DE CANDOMBLÉ ACHÉ ILÊ OBÁ The first references to the rituals of African origin in Brazil are from 1680 but only
in the early 19th Century emerged in Bahia the first “Candomblé” yard. Initially practiced only in rural areas, the cult underwent
adaptations to the urban and industrial conditions. In São Paulo these rituals led to a syncretism between “umbanda” and
“candomblé” , a phenomenon of great relevance for the formation of the religious profile of the metropolis between the years
of 1950 to 1970. A “Iorubá” center – general denomination of the different groups that spoke the same language and came
from Nigeria, Benin and Togo, the AchéIlê Oba follows the rite “quetu” which originated in a “umbanda” center created in the
50’s by Father Caio de Souza Aranha in the Brás neighborhood and was moved in 1974 to the address it has today. [YN]

ÁREA X			

DA PENHA A SÃO MIGUEL

Both Penha and São Miguel are located at the Eastern side of the city and integrate the same geographic area, including the
Aricanduva Valley, one of the main tributary of the Tietê river. The village of São Miguel of Ururaí, created in 1560, played a
strategic role in the support of the Vila with which it was linked by an old indian dirt road, the “Caminho de Ururaí” and in
the occupation of a large area which was later crossed by paths to Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro and Minas. Since the 18th
Century, Penha was defined as the place where the travelers and pilgrims went. The Chapel of Nossa Senhora da Penha de
França, built in 1682, in a hill at whose foot the paths bifurcated. In 1796 it became a parish thus gathering all the religious
activities of a large rural area. Both those places are among the oldest settled areas of São Paulo and later were integrated to
the industrialization of the city. [YN]
X1 IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA The Chapel of Nossa Senhora da Penha was built in 1682 and
was made up with rammed earth. Today it has three naves. The more important one is lightened by its lateral sides. It has a sole
tower. The inner walls were painted by Alfredo Cespi between 1939 and 1935 when stain-glasses, produced by Casa Conrado
were also installed. At the end of the 18th Century, Nossa Senhora da Penha was already worshipped as the protector of São
Paulo and when calamities occurred her image was included in the Sé procession. The cultural importance of the Penha church is
mainly based on its representative value as a place chosen by the population to manifest religiosity and to celebrate. [YN]
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X2 IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DA PENHA DE FRANÇA
Created at the end of the 18th century, the Fraternity of the Homens Pretos da Freguesia da Penha de França, in 1802, sent a
request to the Ecclesiastic authorities to build the Chapel of the Nossa Senhora do Rosário. A plain construction in rammed earth
and with a simple design – major chapel, a nave, lateral gallery and sacristy. In the 19th Century a tower with bell and a pediment
were added to the chapel. In 1920 a facility was built to exhibit the “ex-votos” (vows). [YN]
X3 IGREJA DE SÃO MIGUEL The Village of St. Michael of Ururaí was founded in the mid-1560s. Today it has been absorbed by
the urban sprawl of São Paulo and is now known as the São Miguel Paulista district. The first chapel there was built between
1580 and 1584 by Guainás natives and in 1622 it was replaced by the enclosed chapel of St. Michael the Archangel, which still
stands today on the same site, built with the rammed earth technique. [YN]

ÁREA Y

		

INTERLAGOS

In the mid-1930s, Companhia S/A Auto Estradas implemented a residential subdivision project between the Guarapiranga and
Billings reservoirs. With the characteristics of a garden city, the project was designed by the French urban planner Alfred Agache
and was named “Interlagos, the Satellite District of São Paulo.” On a neighboring tract of land the engineer Louis Romero
Sanson, president of the company, built the Interlagos Auto Race Track, which was taken over by the municipality in 1954.
In 1935, when São Paulo annexed the entire municipality of Santo Amaro, a recreational and tourist complex was installed
in Interlagos and the project attracted investments from the private sector. The Auto Estradas company then began the
construction of the Interlagos Resort Area, which included an artificial beach. Economic instability caused by World War II
affected the enterprise negatively. With the legalization of casinos in Brazil, the company invested in the construction of the
Grande Hotel Interlagos, which included movie theaters and a casino. Construction came to a halt and the hotel building was
sold in approximately 1954, to become the Santapaula Yacht Club. In 2004 the Interlagos neighborhood was instated as a
municipal landmark, due to its environmental importance and landscaping. [TH]
Y1 GARAGEM DE BARCOS SANTAPAULA IATE CLUBE The construction of the boat house was part of the expansion of the
Santapaula Yacht Club, in the Interlagos district of São Paulo. The boat house is connected by an underground walkway to other
parts of the club on the opposite side of Avenida Robert Kennedy. The boat house was designed by the architects Vilanova
Artigas and Carlos Cascaldi, and is an excellent example of brutalist architecture from the early 1960s. The building’s structure
is noteworthy, especially in the support provided for the fair-faced reinforced concrete roof slab. Each of the main beams rests
on four triangular supports that are articulated from underneath, making the flat roof independent and giving it the impression
of hovering over the rest. [TH]

ÁREA Z				

PARELHEIROS

Parelheiros is located at the south end of the municipality of São Paulo. The largest part of its territory includes a listed
environmental area (APA) (acronym in Portuguese) Capivari-Monos, created by the municipality in 2001. The exuberance of the
rain florest woods was what called the attention of the first German pioneers in 1829. In the midst of the 20th Century Japanese
immigrants settled in the area. They were farmers that thus maintained the local tradition of supplying dairy food products for
São Paulo. There are also two Guarani villages in the region: Krukutu and Tenondé-Porã. [YN]
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Z1 CAPELA DE SANTA CRUZ The Santa Cruz Chapel was built in 1898 and in 1980 was declared a parish. It is located at the
core of Parelheiros neighborhood. It still maintains the simple architectural elements in the main façade and the two-sloped roof
when it was restored in the late 20th Century. It is a cultural construction which represents the rural phase of the Parelheiros
neighborhood, and underwent a meaningfully growth since the second half of the 20th Century. [YN]
Z2 CEMITÉRIO DE COLÔNIA PAULISTA In 1827 a group of 94 German immigrants came to farm in subsistence granges; they
were taken to the furthest part of the southern area of the municipality of Santo Amaro. There they built the nucleus of
what later became known as Colonia. They also constructed the Cemetery which today is integrated to the perimeter of the
environment listed area Bororé-Colônia. [YN]
Z3 CRATERA DE COLÔNIA PAULISTA The Colonia Crater is a formation probably derived from the impact of an orb – possibly a
meteor – around 35 million years ago. Its importance is given by the data it provides about the geological history of São Paulo as
well as the different eco-systems existing in it – as with woods on its slopes, moss, turf swamps and lowlands. In the lowest area
there is a layer of sediments having 400 meters with paleontological traces – of climates, fauna and flora. [YN]

AS BORDAS DA CIDADE

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA CANTAREIRA Cantareira State Park was established in 1963 and, in 1994, was recognized
by UNESCO as a part of the São Paulo City Green Belt Biosphere Reserve. The park is also considered among the reserves of the
Atlantic Forest Biosphere Reserve, its territory including parts of four different municipalities. It is an important urban forest with
enormous biodiversity as well as an ecological corridor used by animals in their movements back and forth between sections of
the Mantiqueira Mountains. As far back as the 19th century the Cantareira area was the main source of water for the city, and
today it supplies this natural resource to approximately half of the population of the metropolitan region. This portion of the
Atlantic Forest also mitigates negative aspects of urbanization, such as heat islands. [TH]
HORTO FLORESTAL (BOTANICAL GARDEN) Also known as Alberto Löefgren State Park, Horto Florestal was opened in 1896
as the city’s botanical garden. Three years later it became a forestry and botanical center, and the Swedish biologist Alberto Löefgren was named as its first director. The park serves as a buffer zone for part of the Cantareira State Park, a factor that at least
slows down the advance of disorganized and irregular occupations of outlying sections of the city. In this respect, the park is just
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one of the components of the green belt biosphere reserve. Since it is a conservation unit in an urban area, it not only serves as
protection for the region’s natural resources; it also offers recreational areas. The park is also home to the Otavio Vecchi Forest
Museum and the State Government’s Summer Palace. [TH]
MORRO DO CRUZEIRO CRUZEIRO HILL (MORRO DO CRUZEIRO) Also known as Pico de São Rafael (St. Raphael Peak) – stands
at an altitude of 988 meters and is the second highest point in the municipality of São Paulo, after Jaragua Peak. Standing on the
boundary line between the municipalities of Maua and São Paulo, it is an important section of the Atlantic Forest, with springs that
are sources of a number of different creeks and tributaries of the Aricanduva and Tamanduatei Rivers. The area is part of the green
belt biosphere reserve and, in 2004, was indicated as a Special Zone of Cultural Conservation, in the city’s Strategic Plan. [TH]
ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: BORORÉ-COLÔNIA, CAPIVARI-MONOS E SERRA DO MAR With an area of over 250
km2, these two environmental protection areas are located at the far southern tip of the municipality, in the Parelheiros district.
They encompass the entire Capivari-Monos River Basin and part of the Billings and Guarapiranga basins. These protection areas
extend to the boundary line between the municipalities of São Paulo and Itanhaem, in the Serra do Mar Forest. This forest was
declared a protected area by the São Paulo State Government in 1985, as it is home to genetic banks of tropical flora and fauna,
and includes important geological and geomorphologic aspects. The emergence of the Serra do Mar and Mantiqueira Mountain
Ranges is related to geological events that occurred more than 130 million years ago when immense layers of rock were exposed
and the Atlantic Ocean was formed. In 1994 these two protection areas were recognized by UNESCO as parts of the green belt
biosphere reserve, and include broad stretches of forest that are responsible for protecting the headwaters of the main rivers
and streams in the São Paulo Metropolitan Region. In addition, the area encompasses not only urban neighborhoods, such as
Parelheiros, but Guarani Native Brazilian Indian Villages as well. [TH]
PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ In 1939, after purchasing huge tracts of land to the west of the Cantareira Mountains, the
São Paulo State Government established the Jaragua State Park, which includes one of the best-known geographical landmarks
in the Greater São Paulo, Jaragua Peak (Pico do Jaragua) , the metropolitan region’s highest point. Two radio and television
transmission towers stand at the top of Jaragua Peak. In the 16th century, Afonso Sardinha went prospecting for gold there and
remains of his efforts were discovered recently by archeological researchers. In 1994, Jaragua State Park became part of the city’s
green belt biosphere reserve. Two Guarani Villages of the M’bya Group are also located in the park, protected by reservations
demarcated in 1986. [TH]
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