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ESTE TRABALHO TEM COMO OBJETIVO REALIZAR UMA ANÁLISE DA 
CONSOLIDAÇÃO DA PAISAGEM URBANA DA REGIÃO DA LUZ A PARTIR DO 
ANO DE 1872 ATRAVéS DA DOCUMENTAÇÃO E ANÁLISE DE PRODUÇõES 
ARQUITETôNICAS TOMBADAS NA REGIÃO, CUJAS PARTICULARIDADES 
ESTéTICAS CARACTERIZAM SEU PERFIL HISTóRICO. A SELEÇÃO DE 
UMA AMOSTRAGEM CRITERIOSAMENTE DELIMITADA, é CAPAZ DE 
APRESENTAR DE MANEIRA CONCISA E REPRESENTATIVA A CONSOLIDAÇÃO 
DA IDENTIDADE VISUAL URBANA CONTEMPLADA ATUALMENTE. 
APRESENTANDO UM PARALELO COM SEUS ASPECTOS SOCIAIS, POLíTICOS, 
HISTóRICOS E SEMIOLóGICOS, BUSCA-SE APROFUNDAR A COMPREENSÃO 
DO FENôMENO URBANO DESTA REGIÃO, PONTO FOCAL DE PROFUNDAS 
TRANSFORMAÇõES ARTíSTICAS E SOCIOLóGICAS, TRADUZIDAS NA 
PAISAGEM PELOS MAIS DE 90 EDIFíCIOS TOMBADOS. A SUCESSÃO DE 
MOVIMENTOS ESTéTICOS, DE REFORMAS URBANíSTICAS E DE VETORES 
DEMOGRÁFICOS DEIxOU LEGADO DE IMPRESSIONANTE DIVERSIDADE, 
QUE FORNECE REGISTRO DE VALOR INESTIMÁVEL AOS ESTUDIOSOS DAS 
TRANSFORMAÇõES URBANAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, BEM COMO à 
TODOS OS SEUS HABITANTES. ESTA DISSERTAÇÃO PRETENDE VALORIZAR E 
PRESERVAR ESTAS REFERêNCIAS.

PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE VISUAL, PAISAGEM URBANA, CIDADE, 
IMAGEM, PATRIMôNIO, MEMóRIA.

RESUMO:
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THIS STUDy INTENDS TO ExAMINE THE CONSOLIDATION OF THE URBAN 
LANDSCAPE IN THE LUZ REGION IN SÃO PAULO, STARTING FROM THE yEAR 
1872, By MEANS OF AN ANALySIS OF ARCHITECTURAL HERITAGE wORKS IN 
THAT REGION, ALONG wITH THE AESTHETICAL AND HISTORICAL PROFILES 
OF EACH BUILDING. THE SELECTION OF A REPRESENTATIVE SAMPLE ALLOwS 
AN UNDERSTANDING OF THE EVOLUTION OF URBAN VISUAL IDENTITy IN 
THE REGION AS IT MAy BE SEEN TODAy. A PARALLEL IS DRAwN wITH SOCIAL, 
POLITICAL, HISTORICAL AND SEMIOLOGICAL ASPECTS, SEEKING TO DEEPEN 
THE UNDERSTANDING OF THE URBAN PHENOMENON THAT IS REFLECTED 
IN THE LANDSCAPE By OVER 90 HISTORICAL BUILDINGS. THE SUCCESSION 
OF AESTHETICAL MOVEMENTS, OF URBAN REFORMS AND DEMOGRAPHIC 
VECTORS HAS LEFT AN IMPRESSIVELy DIVERSE LEGACy, PROVIDING A 
PRICELESS REGISTER FOR THE STUDy OF URBAN TRANSFORMATIONS 
IN SÃO PAULO. THIS STUDy HAS THE OBJECTIVE OF PRESERVING AND 
DOCUMENTING THOSE REFERENCES.

KEy wORDS: VISUAL IDENTITy, URBAN LANDSCAPE, CITy, IMAGE, HERITAGE, 
MEMORy.

ABSTRACT:
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1 INTRODUÇÃO

CAPÍTULO 01: INTRODUÇÃO

OBJETO DE ESTUDO

 Tendo como recorte cronológico o período 
contido entre os anos de 1872 a 1964, esta 
dissertação propõe a observação de conjuntos 
tombados de edificações de épocas pretéritas 
existentes na região da Luz. No que diz respeito 
à regulamentação legal, serão abordadas as 
disposições dos três níveis de preservação: 
municipal, estadual e federal. A região da Luz 
apresenta diversos edifícios protegidos por 
legislação e, por sua centralidade e valor histórico, 
este patrimônio cultural auxilia a compreensão da 
evolução urbana da cidade. 

 A identidade da Luz se configura como um 
testemunho da ocupação latifundiária na formação 
da rede urbana. Ao mesmo tempo, a tipologia 
arquitetônica utilizada representa o padrão estético 
e cultural de épocas distintas da urbanização. São 

tipologias dos diversos períodos históricos que vão 
dos sobrados da Rua Santa Ifigênia, produzidos do 
final do século xIx; passando pelos palacetes; pelos 
primeiros edifícios de apartamentos da Avenida 
São João, construídos no começo do século xx; 
por unidades dramaticamente verticalizadas em 
estilo Art Decô; até exemplares modernistas como 
o edifício Montreal de Oscar Niemeyer. 

 Os sobrados do entorno da Estação da 
Luz, são um importante exemplo da arquitetura 
residencial do final do século xIx. Eles compõem, 
com a Estação e com o arruamento característico 
uma relevante amostra das particularidades do 
ambiente urbano da época de inauguração da 
Estação, em 1901. Somado à estes exemplos, estão 
as demais estruturas ferroviárias que se dispõem 
ao longo da Rua Mauá, a Estação Sorocabana, 
de 1914 e a Estação Júlio Prestes, de 1938. 
Todos estes elementos, e os muitos outros que 
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são tombados por seu valor histórico e cultural, 
auxiliam o entendimento da evolução histórica 
da transformação das paisagens no processo de 
urbanização e de ocupação do território. O objeto 
de pesquisa consiste, deste modo, da compilação de 
um inventário destas relevantes edificações, com o 
intuito de registrar a formação espacial da região, 
bem como a consolidação de sua identidade. 

OBJETIVOS

 Esta dissertação tem o objetivo de apresentar 
uma análise do processo de consolidação da 
identidade urbana da região da Luz, procurando 
evidenciar a vinculação intrínseca entre as 
características morfológicas encontradas em uma 
cidade e o seu passado. Pretende-se apresentar 
uma perspectiva que relacione uma análise 
histórica geral do processo evolutivo urbano com 
seus consequentes reflexos na paisagem. 

 Neste contexto, é apresentada em um 
primeiro momento uma análise do processo 
evolutivo das funções da organização urbana 
e suas consequências na paisagem. Extraiu-
se da literatura exemplos de fatores históricos 
que impulsionaram mudanças nos modelos de 
funcionalidade do espaço urbano e que, ao longo 
da história modificaram padrões, influenciando, 
em diferentes níveis de intensidade, a construção e 
apropriação do espaço. Esta análise contextualiza 
o estudo específico do patrimônio da região, suas 
características formais e acadêmicas. Pretende-
se, através desta introdução, possibilitar a 
compreensão da configuração espacial da cidade, 
como a representação materializada de sua 
funcionalidade e contexto histórico. 

 Apresenta-se posteriormente, a compilação 
e documentação das produções arquitetônicas 
tombadas da região da Luz. Estas, por sua vez, são 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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agrupadas de modo a apresentar uma visão coesa, 
relativamente linear e ininterrupta da evolução 
da consolidação da identidade urbana da região 
através do tempo. Este panorama de estudo é 
pontuado por análises contextuais, comparações 
históricas, mapas, 3Ds, fotografias, imagens e 
estudos que expliquem o seu desenvolver. Deste 
modo, busca-se introduzir um panorama do 
processo de transformação do ambiente construído 
ao longo do tempo e da evolução de sua relevância 
em termos de representatividade na história do 
município de São Paulo.  

CONTEÚDO E METODOLOGIA

 A parte teórica se desenvolveu através da 
leitura de fontes relevantes e suas referências, 
além do estudo de material pertinente. A primeira 
etapa do trabalho consistiu na elaboração do 
levantamento histórico dos edifícios tombados 

que, protegidos pela legislação específica, 
representam a produção estética e cultural de 
épocas determinadas. A análise circunstancial foi 
de especial interesse para esta pesquisa, por seu 
valor ilustrativo e de documentação. Através da 
compilação destes elementos, foi possibilitada 
a demonstração da consolidação da identidade 
urbana da região da Luz. 

 Ainda através da pesquisa literária, foi 
realizado o estudo de produções artísticas e 
arquitetônicas realizadas através da história, no 
recorte de tempo abordado pela dissertação. Para 
auxiliar este processo e relacionar as características 
estudadas aos prédios em questão, foram usadas as 
fichas dos processos de tombamento dos edifícios 
selecionados. Também foram levantados elementos 
como fotos de época, mapas antigos e ilustrações, 
que forneceram subsídios para definição da 
composição estética dos locais em questão. 

CAPÍTULO 01: INTRODUÇÃO
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 Posteriormente, foi levantada a evolução 
das funções da organização urbana e suas 
consequentes influências na estética da cidade. 
Para isto, realizou-se o reconhecimento dos 
principais fatores geradores de transformação. 
Ou seja, foram pesquisados os avanços, sejam 
eles no campo econômico, político ou social, que 
delimitam os períodos de relativa uniformidade 
na função da organização urbana. Neste contexto, 
foram destacados alguns dos principais agentes, 
divisores de águas, relacionados ao processo de 
urbanização, com ênfase às políticas econômicas 
e de Estado.  

 Esta segunda etapa, forneceu subsídios para 
a ampla análise do patrimônio tombado da região 
de estudo e da configuração espacial da área a 
partir da apresentação de um panorama sucinto da 
consolidação da ocupação territorial, vinculada às 
transformações nas bases da função da organização 

urbana e social. A etapa posterior, por sua vez, se 
configura pelo estudo efetivo dos aspectos do 
patrimônio histórico local, como expressão da 
identidade urbana da região da Luz.  

 Finalmente, após os levantamentos 
de dados, das pesquisas históricas, leituras, 
confecções de mapas e textos, foram reunidos 
os materiais alcançados. Feita a compilação de 
edifícios de interesse, estes foram organizados 
dentro de determinados contextos históricos e 
divididos por períodos que apresentam identidade 
estética e características comuns. As semelhanças 
formais de cada um dos períodos determinados foi 
estruturada à partir da análise histórica artística 
e arquitetônica dos elementos da paisagem em 
questão. Os capítulos de análise foram divididos 
em 6 grupos: Ecléticos e Início do Século xx; 
Primeira Verticalização; Neocolonial; Segunda 
Verticalização; Art Déco e Modernos. 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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 Os resultados obtidos em cada etapa do 
processo foram avaliados em separado, através 
da análise comparativa com outros projetos de 
igual teor, reavaliando o material produzido e 
eventualmente resultando em novas buscas, até 
que a delimitação de cada etapa fosse atingida. Ao 
final do projeto, obteve-se os seguintes resultados:

•	 Dissertação	de	mestrado;
•	 Mapas	e	imagens	representativos	da	evolução	
da estética urbana local através do tempo;
•	 Registro	fotográfico	do	patrimônio	histórico	
protegido por lei da região da Luz;
•	 Modelagem	 tridimensional	 do	 território	
estudado; 

RECURSOS GRÁFICOS E FOTOGRAFIA

 Os dispositivos gráficos, principalmente a 
fotografia, foram escolhidos como ferramentas 
didáticas, a fim de apresentar as características 
da totalidade e pontualidades do território 
estudado. A partir dos levantamentos realizados, 
foram confeccionados ainda, mapas e ilustrações 
próprios. Capazes de detalhar e de catalogar 
a organização circunstancial dos ambientes 
analisados, expressa-se o intuito de proporcionar 
uma leitura fácil e dinâmica do território em 
questão. 

 ítalo Calvino (CALVINO, 1991)  defende 
que uma cidade real sempre gera na memória 
do coletivo uma cidade imaginária, atrelada 
à significações da identidade local, repleta 
significados que constituem o espectro 
referencial da imagem urbana. Os cartões 

CAPÍTULO 01: INTRODUÇÃO
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postais, por exemplo, colocaram as imagens 
fotográficas ao alcance de muitos no início do 
século xx. Com o barateamento da sua produção 
e sua consequente popularização, os postais 
eram difundidos pelo mundo criando imagens 
simbólicas e representativas do progresso da 
urbes e, assim, induzindo uma leitura dirigida dos 
espaços urbanos. Essas imagens de valor simbólico 
se apresentam, não somente enquanto suporte 
da memória, mas como fonte de informação 
histórica. Estes registros, se encarregam de 
transformar a memória coletiva em memória 
histórica, auxiliando no processo de conservação 
da lembrança das cidades. 

 Desde o princípio da evolução da técnica 
fotografia, a cidade sempre foi objeto de 
especial atenção por parte dos fotógrafos, uma 
vez que as técnicas rudimentares apresentadas 
pelos equipamentos fotográficos do século xIx 

requeriam longos tempos de exposição para a 
captura de imagens. A aproximação da arquitetura 
e da fotografia se deu de modo natural, ao 
passo que eram necessários cerca de quinze 
minutos para a exposição da placa fotossensível 
à luz do sol, tornando assim a estática do espaço 
urbano ideal para sua realização. As imagens 
fotográficas, desenhos e gravuras contribuíram 
consideravelmente para a documentação da 
história visual das cidades e para o entendimento 
do processo social envolvido na urbanização, 
trazendo importantes contribuições para o 
conhecimento de outras épocas. A partir de 1839, 
ano da oficialização da criação da fotografia, 
imagens fotográficas de paisagens e de cenas 
urbanas foram feitas pelo mundo. Isto posto, 
ressalta-se que a fotografia tem espaço de 
destaque nesta dissertação. 
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PROCEDIMENTOS E FONTES DE PESQUISA

 Os diagnósticos referentes ao patrimônio 
histórico edificado da região da Luz foram 
desenvolvidos a partir de dados disponíveis em 
pesquisas históricas bibliográficas sobre a região; 
dados de acervos documentais de órgãos responsáveis 
pela preservação do patrimônio cultural referentes aos 
bens tombados ou em processo de tombamento nas 
instâncias municipal, estadual e federal; e observações 
diretas de campo. Com base nas informações coletadas 
foi realizada a sistematização e consolidação dos 
dados, seguidas de um levantamento de campo do 
patrimônio edificado com registro fotográfico.

 Os dados referentes aos imóveis protegidos 
por legislação de tombamento foram coletados nos 
órgãos governamentais e conselhos de gestão do 
patrimônio cultural, estando listados nos seguintes 
instrumentos legais:

•	 Listagens	 do	 Instituto	 do	 Patrimônio	
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico (Condephaat), com localização 
dos bens tombados, número do processo 
administrativo e da resolução de tombamento; em 
especial o IPHAN 1463- ‐T- ‐00 

•	 Listagens	 do	 Conselho	 Municipal	 de	
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) 
e no Departamento do Patrimônio Histórico da 
Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo 
(DPH), contendo endereço, quadra, lote, distrito e 
subprefeitura no qual os imóveis estão inseridos;

•	 Minuta	 de	 Tombamento	 pelo	 Condephaat	
do bairro de Santa Ifigênia, referente ao Processo 
nº. 24.507/86; bem como as Resoluções 31/81, 
49/81, 24/82, 25/82, 27/99 e 28/99

CAPÍTULO 01: INTRODUÇÃO
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•	 Minuta	 de	 Tombamento	 de	 setembro	
de 2008 e lista de imóveis em notificação pelo 
Condephaat, publicadas no Diário Oficial do Estado 
em 09/02/2010;

•	 Minuta	 de	 Resolução	 de	 Tombamento	
pelo Conpresp do bairro de Campos Elíseos, de 
01/12/2008; bem como as Resoluções 05/91, 37/92, 
44/92, 15/04 e 26/04

•	 Cadastro	 de	 Imóveis	 Tombados	 –	 CIT,	
pertencente ao Conpresp;

•	 Z8-200,	 Zona	 de	 preservação	 de	 imóveis	 de	
caráter histórico, artístico, cultural e paisagístico, 
criado pela Lei nº8.328

FONTES DE PESQUISA 

CIT - Cadastro de Imóveis Tombados 
CONDEPHAAT
CONPRESP
Depto. do Patrimônio Histórico do Município de 
São Paulo
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Diário Oficial do Estado de São Paulo
INFOCIDADES
IPHAN
MDC – Mapa Digital da Cidade de São Paulo – 2004 
Minutas de Tombamento Condephaat
Minuta de Tombamento Conpresp
Resoluções nº. 44/92 e nº 26/04 do 
Conpresp 
SEMPLA – Z8 200 e Z8 007
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SITES

Site: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br
Site: http://maps.google.com.br
Site: http://www.cultura.sp.gov.br/condephaat
Site: http://www.emplasa.sp.gov.br
Site: http://www.iphan.gov.br
Site: http://www.prefeitura.sp.gov.br 
Site: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/   
secretarias/cultura/conpresp
Site: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cit
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2 CIDADE E METALINGUAGEM

CAPÍTULO 02: CIDADE E METALINGUAGEM

COMPREENDER A CIDADE

 A cidade resulta de um sistema de espaços e 
elementos que são compostos ao mesmo tempo por 
uma realidade concreta e por significações figurativas. 
Estas, por sua vez, são responsáveis por definir como e 
em que proporção a cidade produz efeitos de sentido 
para quem a percorre. Este capítulo apresenta uma 
abordagem referente à construção das identidades 
urbanas e seu significado, procurando evidenciar o 
fenômeno de consolidação da configuração estética 
das cidades como um processo que reflete na sua 
essência a sociedade, a política, a economia e, ao 
mesmo tempo, a própria cidade.

 No aprendizado dos processos de urbanização, 
é frequente nos depararmos com rupturas na 
continuidade do estudo, levando-nos muitas vezes 
à incapacidade de contextualizar historicamente 
os eventos, aprendidos de maneira relativamente 

estanque. Como alternativa, apresenta-se um estudo 
amplo e linear do desenvolvimento das paisagens 
urbanas através do tempo. Como resultado temos 
uma exposição progressiva do fenômeno de 
configuração físico-espacial das cidades como 
reflexo das transformações ocorridas nas bases 
funcionais da organização social. 

 Os distintos aspectos morfológicos da 
produção urbana apresentados na história das 
civilizações são soluções que emergem como 
uma resposta à diferentes estímulos encontrados 
num determinado período. São os eventos 
históricos significativos, em que se criam tensões 
e conflitos, que resultam na demanda por rupturas 
e consequentes transformações dos antigos 
sistemas produtivos. O longo processo de produção 
do espaço urbano é permeado por uma variada 
quantidade destes conflitos, que se articulam e se 
refletem na produção do espaço. 
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 Deste modo, este capítulo tem o objetivo 
de apresentar uma análise do processo de 
consolidação das identidades urbanas no que 
diz respeito aos processos de ocupação do 
território.  Procura-se evidenciar a vinculação 
intrínseca entre as características mor fológicas 
encontradas em uma cidade com as subsequentes 
transformações ocorridas nas bases funcionais 
de sua organização. Sendo assim, pretende -
se apresentar uma perspectiva que relacione 
uma análise geral dos processos evolutivos de 
urbanização e seus consequentes reflexos na 
paisagem, ressaltando o papel do Estado neste 
percurso, bem como os processos ideológicos 
da sociedade de classes capitalista.  Busca-
se ainda, evidenciar a relação dialética entre 
espaço e  sociedade,  ou seja ,  ressaltar  a  re lação 
de reciprocidade pela  qual  espaço e  sociedade 
incidem concomitantemente,  um sobre o  outro, 
provocando transformações  mútuas. 

IDADE MÉDIA

 Na baixa idade média, o fim das invasões 
bárbaras permitiu o aumento da produção agrícola 
no continente europeu. O excedente de produção 
passou a ser comercializado pelos feudos em 
feiras medievais, juntamente com produtos vindos 
do Oriente. O progressivo aumento de consumo 
destes produtos fomentou o retorno das atividades 
comerciais, das atividades financeiras e bancárias, 
bem como o retorno da moeda. Instaura-se, assim, 
a revolução que combina o renascimento urbano 
e comercial, a ampliação de culturas e fronteiras 
agrícolas e o crescimento econômico, promovendo 
a primeira inflexão da relação campo-cidade.

 Quando a praça de mercado entra nas 
muralhas das fortificações, ela transforma os 
modelos ocupação e impulsiona o desenvolvimento 
das cidades em direção à urbanização. Contudo, 
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pode-se dizer que até o início da Idade Moderna, 
a principal função da organização urbana era a 
defesa. Sendo assim, as cidades eram compactadas 
dentro de muralhas para a sua proteção e a sua 
configuração espacial era orientada para atender a 
esta finalidade. 

 As cidades abrigavam-se dentro de muros 
e fortificações que, por seus elevados custos, 
forçavam a ocupação intensiva do território e 
geravam uma elevada densidade populacional. As 
ruas estreitas e tortuosas eram consequência da 
disposição espontânea dos caminhos, que seguiam 
percursos existentes ou eram limitados pela 
topografia dos terrenos. Contudo, muitas delas 
se afunilavam ainda mais para atender a função 
urbana primordial do período: a segurança. 

 Entretanto, a transformação na função da 
organização das cidades ocorrida na transição da 

Idade Média para a Idade Moderna no continente 
Europeu influenciou drasticamente o processo 
de ocupação territorial do período. A queda de 
Constantinopla, no século xV (em 1453 d.C.) 
e o consequente fim do Império Romano do 
Oriente, marcaram um período de importantes 
transformações. Em primeiro lugar, a tomada 
de Constantinopla pelos turcos otomanos, com 
seus poderosos canhões de pólvora chinesa, 
introduziu o avanço tecnológico que tornaria 
obsoleta a função das fortificações. Apesar de 
serem utilizados em guerras desde o século xIII, 
a eficiência dos canhões do século xV abalaria 
de uma vez por todas o emprego protetor das 
fortificações tradicionais. 

 Ao mesmo tempo, ocorria a decadência 
do feudalismo e a subsequente ascensão das 
monarquias. Um poder centralizado dispensava 
a fortificação de toda a extensão territorial, 
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concentrando a proteção em pontos estratégicos. As 
cidades se tornam, então, mais amplas e as cidades 
como a não-construida Sforzinda(*), desenhada por 
Filarete entre 1457 e 1464, que segue o modelo da 
cidade ideal de Vitrúvio (I a.C.), com planta circular 
e circundada por muralhas, se tornam obsoletas. 

A IDADE MODERNA

 A Idade Moderna é marcada pela atuação 
de governos fortes e intervencionistas,  a 
monarquia parece deter a chave tanto para o 
desenvolvimento econômico quanto para a 
transformação urbana. Com o acúmulo de capital 
oriundo da política econômica mercantil ista, 
intensificam-se os investimentos em bibliotecas, 
centros de estudos e o fomento à arte e à 
cultura.  Inicia-se, neste período, o Renascimento 
cultural,  um movimento que se caracterizou 
como um fenômeno da cultura urbana laica, 

antropocêntrica e extremamente comercial, 
tendo como pilar central o humanismo. 

 Com o fim da Guerra de 30 anos, pode-se 
dizer que são reconhecidos pela primeira vez os 
Estados Nacionais com a assinatura do tratado de 
westfalia (1648). Este tratado eleva a categoria 
dos Estados, que deixam de ser vistos como um 
patrimônio pessoal pertencente a um soberano. 
Neste panorama, a organização urbana se volta 
para um novo foco: a preocupação com a cidade, e 
as funções que ela desempenha enquanto sede de 
uma sociedade organizada. 

 Ao mesmo tempo, novas fortificações 
surgem nas fronteiras, tendo como referência o 
padrão de fortificação de bastiões, desenvolvido na 
Itália e que teve seu ápice no trabalho do Marquês 
de Vauban. A criação de exércitos permanentes 
diminui ainda mais a necessidade de forças 

(*) Sforzinda: Cidade cidade ideal renascentista concebida à imagem da prescrita por Vitruvio; cristalizava o esquema modelar 
dos planos utópicos da época: a cidade murada em forma de estrela, circundada por muralhas, torres, e portões visando a 

resistência contra ataques hostis.
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estáticas de contenção, livrando permanentemente 
as cidades de sua função protetora. Enquanto 
isso, intensifica-se a necessidade de reformar a 
estrutura urbana medieval a fim de adequá-la às 
exigências sociais, políticas e econômicas dos 
prósperos Estados mercantilistas. A cidade surge 
então como a representação simbólica de um Estado 
desenvolvido, detentor de cultura e força política. 

 Em conformidade com estes ideais, surge 
uma nova frente artística de escalas monumentais, 
o Barroco. Seguindo os mesmos princípios de 
homogeneidade, simetria e regularidade do 
clássico, o Barroco promove a monumentalização 
das cidades como a representação física do poder. 
De acordo com Argan (ARGAN, 1993), a alegoria das 
cidades barrocas está relacionada ao processo de 
concretização de conceitos abstratos como a força 
política e religiosa do Estado por sua manifestação 
em forma de imagens e símbolos. 

 No contexto da Contra Reforma, papas e 
monarcas financiam grandiosas catedrais e obras 
urbanísticas pontuais para manifestar o trunfo 
da fé católica e a imponência dos Estados a fim 
de encantar novos fiéis com a dramaticidade de 
suas obras arquitetônicas de estética persuasiva 
e proporções gigantescas.  Pedestres e 
transeuntes são transformados em espectadores 
de uma urbanidade focada na exaltação do 
poder.  “A cidade barroca foi a espacialização dos 
ideais do absolutismo e seu traçado. O centro 
urbano baseava-se em um conjunto de eixos 
divergentes e convergentes que era a expressão 
e instrumento do poder e da ordem monárquica.” 
(GUIMARÃES, 2004) 

 Enquanto a organização urbana se volta para 
a concretização de feitos heroicos, se esboçam 
olhares primitivos para a saúde e a segurança 
pública. Paralelamente à ornamentação das cidades 
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e às obras pontuais de monumentalização, surgem 
as primeiras desapropriações de cunho sanitário. 
Podem ser destacadas obras como a implementação 
de calçadas regulares, a substituição da madeira 
nas construções, a melhoria no sistema de águas e 
esgotos, e a abertura de praças. No entanto, estas 
transformações urbanas não chegam a atingir 
uma escala territorial neste momento, restringidas 
pela complexa trama medieval e limitadas pela 
densidade populacional. 

INDUSTRIALIZAÇÃO 

 Entretanto, após o renascimento urbano 
ocorrido na Baixa Idade Média, a segunda inflexão 
da relação campo cidade e efetiva passagem da 
cidade em direção ao urbano foi marcada pela 
tomada da cidade pela indústria.  No século xVIII a 
produção e o proletariado se inserem no contexto 
urbano impulsionando o crescimento espacial 

e demográfico das cidades. A cidade significou 
condição fundamental para o desenvolvimento da 
indústria, concentrando a população consumidora, 
os trabalhadores e as condições gerais de produção 
para instalação das empresas fabris. Pode-se dizer 
que a urbanização tal como entendemos hoje 
começou com a cidade industrial. Até o surgimento 
da indústria fabril, o processo de urbanização era 
restrito à poucos centros comerciais.

 Neste período a acumulação do capital 
se acelera e ao mesmo tempo se torna cada 
vez mais concentrada. A disparidade entre 
capital, remuneração e trabalho se intensifica 
drasticamente. Este fato é agravado pelo intenso 
êxodo rural que criou o fenômeno conceituado por 
Marx como exército industrial de reserva. Uma vasta 
massa populacional migra para as cidades disposta 
a trabalhar por um valor salarial mínimo e viver 
em condições precárias. Esta crescente população 
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urbana, cujo trabalho era explorado, formava o 
proletariado que se instalava progressivamente em 
assentamentos precários das cidades em expansão.

 Com a passagem do capital ismo comercial 
ao capital ismo industr ial ,  a  própria cidade se 
transforma em um produto industr ial ,  seguindo 
as mesmas leis  econômicas que regem a 
produção.  O espaço privi legiado da reprodução 
da sociedade f ica subordinado à lógica do 
industr ial ismo e suas necessidades,  devendo 
reunir  as condições de produção necessár ias 
para sua existência e prosperidade. 

 Neste momento, podemos sugerir a teoria 
estruturalista de Althusser e Poulantzas (CARNOY, 
1988) que define que a função do Estado se estrutura 
pelas relações econômicas de fora do Estado. Aonde 
as ações políticas se tornam a representação das 
ações da classe dominante para estabelecer e manter 

a sua hegemonia sobre os grupos subordinados. 
Assim, através do Estado, a fração dominante 
do grupo dirigente expande constantemente a 
hegemonia capitalista sobre a classe operária. 

 O espaço urbanizado passa a se constituir 
em função das demandas colocadas ao Estado 
tanto no sentido de atender à produção industrial 
quanto às necessidade da reprodução coletiva da 
força de trabalho. As grandes cidades industriais se 
estendem sobre suas periferias de modo a acomodar 
as indústrias, seus provedores e trabalhadores. 
Os objetivos da organização social, orientada 
pela lógica industrial, se voltam para atender às 
necessidades dos grupos capitalistas dominantes 
organizados.

 Em meados do século xIx, a degradação 
das condições gerais da vida nos centros urbanos 
se intensifica e as favelas (denominadas slums 

CARNOy, Martin. Estado e Teoria política. Campinas: Papirus, 1988. p.119
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na Inglaterra, berço da Revolução Industrial) se 
tornam fenômenos internacionais, passando a ser 
identificadas em diferentes partes do globo por 
fontes literárias diversas. Em 1812 surge a primeira 
definição de que se tem registro para o termo slum, 
que consistia em um sinônimo de estelionato ou 
comércio criminoso (PRUNTY, 1998). 

 Em sua grande maioria, as definições literárias 
e descrições das parcelas do território urbano 
degradado produzidas no século xIx possuíam 
dimensões morais na sua caracterização. Segundo 
alguns extratos do livro Planeta Favela de Mike Davis, 
(DAVIS, 2006) a ocupação urbana deste período na 
cidade de Londres era definida como “um amálgama 
de habitações dilapidadas, com um excesso de 
população, doença, pobreza e vício. Um local aonde 
um resíduo social incorrigível e feroz apodrecia em 
um esplendor imoral quase sempre turbulento.” Nos 
Estados Unidos, por sua vez, a primeira pesquisa 

científica sobre a vida nos cortiços norte-americanos, 
foi realizada em 1894. Denominada “The Slums of 
Baltimore, Chicago, New york and Philadelphia”, nos 
textos apresentados na ocasião de sua publicação 
vigora a definição de slums como “uma área de becos 
e ruelas sujas, principalmente quando habitada por 
uma população miserável e criminosa.” 

 A intensa migração populacional 
direcionada do campo para as cidades gera um 
rápido adensamento dos centros urbanos. Neste 
período a degradação das condições de vida 
torna-se notável, alcançando novos patamares de 
escala. Em 1895, Robert woods relata de maneira 
assustadora os bairros de Nápoles no livro “The 
Poor in the Great Cities” como “as mais apavorantes 
moradias da face da terra”.  Por sua vez, Colootollah 
localizada em Calcutá é definida pelo mesmo autor 
“o mais vil de todos os esgotos na cidade da noite 
assustadora.” (DAVIS, 2006)

PRUNTy, Jacinta. Dublin Slums A Study in Urban Geography. Dublin: Irish Academic Press, 1998.
DAVIS, M. em Planeta favela. São Paulo: Boitempo, 2006. p.33 - 34
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 Em um panorama global, a ordem capitalista 
industrial rege a organização urbana, à medida 
que as populações aumentam nas cidades, a 
qualidade dos espaços se degrada. Na década de 
60 e 70 surgem a maioria das grandes favelas da 
atualidade. As grandes ocupações em forma de 
favelas se consolidam quando bairros pobres e 
comunidades invasoras fundem-se em cinturões 
contínuos de moradias informais e pobreza. Estas 
imensas concentrações espaciais de moradias 
de baixa renda, normalmente localizadas nas 
periferias urbanas, são fenômenos que se 
proliferam especialmente na África, na América 
Latina e no Oriente Médio.

 Ciudad Nezahualcótyotl, por exemplo, é um 
subúrbio pobre da Cidade do México que tinha 
aproximadamente 10 mil habitantes em 1960. 
Hoje este mesmo subúrbio tem três milhões de 
habitantes. (PEZZOLI, 1998) A maioria dos pobres 

de Lima, por sua vez, mora em três grandes cones 
periféricos que se irradiam da cidade central. Villa 
El Salvador, uma das maiores favelas de Lima surgiu 
em 1971 sob patrocínio do governo militar do Peru 
e, em poucos anos, alcançou uma população de 
mais de 300 mil habitantes. (DAVIS, 2006) 

PÓS-GUERRA E WELFARE STATE

 Nos países aliados da Europa Ocidental 
e nos Estados Unidos, por sua vez, o pós-guerra 
fomenta a mobilização em larga escala do 
aparelho de Estado a fim de executar medidas 
orientadas diretamente ao suporte e bem-estar do 
grande contingente populacional urbano afetado 
pelas leis econômicas que regem os territórios. 
O welfare State surge como um mecanismo de 
regulação política da sociedade, bem como um 
instrumento  macroeconômico de intervenção e 
redistribuição de renda.
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 O início efetivo do conceito de welfare State 
se dá diante da emergência das democracias de 
massa, como uma resposta à demanda por serviços 
de seguridade social.   A partir  do desenvolvimento 
da sociedade industrial,  quando os níveis de 
degradação humana se intensificam, o Estado 
passa a ter a responsabilidade intervencionista 
de prover benefícios e qualidade nos serviços 
sociais,  assegurando uma renda mínima às 
famílias,  garantindo auxíl io aos desempregados, 
promovendo serviços de educação, saúde e 
assistência através da articulação política da 
redistribuição de renda.

 Contudo, quando a política social do 
welfare State se associa com a política econômica 
keynesiana (que defende o papel intervencionista 
do Estado nas relações capitalistas) a solução 
de conflitos sociais se atrela ao estímulo do 
crescimento econômico. Este fordismo-keynesiano 

se configurou, segundo Arrighi,  (ARRIGHI, 
1996)  como um “capitalismo organizado” e teve 
o seu ápice no pós-guerra,  de 45 a 1973. Neste 
período, o welfare State cumpriu um papel 
importante de regulação da demanda agregada 
num contexto de capitalismo controlado por 
forças de Estado. O aumento da capacidade de 
consumo das famílias era fomentado mediante a 
implementação de gastos sociais específicos do 
governo que supriam necessidades básicas da 
população como a saúde e a educação. 

 Contudo, o esgotamento da reconstrução 
do pós-guerra,  associado à crise do petróleo, 
levaram a uma crise estrutural do capitalismo 
em meados da década de 1970. Esta crise 
culminou com o rompimento do modelo de 
desenvolvimento baseado no Estado do bem-
estar-social e no modo de produção fordista, 
dando lugar ao Estado neoliberal que propõe 

ARRIGHI,  Giovanni.  O Longo Século xx. São Paulo: UNESP, 1996.
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a mínima participação estatal na economia e 
defende os princípios econômicos do capitalismo 
através da l ivre concorrência dos mercados.

CRISE DO CAPITALISMO INDUSTRIAL 

 Devido à necessidade de garantir 
a acumulação do capital em tempo de 
superprodução e subconsumo, vários países de 
capitalismo avançado reduziram seus gastos 
públicos, abandonando as ideias keynesianas e 
adotando o monetarismo e o neoliberalismo como 
padrões político-econômicos. O modelo keynesiano 
começou a ser reestruturado na direção de um novo 
regime de acumulação, o qual David Harvey chama 
de acumulação flexível, aumentando o poder do 
capital financeiro sobre o Estado. 

 O modelo anterior gerava uma rigidez 
econômica, com investimentos de capital fixo de 

larga escala e de longo prazo em sistemas de 
produção em massa,  que por sua vez engessavam 
a f lexibi l idade de planejamento econômico 
ao mesmo tempo em que presumiam um 
crescimento estável  em mercados de consumo 
supostamente invariáveis.  Desta forma,  em uma 
comparação com o fordismo-keynesiano,  Har vey 
del ineia os traços da nova estrutura produtiva 
da seguinte forma:  “a acumulação f lexível,  como 
vou chamá-la,  é  marcada por um confronto 
direto com a r igidez do fordismo. Ela se apoia 
na f lexibi l idade dos processos de trabalho,  dos 
mercados de trabalho,  dos produtos e padrões 
de consumo.” (HARVEY, 1992)
 
 Com esta f lexibi l ização general izada, 
a  economia capital ista mundial  passa,  de um 
sistema em que as redes de acumulação estavam 
inseridas nas redes de poder e subordinadas a 
elas para um sistema em que as redes de poder 
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estão inser idas nas redes de acumulação e 
subordinadas a esta.  Nesse sentido,  os governos 
mesclam progressivamente sua estrutura com a 
das empresas comerciais,  voltadas para o lucro. 
O Estado minimalista intensif ica as pr ivatizações 
e consolida sua submissão ao capital  f inanceiro.  
O neoliberal ismo vigora baseado na l iberdade 
polít ica e econômica,  com seus pr incípios 
expressos na economia de mercado,  subordinado 
às prerrogativas do capital  e  oposto aos s istemas 
de proteção social .

 O surgimento do excesso de capacidade de 
produção fabril,  expressão da acirrada competição 
internacional  e da disponibi l idade de mão- de -
obra extremamente barata nos países asiát icos, 
acarreta uma signif icativa perda de potencial 
lucrativo para o setor industr ial ,  que apresenta 
ainda mais dif iculdade em proporcionar uma 
taxa de lucro adequada ao frenético capital ismo 

quando par te substancial  do capital  se desloca 
para as f inanças.  A indústr ia se enfraquece e, 
como consequência,  assist imos ao decl ínio 
das cidades industr iais  e à implantação de 
gerências estratégicas mediante a f lexibi l ização 
das estruturas de trabalho.  As necessidades 
de redução de custos de produção ocasionam 
a transferência das atividades produtivas das 
antigas metrópoles para qualquer lugar onde 
mão- de - obra,  instalações e infraestrutura à 
preços competit ivos estivessem disponíveis. 

 A organização urbana sofre mais uma 
inversão em sua lógica com o deslocamento de 
atividades nas antigas metrópoles industr iais, 
ocasionando a decadência e a ascensão de 
diferentes regiões urbanas e o surgimento 
de novas central idades.  Neste cenário de 
transformação das bases organizacionais 
da sociedade,  a  precarização do trabalho 
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é traduzida em altos níveis  de desemprego 
estrutural,  ganhos modestos de salár io real, 
um aumento do emprego temporário e da 
terceir ização. 

 O massivo proletariado urbano se sujeita às 
demissões para enxugamento de pessoal advindas 
das reestruturações nas l inhas de produção, às 
reduções de benefícios sociais e às drásticas 
políticas de redução de salários.  Em um cenário 
mundial,  degradação urbana se agrava ainda mais 
com as reformas promovidas pelo Estado visando 
cortes nos gastos públicos, especialmente na área 
social,  e com o aumento dos impostos referentes 
às políticas anti-inflacionárias.

 Mais  do que nunca,  as favelas se tornam 
par te integrante da cidade contemporânea. 
Consolidadas através do tempo, mediante uma 
sequência de transformações nos objetivos 

organizacionais  das sociedades,  as  favelas 
e ocupações irregulares par t icipam hoje da 
economia formal e informal das grandes 
cidades globais.  Dialeticamente,  esta parcela 
marginal izada da sociedade que deixa de 
par t ic ipar  da sociedade enquanto rede 
de recursos  e  benef íc ios,  se  torna par te 
indispensável  do funcionamento do capital ismo 
à medida que,  no conjunto,  promove a 
diminuição dos custos de reprodução do 
capital .  Sendo assim, o termo exclusão social 
deve se ater  exclusivamente ao que diz  respeito 
aos benefícios e assistências de uma sociedade 
organizada.  Do ponto de vista econômico, 
a  desigualdade e marginal ização são par te 
inerente do processo de acumulação capital ista. 

 Ainda constituindo uma lógica dual, 
não apenas a parcela supostamente excluída 
da população está intr insicamente inser ida 
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na economia capital ista como par te funcional. 
Mas ainda,  pode -se ressaltar  que no inter ior 
das favelas se repl icam em menor escala os 
mesmos processos de acumulação do macro 
cenário social .  Diante da consolidação de um 
mercado informal,  a  pobreza urbana gera renda 
com seus recursos e patr imônio em uma relação 
de exploração de pessoas ainda mais pobres, 
caracter izando um ciclo vicioso de inclusão 
econômica pela desigualdade.  

 Notadamente,  nos últ imos anos a 
acumulação de capital  foi  responsável  por 
inf luenciar  for temente a lógica da ocupação 
terr itor ial ,  or ientando as pol ít icas públicas e 
mesmo as pol ít icas sociais.  O cenário urbano 
global  se configura,  deste modo,  como ref lexo 
de um longo período de consolidação de ideais 
que estabelecem uma rede relações de cunho 
parasitár io,  onde os recursos provedores de 

capital  são levados ao esgotamento.  Como 
resultado,  assist imos à crescente degradação 
das condições de vida e da qual idade dos 
espaços urbanos.

PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO

 De acordo com Foucault,  as transformações 
jur ídico-administrativas republicanas,  agem 
como poder discipl inador enquanto instrumento 
para a constituição do capital ismo e se ref letem 
no espaço da cidade através das t ipologias 
arquitetônicas.  As relações produtivas,  por sua 
vez,  são identif icadas por Mar x como a base 
econômica da sociedade,  regendo suas relações 
sociais  e reproduzindo as condições materiais 
de sua existência.  Sendo assim, o capital ismo 
e o Estado adquirem papeis  protagonistas e 
intr insicamente l igados entre s i  na implantação 
da modernidade e na consequente formatação 
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de fenômenos que cr iam o urbano moderno no 
mundo ocidental  do século xIx. 

 Contudo, se os aspectos econômicos, 
jurídicos e políticos são responsáveis por definir 
em parte o processo de ocupação das cidades, 
não se pode esquecer que os aspectos simbólicos 
também têm influência direta sobre a formatação 
de seu desenho, uma vez que, segundo Campos 
“( . . . )  a imposição de diretrizes estético-
volumétricas sobre as iniciativas particulares 
era um meio de concil iar a visão l iberal,  de uma 
cidade amparada em obras privadas, com as 
qualidades simbólicas que deveriam diferenciar 
os espaços dominantes ( . . . ) .” (CAMPOS, 2002)

 A compreensão destes confl itos e 
vetores desencadeadores,  que impulsionaram 
as transformações de padrões nos esti los de 
produção urbana,  auxi l ia  o entendimento da 

cidade como a material ização de seu passado 
e como propulsora do seu futuro.  A cidade 
adquire,  deste modo,  o status de testemunho 
cultural.  Nela,  as  experiências perceptivas de 
um sistema de signif icações específ icas de uma 
época possibi l i tam a ref lexão do homem em 
relação a s i  próprio e à sua histór ia. 
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3 ESTUDOS INICIAIS

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
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SOBRE A REGIAO DA LUZ

 A área denominada neste trabalho como 
região da Luz trata do espaço urbano contido entre 
as avenidas Prestes Maia, São João, Duque de Caxias 
e rua Mauá. Atualmente a região é composta por um 
conjunto de espaços fragmentados marcados por 
complexidades sociais que são fruto da desigualdade 
que estrutura os espaços da nossa cidade. Na região 
da Luz encontram-se, de um lado, situações extremas 
de carência, com cidadãos vivendo em condições 
precárias, nas ruas e nos cortiços; e de outro vias de 
expressiva vitalidade econômica, onde o intenso fluxo 
de pessoas gera renda e atrai camelôs e trabalhadores 
informais aos passeios e espaços públicos.

 Do ponto de vista cultural, existe uma rica 
concentração de equipamentos notáveis. Podem ser 
destacados a Sala São Paulo, a Escola de Música do 
Estado Tom Jobim, o Museu de Arte Sacra, a Pinacoteca, 

a Academia Paulista de Letras, o Cine Marabá e o 
Museu da Língua Portuguesa. Este último inaugurado 
em 2006, é uma instituição ligada a Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo e funciona dentro da 
Estação que carrega o nome do bairro.

 Além de ser uma área privilegiada em 
termos equipamentos culturais e patrimônio, em 
relação à mobilidade urbana, a Luz está dentro 
de um dos maiores e mais importantes eixos 
estruturais da cidade de São Paulo. Pela ótica do 
sistema de transportes, a relação dessa região com 
a cidade acontece das mais diversas maneiras. 
As conexões com os bairros do município e 
com a região metropolitana se faz por meios de 
transporte sobre trilhos de alta capacidade. 

 O sistema de alta capacidade existente conta 
com as linhas 1-Azul e 4-Amarela da Companhia 
do Metropolitano de São Paulo (Metrô)  e com 

LEGENDA PÁGINA 50: Estação da Luz. 
Foto pessoal.
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estações da l inha 3-Vermelha na vizinhança 
imediata.  Além do Metrô existem três l inhas de 
trem, a 7-Rubi  e a 11-Coral,  integradas ao Metrô 
na Estação da Luz;  e  a l inha 8-Diamante,  que f ica 
na Estação Júl io Prestes.  Todas da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

 A acessibi l idade ajuda à configurar  a Luz 
como uma região dinâmica e diversif icada.  A 
área tem for te dinamismo do ponto de vista 
da atividade comercial ,  aonde podem ser 
destacados dois  eixos de comércio pujante: 
o da Santa I f igênia e o da General  Osório. 
As pr incipais  at ividades econômicas estão 
l igadas ao comércio de peças e acessórios para 
motocicletas e ao comércio de eletroeletrônicos 
em geral.

 Apesar de se apresentar atualmente 
como uma área de grande pujança comercial , 

que recebe diar iamente compradores de todo 
Brasi l  e  América Latina,  a  Luz apresenta um 
quadro de decadência extrema do ponto de 
vista funcional.  é  gr itante a dicotomia entre os 
cor t iços degradados,  a  s ituação dos moradores 
de rua e as demais questões sociais ;  com o 
extremo dinamismo comercial  que se soma ao 
privi legiado patr imônio histór ico e cultural  da 
região. 

 No perímetro de estudo,  existem mais 
de 90 casos de tombamento que protegem o 
patr imônio histór ico da região,  objeto desta 
disser tação de mestrado.  Podemos destacar 
alguns equipamentos de relevo como a Estação 
e Parque da Luz,  a  Pinacoteca do Estado,  o 
Memorial  do Imigrante,  o Mosteiro da Luz,  o 
Museu da Pol ícia Mil itar  do Estado de São Paulo, 
a  Praça Júl io Mesquita,  a  Torre do Relógio e a 
Vi la  dos Ingleses.
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 Contudo, a falta de políticas eficazes de 
preservação promove a desfiguração de áreas 
notórias por sua importância histórica. Esta 
degradação produz uma cidade sem memória, 
tendendo à abolição do lugar enquanto 
singularidade. Muitas vezes a instantaneidade da 
expansão urbana acarreta, como consequência 
direta, a homogeneização dos espaços globais.

 Sendo assim, preservar imagens significativas 
dentro da esfera urbana é um dos paradigmas das 
cidades contemporâneas, em constante processo 
de reconstrução. Dado que o crescimento das 
cidades, atrelado à transformações inerentes ao 
desenvolvimento urbano, acarretam perdas ao 
patrimônio histórico edificado que é gradual e 
progressivamente descaracterizado. No processo 
de reconstrução, a cidade perde ao longo dos 
anos parcela significativa de sua herança cultural.

 O dever de preservação do patrimônio 
cultural, por sua vez, distribui-se pelos três níveis 
em que se organiza o Poder Publico Federativo, 
cada um no âmbito de sua competência.  O ato 
administrativo de cunho legal permite que se 
faça incidir sobre o bem protegido restrições 
impostas ao uso da propriedade, garantindo a 
proteção do mesmo, e assegurando sua função 
social especifica em benefício da coletividade. 

CAPÍTULO 03: ESTUDOS INICIAIS
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TOMBAMENTOS E LEGISLAÇÃO INCIDENTE

 No Brasil a preocupação com a proteção do 
patrimônio histórico nacional, surge com a criação 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – SPHAN – instituído pela Lei nº 378 de 
1936. Nos primeiros trinta anos de sua existência, 
período que compreende os anos de 1937 a 1967, 
foram preservados majoritariamente exemplares 
arquitetônicos isolados no Município de São Paulo. 
O tombamento de obras como a Capela de São 
Miguel e o Mosteiro da Luz datam deste período. 

 Posteriormente surgem as leis Federal 
nº 14/73 e Estadual nº 94/74 que instituem os 
Serviços Comuns de Interesse Metropolitano, 
onde se inclui o planejamento do uso do solo. 
A Resolução Federal/CNDU nº 013, com base na 
competência atribuída pela legislação federal, 
promove a instituição de áreas de preservação 

do patrimônio, denominandas Áreas de Interesse 
Especial Metropolitano. Cria-se, então, o recurso 
Jurídico-institucional que foi reforçado pelo 
Decreto-lei Federal nº 6766 de 19 de dezembro de 
1979, que ficou conhecido como Lei Lehmann (em 
alusão ao seu autor, o então senador paulista Otto 
Cyrillo Lehmann), nos artigos 13, 14 e 15. Estes 
artigos submetem a aprovação de loteamentos e 
desmembramentos à anuência previa do Estado 
e/ou autoridade metropolitana, quando estes 
se localizarem em áreas de Interesse Especial, 
instituídas através dos Decretos Estaduais.

 Ainda em 1974, a Coordenadoria Geral de 
Planejamento (COGEP) – hoje Secretaria Municipal 
do Planejamento (SEMPLA) – tomou a iniciativa 
de proteger os bens de significado cultural, não 
apenas pela inexistência de um órgão municipal 
que cumprisse tal função, mas também diante 
da preocupação com a rápida transformação da 
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cidade e consequente destruição sistemática de 
exemplares significativos de sua memória cultural. 
Com este objetivo, procedeu-se ao inventário 
dos bens arquitetônicos de interesse cultural e 
ambiental, localizados na área central da cidade. Esse 
inventário resultou na delimitação de áreas especiais 
denominadas Z8-200 e incluídas na legislação de uso 
e ocupação do solo municipal, Lei nº 8328/75.

 A Lei nº 8328 de 02 de dezembro de 1975, 
de caráter urbanístico, não somente submete 
os imóveis enquadrados como Z8-200 – ora 
agrupados em 108 zonas com aproximadamente 
1600 unidades – às normas de uso e ocupação do 
solo, como também controla, através de seu artigo 
2º, qualquer tipo de intervenção nestes imóveis. A 
defesa dos bens culturais tombados fundamenta-
se na legislação Federal, Estadual e Municipal 
vigentes, respectivamente pelos: Decreto-Lei nº 
25, de 30 de novembro de 1937; Decreto-lei nº 149, 

de 15 de agosto de 1969; Decreto-lei nº 10.032 de 
27 de dezembro de 1985 e Decreto-lei nº 10.236 
de 16 de dezembro de 1986. 

 A Lei Federal, conceitua como patrimônio 
histórico e artístico nacional o conjunto de 
bens móveis e imóveis existentes no país e 
cuja conservação seja de interesse público, 
seja por sua vinculação à fatos memoráveis da 
história do Brasil,  seja por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico. Equiparam-se à estes bens e também 
são sujeitos a tombamento monumentos naturais, 
sítios e paisagens que importem conservar e 
proteger pelas características com que tenham 
sido dotados, por natureza ou agenciados pela 
ação humana.

 Na esfera Estadual, o Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 
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e Turístico – CONDEPHAAT – foi instituído pela 
Constituição do Estado de São Paulo, em seu 
artigo nº 128. Tendo estruturação e competências, 
definidas pelo Decreto-lei nº 10.247, de 22 de 
outubro de 1968. O artigo 2º desta lei atribui ao 
Conselho a competência para adoção de amplas 
medidas de defesa do patrimônio histórico, artístico 
e turístico do Estado. No Decreto-lei de 19 de 
dezembro de 1969, que regulamenta a referida Lei, 
o patrimônio cultural do Estado é definido como 
“o conjunto de bens existentes em seu território, 
que, pelo valor arqueológico, etnológico, histórico, 
artístico e paisagístico” merece proteção especial 
pelo Poder Público ou Estado.

 Por fim, no âmbito municipal, o órgão 
responsável pela preservação dos bens culturais 
da Cidade de São Paulo é o Conselho Municipal 
de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP). 

O Conselho, criado em dezembro de 1985, está 
vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e tem 
como órgão técnico de apoio o DPH (Departamento 
do Patrimônio Histórico). Segundo a cartilha de 
preservação do DPH o tombamento “pode ser feito 
pela União através do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), pelo 
Governo Estadual através do Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico 
do Estado (CONDEPHAAT ) ou pelas administrações 
municipais, utilizando leis específicas.” No caso da 
cidade de São Paulo, o Tombamento é regido pelas 
Leis nº 10.032 de 27 de dezembro de 1985 e nº 
10.236 de 16 de dezembro de 1986.

 No próprio ano de 1986, o então Prefeito 
Jânio Quadros tinha um plano polêmico 
para região da Luz. Um projeto ambicioso de 
revitalização da área previa a demolição de muitos 
edifícios para dar lugar à novos eixos viários. 
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Voltado para oportunidades imobiliárias, o plano 
não fazia referências à recuperação e valorização 
de imóveis históricos. O projeto foi produzido 
dentro da SEMPLA, que outrora havia demonstrado 
relevante preocupação com o patrimônio cultural e 
arquitetônico em uma atitude pioneira no contexto 
municipal. Contudo, nesta oportunidade o projeto 
fora concebido sem considerar edifícios de valor 
histórico. Estes, dariam lugar à novos espaços 
de fomento ao desenvolvimento imobiliário. O 
projeto dos novos edifícios, por sua vez, deveriam 
ser planejados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, 
contratado para desenhar a “Nova Luz”.

 Contudo, os planos do então prefeito foram 
barrados por uma resolução do CONDEPHAAT, que 
em de 17 de março de 1986 tombou 47 imóveis nos 
Campos Elíseos e 106 na região de Santa I f igênia. 
O estudo já vinha sendo desenvolvido dentro 
do órgão Estadual desde 1982. Este exemplo 

demonstra como a atuação do Poder Público 
nas três esferas Federal,  Estadual e Municipal, 
cumprindo disposição constitucional é vital 
na defesa dos bens culturais que constituem 
a memória urbana da cidade de São Paulo. O 
tombamento de 1986 garantiu a permanência 
de exemplares arquitetônicos que presenciaram 
momentos importantes da história de nossa 
cidade. 
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PLANTA GERAL
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INVENTÁRIO DE EDIFÍCIOS
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NÚMERO ENDEREÇO ZEPEC IPHAN CONDEPHAAT CONPRESP

1 ESTAÇÃO JULIO PRESTES * * *

2 DOPS * * *

3 ESTAÇÃO DA LUZ * * *

4 Rua Mauá, 320, 324, 326 com Rua General Couto de Magalhães, 468, 470, 474, 484, 484-A 24.507/86

5 Rua Mauá, 332, 338 24.507/86

6 Avenida Casper Líbero, 651, 653, 659, 661, 663, 667, 669, 673, 675, 677, 679 com Rua Mauá, 438, 440, 442, 446 Z8-200 1483-T- 00 24.507/86 44/92

7 Largo General Osório, 135, 143, 147, 149, 153, 159 com Rua General Osório, 22, 26, 30, 34 Z8-200 24.507/86 44/92

8 Rua Maua, 486 a 552 com Avenida Casper Libero, 654 24.507/86 44/92

9 Rua do Triunfo, 293, 301, 305 24.507/86

10 Avenida Duque de Caxias, 934, 936, 946, 950, 952, 954, 958, 962, 966, 968 com Rua Santa Ifigênia, 732, 736, 742, 
746, 754 24.507/86

11 Avenida Casper Líbero, 633, 635, 637, 639, 641, 649 Z8-200 1483-T- 00 24.507/86 44/92

12 Rua General Osório, 25, 31, 35 24.507/86

13 Rua Santa Ifigênia, 724, 728 24.507/86

14 Rua do Triunfo, 285, 289 24.507/86

15 Rua General Osório, 49, 51, 53 24.507/86

16 Avenida Duque de Caxias, 878, 880, 888, 892, 898 com Rua Santa Ifigênia, 755 24.507/86

17 Rua Santa Ifigênia, 704, 708, 710, 714, 718 24.507/86

18 Rua Santa Ifigênia, 725, 727 24.507/86

19 Rua do Triunfo, 220, 240 com Rua dos Gusmões, 136, 140, 144, 152 24.507/86

20 Rua do Triunfo, 229, 233, 247, 253, 259, 265, 271, 277 24.507/86

21 Rua General Osório, 160, 164, 172, 182 24.507/86

22 Rua Santa Ifigênia, 733, 737 24.507/86

23 Rua dos Gusmões, 129, 131 24.507/86

24 Rua General Couto de Magalhães, 306 a 326 24.507/86

25 Rua dos Gusmões, 135, 139, 147 com Rua do Triunfo, 192, 194 24.507/86

26 Rua dos Gusmões, 202, 206, 208, 210, 218 24.507/86

27 Rua do Triunfo, 145, 147, 153 24.507/86

28 Rua dos Gusmões, 219, 221, 229, 231 24.507/86

29 Rua General Osório, 235, 239, 245, 249, 253 com Rua Santa Ifigênia, 619, 625, 627 24.507/86

30 Rua Santa Ifigênia, 568, 570, 574, 578, 580 24.507/86

31 Rua Santa Ifigênia, 611, 615 24.507/86

32 Rua Santa Ifigênia, 603, 607 24.507/86

33 Rua General Couto de Magalhães, 348, 358 24.507/86

34 Rua Santa Ifigênia, 567, 569, 573, 577, 579, 581, 585, 589 24.507/86
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35 Avenida Casper Líbero, 447,451,455 24.507/86

36 Rua Santa Ifigênia, 502, 506 24.507/86

37 Rua Santa Ifigênia, 490, 494, 498 24.507/86

38 Rua Aurora, 22, 28 24.507/86

39 Rua General Osório, 436, 438 Z8-200 44/92

40 Rua Santa Ifigênia, 485, 489 24.507/86

41 Rua WashIington Luís, 371, 373, 381 com Rua General Couto de Magalhães, 154, 156, 172 24.507/86

42 Rua Vitória, 223 24.507/86

43 Rua Vitória, 267 com Rua Santa Ifigênia, 420, 424,432 24.507/86

44 Rua Santa Ifigênia, 410, 414 24.507/86

45 Rua Santa Ifigênia, 370, 372, 378, 380, 382, 386, 390, 394 Z8-200 24.507/86 44/92

46 Rua Santa Ifigênia, 375, 379, 383, 389, 395, 399, 401, 403, 407 Z8-200 24.507/86 44/92

47 Rua Vitória, 343, 345, 349, 351 24.507/86

48 Rua Santa Ifigênia, 364, 368 Z8-200 24.507/86 44/92

49 Rua Santa Ifigênia, 367, 373 Z8-200 24.507/86 44/92

50 Rua Santa Ifigênia, 338, 342, 348, 352, 358 com Rua Aurora, s/n Z8-200 24.507/86 44/92

51 Rua Santa Ifigênia, 339, 345, 349, 355, 361 com Rua Aurora, 244, 248, 254 Z8-200 24.507/86 44/92

52 Avenida Duque de Caxias, 312, 314, 318 com Avenida São João, 1282, 1288, 1294, 1296, 1302, 1310, 1318, 1322 Z8-200 44/92

53 Praça Alfredo Issa, s/n, com Avenida Ipiranga, s/n, com Rua dos Timbiras, s/n com Rua dos Andradas, s/n LM 13.885/04 26/04

54 Alameda Barão de Limeira, 133, 135, 145 com Rua General Osório, 663, 671 Z8-200 44/92

55 Avenida São João, 1240, 1248, 1254, 1258 com Alameda Barão de Campinas, 121, 127, 133, 141, 147 Z8-200 44/92

56 Rua dos Timbiras, 238, 242, 248 24.507/86

57 Rua dos Timbiras, 216, 220, 224, 228, 232 com Rua Santa Ifigênia, 247, 251 24.507/86

58 Rua Santa Ifigênia, 195, 197 24.507/86

59 Avenida Casper Libero 143 a 175, com Avenida Ipiranga, 1272 a 1296 37/92

60 Alameda Barão de Limeira, 10, 14, 20, 26, 30, 34, 40, 44, 50 com Rua vitória, s/n Z8-200 44/92

61 Rua Beneficência Portuguesa 53 e 55, com Avenida Casper Líbero, 116 a 152 24.507/86 37/92

62 Rua Santa Ifigênia,163, 169, 173 24.507/86

63 Praça Júlio Mesquita, 112, 116 com Rua Vitória, 679, 683, 687 Z8-200 44/92

64 Rua Beneficência Portuguesa, 29 a 49, com Rua Brigadeiro Tobias, 295 a 317 37/92

65 Praça Júlio Mesquita, 84, 90, 94, 96 Z8-200 44/92

66 Avenida São João, 1032, 1040, 1050, 1056 com Praça Júlio Mesquita 171 LM 13.885/04 26/04

67 Praça Júlio Mesquita, 108, 106 Z8-200 44/92

68 Avenida Ipiranga, 1198, com Rua Santa Ifigênia, 116 37/92
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69 Rua Brigadeiro Tobias, s/n, com Jeronimo Leitão, s/n 06/91

70 Avenida Casper Libero com Rua Riskallah Jorge  s/n 06/91

71 Avenida Casper Libero, 59 a 79 24.507/86 37/92

72 Avenida Ipiranga, 1130 a 1142, com Avenida Rio Branco, 230 a 276 37/92

73 Rua Santa Ifigênia, 57 a 61 37/92

74 Rua Santa Ifigênia, 25 a 31 37/92

75 Avenida Casper Líbero, 22 a 48 37/92

76 Avenida Ipiranga 1058 a 1070, com Avenida Rio Branco,122 a 146 37/92

77 Rua Santa Ifigênia, 1 a 7 37/92

78 Largo de Santa Ifigênia 20 a 56, com Rua  Brigadeiro Tobias, 159 24.507/86 37/92

79 Rua Brigadeiro Tobias, 111 a 157, com Viaduto Santa Ifigênia, 266 37/92

80 Avenida Prestes Maia 297, com Rua Jorge Riskallah, 50 37/92

81 Avenida Rio Branco, 52 e 54 37/92

82 Viaduto Santa Ifigênia 269 a 303, com Rua do Seminário 202 a 222 24.507/86 37/92

83 Rua Antônio de Godoi, 76 a 96 37/92

84 Rua do Seminário, 209 a 215 24.507/86 37/92

85 Rua Antônio de Godoi, 23 a 33, com Avenida Rio Branco, 10 a 30 37/92

86 Rua Brigadeiro Tobias, 69 a 81, com Viaduto Santa Ifigênia, 255 a 263, com Rua do Seminário 182 a 198 24.507/86 37/92

87 Avenida São João, 620 a 628, com Avenida  Ipiranga, 866 37/92

88 Rua Antônio de Godoi, 38 a 68 37/92

89 Avenida São João, 578 a 584 37/92

90 Rua Brigadeiro Tobias, 39 a 61, com Rua do Seminário, 156 a 178 24.507/86 37/92

91 Rua do Seminário, 139 a 147 24.507/86 37/92

92 Rua Capitão Salomão, 110, com Largo do Paissandu, 88 a 110 37/92

93 Avenida São João, 526 a 530 37/92

94 Avenida São João, 514 e 518 37/92

95 Rua Capitão Salomão, 77 a 83 24.507/86

96 Rua Capitão Salomão, 27 a 43, com Praça Pedro Lessa, 95 a 99 37/92

97 Rua Capitão Salomão, 87 a 89 24.507/86

98 Rua Capitão Salomão 91 a 115, com Largo do Piassandu, 72 24.507/86

99 Avenida São João, 340 a 374 37/92

100 Avenida São João, 314 a 334, com Rua Abelardo Pinto, 54 a 60 37/92

101 Avenida São João, 284 a 292, com Rua Abelardo Pinto, 88 a 90 37/92

102 Praça Pedro Lessa, 31, com Avenida Prestes Maia s/n 37/92
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SEGUNDA VERTICALIZAÇÃO EDíFICIOS ART DéCO EDIFíCIOS MODERNOS

CAPÍTULO 03: ESTUDOS INICIAIS
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4 CONTEXTO HISTÓRICO DA REGIÃO DA LUZ, ANTES DE 1872

CAPÍTULO 04: CONTEXTO HISTÓRICO DA REGIÃO DA LUZ, ANTES DE 1872

TRÊS PRIMEIROS SÉCULOS

 Olhando para a São Paulo de hoje, é difícil 
imaginar que essa metrópole superpovoada 
passou mais de 300 anos à margem dos principais 
acontecimentos econômicos e sociais nacionais, 
com pouca ou quase nenhuma expressão urbana 
no panorama ocupado pelo Brasil. Mas a verdade 
é que, entre a sua fundação em 25 de janeiro de 
1554, e o desenvolvimento econômico e geográfico 
da segunda metade do século xIx, que promoveria 
profundas mudanças no seu cenário urbano – e no 
cenário urbano do Brasil – São Paulo não esteve em 
posição de destaque no país.

 Relativamente distante do Litoral e escondida 
pela inacessibilidade conferida pela Serra do Mar, 
São Paulo, até 1850, não passou de uma colina 
triangular, delimitada em pelos Conventos de São 
Francisco, São Bento e Carmo. A mais de 700 metros 

de altitude e com fortes desníveis em relação às 
fontes de água ao seu redor – Rio Tamanduateí e 
Córrego do Anhangabaú – a cidade ficou confinada 
a si mesma durante seus três primeiros séculos 
de existência, sem grandes notas em relação à 
mobilidade ou ao seu desenvolvimento urbano.

 O primeiro movimento indicando uma 
alteração no panorama urbano paulistano, que 
àquela altura ainda possuía uma ocupação rarefeita 
e irregular, se daria apenas na segunda metade do 
século xVIII, com a Restauração da Capitania de 
São Paulo e a consequente expansão agrária e do 
comércio inter-regional. Assim, uma cidade que, até 
então, se resumia a 2 mil habitantes distribuídos em 
cerca de 500 imóveis, começou a experimentar um 
vagaroso processo de crescimento urbano. Ainda que 
lento, este crescimento proporcionou a construção 
de importantes edifícios institucionais e a melhoria 
de espaços públicos e de antigos caminhos. 
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 Contudo a primeira grande mudança 
digna de nota na história da cidade é que, com a 
Independência em 1822, ela vai se tornar capital da 
Província de São Paulo e, 5 anos depois, transforma-
se em sede da Academia de Direito, fato que altera 
o seu panorama social pela primeira vez no tempo, 
conferindo-lhe um pouco da característica que seria 
sua ao longo de muitos anos: a de se tornar uma 
cidade de muitos estudantes.

 Entretanto, esta seria apenas uma de 
suas múltiplas facetas.  São Paulo desempenhou 
diferentes e importantes funções históricas em 
seus primeiros 3 séculos de vida: a religiosa, com os 
Jesuítas que fundaram o Colégio e estabeleceram 
um sistema de aldeamentos em seus arredores; 
político-administrativa, posto que foi Vila em 1560, 
sede da Capitania de São Vicente, em 1681, Cidade 
em 1711 e sede do Bispado em 1745; militar, elevada 
à Vila depois da animosidade com os indígenas; 

colonizadora, tornando-se ponte para o interior; 
expedicionária, por ser base das bandeiras a procura 
de índios e minérios e, finalmente comercial, pela 
localização estratégica entre o mar e o interior, que 
seria também o motivo para o desenvolvimento na 
segunda metade do século xVIII.

PRIMÓRDIOS DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

 A partir da segunda metade do Século xVIII, 
um novo tipo de lavoura surgiria em terras paulistas 
e traria profundas e duradouras mudanças para a 
região: as plantações de café, que se instalaram 
sobretudo nos arredores do Vale do Rio Paraíba. 
Datam dessa época, os primeiros movimentos 
migratórios que alterariam o panorama urbano da 
cidade. Também neste período, surgem os eixos de 
acesso e estradas que funcionavam como linhas de 
apoio ao comércio e todo o tipo de vetores decisivos 
de crescimento urbano.

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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 Estas primeira l inhas ferroviárias,  ainda 
que não sistematizadas ou complexas,  seriam 
decisivas no primeiro movimento migratório que 
pôde ser observado pelo aumento populacional 
na cidade. Em 1794, por exemplo, a cidade já 
contava 8.500 habitantes,  contra os cerca de 
2.000 em 1750. Ou seja,  um crescimento de mais 
de 400% em menos de 50 anos.

 Uma vez que as l inhas férreas 
faci l i tavam consideravelmente a mobil idade 
e as comunicações,  os fazendeiros do inter ior 
perceberam que poderiam transfer ir  suas 
residências para a capital ,  sem prejuízo para 
seus negócios.  Esse novo aspecto reforçou a 
or ientação urbana da cidade,  pois,  uma vez 
que o empresário cafeicultor  deixou o campo 
para morar na cidade,  acabou transformando as 
chácaras próximas ao centro em um novo t ipo 
de moradia:  ar istocrática e grandiosa.

 A nova reformulação monumental 
no entorno do centro da cidade começou a 
transformar o panorama urbano paulistano. 
Com os fazendeiros, veio também o dinheiro: a 
ferrovia permitiu que estes transferissem suas 
residências para as cidades, fazendo dali o centro 
de suas atividades sociais, políticas e religiosas, 
nos chamados solares. Com eles vieram os 
loteamentos e os melhoramentos urbanos, que 
permitiram o crescimento de diversos bairros, 
como os Campos Elísios e o Santa Ifigênia. 

 A proximidade das estações ferroviárias foi 
determinantes para a urbanização estas áreas. 
Uma vez que facilitavam o acesso às fazendas e, 
também, a inspeção e conferência das preciosas 
cargas que desciam a serra na direção do Porto 
de Santos. Contudo, ainda que a economia do 
café fosse lucrativa, no final do século xVIII ela 
era apenas uma pequena parcela do negócio 

CAPÍTULO 04: CONTEXTO HISTÓRICO DA REGIÃO DA LUZ, ANTES DE 1872
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altamente lucrativo que se tornaria, transformando-
se na base da economia do país ao longo do século 
seguinte. Pouco a pouco, São Paulo vai se tornando 
protagonista de um país que até então a havia 
deixado de lado. 

 Mesmo valendo-se da sua geografia 
triangular e com seu desenho urbano basicamente 
composto de arruelas, becos, travessas e 
pequenos pátios, a cidade ganhava força. Com 
um desenvolvimento urbano calçado pelo início 
do crescimento da agricultura cafeeira e pela 
fundação dos cursos jurídicos no Brasil (por volta 
de 1827), a cidade começa a se estruturar como 
um importante centro urbano e, mais do que isso, 
como capital administrativa do país.

 As regiões de Santa Ifigênia e do Brás ainda 
eram dois aglomerados vizinhos à cidade de São 
Paulo, considerados semi-rurais. Com a ativação 

da ferrovia no seu entorno e com a política de 
concessão de porções de terra, desenvolvida 
pelos órgãos públicos responsáveis pela 
administração da cidade no decorrer dos anos de 
mil e oitocentos, elas foram elevadas ao status 
de Freguesia no começo do século xIx. Este foi 
o primeiro passo do que, mais tarde, seria o seu 
processo de urbanização.  

 Vale saber que a política de concessão de terra 
surgiu após 1822, uma vez que a Independência 
extinguiu o antigo sistema de sesmarias, que foi 
substituído por um novo tipo de apossamento 
de terras. Curiosamente, este extinto regime de 
sesmarias do Brasil Colônia foi o responsável pelo 
nome dado à região da Luz. Em 1583, Domingos 
Luiz – o “Carvoeiro” – recebeu uma dessas sesmarias, 
onde decidiu construir uma capela em homenagem 
a Nossa Senhora da Luz, santa de quem era devoto 
e que deu origem ao nome do Bairro em questão.

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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 Os primeiros bairros de fora do centro da 
cidade se desenvolveram ao longo dos principais 
caminhos da região. Santa I f igênia e o Bairro 
da Luz não fogem desta regra e estão l igados a 
dois velhos caminhos coloniais.  O mais antigo 
partia do largo do São Bento, atravessando o 
rio Anhangabaú e rumando em direção a Guaré. 
O Convento da Luz, aí  presente, foi construído 
sobre o local onde em 1603 se erguia a capela de 
Nossa Senhora da Luz. O ponto de concentração 
das tropas que vinham de Atibaia e Bragança 
e penetravam na cidade por Santana para 
comercializar seus produtos na feira de lá,  era 
conhecido como o Campo da Luz.

 O segundo caminho, desembocava no 
Campo da Luz era o caminho de Piratininga, 
maior responsável pelo surgimento do bairro de 
Santa I f igênia.  A formação da paróquia de Santa 
I f igênia,  em 1809, é um marco do surgimento 

do bairro, que também é conhecido como o 
primeiro ponto da expansão da cidade para além 
do Anhangabaú.

O CAFÉ E AS FERROVIAS

 Na primeira metade do século xIx, o café 
caminhava para se tornar o principal alicerce 
da economia nacional e seu cultivo se expandia 
por todo o território paulista, contribuindo 
enormemente para o desenvolvimento de novas 
regiões urbanas. A ocupação e o povoamento do 
Estado acontece de forma rápida e progressiva e 
contribui decisivamente para a implantação de 
um traçado urbano padronizado, que pudesse ser 
aplicado de forma eficiente e acelerada.

 O crescimento do café foi acompanhado 
de perto pelo crescimento da rede ferroviária 
e estes dois fatores levaram a um aumento no 
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número de cidades. Neste momento, o Brasil 
testemunhou uma nova forma de apropriação do 
espaço e da construção urbana.

 Finalmente, ao redor da metade do século 
xIx a base da economia brasileira,  que até 
então era sustentada pela produção açucareira, 
é substituída pela produção cafeeira.  Essa 
mudança acaba por jogar a cidade de São Paulo 
no centro dos interesses econômicos nacionais 
e a cidade ingressa em uma fase econômica 
incrivelmente próspera com o Ciclo do Café. 
Em 1870, a “cidade acadêmica” ou o “burgo de 
estudante” se transforma agora na “metrópole 
do café” (BRUNO,1984)  ou na “Capital dos 
Fazendeiros”(MONBEIG,1958) .

 Um fator determinante para o sucesso 
econômico do Café era o escoamento e a 
distribuição internacional das colheitas, 

que dependia visceralmente da melhoria 
do transporte das cargas entre as fazendas 
produtoras do interior paulista e as empresas 
distribuidoras no porto de Santos. Mas, para isso 
acontecer,  seria preciso vencer os obstáculos 
geográficos apresentados pela Serra do Mar, 
além reduzir os custos de envio e,  ainda, suprir 
uma demanda cada vez maior de produtores 
interessados em comercializar o fruto de suas 
lavouras.  A resposta mais simples para atender 
os interesses em questão foi a implementação 
de l inhas ferroviárias.

 Entra em ação neste momento o Barão 
de Mauá, grande responsável por convencer 
o Império da importância de se promover a 
construção de uma linha de ferro que ligasse o 
Porto de Santos ao interior do Estado. O Barão 
estabelece contatos com um grupo inglês de 
bastante experiência em obras ferroviárias, que 

BRUNO, Ernani Silva. História e tradições da cidade de São Paulo. São Paulo: Hucitec, Prefeitura do Município de São Paulo, 
Secretaria Municipal de Cultura, 1984.

MONBEIG, Pierre. Aspectos Geográficos do Crescimento de São Paulo. São Paulo: Anhembi, Ensaios Paulistas, 1958.
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finalmente se associa ao projeto, dando origem 
em 1860 a um verdadeiro marco do crescimento 
econômico paulista. Se iniciam as obras da São 
Paulo Railway Company Limited, que viria a ser 
a primeira estrada ferroviária do Estado de São 
Paulo, ligando o Planalto Paulista ao Litoral.

 A par t i r  daí ,  São Paulo se f i rma de vez 
como centro econômico -  administrat ivo do 
país.  Foram inauguradas na sequência e  Estrada 
de Ferro Sorocabana (1875)  e  a  Estrada de Ferro 
São Paulo -R io de Janeiro (1877) ,  poster iormente 
denominada Estrada de Ferro Dom Pedro I I .  Com 
elas São Paulo se torna o principal  entroncamento 
ferroviár io do Brasi l .  Seu desenho urbano passa 
por  um intenso processo de alterações,  uma 
vez que a  estação f inal  da l inha Sorocabana é 
instalada nas proximidades da Estação da Luz 
enquanto a  da l inha São Paulo -R io,  instala-se 
no Brás. 

 A Capital  se transforma no principal 
centro de ser viços e comércio da província.  A 
par t ir  da instalação da ferrovia Inglesa,  forma-
se uma rede de ferrovias que l igar iam as zonas 
produtoras de café à cidade e ao por to de 
Santos.  A  c idade tornou-se  um “nó de estradas 
de ferro”,  aproveitando -se de sua s i tuação 
geográf ica  que a  local izara  num cruzamento 
natural  dos  caminhos que demandavam o mar 
e  o  ser tão.  (PR ADO JR.  1975)

A ESTAÇÃO DA LUZ E A ESTAÇÃO SOROCABANA

 A Estação da Luz pode ser considerada, ao 
mesmo tempo, tanto um símbolo do esplendor 
ferroviário quanto um templo à magnitude do 
poder do café paulista. Nenhum outro edifício 
sintetiza tão bem as mudanças ocorridas durante 
o século xIx quanto essa estação. Construída entre 
1895 e 1901, o prédio de proporções monumentais 

PRADO JR., Caio. O fator geográfico na formação e no desenvolvimento da cidade de São Paulo In: Evolução política do Brasil e 
outros estudos. 9ª ed. São Paulo, Brasiliense, 1975.
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tem 7.250 m² de área e a grande maioria do material 
usado em sua construção foi trazido da Inglaterra – 
desde os pregos e tijolos até os dois pontilhões que 
atravessam os trilhos. Por este motivo, é considerado 
também o maior tributo à presença e influência 
inglesa na cidade de São Paulo.

 A construção da Estação ficou a cargo do 
engenheiro Jams F. Ford, que pertencia ao grupo 
inglês associado ao Império através do Barão de 
Mauá, e o projeto foi inspirado em uma estação 
australiana, localizada na cidade de Melbourne, 
a Flinders Street Station. De proporções 
monumentais, a construção alterou o panorama da 
cidade de São Paulo, tornando-se o edifício de maior 
destaque na silhueta da cidade, com a sua longa 
torre se alongando e chamando a atenção, mesmo 
a grandes distâncias. O relógio da estação se torna 
a medida oficial de tempo para os paulistanos a 
partir de então.

 é bastante emblemático que a composição 
funcional da estação seja uma mistura do ferro 
(elemento ligado à modernidade e à Revolução 
Industrial, que tomou seu lugar pioneiramente na 
Inglaterra do século xVIII) e da alvenaria (clássico 
do barro e dos elementos naturais e arcaicos, tão 
abundante tanto em nossas riquezas naturais 
quanto em nossa sociedade), contrapondo assim 
o aspecto técnico-funcional ao decoro e ao 
ornamento. Alfredo Moreira Pinto, num texto de 
1900 – ano de conclusão das obras – refere-se a uma 
“arquitetura dórico italiana” de colunas e cimalhas 
em estilo coríntio combinadas à plasticidade 
dos ornamentos de ferro, que considera “muito 
artísticos.” (PINTO, 1979).

 Por motivos óbvios, a Estação da Luz valorizou 
e alterou imensamente a região da Luz.  Sendo a 
estação principal da São Paulo Railway (Santos-
Jundiaí), ou a “Inglesa”, como era popularmente 

MOREIRA PINTO, Alfredo. A cidade de São Paulo em 1900. São Paulo: Coleção Paulística, v. xIV, 1979. p.205
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chamada à época, era ponto de intenso movimento 
e tráfego de pessoas e bens. Não só o “ouro verde”, 
alcunha do café pela sua enorme valorização à época, 
circulava por lá, mas também os produtos e bens 
vindos de ou indo para Santos e todas as autoridades 
nacionais e estrangeiras que vinham à capital.

 Também é fato que a Estação traz progresso 
e desenvolvimento para todo o seu entorno, 
pois,  além de contr ibuir  para o desenvolvimento 
do mercado interno,  ela est imula o processo de 
urbanização e de diversif icação ocupacional  na 
cidade.  Assim, para atender o f luxo cada vez 
maior de pessoas indo,  vindo e se instalando 
à volta dos pr inciais  pontos de parada da 
Ferrovia,  foi  necessár io cr iar  uma infraestrutura 
organizada,  assim como uma rede de comércio 
de atacado e varejo e de ser viços de toda a sor te. 
A Estação era o centro de onde irradiava uma 
gama de var iadas atividades.

 Mas a Estação da Luz tinha companhia no 
processo de urbanização e desenvolvimento da 
região ainda no século xIx: A Estação Sorocabana, 
ponto principal da estrada de ferro São Pulo-
Sorocaba, responsável pelo escoamento da produção 
de café do Oeste e do Sudoeste paulista, além do 
norte do Paraná. Ela ficava exatamente ao lado da 
Estação da Luz, justamente para facilitar o embarque 
e desembarque de café, já que a São Paulo Railway 
era a única linha que fazia o trajeto até o porto de 
Santos. Arquitetonicamente, ela é muito importante 
para o conjunto de edifícios ferroviários da região 
da Luz. Ainda que, do ponto de vista administrativo, 
fosse pertencente a outro bairro.

O JARDIM DA LUZ

 Antes ainda da época das estações e das 
linhas férreas, a região da Luz havia recebido um 
“Horto Botânico” ou “Jardim Botânico” em seu 
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entorno. Embora tenha sido inaugurado em 1825, 
foi apenas entre 1856 e 1858 que o espaço chegou 
a receber variedades de espécies botânicas 
propriamente ditas sendo que, antes mesmo 
disso, já havia tido seu nome oficial mudado para 
“Jardim Público”. Em 1860, parte de seu terreno foi 
doado à São Paulo Railway para a construção da 
Estação da Luz.

 Também por volta desta data, o Jardim 
recebeu seu chafariz e acabou adquirindo ares 
mais sofisticados, abrigando inclusive novas 
estátuas,  alusivas às 4 estações, e um observatório. 
Em 1809, o Jardim recebeu um restaurante e,  a 
partir  daí,  diversas outras melhorias:  instalação 
de luz à gás,  passeios com mosaicos e um busto 
de Giuseppe Garibaldi.  Na década de 30 as 
espécies de animais que abundavam por lá foram 
transferidas para o parque da Água Branca (Parque 
Fernando Costa) e,  hoje,  a única construção do 

século xIx que ainda resiste nas dependências do 
Jardim da Luz é Gruta de Pedra.

TRAÇADO URBANO: COLÔNIA E IMPÉRIO

 Pode-se dizer que a configuração espacial 
das cidades brasileiras, e também da América 
do Sul, tem uma relação direta com a forma de 
administração a qual estiveram submetidas no 
período de seu desenvolvimento. Assim, percebe-se 
não só uma diferença na organização espacial e no 
desenvolvimento urbano testemunhado nas cidades 
brasileiras e nas cidades dos países sul-americanos 
vizinhos, como também nas cidades brasileiras 
que se desenvolveram durante o período colonial 
e, posteriormente, durante o período imperial. é 
ainda mais importante notar que essas diferenças 
existiram devido às diretrizes governamentais 
para a organização espacial, ou ainda à falta delas, 
quando se trata do período colonial brasileiro.

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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 Enquanto a Espanha possuía diretrizes 
específicas no tocante ao desenvolvimento urbano 
e à ampliação de suas cidades na Colônia, o modelo 
de colonização português não deu importância 
a esse quesito nem difundiu conjuntos de regras 
que ditassem como deveriam ser constituídos os 
espaços urbanos coloniais. A coroa portuguesa 
permitiu uma ocupação liberal de suas terras, 
contando que os lucros do comércio real e o 
domínio de suas terras estivesse garantido.

 Ainda que o Brasil colonial fosse uma terra 
governada por muitas leis, estas, em sua maioria 
dispunham a respeito da regulamentação e do 
ordenamento jurídico ou de questões fiscais. Estes 
aspectos eram considerados mais importantes 
para garantir o lucro e a remessa de riqueza 
para Portugal do que as questões políticas ou 
urbanísticas, deixadas à margem do sistema 
legislativo colonial. Em sua grande maioria, 

as questões relativas ao urbano recebiam um 
tratamento emergencial imediatista. Assim, na 
maioria das vezes os despachos e diplomas reais, 
como Cartas, Alvarás, Decretos, Cartas Régias, 
Avisos, Tratados e Provisões, dentre outros, foram 
os caminhos encontrados pela Coroa Portuguesa 
para tratar da questão urbanística no Brasil durante 
o período colonial.

 Tal maneira de se tratar a questão urbana 
na colônia e a ausência de códigos ou diretrizes 
para o desenvolvimento acabou por conferir 
imensa autonomia para cada cidade. Isto fez com 
que estas se tornassem muito mais do que uma 
mera unidade administrativa e gerou um cenário 
diverso no urbano colonial: cada cidade tinha 
seu próprio traçado urbano que era, via de regra, 
bastante diferente um do outro. Mesmo assim, as 
cidades mantiveram uma incrível similaridade na 
arquitetura e no estilo dos seus edifícios, de modo a 
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não existirem duas cidades do período com traçados 
idênticos, embora fossem de impressionante 
homogeneidade de gabaritos, nas formas e na sua 
arquitetura. (GHIRARDELLO, 2005).

 Porém, quando analisamos o 
desenvolvimento do espaço urbano e das cidades 
no período Imperial (1822-1889),  podemos ver 
que essas situação muda de forma marcante. 
Em 1824, a Constituição institui o Código de 
Posturas.  De ampla abrangência,  o Código de 
Posturas ditava desde maneiras de se portar em 
público e a regulamentação de impostos, até a 
padronização das medidas das ruas,  de alturas 
de edifícios e outras exigências na construção 
de obras nas cidades. O Código de Posturas 
criou ainda, a necessidade de uma aprovação 
prévia pela Assembleia Legislativa Provincial de 
São Paulo, dos projetos a serem executados em 
espaços públicos.  Estes,  por sua vez, teriam que 

ser desenvolvidos pelas Câmaras Municipais em 
suas municipalidades. 

 Deste modo, grande parte das cidades que 
surgiram ou que se desenvolveram amplamente 
no período Imperial, como é o caso de São Paulo, 
apresentam aspectos comuns entre si. No que 
diz respeito aos traçados urbanos, quase todas 
as cidades se desenvolveram valendo-se de um 
modelo conhecido como “quadrícula”. Acredita-se 
também que essa necessidade formal surgida no 
período imperial tenha feito aparecer pela primeira 
vez na história do país o que convencionou-se 
chamar de “modelo de traçado urbano”.

O BAIRRO ORGANIZADO DE SANTA IFIGÊNIA

 Já vimos que São Paulo é uma cidade surgida 
no período colonial brasileiro mas que o seu 
florescimento e impressionante desenvolvimento 

GHIRARDELLO, Nilson. Os Códidos de Posturas na difusão de um modelo urbano no Estado de São Paulo/Brasil. México, OAxTEPEC, 
Anais do Seminário de Arquitectura latino-americana, 2005.
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econômico só veio a acontecer 300 anos depois, 
com o aumento da produção cafeeira e do 
desenvolvimento das estradas de ferro colocando 
a cidade como protagonista do país somente no 
período imperial e, portanto, quando o Código 
de Posturas já era vigente. Vimos também que a 
região da Luz se encontrava justamente no maior 
entroncamento férreo do país e que, portanto, o 
progresso e o desenvolvimento urbano seriam o 
próximo passo.

 Deste modo, o Bairro de Santa Ifigênia, 
vizinho da região da Luz, tornou-se o primeiro 
bairro organizado de São Paulo, surgido de um 
loteamento de ruas com traçado retangular e 
que seria o padrão que ditaria o surgimento dos 
próximos e vizinhos bairros, como aconteceu com 
os Campos Elísios. De fato, depois de Santa Ifigênia, 
inúmeros traçados retangulares de arruamentos 
despontaram na cidade, não tanto por seu caráter 

pioneiro, mas principalmente porque esse tipo 
de traçado geometricamente simples tinha fácil 
implantação e podia ser aplicado e replicado, 
inclusive, em níveis de colinas.

 A região da c idade de São Paulo,  por  sua 
vez,  possui  uma topograf ia  repleta de col inas, 
aonde a justaposição de “tabuleiros  de xadrez ”, 
ou seja ,  a  disposição em forma de grelhas 
teve ampla apl icação.  Santa I f igênia ,  ass im 
como diversos setores dos Campos El íseos, 
representam o protótipo de um novo modelo 
de traçado urbano,  como par te integrante da 
chamada “segunda fundação da c idade de São 
Paulo” ( PAU L A , 1936) .  Desta forma pode -se 
dizer  que essa mor fologia urbana em “tabuleiro 
de xadrez ” inf luenciou toda a  conformação 
urbana de São Paulo neste per íodo,  sendo 
um exemplar  de um dos pr imeiros t ipos de 
ocupação da c idade.

PAULA, Eurípedes Simões de.  A Segunda Fundação De São Paulo;  da Pequena Cidade à Grande Metrópoles de Hoje,  1936.
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A GUERRA DO PARAGUAI E A NOMENCLATURA 
DAS RUAS

 A urbanização planejada de Santa Ifigênia e 
outros bairros que aconteceu no final do século xIx 
trouxe muitas novidades para o panorama urbano 
paulistano, como ruas paralelas, com largura 
uniforme e que se cruzam em ângulos retos que 
contrastavam com os antigos caminhos estreitos 
e irregulares da São Paulo colonial. Além disso, o 
bairro continuou crescendo durante o século xx. De 
maneira geral, o bairro se desenvolvia de maneira 
ordenada, uma vez que a abertura de novas ruas 
se dava na medida em que iam surgindo novos 
pedidos na Câmara Municipal. (JORGE, 1999).

 Com a abertura de novas ruas, surgia 
também a necessidade de nomeá-las. As principais 
ruas do bairro de Santa Ifigênia acabaram por 
homenagear e reverenciar passagens importantes 

da Guerra do Paraguai (1864-1870). Entre as 
ruas mais importantes do bairro neste período 
estão a Rua Aurora, a Rua General Osório e a Rua 
Duque de Caxias. No ano de 1870, com o fim da 
Guerra e com a abertura de duas novas ruas nas 
proximidades da Estação da Luz, decide-se por 
fazer uma homenagem ao Corpo de Voluntários 
da Pátria Paulista, que desembarcou ali em meio 
a uma calorosa recepção popular, nomeando-
as de Rua da Vitória e Rua do Triunfo. A região 
da Luz se consolidava com novas construções e 
novos segmentos de arruamento, contudo, até 
este momento ela não possuía nem as dimensões 
e tampouco a imponência que receberia com as 
obras da virada do século.

JORGE, Clóvis de Athayde. Santa Ifigênia. São Paulo: Departamento Histórico. 1999. In: História dos Bairros de São Paulo. p. 197 - 210
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NÚMERO ENDEREÇO ZEPEC IPHAN CONDEPHAAT CONPRESP

1 Rua Mauá, 320, 324, 326 com Rua General Couto de Magalhães, 468, 470, 474, 484, 484-A  24.507/86

2 Rua Mauá, 332, 338 24.507/86

3 Rua do Triunfo, 293, 301, 305 24.507/86

4 Avenida Duque de Caxias, 934, 936, 946, 950, 954, 958, 962, 966, 968 com Rua Santa Ifigênia, 732, 742, 746, 754 24.507/86

5 Avenida Casper Líbero, 633, 635, 637, 639, 641, 649 Z8-200 1483-T- 00 24.507/86 44/92

6 Rua Santa Ifigênia, 724, 728 24.507/86

7 Rua Santa Ifigênia, 725, 727 24.507/86

8 Rua do Triunfo, 220, 240 com Rua dos Gusmões, 136, 140, 144, 152 24.507/86

9 Rua do Triunfo, 229, 233, 247, 253, 259, 265, 271, 277 24.507/86

10 Rua Santa Ifigênia, 733, 737 24.507/86

11 Rua dos Gusmões, 129, 131 24.507/86

12 Rua General Couto de Magalhães, 306 a 326 24.507/86

13 Rua dos Gusmões, 202, 206, 208, 210, 218 24.507/86

14 Rua do Triunfo, 145, 147, 153 24.507/86

15 Rua dos Gusmões, 219, 221, 229, 231 24.507/86

16 Rua Santa Ifigênia, 568, 570, 574, 578, 580 24.507/86

17 Rua Santa Ifigênia, 611, 615 24.507/86

18 Rua Santa Ifigênia, 603, 607 24.507/86

19 Rua General Couto de Magalhães, 348, 358 24.507/86

20 Rua Santa Ifigênia, 567, 569, 573, 577, 579, 581, 585, 589 24.507/86

21 Rua Aurora, 22, 28 24.507/86

22 Rua General Osório, 436, 438 Z8-200 44/92

23 Rua Santa Ifigênia, 485, 489 24.507/86

24 Rua WashIington Luís, 371, 373, 381 com Rua General Couto de Magalhães, 154, 156, 172 24.507/86

25 Rua Vitória, 223 24.507/86

26 Rua Vitória, 267 com Rua Santa Ifigênia,420, 424, 432 24.507/86

27 Rua Santa Ifigênia, 410, 414 24.507/86

28 Rua Santa Ifigênia, 375, 379,  383, 389,  395, 399, 401, 403, 407 Z8-200 24.507/86 44/92

29 Rua Vitória, 343, 345, 349, 351 24.507/86

30 Rua Santa Ifigênia, 195, 197 24.507/86
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A IMIGRAÇÃO E O CAFÉ  

 A extinção do tráfico internacional de 
escravos em 1850 e, em seguida, a abolição da 
escravatura em 1888, gerou a necessidade de 
transformação das relações de trabalho para 
garantir a manutenção da expansão cafeeira. O 
desenvolvimento da cafeicultura pelo interior de 
São Paulo, somado à necessidade de numerosa 
mão-de-obra para os cuidados com a lavoura, 
aliado aos sucessos das campanhas antiescravistas, 
provocou a vinda de um vasto contingente de 
imigrantes durante o final do século xIx e início do 
século xx. A transição do trabalho escravo em livre 
incrementou a expansão das cidades à medida que 
induziu este intenso processo imigratório. Como 
consequência, se direciona para o Brasil uma mão-
de-obra estrangeira, livre e assalariada, oriunda 
em sua grande maioria da Europa, principalmente 
da Itália, Espanha, Alemanha e Portugal. 

 A principal ferrovia do país, atravessava 
São Paulo tangenciando suas várzeas, margeando 
sua área central, e escoando a produção cafeeira 
pelo porto de Santos. Em movimento oposto, 
esta mesma ferrovia transportava milhares de 
imigrantes do porto para as fazendas e cidades do 
Brasil. A implantação de sua principal estação no 
coração da capital paulista e o comprometimento 
da expansão de cidades como Campinas e Santos 
por conta das epidemias de febre amarela, foram 
determinantes para garantir intenso crescimento 
demográfico da região da Luz. 

 O bairro recebeu um impulso decisivo 
no processo de concentração populacional, 
recebendo uma leva considerável de imigrantes 
que se dirigiu não somente ao trabalho nas 
lavouras,  mas à capital,  inserindo-se no 
contexto dos serviços l iberais e operários.  Esta 
imigração maciça foi responsável pelo inevitável 
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crescimento da região da Luz e pela transformação 
de usos e ocupação nesta localidade. 

 A cidade crescia vertiginosamente, de 1871 
para 1881 sua população dobrou. Pouco tempo 
mais tarde, como consequência do aumento do 
fluxo migratório,  a população dobra novamente 
em apenas 3 anos. De 1890 para 1893 a cidade 
passa de 65 mil habitantes para 120 mil,  dos 
quais 70 mil são fruto da imigração estrangeira. 
A presença de imigrantes deixaria profundas 
marcas na configuração da estética urbana da 
cidade de São Paulo.

CAPOMASTRI E A CONSTRUÇÃO CIVIL  

 Quase metade da população imigrada era 
constituída de estrangeiros vindos de diversas 
regiões da Itália. Devido a sua presença massiva, 
os italianos tiveram grande influência na cidade 

de São Paulo. A capital paulista se moldava à 
italiana no que diz respeito às artes, aos hábitos, 
ao sotaque e até mesmo às expressões verbais.

 O espaço urbano, por sua vez, também 
recebia em suas edificações as marcas de 
construtores imigrados. Dentre os novos moradores 
da cidade muitos eram profissionais liberais como 
arquitetos e engenheiros formados na Europa. 
Também não eram poucos os que trabalhavam na 
construção civil, ou atuavam como mestres-de-
obras, marceneiros, pintores e escultores. Trazando 
novas técnicas e novos padrões arquitetônicos, 
eles iriam modificar a paisagem da cidade.

 Muitos dos imigrantes construíam suas 
próprias casas, difundindo seus avançados 
conhecimentos técnicos. Em poucos anos esta 
mão-de-obra qualificada edificou quilômetros de 
construções, mudando os padrões das moradias 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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da região da Luz. Junto à figura dos arquitetos 
surgiram os capomastri, que apresentavam uma 
qualidade incomparavel nos serviços oferecidos. 
Aptos a executar complexas fachadas e edificações, 
os capomastri contribuíram de maneira decisiva na 
construção de uma nova configuração da cidade.

 A mesma malha ferroviária que trazia os 
imigrantes e que levava o café se configurou, 
também, como um avanço tecnológico determinante 
para o emprego de novas e mais sofisticadas 
técnicas construtivas. A expansão das linhas férreas 
representou o encurtamento das distâncias pela 
melhora nas condições de transporte. Este fato, 
aliado ao desenvolvimento da navegação a vapor, 
proporcionou a possibilidade de importação de 
modernos materiais de construção oriundos de 
países europeus e dos Estados Unidos.

 Aos poucos foram sendo substituídas as 

construções em arquitetura de terra, taipas de pilão 
e de mão, pela alvenaria de tijolos. A taipa de pilão 
não permitia rigores ou detalhes construtivos, 
deste modo, o resultado estético das cidade era 
composto por edifícios de linguagem arquitetônica 
similar por sua simplicidade. As paredes eram 
erguidas em taipa ou alvenaria de pedras brutas, 
revestidas e caiadas, não apresentando traçados 
arrojados em virtude das restrições impostas pelas 
limitações da própria taipa como técnica. Deste 
modo, as paisagens urbanas eram, até então, 
relativamente uniformes no que diz respeito aos 
partidos arquitetônicos, e suas construções muito 
se assemelhavam aos edifícios da zona rural.

 Gradualmente, assistimos à introdução da 
alvenaria de tijolos nas construções, propiciando 
grandes alterações no aspecto morfológico da 
capital. Esta renovação civil, alcançada mediante o 
emprego de novas técnicas construtivas expressa 
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a adaptação da cidade às novas condições sociais 
provocadas pelo processo de aceleração do seu 
ritmo de crescimento e da sua consequente 
diversificação funcional. 

NOVA FORMA URBANA: OS SOBRADOS

 Após um longo tempo de estagnação, 
a cidade começa a sentir os efeitos de um 
florescimento econômico. Imersa no sistema 
capitalista desde os primeiros anos da década 
de 1870, São Paulo apresenta uma demanda 
crescente por bens de consumo e equipamentos, 
e passa a necessitar progressivamente de uma 
complexa rede de atividades de comercialização 
e exportação.
 
 O desenvolvimento do mercado interno 
estimulou a urbanização e a diversificação 
ocupacional,  incrementando o comércio e o 

movimento de pessoas. Este cenário gerou 
novas necessidades urbanas. Em vir tude de sua 
localização estratégica a região da Luz consolida-
se como local de passagem de transeuntes 
e produtos. Consequentemente, este centro 
de múltiplas atividades recebe à sua volta a 
infraestrutura correspondente, necessária para 
atender os viajantes e residentes.  Nas adjacências 
das estações, f loresceu e se diversificou comércio 
atacadista e varejista,  instalaram-se armazéns, 
depósitos e oficinas.

 A Luz foi progressivamente ocupada 
por comerciantes.   Ao longo da Rua Florêncio 
de Abreu e arredores assistimos à construção 
de novos edifícios em alvenaria.  Mantendo o 
assentamento original da cidade de taipa que 
as precedeu, as fachadas das novas edificações 
conservaram as características das ocupações 
primitivas da cidade, guardando as formas 
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tradicionais de implantação no lote urbano. 
Alinhadas aos l imites dos lotes de atributos 
medievais,  com seus terrenos estreitos e 
compridos, se multiplicavam construções de 
pequeno porte, em sua maioria com dois ou três 
pavimentos, que abrigavam estabelecimentos 
comerciais nos térreos e residenciais nos andares 
superiores. 

 A diversificação do comercio, aliada ao 
intenso movimento da região, tornava o bairro 
da Luz propício ao trabalho e à residência.  Os 
que lá trabalhavam, moravam no mesmo local. 
Sendo assim, os sobrados de 2 ou 3 andares 
foram a solução encontrada pelos capomastri  à 
dualidade das funções de comércio e moradia. 
Com uma ocupação mais densa e diversificada, 
desenvolveu-se uma próspera atmosfera de 
movimentadas calçadas e intensos fluxos de 
passageiros que chegavam pelas estações.

EXCEDENTES DO CAFÉ E MELHORIAS PÚBLICAS

 A importância que o povoado adquiria 
propiciava investimentos a fim de atender à 
nova dinâmica econômica que se formava. A 
materialização das novas relações vigentes no 
capitalismo de fins do século xIx, eram traduzidas 
nas mudanças substanciais pelas quais passou 
a cidade, requerendo uma estrutura espacial 
diferenciada. Logo, significativas mudanças 
foram concretizadas nos patamares urbanos 
de São Paulo, em um processo simbiótico ao do 
desenvolvimento capitalista.

  A implantação da ferrovia possibilitou 
a expansão das fronteiras agrícolas e o 
enriquecimento da aristocracia rural, fomentando 
o crescimento das atividades ligadas ao setor 
cafeeiro, incrementando a produção e a 
exportação do café. Por conseguinte, o aumento 
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significativo das receitas estaduais e municipais 
oriundas dos impostos sobre exportações 
significaram um valioso acréscimo na principal 
fonte de arrecadação destas instâncias durante 
o período em questão. A riqueza proporcionada 
pela exportação do café forneceu capital para 
empreendimentos de infraestrutura, criando novas 
possibilidades de investimento do capital privado 
ou estatal em melhorias eminentemente urbanas. 
Deste modo, ao mesmo tempo em que a região da 
província recebia as plantações de café, a cidade 
recebia significativos avanços propiciados pelos 
vastos recursos que a nova economia gerava. 

 Seguindo esta lógica, o governador da 
província João Teodoro xavier no período de 
dezembro de 1872 a junho de 1875 procura 
realizar um conjunto coordenado de intervenções 
urbanísticas que o levariam a ser o protagonista 
do primeiro surto de desenvolvimento da capital. 

O período se caracteriza por uma verdadeira 
inovação na história da cidade em crescimento. 
Conforme ganha capital, esboçam-se políticas de 
intervenções urbanísticas que trazem à cidade 
sensíveis melhorias em sua paisagem urbana.

JOÃO TEODORO, DE 1872 A 1875
 
 Durante sua administração, o presidente 
da província de São Paulo João Teodoro (1828 
– 1878) voltou-se para atrair para a capital os 
detentores do poder econômico. Até então 
dispersos pelo interior, os fazendeiros são 
estimulados a migrar para São Paulo. Entre outras 
medidas, o governador congregou uma série 
de casas bancárias na cidade, afim de atrair os 
capitais da lavoura. Com seus melhoramentos 
públicos, buscou transformar São Paulo em um 
polo residencial e de negócios. De 1872 a 1875 
são observadas diversas realizações. 
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 é conhecido que em sua gestão, João Teodoro 
gastou no embelezamento da cidade o equivalente 
a meio orçamento anual de toda a província. 
Em 1871, desbancando o serviço de carruagens, 
inauguraram-se os serviços de bondes. Vagarosos 
e inseguros, estabeleciam o acesso às estações 
recém-construídas. As estações da Cia Ferros Carris 
instalaram-se no prédio da rua da Estação (atual 
Mauá, nº 135). Em 1872 a iluminação pública passou 
a ser feita a base de lampiões de gás, instalados 
pela firma inglesa San Paulo Gaz Company Ltd. 
João Teodoro também regularizou o arruamento 
preexistente por intermédio de novos alinhamentos 
e promoveu o calçamento das ruas preferenciais de 
trânsito, sobretudo aquelas que ligavam o Centro 
às estações, adotando um calçamento de tipo 
semelhante ao paralelepípedo.

 Ainda visando a melhoraria do acesso às 
estações ferroviárias da Luz e do Brás, o governador 

interligou bairros, abrindo vias entre o Pari e a Luz 
(atuais ruas João Teodoro e São Caetano), entre 
a Moóca e a Liberdade (atual Rua do Hospício) e 
entre a Consolação e o Arouche. Essas intervenções 
esboçavam um circuito viário em torno da cidade. 
Ademais, pressionado pelas epidemias que 
assolavam os centros urbanos, são criadas comissões 
para a implantação de redes subterrâneas de esgoto 
e de águas pluviais em São Paulo. 

 Para cuidar da importante questão 
do saneamento um grupo de fazendeiros e 
empresários constituiu a Companhia Cantareira 
de Água e Esgotos, a qual serviria à cidade e 
suas residências com água encanada trazida dos 
mananciais da Cantareira. Nos anos seguintes, é 
reformado o Jardim da Luz, e em 1877 é projetado 
pelo francês Jules Martin o viaduto do Chá. O 
viaduto metálico pode ser considerado mais uma 
das diversas conquistas da tecnologia oitocentista, 
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transpondo o rio e conectando definitivamente o 
Triângulo da cidade antiga à nova área urbana da 
Luz. Ele é inaugurado em 1892. 

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, POSITIVISMO E CIÊNCIA 

 A cidade ganhou corpo e intensificou 
seu ritmo de vida urbana, as melhorias 
trouxeram consigo toda a marca de civil ização 
e desenvolvimento que portavam. A sociedade 
se modernizava e se influenciava pelos ideais de 
progresso. O positivismo ocupava a mentalidade 
dos homens influentes do fim do século xIx. A 
corrente fi losófica de origem francesa, que se 
que se estruturou na pessoa de Augusto Comte 
(1798 – 1857),  tem sua máxima social inscrita na 
bandeira da nova República:  Ordem e Progresso. 
A inscrição evidencia o pensamento social 
teórico que envolvia os militares na proclamação 
da República.  

 Deste modo, inserindo-se no conjunto do 
pensamento liberal da elite cientificista do século 
xIx, a administração do Brasil republicano teve 
como enfoque o planejamento social. Baseando-
se nas as leis do progresso social, no métodos das 
ciências naturais, na observação e experimentação, 
foram fomentadas diversas iniciativas no sentido 
de atender o planejamento racional e o progresso 
da nação. 

 São Paulo entra em uma nova fase com suas 
as elites republicanas, positivistas e contaminadas 
de conceitos eurocêntricos. Após a abolição da 
escravatura, a constituição da nação, e a formação das 
novas características da economia nacional, observa-
se intensas transformações de uma sociedade que 
procurava inserir-se nos marcos internacionais do 
desenvolvimento do capitalismo e incorporar os 
símbolos da modernidade, consolidando uma nova 
configuração social e política. 
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 A região da Luz, por sua vez, torna-
se importante porta de entrada da cidade. A 
estação trouxe luxo e status aos arredores.  A área 
se valorizou e,  à medida em que os fazendeiros 
mudam-se para a capital,  aumenta a tendência 
em promover melhoramentos urbanos. Focados 
na valorização das propriedades e na qualif icação 
urbana condizente com a necessidade e o status 
da elite em ascensão, os setores dominantes 
fomentam a remodelação da cidade “( . . . )a noção 
de atraso em relação aos países capitalistas 
centrais tomou conta da intelectualidade. 
Afinados com seu tempo, as idéias de evolução, 
progresso e atraso e a crença no papel positivo 
e impulsionador da ciência passaram a povoar a 
consciência destes intelectuais,  que se lançaram 
à tarefa de modernizar o país .”

 Neste contexto o poder municipal se 
fortalece e assume novas responsabilidades. 

A administração pública se volta para a 
urbanização da cidade de acordo com os 
requisitos do modelo agroexpor tador.  Neste 
período são construindo grandes edif íc ios 
institucionais  na capital ,  dotando-a de pujança, 
de vigor pol ít ico- cultural  e  cr iando um centro 
de negócios adequado ao imaginário das 
metrópoles civi l izadas e modernas. 

 Em 1894,  foi  fundada a Escola 
Pol itécnica na cidade de São Paulo.  Voltada ao 
desenvolvimento do saber técnico,  a  ciência 
teve papel  de destaque nas administrações 
públicas.  A Faculdade deveria aprofundar os 
conhecimentos em campos essenciais  para o 
desenvolvimento da sociedade da época.  Assim 
foram enfocados os estudos em impor tantes 
áreas da engenharia como a construção 
de por tos,  ferrovias e aprimoramentos do 
saneamento básico. 
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ANTÔNIO PRADO, DE 1898 A 1910

 Antônio da Silva Prado (1840 – 1929) foi o 
primeiro prefeito da cidade de São Paulo, de 1898 a 
1910. Durante sua gestão a capital foi remodelada e 
reconstruída em novas bases, fomentando a gênese 
da higiene pública. Apesar de se deparar com uma 
sociedade que se projetava em ideais progressistas 
da recente nação, Antônio Prado enfrentou uma grave 
crise sanitária que assolou a ocupação colonial de 
São Paulo. O preocupante surto de cólera deflagrou 
medidas por parte do poder público voltadas a 
impedir a disseminação de moléstias epidêmicas. O 
governo promulgou serviços sanitários e elaborou 
códigos de higiene, baseados na engenharia sanitária, 
que incluíam pesquisas científicas e campanhas de 
limpeza e de vacinação da população. 

 Além do forte cunho sanitarista da gestão de 
Antônio prado, ela também foi marcada por alterar 

profundamente a paisagem do centro da cidade. 
Realizaram-se inúmeros projetos urbanísticos, 
em sua grande maioria, constituídos de ações 
pontuais concentradas em áreas de maior fluxo 
populacional. A região da Luz é, por sua vez, 
intensamente afetada por esta febre urbanística.  

 Entre 1898 e 1910 a circulação se impôs 
como questão primordial. São realizadas obras 
e alargamentos que transformam as estruturas 
urbanas herdadas de um passado colonial. Neste 
momento, são criadas novas praças e novos 
parques. Em 1894 é inaugurado o parque público 
da Cantareira e, em 1896, o parque do Horto 
Florestal. Durante a gestão de Fabio Prado, os 
embelezamentos pontuais são uma constante. As 
demolições realizadas para transformar as antigas 
estruturas viárias, e as aberturas de novas praças e 
parques acarretaram inúmeras desapropriações e 
consequentes demolições. Neste mesmo período, 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

LEGENDA PÁGINA 133: Edifício 19. 



119



120



121

além das casas de taipa, muitos templos coloniais 
(como Rosário dos Pretos, São Pedro dos Clérigos e 
a Sé) foram demolidos.

 O rio Anhangabaú, que até então era 
canalizado a céu aberto, foi coberto em 1906. A 
iluminação dos antigos lampiões a querosene ou 
das lâmpadas a gás de carbureto também foi sendo 
aposentada, substituída pela iluminação elétrica, 
sinônimo de progresso. Em 1900, com a chegada 
da iluminação elétrica, as ruas encheram-se de fios 
para distribuir a energia fornecida Light and Power 
Co. Ltd. Nesse mesmo ano seria instalada a primeira 
linha de bonde elétrico, que saía do Largo de São 
Bento. Já em 1906, mais de 30 linhas de bondes 
serviriam a cidade. 

 A cidade adquiria novas feições, mais 
condizentes com a realidade da metrópole 
do café, enquanto seu passado colonial seria 

progressivamente apagado. Os traços do antigo 
burgo provinciano davam espaço a uma sociedade 
fundamentada pela elite cafeeira em ascensão. é 
neste contexto que a austeridade arquitetônica 
colonial é trocada pelo ecletismo à europeia. 

O ECLETISMO E AS NOVAS CLASSES SOCIAIS  

 A sociedade do início do século xx 
deseja romper de vez com o estatuto colonial. 
Projetando-se em um modelo econômico e 
cultural que lhe permitir ia superar um passado 
com o qual não mais se identificava, a elite 
dirigente reproduz no Brasil  modelos admirados 
na Europa, recorrendo livremente aos estilos 
arquitetônicos históricos europeus. Desta forma, 
assiste -se na região da Luz à multiplicação de 
edificações estruturalmente simples (de um ou 
dois andares),  mas fortemente marcadas por 
detalhes decorativos.
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 Materializando parte dos anseios das 
elites locais, estes detalhes construtivos aplicados 
à arquitetura residencial acabam sintetizando 
as aspirações de prestígio e ascensão social de 
seus habitantes e seu desejo pela inserção no 
cosmopolitismo das civilizações modernas. Os 
teóricos classicistas já enfatizavam que de todos os 
tipos de arquitetura, a doméstica é a que mais presta a 
expressar os sentimentos sociais e morais do homem. 
De modo que, existe sempre um estilo vernáculo ou 
histórico idôneo para cada tipo de temperamento e 
modo de vida de seu proprietário.

 Sendo assim, durante o século xIx prega-se 
a ideia de que a arquitetura deve ser representativa, 
evidenciando através da forma exterior o status de seu 
ocupante. A manifestação mais importante da arquitetura 
eclética se concentra, deste modo, na fachada. Esta, por 
sua vez, manifesta as tendências individualizantes da 
arquitetura residencial pós Revolução Industrial.

 A atitude poli-estilística do ecletismo 
não denota apenas um fato artístico, mas uma 
nova organização social e cultural, que promove 
a concepção da arquitetura como linguagem, 
dotada de valores simbólicos capazes de elencar 
as diferenças e os níveis de riqueza pela estilização 
e particularização da propriedade. Mesmo as 
camadas menos abastadas, que não podiam 
se pautar pela monumentalidade exacerbada, 
optavam pelo ornamento, qualificando as fachadas 
de suas habitações com detalhes decorativos. O 
elemento determinante do ecletismo passa, assim, 
a ser o proprietário. Já a arquitetura, adquire um 
caráter de teatralização ou alegoria dos vínculos 
encontrados na sociedade dominante.

 A consolidação do eclético se relaciona 
ainda à Revolução Industrial. Esta, fomentou 
um gosto pelo antigo que conferia à nova elite 
social um status de hereditariedade da qual 
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era desprovida. A tecnologia industrial também 
pautou novos ritmos de fruição e consumo, 
ressaltou a importância atribuída ao virtuosismo 
e à abundância, acentuou o interesse social por 
novos ícones e impulsionou uma busca crescente 
pelo individualismo. Contudo, podemos detectar 
já no século xVIII uma matriz da atitude eclética. 
A postura investigativa do Iluminismo, de cunho 
arqueológico, procura rever os estilos do passado 
à luz do presente. O romantismo, por sua vez, 
também tem influências sobre a gênese eclética, à 
medida que coloca em voga o estímulo à nostalgia 
dos estilos dos tempos pretéritos. 

 Deste modo, a arquitetura eclética do 
fim do século xIx segue os passos da teologia e 
da filosofia, se dedicando ao estudo das formas 
estéticas anteriores à era industrial. Associada ao 
nascimento das ciências históricas, a arquitetura 
passou a se configurar a partir de uma multiplicidade 

de repertórios, deixando de lado o objetivo de 
exprimir um estilo original de seu tempo. 

 O repertório do homem oitocentista, por 
sua vez, era enriquecido pela profusão de novas 
mídias e meios de difusão de conhecimentos, como 
os jornais, revistas, livros ilustrados, manuais e 
fotografias da época. Além disso, soma-se a este 
fato, a ampliação do quadro profissional dos que 
praticam a arquitetura eclética. Os autodidatas, 
mestres de obra e capomastri expandem as fontes de 
multiplicidade referencial presentes no ecletismo. 
O exercício da arquitetura não mais se restringe 
aos rigores acadêmicos. Este fato promove a maior 
liberdade na escolha de estilos e na composição 
dos hibridismos clássicos do ecletismo paulista. 

 Os capomastri estavam aptos a executar 
projetos arquitetônicos complexos, com fachadas 
de composição rebuscada. As novas residências 
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ecléticas evidenciavam na sua estética o 
virtuosismo destes profissionais, destacando-
se pela qualidade plástica e artesanal de suas 
fachadas. As habitações eram relativamente 
modestas, com múltiplos estilos, padronizados 
pela ornamentação elaborada e carregada. Com 
maior liberdade formal, as casas poderiam até 
ser assimétricas no desenho de fachada, mas 
guardavam ainda traços da ortogonalidade 
características da arquitetura clássica.

 O repertório classicista inspirava grande 
parte das fantasiosas colagens poli-estilísticas do 
ecletismo. Arcos, frontões e cornijas inspirados nos 
estudos da Antiguidade Clássica compunham com 
elementos decorativos importados e reinventados a 
partir das mais diversas formas extraídas da história. 
Enquanto isso, o emprego de novos materiais como o 
ferro e o vidro proporcionavam novas possibilidades 
técnicas de combinação destas formas. 

 As amplas combinações de tradições 
arquitetônicas somavam fragmentos de variações 
das escolas dos reinados franceses, como Napoleão 
III, e da renascença italiana, com adaptações do 
pomposo barroco dos séculos xVI e xVII, com 
elementos decorativos do Art Nouveau. Enquanto 
o ecletismo da Região da Luz se materializava 
nas fachadas das novas edificações em alvenaria, 
também começava a se consolidar um importante 
traço da localidade que pode ser observado até os 
dias atuais, seu ecletismo funcional e social.  

UM BAIRRO ECLÉTICO 

 A composição social da população da 
região da Luz se configura de modo heterogêneo 
desde o início do século xx. Com a entrada e saída 
de um grande número de pessoas que chegavam 
à São Paulo através das estações ferroviárias, 
o bairro contava com uma alta rotatividade 
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populacional,  se constituindo em uma região de 
transição e de passagem. 

 Esta proximidade das estações ferroviárias 
propiciou uma grande concentração de camadas 
das classes médias,  comercial e burocrática.  As 
classes menos abastadas, dividiam espaço com 
a elite cafeicultora enriquecida, que construía 
suas residências de grande porte e luxo inseridas 
dentro dos padrões estéticos e técnicos 
dominantes da arquitetura eclética do período.

 A situação geográfica foi,  de fato, 
determinante para configurar a vertiginosa 
expansão do bairro, enquanto a velocidade da 
imigração definiu o caráter  não planejado e 
mult i facetado da ocupação.  A interpenetração de 
funcional idade das áreas de corredor,  comércio e 
moradia pautou o ecletismo funcional e social da 
região. Além dos contrastes observados entre as 

lojas de luxo com as de comércio miúdo e dos 
grandes h o té i s  co m  p e n s õ e s  b a ra t a s ,  t a m b é m 
a s s i s te - s e  à  p ro gre s s i v a  co e x i s tê n c i a  d e 
d i fe re nte s  a g e n te s  s o c i a i s . 

 A ampliação do comércio espalhou 
empresas,  lojas e pequenas indústrias que 
atraíram ainda trabalhadores industriais e 
ar tesanais que eram responsáveis por pontilhar 
entre residências luxuosas,  uma pensão, uma 
loja,  um prédio de pequena indústria,  uma casa 
humilde ou um armazém. Entrelaçando, assim as 
construções que, ao lado de grandes casarões, 
representavam outras camadas da população e o 
altíssimo nível de diversidade funcional da área. 

 A expressão dessa diversidade social 
e funcional se refletiu por todo o bairro, 
manifestando-se em contrastes que iam além 
da disparidade de tamanhos, funções, porte 

CAPÍTULO 05: EDIFÍCIOS ECLÉTICOS E O INÍCIO DO SÉCULO XX

LEGENDA PÁGINA 142: Edifício 26.
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e atividades de suas edif icações.  Os edif íc ios 
e os espaços urbanos que podemos obser var 
nos dias de hoje,  são um legado da histór ia. 
Quando buscamos evidenciar  o s ignif icado das 
s imbologias ocultas na estética da arquitetura 
eclética,  nos traçados das ruas e nos contrastes 
das construções da região da Luz,  se faz 
possível  relacioná-las ao seu tempo histór ico 
caracter íst ico.  A identidade urbana torna 
presente o passado,  à  medida que “a complexa 
matr iz  de edif íc ios e espaços das grandes cidades 
envolve -nos com as histór ias ( . . . )  de nossos 
ancestrais,  todos imor tal izados no domínio 
público”.   (CUTHBERT, 2006)

 Tradução. CUTHBERT, Alexander R. The Form of Cities: Political Economy and Urban Design. Malden; Oxford, Victoria: Blackwell 
Publishing, 2006. p. 80

LEGENDA PÁGINA 145: Edifício 22.
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NÚMERO ENDEREÇO ZEPEC IPHAN CONDEPHAAT CONPRESP

1 Avenida Casper Líbero, 651, 653, 659, 661, 663, 667, 669, 673, 675, 677, 679 com Rua Mauá, 438, 440, 442, 446 Z8-200 1483-T- 00 24.507/86 44/92

2 Rua Maua, 486 a 552 com Avenida Casper Libero, 654 24.507/86

3 Rua do Triunfo, 307, 309 com Rua General Osório, 21 24.507/86

4 Rua General Osório, 25, 31, 35 24.507/86

5 Rua do Triunfo, 285, 289 24.507/86

6 Rua General Osório, 49, 51, 53 24.507/86

7 Avenida Duque de Caxias, 878, 880, 888, 892, 898 com Rua Santa Ifigênia, 755 24.507/86

8 Rua General Osório, 160, 164, 172, 182 24.507/86

9 Rua dos Gusmões, 135, 139, 147 com Rua do Triunfo, 192, 194 24.507/86

10 Rua General Osório, 235, 239, 245, 249, 253 com Rua Santa Ifigênia, 619, 625, 627 24.507/86

11 Avenida Casper Líbero, 447,451,455 24.507/86

12 Rua Santa Ifigênia, 502, 506 24.507/86

13 Rua Santa Ifigênia, 338, 342, 348, 352, 358 com Rua Aurora, s/n Z8-200 24.507/86 44/92

14 Rua Santa Ifigênia, 339, 345, 349, 355, 361 com Rua Aurora, 244, 248, 254 Z8-200 24.507/86 44/92

15 Alameda Barão de Limeira, 133, 135, 145 com Rua General Osório, 663, 671 Z8-200 44/92

16 Rua dos Timbiras, 216, 220, 224, 228, 232 com Rua Santa Ifigênia, 247, 251 24.507/86

17 Rua Santa Ifigênia,163, 169, 173 24.507/86

18 Rua Beneficência Portuguesa, 29 a 49, com Rua Brigadeiro Tobias, 295 a 317 37/92

19 Avenida Rio Branco, 52 e 54 37/92

20 Avenida São João, 514 e 518 44/92

21 Avenida São João, 340 A 374 44/92

22 Avenida São João, 284 a 292, com Rua Abelardo Pinto, 88 a 90 44/92

23 Praça Pedro Lessa, 31, com Avenida Prestes Maia s/n 44/92
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A ELITE E O EMPREENDEDORISMO PRIVADO 

 A vinda da elite cafeeira para a cidade e o 
acúmulo de capital no meio urbano geraram um 
forte empreendedorismo e uma preocupação com 
a adoção de padrões de edificação e cuidados 
urbanísticos considerados civilizados. A estrutura 
herdada do Império, trazia para a capital uma elite 
com características acadêmicas, constituída por 
homens formados em importantes faculdades do 
país e do exterior. 

 A elite do café, rapidamente assumiu 
os papéis das lideranças locais, de onde 
surge o termo oligarquia cafeeira, usado para 
designar a hegemonia política e econômica 
da burguesia ligada ao café no contexto da 
economia agroexportadora. Além desta elite 
intelectualizada, novos personagens se dirigiam 
para as terras do café em busca de oportunidades. 

Consequentemente, novos atores políticos 
ocuparam os espaços do poder público.

 Um forte espírito empreendedor e capitalista 
também subia as escadarias do poder. Bacharéis, 
intelectuais, técnicos e aventureiros se valiam 
dos princípios econômicos liberais da época para 
idealizar sua participação no desenvolvimento 
urbano. Neste contexto, participavam de concessões 
urbanísticas de linhas férreas, viadutos, avenidas, 
meios de transporte e infraestrutura em geral. Os 
recursos privados, nacionais e estrangeiros, são 
orientados para as regiões centrais de São Paulo, 
economicamente mais atraentes. 

 Muitos eram os traços de utopia que 
fomentavam a avalanche de transformações 
públicas que tinham como propulsão os ideais e 
o capital da burguesia em ascensão. Destacava-
se, contudo, o apreço pelos novos projetos 
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arquitetônicos e urbanísticos. O processo de 
acumulação capitalista concentrado nas mãos 
de uma elite que se legitimava através da 
afirmação da cultura europeia foi determinante 
para impulsionar as marcantes transformações na 
paisagem da região da Luz acontecidas no início 
do século xx. 

 Ao mesmo tempo, ao fim da presidência de 
Campos Salles (1898-1902), o Brasil recuperava a 
tranquilidade política e o bem-estar econômico. 
As crises do Encilhamento já estavam no passado; 
convulsões como o levante de Canudos e a Revolta 
da Armada haviam sido contidas; e as finanças 
nacionais estavam estabilizadas. Estabelecia-se 
uma conjuntura de fatores que moldariam uma 
marcante fase da construção do mundo burguês, 
baseada na prosperidade econômica e na crença 
de que o progresso havia conduzido a humanidade 
à uma evolução contínua.

 Esta visão burguesa e romântica, definiria 
o período de bem-estar social caracterizado pela 
sensação de progresso como “Belle époque”. A 
expressão carrega em si a estreita relação dos 
novos tempos com a cultura francesa. Diante de 
um profundo gosto pelo moderno e por toda a 
materialidade e simbolismo que o envolviam, a elite 
brasileira, ávida por conhecer as mais modernas 
invenções, convergia todas as suas atenções para 
a cidade luz.

BELLE ÉPOQUE EUROPEIA

 Na Europa a chamada Belle époque teve 
início em 1880, numa fase de relativa paz social 
e prosperidade econômica. é neste contexto que 
surgem importantes tentativas de se ordenar o 
espaço urbano, profundamente marcado pela 
alta densidade demográfica e insalubridade 
características das cidades pós-Revolução 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

LEGENDA PÁGINA 153: Edifício 10.
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Industrial. Em Paris, sinalizando a chegada de 
uma nova era, o prefeito imperial Georges-Eugène 
Haussmann, sob o comando de Napoleão III , 
reformulou a paisagem da cidade. Entre 1853 e 
1870, o barão de Haussmann empreendeu diversas 
medidas de embelezamento, medidas profiláticas 
e estratégicas como contraponto à realidade das 
densas cidades industriais.

 Diante de um tratamento disciplinador, 
foram realizadas demolições para apagar parte 
do traçado arcaico medieval da cidade de 
Paris. Envolvendo uma série de intervenções 
cirúrgicas e medidas higiênicas, nascia uma nova, 
modernizada e limpa cidade. Abriam-se espaços 
para a criação de parques, jardins públicos, vias 
largas e bulevares arborizados. Ao longo das 
avenidas, distribuiram-se fachadas e gabaritos 
uniformes. à medida que a racionalização ganhava 
importância, a capital francesa adquiria status 

de modernidade. Rapidamente, Paris foi tomada 
como símbolo do progresso. 

 As  reformas urbanas  do barão de 
Haussmann se  destacaram pela  dist inta 
inf luência  que seus  pr incípios  ordenadores 
exerceram.  Os  melhoramentos  urbanos da 
c idade luz  inspiravam prof iss ionais  e  pol í t icos 
nas  grandes metrópoles.  O mundo entrava 
em um profundo processo de modernização e 
metamor fose.  A  industr ia l ização e  os  avanços 
c ient í f icos  e  tecnológicos  à  e la  re lac ionados, 
ampl iavam sua inter venção na v ida cot idiana. 
O homem abandonava o  campo,  produzia 
veículos  para  aposentar  as  charretes  e  motores 
para  acelerar  o  r i tmo das  fábr icas.  O  te l é gra fo 
s e m  f i o  e  o  te l e fo n e  a s s e g u rav a m  a  ra p i d e z 
d a s  co m u n i c a çõ e s ,  e n q u a n to  a s  l â m p a d a s 
e l é t r i c a s  i l u m i n av a m  a s  gra n d e s  ave n i d a s 
re cé m - a b e r t a s . 

CAPÍTULO 06: PRIMEIRA VERTICALIZAÇÃO

LEGENDA PÁGINA 154: Edifício 1 - Hotel Queluz.
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 No campo dos transportes, o 
desenvolvimento da aviação fascinava a todos 
com suas máquinas voadoras que encurtavam as 
distâncias. Ao mesmo tempo, surgiam as câmaras 
escuras, para imortalizar os símbolos do avanço 
e do progresso. Invenções como o aspirador de 
pó, o fogão a gás e a bicicleta também datam 
deste período. Com elas, vinha a crença de que as 
recentes conquistas tecnológicas seriam capaz de 
equacionar os problemas da humanidade.

A BELLE ÉPOQUE NA CAPITAL PAULISTA 

 O eco deste espírito progressista 
resoou entre os membros da culta e elegante 
elite paulistana, composta por fazendeiros, 
comerciantes,  f inancistas e empresários do 
ramo agroexportador.  Tais personagens tornam-
se símbolo do processo civil izatório tendo 
profundamente alterados seus hábitos,  costumes 

e etiquetas.  Moldados e disciplinados, os 
comportamentos burgueses lançavam-se em 
direção ao progresso, ar ticulando as forças vitais 
para a modernização da cidade do café. 

 O ouro verde trazia consigo a eletricidade, 
os tecidos finos, os bulevares à parisiense e 
o calçamento das ruas.  Entre os palacetes já 
circulavam na cidade de São Paulo cerca de 100 
automóveis,  contabilizados em 1904. Dividindo 
espaço com os novos bondes elétricos,  o 
automóvel se consagrava como veículo de 
transporte urbano. Era intenso o trânsito de 
carros e pessoas. A metrópole se modernizava e se 
tornava cada vez mais cosmopolita.  As invenções 
tecnológicas,  os meios de comunicação e de 
transporte favoreciam o convívio. 

 Em 1905, outra novidade da Belle époque, 
o cinematographo, traria para as telas o pulsante 

LEGENDA PÁGINA 157: Edifício 15 - Reinalese Plaza Hotel.
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ritmo da vida, em movimento contínuo. Salas 
modestas despontaram nas ruas São Bento, 15 
de Novembro e na Ladeira São João. Entre 1912 
e 1915 a Rua Santa Ifigênia e Gal. Osório também 
ganharam seus exemplares. A proximidade da 
estação facilitava a importação e a remessa de 
filmes para o interior e outros Estados, deste modo, 
na região da Luz instalaram-se de forma maciça 
escritórios e filiais de companhias estrangeiras de 
distribuição cinematográfica. As salas de exibição, 
por sua vez, tornaram-se relevantes pontos de 
encontro, com seus ingressos mais acessívies do 
que aqueles de óperas e concertos.

 Crescia a valorização dos espaços de lazer 
e recreação, aonde se retratava a estética e as 
novas posturas modernizantes.  Ao mesmo tempo, 
nota-se o aumento do interesse pelas diversões 
públicas,  pela construção de boas hospedagens, 
balneários,  teatros e cafés.  Este fato acarreta uma 

rápida evolução na tipologia dos grandes hotéis, 
lojas de luxo, nas casas comerciais,  bancarias 
e de prestação de serviços.  Estas,  por sua vez, 
passam a estampar em suas fachadas cada vez 
mais títulos afrancesados. 

 Par is ,  era  considerada a  capita l  cultural 
do século xIx .  E  São Paulo acolhia  as  tendências 
ditadas pela França na moda,  na arquitetura e nas 
ar tes.  A  t ransposição das  ideias  haussmanianas 
para  São Paulo,  reaf i rma a  inf luência  f rancesa, 
in ic iada com a v inda da M issão Francesa em 
1816,  que trouxe padrões  ar t ist icos  voltados 
ao c lass ic ismo.  Par is  agora  protagonizava a 
cena cultural  e  ar t íst ica  na Europa e  no mundo. 
Com as  célebres  exposições  dos  seus  sa lões 
of ic ia is  e  a l ternat ivos,  a  vanguarda dava forma 
às  novas  expressões  ar t íst icas.  Em São Paulo, 
o  c l ima era  de festas,  embaladas  pelas  ú l t imas 
tendencias  europeias. 

CAPÍTULO 06: PRIMEIRA VERTICALIZAÇÃO

LEGENDA PÁGINA 158: Edifício 7.
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 Os melhores magazines, novos e rebuscados 
edifícios, avenidas recém inauguradas, 
instituições culturais, comerciais e econômicas, 
os mais confortáveis cinemas, clubes de lazer e 
de leitura paulatinamente vão se instalando na 
região central, dividindo espaço com a ferrovia. 
Desde 1904 foi legalmente estimulada a atividade 
de comércio fino nas imediações da estação da 
Luz, caracterizando a região pelo comércio de alta 
moda, elegantes lojas de luvas, chapéus e tecidos 
comprados pela elite paulistana. Se acentuava 
progressivamente a vibração urbana manifestada 
por esta área da cidade. 

 Neste momento, verifica-se um profundo 
processo de transformação da paisagem urbana 
em São Paulo. A antiga província assistia a uma 
inédita organização de seus elementos espaciais.  
Com ênfase no embelezamento, na iluminação 
pública e no arejamento, a retrógrada cidade 

colonial abre espaço para amplas avenidas, ruas 
largas e pavimentadas que se cruzam em ângulos 
retos, jardins simétricos, abertura de praças e 
novas edificações. O traçado da cidade convidava 
aos passeios, com seus jardins e amplas calçadas. 
Neste momento a cidade dá a arrancada definitiva 
para se transformar em metrópole.

 Os governos passam a investir em 
melhoramentos urbanos visando transformar 
a Capital em uma cidade saudável, ordenada e 
bela. Com ênfase em projetos que alavancavam 
o desenvolvimento da área central, o objetivo 
que se perseguia era criar uma nova concepção 
estética para a cidade, construindo um cenário 
urbano compatível com o ideário de progresso 
da época. A elite, por sua vez, também promove 
intervenções que impulsionam a transformação 
da cidade nos moldes da “cidade ideal”, ancorada 
nos conceitos da Belle époque, e mapeada pelos 

LEGENDA PÁGINA 161: Edifício 16 - Palacete Tymbiras.
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símbolos do progresso, associados ao recente 
racionalismo modernizante. 

 Diante da forma que assume a intervenção 
urbana e da recente consolidação da visão estética 
da cidade, surge no meio citadino um novo 
espaço para a valorização da arquitetura. à luz 
destas ideias,  se assiste ao domínio da arquitetura 
como força de coesão da sociedade. A obra 
arquitetônica busca a criação de uma identidade 
específica para a área da Luz e passa a contribuir 
em si  com a qualif icação e embelezamento da 
cidade, tornando-se patrimônio comum no 
imaginário da sociedade. 

OS PALACETES E A VERTICALIZAÇÃO 

 No início da década de 1910 a fisionomia 
arquitetônica da região da Luz se transforma. 
Buscava-se criar uma paisagem condizente com 

o desenvolvimento econômico e urbano pelo 
qual passava a cidade. Aos poucos, a arquitetura 
colonial, geometricamente simples, com escassos 
adornos, erguida sobre paredes de taipa e sob 
telhados de duas águas foi substituída por 
construções de feições diferentes. 

 Tendo Paris como modelo, novos prédios 
de três a cinco pavimentos apresentam uma 
variedade de soluções compondo suas fachadas. 
Projetados por arquitetos e engenheiros europeus, 
os suntuosos palacetes de estilo neoclássico e 
eclético, apresentavam uma técnica construtiva 
apurada e uma profusão de detalhes decorativos 
refinados. Edificados normalmente em esquinas, 
formavam conjuntos imponentes, ornamentados 
em suas coberturas por cúpulas e materiais nobres 
como o cobre e a ardósia. Nas fachadas, mármores, 
granitos, relevos e esquadrias trabalhadas em 
madeira nobre ou ferro batido remetiam aos seus 

CAPÍTULO 06: PRIMEIRA VERTICALIZAÇÃO

LEGENDA PÁGINA 162: Edifício 13 - Palacete Helvetia.
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congêneres presentes nos bulevares parisienses 
da segunda metade do século xIx.

 Por meio da monumentalidade construtiva, 
de inspirações europeias, os edifícios traduziam 
em sua essência as crenças míticas sociais 
na velocidade, nas luzes, no progresso e na 
assepsia. A ideologia da Belle époque fixa sua 
presença na história através de uma operação 
fundamentalmente cosmética, produzindo um 
cenário faustoso e ornamental, com raízes nos 
valores burgueses da opulência, da riqueza e do 
enaltecimento da arquitetura de importação. 

 A Belle époque em São Paulo coincidiu 
com o processo de metropolização da cidade. 
O crescimento econômico e a proliferação dos 
modismos franceses, somados ao processo de 
encarecimento das moradias, à debilidade do 
sistema de transportes e à diversificação social, 

fomentaram a primeira forma de verticalização da 
cidade. Durante a década de 1910, a arquitetura 
urbana passou a apresentar a incorporação de 
novas técnicas construtivas baseadas e estruturas 
metálicas e concreto. Neste período, despontam 
os primeiros edifícios de verticalização moderada 
da cidade. Com estruturas mistas de concreto 
e alvenaria de tijolos, eles se mantêm presos 
à linguagem decorativa em voga nos anos 
anteriores. Atrelados aos padrões construtivos 
da Paris de Haussmann, apresentam gabaritos 
uniformes, ocupação total do lote e pés direitos 
mínimos de 5 metros. (*)

 Datados respectivamente de 1923 e 1924 o 
Palacete Lellis e o Palacete Helvetia são exemplares 
da época áurea da região da Luz. Estes pioneiros 
edifícios de apartamentos, localizados em esquinas 
chanfradas, documentam a arquitetura sincrética, 
e representam a multiplicidade de emprego de 

(*) Definidos pelo Código de Posturas paulistano de 1880 .

LEGENDA PÁGINA 165: Edifício 14 - Palacete Lellis.
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materiais e de estrutura (concreto, alvenaria e 
perfis metálicos). Tratam-se não somente de belos 
e ricamente trabalhados edifícios, mas também 
traduzem em si o ecletismo estilístico, o padrão de 
ocupação centro-europeu e o gosto pelo ornamento 
e pela ostentação característicos do período. 

OS HOTÉIS E A ESTAÇÃO DA LUZ 

 Nos arredores da Estação da Luz, pode-
se observar a presença de típicos exemplares 
de hotéis construídos no início do século xx. 
Importante evidência do ambiente urbano e social 
deste período, a hotelaria se tornou florescente 
desde o advento da ferrovia. Ornamentadas e 
construídas em grandes lotes, as imponentes 
construções abrigavam acomodações para atender 
ao intenso fluxo de pessoas. Na esquina da rua do 
Triunfo e com a rua dos Gusmões, o Hotel Escala 
foi inaugurado em 1920 no tradicional estilo 

arquitetônico Haussmanniano. Neoclássico, com 
cúpula e mansardas, o hotel possuía quase 70 
apartamentos. Hoje, encontra-se deteriorado e em 
processo de restauro. 

 Não muito longe dali, o Hotel Municipal abriu 
suas portas após o alargamento da Avenida São 
João. Outra edificação de esquina chanfrada, no 
cruzamento desta avenida com a rua Conselheiro 
Crispiniano, representa com os demais edifícios 
do quarteirão a arquitetura francesa típica do 
século xIx. Símbolo de elegância, os hotéis 
geminados Central, Britânia e Municipal compõem 
com o edifício dos Correios uma unidade estética 
ímpar na cidade de São Paulo. Os hotéis Central e 
Britânia foram concebidos pelo Escritório Ramos 
de Azevedo, e inaugurados em 1918. O edifício 
dos Correios foi concebido por Domiziano Rossi 
(colaborador emérito de Ramos de Azevedo) e 
inaugurado em 1922. Constituem um conjunto 

CAPÍTULO 06: PRIMEIRA VERTICALIZAÇÃO

LEGENDA PÁGINA 166: Edifício 9 - Hotel Escala.
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arquitetônico significativo, aonde a estrutura de 
concreto e a alvenaria de tijolos permitem uma 
verticalização moderada, profundamente marcada 
pela inspiração em modelos europeus. 

O ESTILO ART NOUVEAU
 
 Ainda que o gosto pelo neoclássico francês 
se destaque na construção dos palacetes,  a 
Bel le époque com sua magia de luzes,  mantém 
como caracter íst ica fundamental  a  mistura de 
esti los ecléticos.  Dentro do contexto eclético, 
outro esti lo foi  amplamente uti l izado durante 
a Bel le époque,  o Ar t  Nouveau.  Contrapondo-
se às ver tentes acadêmicas e histor icistas então 
dominantes,  este esti lo recebia então o nome 
cuja tradução signif ica “Ar te Nova”. 

 Surgido em Bruxelas, no fim do século xIx 
com o arquiteto belga Victor Horta (1861 - 1947), 

o movimento Art Nouveau combina as aspirações 
do movimento de Arts and Crafts de william 
Morris com os ideais pré-rafaelitas da beleza 
poética e natural da arte pela arte. Sua principal 
característica é a inspiração nas formas orgânicas 
e nas estruturas naturais. 

 Ao contemplarmos as obras produzidas neste 
período, notamos que as linhas curvas, delicadas e 
rebuscadas, os mosaicos, a mistura de materiais, e as 
complexas formas orgânicas não apenas representam 
os avanços tecnológicos da segunda Revolução 
Industrial, mas também nos remetem ao luxo e à 
prosperidade da Belle époque. Ornamentando suas 
fachadas, sensuais formas e volutas pós-barrocas, 
florões, frisas e frisos decorados despontam, 
assinalando a consagração do Art Nouveau. 

 A estilização de ramos, caules e flores 
denota a intenção de se criar uma imagem 
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ideal de beleza cenográfica. Após sua criação, o 
Art Nouveau se expandiu para a Inglaterra, e se 
propagou para inúmeros países como a França; 
a Itália, aonde se consagrou como Style Nuovo; 
a Espanha, como Arte Joven; a Alemanha, com 
o Jugendstill ;  os Estados Unidos, com o Tiffany 
Style e, também, o Brasil.  Em São Paulo, entre as 
variações de ornamentos aplicados em estilo Art 
Nouveau, os motivos de ramos e frutos de café 
remetiam diretamente à riqueza trazida pela 
economia cafeeira.

 Estes valores representativos, cheios 
de significados, presentes na arquitetura, 
encontravam-se também nos ideais urbanísticos. 
Os prefeitos da capital do fim do século xIx e 
início do século xx primaram por desenvolver 
uma política fundamentada no embelezamento 
urbano, nos aspectos estéticos e na salubridade. 
Procurando dotar a cidade de uma feição 

cosmopolita, as intervenções de caráter pontual 
diziam respeito à cidade da elite. Por meio de 
preocupações estéticas localizadas, buscava-se 
o aprimoramento das regiões eminentemente 
burguesas, configurando-se espaços de qualidade 
para o usufruto das mesmas. 

A GESTÃO DE RAIMUNDO DUPRAT, DE 1911 À 1914 

 Sob a administração de Antônio Prado 
(1840 -1929), do Barão de Duprat (1863-1926), 
de washington Luís (1869-1957) e de Firmiano 
Pinto (1861 - 1938) a cidade de São Paulo assistiu 
à uma importante fase de sua urbanização. 
Trata-se de um período embrionário de reformas 
que respaldavam a afirmação da imagem de 
uma cidade salubre, civilizada e esteticamente 
adequada. A São Paulo da Belle époque se torna 
alvo de uma série de intervenções marcadas por 
um urbanismo cosmético. 
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 Com objetivos não necessariamente 
funcionais, eram realizadas retificações, 
melhoramentos e embelezamentos. Reconhecia-
se a necessidade da demarcação de áreas para 
parques públicos, praças e jardins com desenhos 
de canteiros definidos. A engenharia passava a 
definir o traçado e a circulação das áreas centrais. 
Canalizavam-se os rios, criavam-se controles 
volumétricos e de gabarito, e alinhavam-se os 
edifícios quando se realizavam as aberturas, 
alargamentos e prolongamentos das vias. 

 O centro da cidade deveria tornar-se um 
lugar esteticamente privilegiado, estar à altura 
da distinta capital do café. A imagem urbana, 
carregada de sentido simbólico, era a vitrine de 
uma cidade civilizada, a ser desfrutada pelos 
integrantes da classe dirigente, fazendeiros, 
investidores, governantes e negociantes. No 
ensejo de atender à esta ideologia de aspiração 

cosmopolita de seu tempo, o prefeito Raimundo 
Duprat (1911-1914) realizou em sua gestão uma 
série de reformas capitaneadas pelo urbanista 
Vítor Freire (1869 - 1951). Duprat manteve o 
dinamismo das reformas anteriores realizadas por 
Antônio Prado. Entre 1911 e 1914 executou um 
vasto plano de transformações do centro e suas 
imediações, em uma tentativa de enfrentar o caos 
resultante do acelerado crescimento demográfico 
e da intensa expansão econômica e urbana pela 
qual a cidade havia passado. 

TRANSFORMAÇÕES URBANAS E O PLANO BOUVARD 

 Na primeira e a segunda década do século 
xx são elaborados diversos planos visando a 
audaciosa qualificação urbanística da parte 
central da capital paulista. Procurando reformar 
os traços da arquitetura e do urbanismo colonial, 
estes projetos buscavam a valorização da região 
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do Anhangabaú, procurando dotá-la de uma 
valorização simbólica. Afirmar uma simbologia que 
refletisse a modernidade e o cosmopolitismo, por 
sua vez, significava na época a adoção de padrões 
estéticos internacionais. 

 Neste  per íodo,  abrangentes  propostas  de 
remodelação da área surgem com o Plano do 
vereador  Augusto Car los  da S i lva  Teles,  em 1906, 
int i tulado “M elhoramentos  do Centro da Cidade 
de São Paulo”.  Poster iormente,  a  Diretor ia  de 
Obras  da Prefei tura  apresenta  um plano ao 
f inal  da  gestão do prefei to  Antônio Prado, 
em 1910.  Este  plano,  denominado Plano das 
Grandes Avenidas,  fo i  concebido pelo  arquiteto 
Alexandre de Albuquerque e  aprovado pelo 
Legis lat ivo com a a juda de R amos de A zevedo, 
Samuel  das  Neves  e  do Conde Prates.  Por  f im, 
em 1911,  o  governo Estadual  apresenta  um 
plano coordenado por  Samuel  das  Neves. 

 Diante desta multiplicidade ideológica, 
surgiram os debates técnicos que acabaram por 
contribuir para o amadurecimento do urbanismo 
paulista como um todo. Durante a gestão do 
prefeito Raimundo Duprat, Vítor da Silva Freire 
Júnior, engenheiro responsável pela Diretoria de 
Obras Municipais e professor da Escola Politécnica, 
ficou encarregado de realizar um acurado 
diagnóstico da situação urbana paulistana e das 
propostas em pauta na época. 

 Freire sugere, portanto, que se ouça o 
parecer de um especialista. Escolhido para arbitrar 
o assunto, o arquiteto francês Joseph-Antoine 
Bouvard seria então o responsável pelo plano que 
foi implantado entre 1911 e 1930 e que consolidaria 
a imagem internacional da metrópole do café. Em 
maio de 1911, o Plano Bouvard é apresentado 
como uma solução conciliatória, e passa a ser 
considerado o primeiro plano urbanístico da 
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FONTE: SIURB e SEGAwA, 2000. p. 33,72 
Adaptação; I lustração própria 

Plano das Grandes Avenidas do arquiteto 
Alexandre de Albuquerque, 1910.

Plano do vereador Silva Teles, 
“Melhoramentos do Centro da Cidade de São Paulo”, 1906.

Plano de Transformação do Vale em Avenida Central, 
de Samuel das Neves para o governo Estadual, 1911.  
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Adaptação; I lustração própria 

O Plano Bouvard para o Vale do Anhangabaú, 1911.
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cidade de São Paulo. As respectivas bases teóricas 
estabelecidas na sua concepção, influenciariam de 
maneira abrangente os estudos urbanísticos das 
próximas gerações. 

 O plano Bouvard continha diretrizes em 
quatro linhas de ação nas seguintes localidades: o 
parque do Anhangabaú; a várzea do Carmo; o Centro 
Cívico; e as avenidas de comunicação do Centro 
com os demais bairros. A gestão de Raimundo 
Duprat priorizou a primeira seção prevista no 
plano. Sua complementação seria realizada pelas 
administrações seguintes, de washington Luís 
(1914 – 1919), Álvaro da Rocha Azevedo (1919 – 
1920) e Firmiano de Morais Pinto (1920 – 1926).

 Um destaque do Plano Bouvard era a 
requalificação do Vale do Anhangabaú, que se 
constituiria em um fator de integração do Centro 
Velho com o Centro Novo. A criação deste espaço 

público de qualidade em uma área até então 
desvalorizada, representava o deslocamento da 
polaridade no sentido oeste da região central. 
Com a execução do plano, o vale recebeu um 
novo paisagismo para sua superfície verde e se 
transformou na imagem pública mais importante 
da cidade. Tendo seu leito canalizado em 1906, a 
área permitiu a instalação de um dos mais coerentes 
conjuntos urbanísticos de São Paulo, aonde 
arquitetura e paisagismo se complementavam em 
notável harmonia. 

 A última seção do Plano Bouvard englobava 
a região de Santa Ifigênia e previa alargamentos 
e aberturas de novas vias para facilitar o acesso 
às estações ferroviárias Luz e Sorocabana. Nas 
ruas alargadas, o poder municipal estimulava 
legalmente a formação de belos conjuntos 
arquitetônicos que simbolizassem o progresso, e 
dotassem a capital de um caráter europeu. Diante 
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da produção arquitetônica baseada em blocos 
uniformes à parisiense, as ruas foram se destacando 
por sua elegância. 

 A Barão de Itapetininga e a 15 de Novembro 
receberiam a fama de ruas mais elegantes da 
cidade, enquanto as belas ruas Guaianazes e 
Aurora eram calçadas e intensamente arborizadas. 
A avenida São João, por sua vez, recebeu sua 
primeira remodelação durante o alargamento 
realizado pelo prefeito Duprat.  A avenida, 
“(. . .)foi objeto da legislação especial de 1912, 
obrigando as construções a adotar um padrão de 
bulevar ‘parisiense’: blocos edificados contínuos, 
continuidade espacial das fachadas, chanfros e 
tratamentos especiais nas esquinas” (CAMPOS, 
2002)  e se tornaria um dos principais bulevares à 
parisiense da cidade de São Paulo. 

 Ainda de acordo com o Plano Bouvard, o 

prefeito Duprat promoveu o alargamento da Rua 
Líbero Badaró e efetivou a l igação do largo de 
São Bento ao largo da igreja de Santa I f igênia 
por meio da instalação do Viaduto de Santa 
I f igênia.  Em 1904 foi apresentado à Câmara 
Municipal um projeto do vereador José Oswaldo 
Nogueira de Andrade para a realização de um 
viaduto para l igar a cidade velha à nova. Uma 
vez aberto o processo de concorrência pública 
em 1908, projeto dos engenheiros italianos Júlio 
Michetti  e Guiseppe Chiappori foi o vencedor. 
Combinando ferro e cimento, com técnicas 
construtivas avançadas o viaduto começou a ser 
construído em 1911. Sobre o terreno de charco, 
o mestre -de -obras alemão João Grundt chegou 
de Hamburgo para os serviços de fundação. As 
peças do viaduto em estilo Art Nouveau foram 
importadas da Bélgica, já moldadas e per furadas. 
Em 26 de julho de 1913 o prefeito Raimundo 
Duprat foi responsável por sua inauguração.

CAMPOS NETO, C. M. Os rumos da cidade. São Paulo: SENAC, 2002. p.162
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 Dois anos antes, em 1911, outra obra 
contribuiria ao admirável equilíbrio estético da 
região do Anhangabaú. Oriundo das mesmas 
iniciativas de dotar a capital do Estado de 
equipamentos culturais condizentes com a sua 
vocação de metropole, após mais de oito anos 
de construção (1903 – 1911) foi inaugurado em 
12 de Setembro o Teatro Municipal. Executado 
pelo Escritório Ramos de Azevedo, o estilo léxico 
neobarroco inspirava-se na ópera Garnier de 
Paris. A construção iniciou-se durante a gestão de 
Antônio Prado. O prefeito fomentou o estímulo à 
cultura musical, às artes dramáticas e ao lazer. Com 
este projeto, buscava dotar a cidade com um teatro 
moderno à altura das grandes capitais mundiais. 

 A transformação do Vale é gradual, mas 
radical. De uma área caracterizada pela ocupação 
de fundos de lote, o Anhangabaú passa a ser um 
jardim de belas alamedas e canteiros voltados para 

o passeio de pedestres. Durante os anos, diversas 
construções de luxo surgiram nas encostas do 
Vale: a Prefeitura Municipal, em 1912, por projeto 
de Samuel das Neves; o Clube Comercial, de 
Ramos de Azevedo; o Hotel Esplanada, de Viret e 
Marmorat; o Palacete Prates; o Automóvel Clube; 
o já mencionado edifício dos Correios de 1922; e a 
sede da Light. 

 As construções eram realizadas em harmonia 
com a nova esplanada do Anhangabaú e seus 
jardins. Uma série de edifícios da primeira fase de 
metropolização da região oferecia aos visitantes 
uma paisagem cosmopolita. Construída durante o 
apogeu das políticas de embelezamento urbano, 
esta cenografia urbana se tornava um marco da 
Belle époque. Seguidas à risca, as prescrições 
estéticas preconizadas pelo Plano Bouvard 
transformavam a região central de São Paulo em 
um dos mais belos conjuntos urbanos do planeta. 
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 Embora alguns identifiquem o naufrágio do 
transatlântico Titanic, em 14 de abril de 1912, como 
o prenúncio do fim desta elegante e otimista era 
de estar no mundo, nos trópicos, a Belle époque 
se estendeu por um período mais prolongado. 
Mesmo diante dos entraves econômicos causados 
pela Primeira Guerra, pode-se observar a 
continuidade da produção arquitetônica baseada 
na materialização dos valores culturais e sociais 
da Belle époque. 

 As construções características compiladas 
tornam possível a observação das transformações 
ocorridas neste período, tanto no plano sócio-
político-administrativo, quanto no campo técnico-
científico. Contudo, para garantir a leitura integral 
da cidade e de seus elementos compositivos, 
é necessário compreender seus significados, 
reconhecer seus símbolos e identificar seus valores. 
A cidade é, pois, “um espaço visual, (...) pelo simples 

fato de ser espaço e, portanto, em última análise, 
pensamento, ele fixa a notícia, dá-lhe um sentido, 
um lugar, (...) obriga-a a provocar uma reação, 
iniciar um processo que poderá concluir-se com 
juízo de valor.” (ARGAN, 1993)

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1993. p. 223
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NÚMERO ENDEREÇO ZEPEC IPHAN CONDEPHAAT CONPRESP

1 Rua Santa Ifigênia, 704, 708, 710, 714, 718 24.507/86

2 Rua Santa Ifigênia, 490, 494, 498 24.507/86

3 Rua Santa Ifigênia, 367, 373 Z8-200 24.507/86 44/92

4 Rua Santa Ifigênia, 1 a 7 37/92

5 Rua do Seminário, 209 a 215 24.507/86 37/92

6 Avenida São João, 620 a 628, com Avenida  Ipiranga, 866 37/92

7 Rua do Seminário, 139 a 147 24.507/86 37/92
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O ESPÍRITO NACIONALISTA 

 O assassinato do arquiduque Francisco 
Fernando, em junho de 1914 dá início ao primeiro 
conflito bélico envolvendo todas as potências 
mundiais. Na Europa, o período anterior a esta 
data, se caracteriza pela crescente industrialização; 
pela intensa migração do campo para as cidades; 
pela busca de novos mercados; e ainda, pela 
consolidação dos Estados e das nações, o que 
conduziria ao aumento das rivalidades e disputas 
entre os países. 

 No Brasil, desde o final do século xIx, 
acontecimentos como a Proclamação da República, 
a abolição da escravatura, a crescente urbanização, 
e as acentuadas ações progressistas, evidenciariam 
a defasagem do Brasil em relação aos modelos 
europeus de modernidade. Diante desta percepção, 
os intelectuais brasileiros abriram espaço para o 

debate da construção de uma nova nacionalidade. 
O Brasil deveria adotar uma unidade política, 
cultural e territorial com as quais todos os 
brasileiros se identificassem. Esta preocupação em 
se instituir uma Nação data desde a proclamação 
da Independência. Contudo, durante a década de 
1910, as elites brasileiras buscaram redesenhar um 
conceito de Nação que correspondesse às crenças 
progressistas da época. 

 Difundiam-se em larga escala, novas teorias 
sobre a sociedade, embasadas no positivismo e 
na crença no progresso direcionado. O Brasil seria 
o país do futuro, e deveria carregar sua distinta 
identidade nacional. A cidade de São Paulo, por sua 
vez, articulava o pensamento nacionalista por meio 
do protagonismo dos estudantes da Faculdade de 
Direito. Em 1915, os acadêmicos criaram o Centro 
Nacionalista. Cerca de um ano depois, fundaram 
a Liga Nacionalista Estadual, que atuaria em São 
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Paulo até 1924.  Configurando-se em um espaço 
que permitia o amplo debate de temas ligados ao 
nacionalismo, a Liga promoveu diversas campanhas 
ações cívicas de cunho moralizador. Além disto, 
as propostas nacionalistas levantadas pela Liga 
foram responsáveis por preconizar o modernismo 
brasileiro que seria consagrado posteriormente na 
Semana de Arte Moderna de 1922. 

QUESTIONAMENTO DO ECLETISMO 

 Este despertar nacionalista que precedeu a 
Primeira Guerra mundial,  leva ao questionamento 
dos posicionamentos artísticos e estéticos 
anteriores.  O caráter extremamente internacional 
da cidade de São Paulo é posto em questão. Do 
ponto de vista da arquitetura, também busca-
se a tradução da nacionalidade por meio de 
uma nova estética que contenha características 
particulares. 

 Concebida segundo os modelos europeus, 
a arquitetura em voga nas grandes cidades desde 
a segunda metade do século xIx era a eclética. 
A grande influência da imigração europeia, 
mergulhava a estética urbana em um caldeirão 
de estilos importados. Segundo os intelectuais 
nacionalistas do período, São Paulo havia se 
esquecido do seu modesto, mas honradamente 
honesto passado (AZEVEDO, 1920) .

 Neste período, a arquitetura eclética passa 
a ser contraposta à outras estéticas portadoras de 
um caráter distintamente nacional, segundo os 
parâmetros intelectuais do período. Intensifica-se a 
crítica à adoção dos estilos híbridos e, supostamente 
estranhos ao ambiente local. A reação contra o 
estilo dominante, impulsiona o ecletismo à uma 
progressiva desvalorização. Sua aceitação cultural, 
como parte inerente à representação estética 
brasileira entraria em decadência ao final dos 

AZEVEDO, V. de Paulo Vicente de. A pirâmide do Piques. São Paulo: Revista do Brasil. Jun 1920. p. 179
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anos 20 e permaneceria com uma má reputação 
até os anos 1980, sendo considerada uma vertente 
arquitetônica inexpressiva e de mau gosto por 
muitos historiadores. 

 Somada ao ideário nacionalista, a escassez 
dos materiais importados motivada pela 
Primeira Guerra também ajudaria no processo 
de desvalorização do ecletismo. Uma vez que os 
produtos manufaturados e as matérias primas 
provenientes da Europa eram essenciais para a 
construção deste estilo. Abria-se, deste modo, 
espaço para uma linguagem vanguardista que 
retomaria os parâmetros coloniais trazido pelos 
portugueses, ferozmente erradicados pelo 
ecletismo e pelo neoclássico reinante.

 Com pretensões de movimento renovador, 
um novo estilo arquitetônico representativo da 
cultura brasileira inspirava-se na arquitetura 

colonial, tida como expressão primeira da nossa 
nacionalidade. Os tradicionalistas promoveriam 
artigos e conferências a fim de difundir o resgate 
da arquitetura local. O marco inicial desta 
campanha é dado pelo discurso Culto à Tradição, 
pronunciado pelo arquiteto português, radicado 
no Brasil, Ricardo Severo (1869 – 1940) no Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, em 1912. Já 
em 20 de julho de 1914, coincidindo com a data da 
Primeira Guerra, o arquiteto realiza a conferência 
“A Arte Tradicional Brasileira”. 

 Ainda que Ricardo Severo fosse o 
principal teórico da arquitetura tradicionalista, 
seus discursos não condenavam o ecletismo 
enquanto atitude inicial. Severo compreendia os 
significados da estética eclética em um país que 
buscava romper com seus laços coloniais. De fato, 
o ecletismo representava o desejo de se formar 
uma nova cultura que abandonasse os velhos 
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tempos de colônia. Almejava-se a opulência e o 
desenvolvimento dos deslumbrantes centros das 
mais avançadas civilizações europeias, e era de lá 
que se importava os materiais a partir dos quais se 
construiria a identidade urbana da cidade de São 
Paulo, à espelho dos parâmetros de progresso do 
período. 

NEOCOLONIAL E A SEMANA DE 22

 Em fevereiro de 1922, é realizada no Teatro 
Municipal a Semana de Arte Moderna. Nela, 
escritores, artistas plásticos, músicos, escultores, 
escritores e arquitetos apresentam um novo 
paradigma artístico e estético nacional. Renovando 
o ambiente cultural, o movimento enaltece a 
hibridez local e a cultura popular. Os modernistas, 
por sua vez, passam a valorizar o estilo colonial 
como o patrimônio mais autêntico da arquitetura 
brasileira. Deste modo, formaram-se grupos para a 

realização de um minucioso estudo da arquitetura 
das principais cidades mineiras do século xVIII. 
Dentre os pesquisadores estava o arquiteto 
Lucio Costa. Este estudo das manifestações do 
período colonial serviria de base para o próprio 
modernismo, e ainda, para o enriquecer do novo 
estilo arquitetônico neocolonial, considerado 
“símbolo da emancipação artística do país.” 
(BRUAND, 1981)

 Ainda em 1922, a Exposição Internacional 
do Centenário da Independência, realizada no Rio 
de Janeiro marca o triunfo deste estilo. Muitos dos 
pavilhões brasileiros são neocoloniais. As plantas, 
fachadas, interiores e exteriores ali expostos, 
remetiam ao exotismo brasileiro com suas 
características formais e funcionais adaptadas ao 
clima do país. Com elementos simples de decoração 
da fachada feitos no reboco, balcões balaustres, 
portas-balcões e elementos geométricos simples, 

BRUAND, yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Projeto, 1981. p.55
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erguia-se uma arquitetura com linhas tranquilas, 
robusta e nada pernóstica. 

 O neocolonial inspirava-se nos modelos 
do passado, emprestando ao presente sua 
grande plasticidade artística e sua simplicidade 
estética. O estilo foi intensamente empregado 
na arquitetura residencial paulista e, por seu 
caráter nacionalista, também seria empregado 
em um grande número de obras públicas do 
governo Getúlio Vargas alguns anos mais tarde. 
Rapidamente a tendência se popularizou em 
pesados e rebuscados solares. Ricardo Severo e o 
franco-argentino Victor Dubugras (1868 – 1933) 
passaram a estampar as tendências neocoloniais 
nas residências burguesas.  Começando em 1917, 
com uma casa realizada para o banqueiro Numa de 
Oliveira (1870 – 1959) na Avenida Paulista, a nova 
vertente arquitetônica seguia os caminhos dos 
novos vetores de urbanização. 

NOVOS VETORES DE CRESCIMENTO: AVENIDA 
PAULISTA E HIGIENÓPOLIS 

 Até a segunda metade do século xIx, a elite 
se concentrava em torno do triângulo formado 
pelas rua xV de Novembro, São Bento e rua 
Direita. Com a consolidação dos viadutos do Chá 
e Santa Ifigênia, somada à instalação das estações 
ferroviárias, pode-se observar um deslocamento 
das camadas de alta renda para as regiões além do 
Vale do Anhangabaú, se concentrando em bairros 
como Santa Ifigênia, Campos Elíseos, Vila Buarque 
e Santa Cecília. 

 A região da Luz se consagra como um 
dos principais centros de comércio da cidade. 
Suas ruas são dotadas de infraestrutura e a área 
central é o foco das intervenções públicas de 
embelezamentos. Contudo, a cidade passa a 
receber um contingente populacional cada vez 
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maior e, com isso, paulatinamente assiste-se à 
um deslocamento da elite agrária e comercial em 
direção à novas áreas aristocráticas. 

 Inaugurada em 1891, por Joaquim Eugênio 
de Lima, a Avenida Paulista atrai cada vez mais 
loteamentos de prestígio. Na década de 1910, 
observa-se a consolidação desta região e do bairro 
de Higienópolis como vetores de segregação 
das camadas de mais alta renda. A crescente 
diversidade de agentes sociais e econômicos com 
sua disputa pela apropriação do espaço urbano, 
desqualificavam os bairros residenciais das elites. 
A instalação de atividades que degradavam 
distintas e nobres avenidas, a construção de 
moradias populares em bairros elegantes, o 
início da verticalização que reduzia a qualidade 
ambiental das residências unifamiliares foram 
algumas das causas que geraram a demanda 
por uma intervenção do Estado para que se 

solucionassem os conflitos que envolviam o 
domínio dos espaços da elite burguesa na cidade. 
Neste contexto, justif icou-se a necessidade da 
adoção de políticas urbanas que estabelecessem 
normas específicas e pontuais de zoneamento. 
Ao contrário dos parâmetros adotados ao redor 
do globo, a cidade de São Paulo foi objeto da 
adoção de normas espacialmente pontuais e 
politicamente circunstanciais de zoneamento 
desde meados de 1910 até 1972.

A INICIATIVA PRIVADA E O PRINCÍPIO DO 
ZONEAMENTO: OS BAIRROS JARDIM 

 Vitor Freire e Joseph-Antoine Bouvard 
vislumbraram no plano apresentado ao 
prefeito Raimundo Duprat em 1911 os novos 
bairros residenciais das classes dominantes. 
Loteamentos previstos para o Pacaembu e para 
a várzea do Rio Pinheiros valorizavam a vertente 
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de expansão para além do centro histórico. 
Campos Elísios,  a região da Luz e o bairro de 
Santa I f igênia perderiam gradativamente o seu 
caráter de residência burguesa. 

 Freire e Bouvard defendiam que, fora 
da área central,  a cidade deveria se estruturar 
preferencialmente pela criação de bairros 
residenciais horizontais.  Na busca por empresas 
especialmente interessadas na exploração de 
terras,  Bouvard assessorou a estruturação da 
companhia City of São Paulo Improvements. 
Integrando um grupo coordenado por édouard 
Fontaine de Laveleye, a City era detentora de mais 
de 100 mil metros quadrados na cidade de São 
Paulo, abrangendo a antiga Chácara Bela Veneza, 
a Freguesia da Consolação e trechos alagadiços 
na várzea do Rio Pinheiros,  inundados durante 
boa parte do ano. 

 Após o trabalho de recuperação e drenagem 
coordenado pelos urbanistas ingleses Barry Parker 
(1867-1947) e Raymond Unwin (1863 - 1940), a City 
lançaria seus loteamentos destinados às camadas 
de alto poder aquisitivo. A companhia seria um dos 
principais agentes do desenvolvimento conceitual 
do zoneamento particular. A implantação dos 
bairros como Jardim América, Jardim Europa e 
Pacaembu, ao final da década de 1910, foi pioneira 
ao estabelecer este tipo de zoneamento.

 Implantados em áreas valorizadas por serem 
exclusivamente residenciais e por concentrarem 
boa infraestrutura, estes loteamentos foram 
ocupados por residências encomendadas por 
clientes individuais. Contudo, a companhia City, 
assumiria a responsabilidade de se tornar um 
importante agente controlador. Pactuando com 
os proprietários no ato contratual de aquisição 
do lote, a companhia estabelecia normas de 
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controle de uso e ocupação do solo que, por sua 
vez, protegiam a propriedade e os investimentos 
privados. Estes acordos particulares foram 
responsáveis por influenciar o entendimento da 
burguesia paulistana quanto à importância dos 
instrumentos reguladores de zoneamento na 
manutenção dos valores de bairros residenciais de 
alta renda.  

 Contudo o zoneamento privado, promovido 
por entidades empresariais não pode ser 
considerado um exemplo efetivo de zoneamento. 
Uma vez que este pressupõe da respectiva legislação 
específica e deve ser uma disposição orquestrada por 
instrumentos legais provenientes de uma política 
exclusivamente pública. No entanto, a antecipação 
da iniciativa privada na articulação de normas 
e parâmetros urbanísticos normativos de uso e 
ocupação do solo induziria semelhantes políticas 
deferidas pelo poder público. Em 1918, por meio 

de Resoluções Municipais, definiu-se que os novos 
loteamentos edificados fora do perímetro central 
deveriam possuir caráter residencial unifamiliar e 
adotar padrões de qualidade estético-funcionais 
semelhantes aos bairros jardim. Já em 1921, outra 
Resolução inviabilizaria a verticalização territorial 
fora da região central. 

 Entrava em voga a arquitetura de estilos 
e o modelo anglo-saxão de cidade-jardim. O 
conceito ocupacional defendido por Freire 
e Bouvard abandonava o sistema arcaico em 
xadrez absoluto e valorizava linhas convergentes, 
radiantes e envolventes. Em sintonia com o 
desenho urbanístico das cidades-jardins inglesas, 
criavam-se áreas verdes, arruamentos sinuosos, 
enquanto valorizavam-se aspectos bucólicos e 
anti-urbanos de ocupação. Ao mesmo tempo em 
que a crítica aos bulevares retilíneos aumentava, 
se consolidava a mais característica forma de 
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manifestação do novo estilo que predominava 
nas cidades-jardim, o pitoresco. Ainda que esta 
vertente já estivesse presente de forma marginal 
no ecletismo paulistano desde o fim do século xIx, 
o contexto atual de nacionalismo e da arquitetura 
neocolonial viriam impulsionar a hegemonia de 
seu emprego na arquitetura unifamiliar residencial. 

O PITORESCO E O NEOCOLONIAL 
 
 A estética do pitoresco surge na Inglaterra, 
em meados do século xVIII. O jardim inglês 
contrapunha-se ao artificialismo formal do jardim à 
francesa. A arte dos jardins pitorescos, desenvolvida 
nas grandes propriedades rurais aristocráticas, 
tinha como objetivo criar um cenário de aparência 
natural, com efeitos evocativos e que fomentassem 
as sensibilidades humanas. As irregularidades e 
sinuosidades eram capazes de fundir a jardinagem, 
a topografia, a poesia e a arquitetura. 

O estilo ganhou visibilidade, emergindo dos jardins 
particulares da arquitetura doméstica burguesa da 
primeira metade do século xVIII para o mundo, com 
a reforma do Regent’s Park efetuada por John Nash, 
em 1811. O pitoresco defendia a revalorização do 
ambiente natural. à ele, deveriam se integrar os 
exemplares arquitetônicos em perfeita harmonia. 

 O pitoresco foi  apropriado por diversos 
países,  entre eles,  pelos Estados Unidos.  Até 
que surge,  no Brasi l ,  o contexto ideal  para a 
assimilação de seus valores.  O neocolonial  se faz 
presente no panorama arquitetônico paulistano 
desde as palestras de Ricardo Severo em 1911. 
A par t ir  deste momento,  inicia-se a valor ização 
das tradições brasi leiras nas ar tes.  Invoca-
se o nacional ismo, os costumes populares,  a 
brasi l idade e o culto ao natural  da terra.  Indo 
ao encontro dos argumentos pitorescos,  a 
capital  paulista abre espaço para esta nova 
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ver tente que defende a integração entre cidade, 
arquitetura e natureza. 

 Difundem-se ainda mais os conceitos de 
harmonia natural  em relação à f lora e à fauna 
específ icas da nação brasi leira.  O pitoresco 
prega o valor  ornamental  dos elementos 
vegetais,  valor izando as especif ic idades locais. 
Enquanto isso,  os ideias neocoloniais  defendem 
o emprego da arborização caracter íst ica como 
um elemento de nacional ização capaz de dotar 
a cidade de um sentido patr iótico.  Assim, o 
pitoresco e o neocolonial  procuram estender ao 
urbano,  atr ibutos naturais  como a casual idade, 
o equil íbr io,  a  var iedade e a f lexibi l idade. 

 Em suas or igens,  o pitoresco se configurou 
como um movimento de contestação. 
Fomentado pelo sentimento de nostalgia de um 
passado bucólico e campestre,  o est i lo nasceu 

no bojo das transformações acarretadas pela 
Revolução Industr ial  e  por suas consequências 
no espaço construído.  Oriundo de um período 
de urbanização intensa e destruição crescente 
dos recursos naturais,  o pitoresco surge na 
Inglaterra como ímpeto de resgate ao equil íbr io 
dos vínculos deter iorados da sociedade 
capital ista industr ial . 

 Em São Paulo,  a lém do contex to ideológico 
favorável  à  adoção do est i lo  pitoresco, 
destacam-se também as  condições  econômicas. 
Diante  do processo de metropol ização,  e  da 
intensi f icação das  at iv idades  industr ia is ,  a 
c idade in ic ia  um crescente afastamento da v ida 
bucól ica .  Diante  deste  quadro,  a  valor ização da 
natureza adquire  a inda mais  impor tância  como 
como ver tente que v i r ia  representar  a  defesa 
dos  aspec tos  que a  e l i te  a lmejava para  seus 
espaços  de moradia .
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INÍCIO DA INDUSTRIALIZAÇÃO 

 O comportamento econômico cíclico 
do processo de expansão do café permitia que 
seus excedentes líquidos fossem desviados 
pelo mecanismo comercial e bancário para o 
financiamento da produção industrial. Contudo, 
além do financiamento do excedente de lucros do 
complexo cafeeiro, outros fatores impulsionaram a 
capital paulista para que esta assumisse sua vocação 
de polo de desenvolvimento e adquirisse uma posição 
de destaque no âmbito da economia nacional. 

 A crescente política de proteção alfandegária, 
o fortalecimento do sistema de crédito, sua pujante 
articulação ferroviária, a instauração de um sistema 
bancário na capital e a influência do know-how da 
mão de obra estrangeira foram elementos indutores 
fundamentais para o início da industrialização 
paulista. Inicialmente desenvolveu-se a indústria 

de bens de consumo não duráveis do campo 
têxtil e alimentício, com a instalação de fábricas 
relacionadas à produção de café e algodão. Por 
volta de 1913, a atividade produtiva em São Paulo 
já continha um próspero setor industrial, suprindo 
parte da demanda do mercado urbano de tecidos, 
bebidas, produtos farmacêuticos e calçados. 

 às vésperas da Primeira Guerra, os preços 
do café no mercado internacional sofreram uma 
baixa, provocando déficit na balança comercial 
após um longo período de estabilidade. Embora 
a atividade produtiva no Brasil ainda estivesse 
predominantemente voltada para a agricultura, 
despontavam os sinais do desenvolvimento 
industrial que substituiria o setor produtivo de 
maior relevância no país. Em 1914, com a eclosão 
do conflito mundial, as atividades agrárias para 
exportação desaceleram diante da natural retração 
dos negócios.
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 Ao mesmo tempo, a reserva de mercado 
criada pela eclosão Primeira Guerra,  somada à 
escassez gerada pela dificuldade do transporte 
marítimo de produtos estrangeiros,  favoreceu 
profundamente o desenvolvimento do setor 
industrial  nacional.  Crescia o consumo do 
mercado interno, protegido pelas consequências 
da beligerância mundial.  Por outro lado, a 
indústria europeia se concentrava no esforço 
de guerra,  fomentando uma demanda por 
produtos industriais que abrir ia nossos 
mercados de exportação e reverteria parte do 
quadro internacional dos fluxos econômicos e 
financeiros.

DEGRADAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE 
VIDA: OS CORTIÇOS 

 Com o capital proveniente do café, cuja 
decadência do ciclo se anunciava, instalavam-se na 

cidade de São Paulo pequenas indústrias. As novas 
fábricas absorviam o contingente populacional que 
imigrava para atuar nas lavouras, mas não seguiam 
para o interior do Estado. Além dos diversos atrativos 
que a cidade apresentava, a imigração subsidiada 
pelo Estado para contornar a escassez de mão de 
obra especializada estimulava a maciça imigração 
para São Paulo. Se em 1900 a cidade contava com 
240 mil habitantes, por volta de 1920 sua população 
já havia passado do dobro, superando a marca dos 
500 mil habitantes. 

 Com o início da indústria, que vinha dividir 
espaço com a economia agroexportadora, assiste-se 
ao início da transformação espacial da região da Luz. 
à medida que a cidade caminha para se consolidar 
como o principal centro comercial e industrial do 
país, o processo de urbanização se intensifica e, com 
ele, o crescimento populacional. A Luz transforma-se 
rapidamente no centro de uma grande cidade.
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 Durante a década de 1910, especialmente 
após a Primeira Guerra Mundial,  intensifica-se a 
diferenciação social trazida junto com o sistema 
fabril.  O processo de acelerada urbanização 
e industrialização requer uma maior divisão 
social do trabalho. Deste período emerge uma 
sociedade mais complexa e,  em acréscimo aos 
per fis dos grupos sociais existentes,  surge a nova 
classe operária urbana. 

 A região da Luz, por sua vez, estava 
naturalmente despreparada para comportar 
tamanho crescimento demográfico. O intenso 
crescimento populacional associado à falta 
de polít icas públicas ef icientes para a 
provisão de moradia resultou em um elevado 
déficit  habitacional.  Uma vez que não foram 
adotadas polít icas abrangentes para suprir  as 
necessidades da produção industr ial  urbana e 
de sua população trabalhadora.

 A ferrovia, responsável por estabelecer a 
ligação da cidade com o Porto de Santos, traria 
também as volumosas levas de imigrantes para a 
região da Luz. Ao mesmo tempo, nas imediações 
da região central, acentuava-se a ocupação de 
bairros como o da Glória, do Carmo e da Liberdade 
por camadas de mais baixa renda. Enquanto isso, 
as elites abandonavam o bairro para viver nos 
numerosos loteamentos novos em estilo cidade-
jardim. Esta valorização de novas áreas intensificou 
a troca de público do antigo bairro, cada vez mais 
tomado por elementos que se tornariam típicos 
do centro de uma grande cidade desordenada.

 A fim de acomodar a multidão de recém-
chegados, proliferavam no centro as moradias 
coletivas. Mansões burguesas davam espaço às 
habitações operárias. Ao lado do comércio, dos 
hotéis e armazéns, surgiam cada vez mais cortiços. 
Em meio às construções, ao longo das ruas da região 



ou no interior das quadras, os cortiços abrigavam 
inúmeras famílias em precárias condições de higiene. 
Em quase todas as vendas havia cômodos nos fundos 
para a utilização como aposentos de aluguel. 

 Apesar de sua acelerada proliferação, os 
cortiços não eram um problema novo na região 
da Luz. Já em 1893, situações precárias e falta de 
higiene estabeleceram condições propícias para 
uma epidemia de febre amarela no bairro entre 
1889 e 1892. Nesta ocasião o poder público criou 
uma comissão para estudar a questão dos cortiços 
e habitações problemáticas na Luz. Neste mesmo 
ano é realizado o “Exame e Inspeção das Habitações 
Operárias e Cortiços no Distrito de Santa Efigênia”. 

 O estudo se configurou como a primeira 
pesquisa sobre a habitação dos trabalhadores 
paulistanos e foi também a mais completa 
descrição sobre suas moradias até o início do 

século xx. O levantamento indicava que na zona 
afetada as habitações precárias eram numerosas, 
contabilizando a existência de 65 cortiços que 
abrigavam cerca de 2.000 pessoas. Em 1893, 
dentre as propostas apresentadas para a solução 
da questão habitacional, estava a construção 
de vilas operárias pela iniciativa privada nas 
áreas periféricas da cidade. Estas propostas 
culminaram em uma lei municipal sancionada 
em 1900 que delineava um perímetro central no 
qual era proibida a construção de vilas operárias. 
Definiam-se neste momento os padrões de 
ocupação periférica dos bairros voltados para a 
moradia popular de baixa renda. 

SURGIMENTO DOS BAIRROS OPERÁRIOS 

 O fenômeno da favelização se expande pelo 
globo seguindo a lógica da organização urbana 
voltada para a indústria com a Revolução Industrial 
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por volta de 1800. No Brasil, a primeira favela do 
Rio de Janeiro surge neste mesmo período, em 
1880 no Morro da Providência, quando veteranos 
militares da guerra de Canudos instalam-se 
temporariamente à espera de uma assistência 
habitacional que acaba por nunca chegar. No 
entanto, o quadro da favelização no Brasil se 
intensificou apenas na segunda metade do século 
xx, quando o capitalismo industrial tomou o país e 
dinamizou a economia a partir da consolidação das 
grandes cidades industriais. 

 A alvorada da industrialização concretizou 
a abordagem excludente do espaço citadino. O 
surgimento de novos centros urbanos voltados 
para a burguesia foi acompanhado por ocupações 
periféricas ao longo das poucas estações 
ferroviárias de passageiros, dando origem aos 
subúrbios-estação ou subúrbios-dormitório. Bairros 
desordenados se multiplicaram ao longo dos trilhos 

das estradas de ferro e dos bondes elétricos. Sem 
planejamento, ou infraestrutura, o surgimento 
dos bairros operários não se pautava pelas 
diretrizes estéticas e funcionais estabelecidas pela 
Companhia City, tampouco por aquelas propostas 
pela Lei Municipal de Loteamentos. 

 Enquanto eram concebidos bairros 
exclusivamente residenciais para alojar a elite 
paulistana, criavam-se também vilas inteiras para 
abrigar as habitações operárias. Isoladas do tecido 
urbano, as habitações populares acompanhavam 
a oferta de emprego e se instalavam em áreas 
l indeiras às estruturas industriais.  Algumas 
fábricas se instalaram em regiões próximas ao 
centro urbano da época: Brás,  Mooca, Pari  e 
Barra Funda. Contudo, a expansão dos l imites 
físicos da capital se acentuou na medida em que 
o desenvolvimento industrial  passou a exigir 
terrenos maiores e de menor preço. 
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 Este fato estimulou a instalação de industrias 
em áreas afastadas da região central e próximas 
às vias-férreas, o que contribuiu para o modelo 
de expansão horizontal da cidade. O cinturão 
industrial que ali se instalou, condicionou a 
expansão habitacional da classe operária. As linhas 
de trem e as linhas de bonde alcançavam alguns 
vazios urbanos entre os núcleos de ocupação 
efetiva, promovendo os primeiros loteamentos 
periféricos populares. Assim surgiram bairros 
como a Lapa e o Ipiranga.

 Adotando padrões subnormais de ocupação, 
a grande maioria dos bairros operários não se 
beneficiava de água potável, tampouco contava 
com serviços básicos de infraestrutura. Por se 
localizarem em terrenos insalubres e alagadiços, 
estes loteamentos sofriam, ainda, da rápida 
disseminação de doenças. No caso da gripe 
espanhola, uma pandemia do vírus influenza que 

em 1918 atingiu a cidade de São Paulo, grande 
parte dos indivíduos contaminados viviam em 
bairros operários. 

 Vítimas da exploração econômica do solo 
urbano, a clientela popular consomia os espaços 
precários, deixados à margem da sociedade 
e escondidos pela distância. O loteamento 
especulativo buscava maximizar a ocupação 
do solo, mas, ao mesmo tempo era um vetor de 
espraiamento da cidade. Se estabelecia um novo 
padrão ocupacional, que transpunha os obstáculos 
físicos que continham São Paulo. 

 O poder público, por sua vez, apoiou 
este movimento, mediando os conflitos e os 
interesses econômicos da sociedade. Como as 
classes dominantes exercem maior influência 
sobre a política e,  consequentemente, sobre 
a destinação dos investimentos públicos,  as 
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elites atraem para si  os espaços de consumo 
diferenciados. Assim, o deslocamento das classes 
dominantes determina a decadência do fluxo de 
intervenções na região central,  e repele para os 
bairros periféricos a população de baixa renda. O 
governo e sua respectiva legislação, respaldam 
os padrões de urbanização ai determinados, à 
medida que induzem e regulam a ocupação dos 
espaços da cidade. 

 Em 1922 a área da mancha urbana da 
cidade de São Paulo havia crescido mais de 20 
vezes quando comparada com a mancha urbana 
de 1872. Os impactos deste cenário são nítidos na 
região da Luz, que começa a adquirir novas feições 
diante da chegada de novas classes sociais e da 
partida da classe burguesa. 
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Mancha Urbana em 1872 Mancha Urbana em 1922

FONTE: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano - Emplasa
Mapa de Expansão da Área Urbanizada da Região Metropolitana de São Paulo, 2002/2003

Adaptação; I lustração própria
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NÚMERO ENDEREÇO ZEPEC IPHAN CONDEPHAAT CONPRESP

1 Largo General Osório, 135, 143, 147, 149, 153, 159 com Rua General Osório, 22, 26, 30, 34 Z8-200 24.507/86 44/92

2 Avenida Duque de Caxias, 312, 314, 318 com Avenida São João, 1282, 1288, 1294, 1296, 1310, 1312, 1318, 1322 Z8-200 44/92

3 Avenida São João, 1214, 1222, 1240, 1248, 1254, 1258 com Alameda Barão de Campinas,  99, 103, 115, 133, 147 Z8-200 44/92

4 Rua dos Timbiras, 238, 242, 248 24.507/86

5 Alameda Barão de Limeira, 10, 14, 20, 26, 30, 34, 40, 44, 50 com Rua vitória, s/n Z8-200 44/92

6 Praça Júlio Mesquita, 112, 116 com Rua Vitória, 679, 683, 687 Z8-200 44/92

7 Praça Júlio Mesquita, 84, 90, 94, 96 Z8-200 44/92

8 Praça Júlio Mesquita, 108, 106 Z8-200 44/92

9 Avenida Ipiranga, 1198, com Rua Santa Ifigênia, 116 37/92

10 Avenida Ipiranga, 1130 a 1142, com Avenida Rio Branco, 230 a 276 37/92

11 Avenida Casper Líbero, 22 a 48 37/92

12 Avenida Ipiranga 1058 a 1070, com Avenida Rio Branco,122 a 146 37/92

13 Largo de Santa Ifigênia 20 a 56, com Rua  Brigadeiro Tobias, 159 24.507/86 37/92

14 Avenida Prestes Maia 297, com Rua Jorge Riskallah, 50 37/92

15 Viaduto Santa Ifigênia 269 a 303, com Rua do Seminário 202 a 222 24.507/86 37/92

16 Rua Antônio de Godoi, 76 a 96 37/92

17 Rua Brigadeiro Tobias, 69 a 81, com Viaduto Santa Ifigênia, 255 a 263, com Rua do Seminário 182 a 198 24.507/86 37/92

18 Avenida São João, 578 a 584

19 Rua Brigadeiro Tobias, 39 a 61, com Rua do Seminário, 156 a 178 24.507/86 37/92

20 Avenida São João, 526 a 530 37/92

21 Rua Capitão Salomão, 27 a 43, com Praça Pedro Lessa, 95 a 99 37/92

22 Avenida São João, 314 a 334, com Rua Abelardo Pinto, 54 a 60 37/92
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A  R E V O LU Ç ÃO  T E N E N T I S TA  D E  1 9 2 4  E  O 
Ê XO D O  B U R G U Ê S  

 O pós-guerra no Brasil é marcado por 
oscilações econômicas decorrentes das altas e 
baixas dos preços de produtos nos mercados 
internacionais. Esta situação conjuntural, somada 
à recente industrialização traz consequências 
imediatas para a cidade de São Paulo. Com o 
fortalecimento do capitalismo e do progresso fabril, 
aumentam as organizações sindicais e a expansão 
da classe média. A carência de habitações, o 
agravamento da crise estrutural da economia e 
as dificuldades enfrentadas pelos setores sociais 
colocam em discussão a estrutura conservadora e 
o liberalismo excludente da República Velha.

 Diante do questionamento da capacidade 
do mecanismo de poder vigente atender 
às exigências sociais e àquelas do próprio 

desenvolvimento capitalista, surge uma época 
de instabilidade e contradições políticas. 
Pronunciamentos e levantes militares 
culminariam com um movimento de vanguarda 
política na luta contra o domínio oligárquico 
dos cafeicultores de São Paulo, a Revolução 
Tenentista. Considerada uma ação política e 
social, os tenentes assumem a bandeira liberal a 
fim de moralizar costumes na capital paulista. 

 Representando os interesses das camadas 
médias urbanas, defendiam o voto secreto e uma 
maior participação popular na esfera política. 
Em 5 de julho de 1924 um levante é deflagrado,  
l iderado pelo general Isidoro Dias Lopes (1865-
1949). Após esta data, sucederam-se três semanas 
de conflitos no coração da capital, marcando-a com 
um rastro de dor e morte. Os rebeldes, armados 
com canhões e metralhadoras apropriadas da 
Força Pública enfrentavam os homens das Forças 
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Legalistas. Granadas, tiros de canhão e de fuzil 
eram disparados indiscriminadamente durante 
um violento conflito que não poupou a população 
civil,  pega desprevenida e surpreendida no 
ambiente urbano. 

 O comércio fechou as portas, os trens não 
circulavam com regularidade, alastrava-se a fome e o 
medo. Na região da Luz, encontravam-se trincheiras 
pelas ruas, barreiras de arame farpado em frente as 
casas e marcas de tiros e granadas nas fachadas. A 
população que tinha recursos abandonou o bairro, 
grande parte dela, para não mais voltar. O restante 
da burguesia cafeeira que não havia migrado para a 
Avenida Paulista, para Higienópolis, Pacaembu ou 
Jardins, partia diante da violência gerada na região 
pela Revolução Tenentista. As casas e os terrenos 
perdiam seu valor para um determinado grupo 
social. Contudo, se tornavam mais acessíveis para 
a recém chegada classe média e operária urbana.

O PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO 

 Inaugura-se um período de intensas 
transformações na paisagem urbana da região 
da Luz. Impulsionada pela industrialização, estas 
transformações se caracterizam pelo adensamento 
vertical da área central. Resultada de uma 
metropolização prenunciada desde o início do século, 
a construção de edifícios residenciais verticais se 
intensificou a partir da segunda metade de 1920. 

 A classe média se expandia à medida em que 
chegava à São Paulo um grande contingente de 
imigrantes que seriam absorvidos pela indústria. 
O grande fluxo de mão-de-obra especializada, 
somado ao aumento da especulação imobiliária 
e valorização das exíguas áreas da região central 
passíveis de comportar o aumento populacional, 
abriam o caminho para um novo patamar no 
processo de adensamento e ocupação vertical. 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

LEGENDA PÁGINA 221: Edifício 12.
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 Ao mesmo tempo, o desenvolvimento 
econômico capitalista ampliava a complexidade da 
estrutura social. As particularidades na formação 
desta estrutura, por sua vez, inserem-se em um 
contexto marcado por fortes desníveis de renda e 
por um recente passado escravocrata. Os crescentes 
grupos de classes médias e operária se inseriam 
na luta pela apropriação do espaço urbano e 
tornavam-no cada vez mais disputado.
 
 A composição social da região da Luz 
sofria notáveis alterações. Enquanto isso, 
sua proximidade das estações de trem, Luz 
e Sorocabana, estimulava drasticamente o 
adensamento da região e adjacências. Enquanto 
as zonas industriais se consolidavam no Brás, 
na Mooca e em Belenzinho, a classe média se 
instalava na região da Luz. A burguesia, por sua 
vez, elegia bairros cada vez mais distantes como 
os locais elegantes para se viver. 

 Na disputa pelo espaço urbano, as casas 
disponíveis perto das estações foram utilizadas até 
sua capacidade máxima. Todos os esforços voltaram-
se para reduzir ao máximo o preço dos aluguéis 
e oferecer o maior número de habitações para a 
população. Os terrenos foram subdivididos, cresceu 
o numero de habitações coletivas, as casas grandes 
foram reaproveitadas e verticalizam-se as moradias. 

 Diante deste quadro, a região central inicia 
um surto de verticalização que iria remodelar a 
estética da cidade existente. As edificações de 
seis, oito ou dez andares materializam em suas 
estruturas as mudanças ocorridas no bairro da Luz. 
Principalmente, demonstram como a verticalização 
da área se impôs como alternativa para o déficit 
habitacional e para amparar o intenso processo de 
metropolização da cidade. 

 Conforme aumentava a classe média 

LEGENDA PÁGINA 222: Edifício 9 - Hotel Internacional São Paulo.
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urbana, bem como a base produtiva fabril da 
cidade, instalam-se também novas atividades 
complementares requeridas pelas indústrias e pelos 
novos moradores. O comercio local volta-se para o 
varejo dirigido ao público local. As lojas de artigos 
de luxo, gradualmente fecham as suas portas. Com 
isso, assistimos a uma expansão da diversidade 
funcional na região, com o crescimento do comércio 
diversificado e do setor terciário. Estes por sua 
vez, gerariam uma nova dinâmica de uso do solo, 
valorizando os preços de ocupação e impulsionando 
ainda mais a verticalização. Segundo Meyer (MEYER, 
1991), “o crescimento vertical e a organização de 
novas funções criou simbólica e concretamente um 
papel diferenciado (...) para o Centro da metrópole”.

 A expansão das atividades comerciais 
e seu respectivo interesse pela ocupação da 
área desencadeava a valorização imobiliária. 
Consequentemente, o aumento do valor dos 

aluguéis induzia não apenas a subdivisão das 
habitações, mas a busca pela multiplicação do 
solo urbano. A mudança de perfil dos moradores 
da região surge numa relação dialética, por 
causa e como causa da arquitetura verticalizada. 
Os arranha-céus surgem para abrigar os 
apartamentos e reservam seu pavimento térreo 
para lojas comerciais. Da crescente demanda 
resulta a utilização da arquitetura em altura por 
várias famílias “(...) onde se abriga uma população 
pertencente à classe média ou de menores recursos, 
menos exigente no que se refere ao conforto, mas 
desejosa de permanecer próximo ao Centro, por 
não dispor de meios próprios de locomoção ou 
porque prefere evitar o problema do transporte 
para os bairros afastados.” (MÜLLER, 1958).
 
 A verticalização, até então, era restringida 
ao centro da cidade. A municipalidade entendia 
que o centro deveria abrigar funções terciarias e 

 MEyER, Regina. Metrópole e Urbanismo. São Paulo Anos 50. Tese de Doutorado apresentada à FAUUSP, 1991. p.29
MÜLLER, N. L. A área central da cidade. in AZEVEDO, A. (org.). A cidade de São Paulo, vol.III ,São Paulo. AGB. 1958. p.178

LEGENDA PÁGINA 225: Edifício 6 - Palacete Victória.
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acreditava no seu adensamento controlado. Até a 
divulgação do código de obras de 1918, as diretrizes 
eram claras quanto à verticalização exclusiva da 
região central. Fora do centro não eram permitidos 
prédios, sendo induzido um modo de ocupação 
horizontal. No mesmo ano, são alterados os padrões 
de edificação, reduzindo-se de modo sensível as 
exigências em relação aos pés-direitos mínimos. 

 Diante da crise do mercado imobiliário 
ocasionada pelas dificuldades impostas pela 
Primeira Guerra, busca-se o barateamento das 
construções, tão necessárias para o acelerado 
crescimento demográfico. Com isto, a antiga norma 
de pés direitos mínimos de 5 metros, é substituída 
pelo padrão de 3 metros mínimos de altura. 
Além de baratear os custos das edificações, esta 
medida afetaria diretamente as proporções dos 
elementos construtivos, pondo em marcha uma 
fase arquitetônica bastante distinta da precedente.

 Em 1920, por sua vez, uma reforma do 
código obras simplificaria as normas de gabarito 
vigentes, vinculando a altura dos edifícios apenas 
à largura das ruas. Deste modo, abre-se espaço 
para uma volumetria de alturas acentuadas que 
romperiam com os padrões estéticos alcançados 
ate o momento. A construção de edifícios de 
apartamentos e outras formas de arquitetura 
vertical passam em pouco tempo a ser adotadas 
em grande escala. 

O MERCADO IMOBILIÁRIO E A ARQUITETURA 
VERTICAL 

 Impulsionada pela acelerada urbanização, 
pela diversificação das atividades produtivas e pela 
maior complexidade da sociedade, intensifica-se a 
partir de 1920 a atividade do mercado imobiliário. 
O aumento da contribuição da produção privada na 
arquitetura para a construção da cidade se afirmou 

LEGENDA PÁGINA 226: Edifício 5.
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como um dos principais vetores de investimento 
econômico, transformando a estrutura fundiária 
de São Paulo e sua paisagem urbana. Durante a 
crescente urbanização promovida pela indústria, a 
cidade recebe um fluxo migratório do qual faziam 
parte, profissionais liberais, trabalhadores urbanos 
e investidores. Vindos em sua grande maioria 
da Europa, em busca de melhores condições 
de vida e de trabalho, grande parte deste fluxo 
imigratório fugia das perseguições político-raciais 
que culminariam na Segunda Guerra Mundial. O 
mercado da construção civil, por sua vez, se torna 
cada vez mais uma possibilidade de diversificação 
das atividades econômicas dos investidores, dos 
industriais, fazendeiros e comerciantes individuais.

 O crescimento demográfico que 
impulsionava o mercado se refletia na paisagem 
e no aumento do número médio de pavimentos 
por edificação. Em 1890, a cidade contava com 

pouco mais de 65 mil habitantes. Ao virar da 
década de 1920 São Paulo alcançaria a marca de 
seu primeiro milhão, especificamente em 1933. 
Em pouco mais de quarenta anos a população 
da cidade multiplicou-se em quinze vezes. Este 
aumento eleva o índice do déficit habitacional na 
capital. A crescente demanda por residências, por 
sua vez, fomenta a busca de aumentar o potencial 
construtivo dos terrenos da região central e 
consolida o processo de verticalização da mesma. 

AVANÇOS DAS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

 Com o aumento da complexidade das 
edificações, aumenta também o nível de exigência 
na prestação dos serviços especializados em 
construção. Os desafios projetuais impostos pelo 
edifício em altura requerem um aporte técnico 
capaz de ser oferecido cada vez mais por arquitetos 
e engenheiros. A profissão se valoriza à medida 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

LEGENDA PÁGINA 229: Edifício 11 - Ed. Júpter (superior esquerdo); Edifício 13 - Hotel São Paulo Inn (superior direito); 
Edifício 4 (inferior esquerdo); Edifício 16 - Ed. Itaquerê (inferior direito).
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que os mestres de obras, artesão e construtores 
práticos passam a não mais responder à altura das 
dificuldades construtivas apresentadas pela nova 
demanda de mercado. 

 Enquanto crescia a contratação de serviços 
especializados de construção, surgia a inovação 
técnica que se tornaria catalizadora da arquitetura 
vertical. à partir da substituição de vigas e pilares 
de madeira pelas de ferro ou concreto armado, 
aparecia o esqueleto estrutural. O sistema 
tradicional de paredes portantes começava a dar 
espaço ao esqueleto estrutural independente. 

 O concreto armado é um processo 
construtivo inventado na Europa em meados 
do século xIx. Ele consiste na combinação do 
concreto com uma armadura de aço, que reúne a 
propriedade de resistência à tração do aço com a 
resistência à compressão do concreto. Contudo, o 

desenvolvimento da técnica do concreto armado 
e o aperfeiçoamento dos esqueletos portantes 
foram conquistas atribuídas aos arquitetos de 
Chicago. Em 1871, o Grande Incêndio destruiu 
grande parte da cidade, principalmente do seu 
bairro comercial. Diante da destruição, iniciou-
se um período de prosperidade em termos de 
inovações arquitetônicas. Depois de muitos 
estudos realizados visando a reconstrução da 
cidade, em 1879 seria construído o First Leiter 
Building. Projetado pelo arquiteto william LeBaron 
Jenney (1832-1957), esta obra marca o início da 
vertente arquitetônica conhecida como Escola de 
Chicago e também da proliferação dos edifícios 
construídos em concreto armado pelo mundo. 

 Em 1880, seria construído o primeiro 
elevador elétrico. A evolução do transporte 
vertical está também intimamente ligada às novas 
possibilidades de verticalização. Os primeiros 

LEGENDA PÁGINA 230: Edifício 10 (superior esquerdo); Edifício 20 (superior direito); 
Edifício 7 - Palacete B. Carrera (inferior esquerdo); Edifício 14 (inferior direito).
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registros de sistemas de transporte de carga 
vertical de que se tem notícia, datam do século I 
a.C. Desenvolvido por Vitrúvio na Roma antiga, 
os elevadores eram baseados em um sistema de 
roldanas e a tração era feita por força humana, 
animal ou pela água. Aperfeiçoando esta técnica 
que atravessou os tempos, o inventor e industrial 
alemão werner von Siemens (1816 – 1892) lança o 
sistema elétrico de plataformas associadas à cabos 
para a circulação vertical de pessoas. O elevador 
elétrico marcaria permanentemente a história da 
composição estética das cidades. 

A ESTÉTICA ARQUITETÔNICA 

 O concreto armado começava a substituir 
o tijolo próprio das construções ecléticas que, 
por sua vez, já havia demolido a cidade de taipa. 
Entre 1913 e 1916 foi edificada na rua Direita uma 
das primeiras construções em concreto armado 

do país. O Edifício Guinle alcançava 36 metros 
de altura, o equivalentes a sete andares, em uma 
época em que os edifícios vizinhos não passavam 
de dois ou três andares.  

 A arquitetura começava a se vincular à 
novos programas, como os edifícios multifamiliares 
de apartamentos. Neste contexto, a habitação 
coletiva aparecia como resposta à uma cidade de 
precários meios de transporte e terrenos altamente 
valorizados. Contudo, as construções acima de 
cinco andares apresentavam ainda outros usos, 
como hotéis, comércio e escritórios. Em sua grande 
maioria, situados no alinhamento, estes edifícios 
documentam uma fase de indecisão arquitetônica. As 
possibilidades do concreto armado ainda haviam sido 
pouco exploradas e, portanto, não havia surgido um 
estilo característico da expressividade do material. 
Esta expressividade seria alcançada poucos anos 
mais tarde quando entra em voga o estilo Art Déco. 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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 Por hora, as primeiras experiencias verticais 
ainda espelhavam-se em modelos e padrões da 
arquitetura europeia da segunda metade do 
século xx. Este significativo grupo arquitetônico 
é conhecido como a segunda fase do ecletismo. 
Quando se combina à estrutura do concreto armado, 
este estilo admite novas proporções verticais. Na 
Av. São João, este momento construtivo encontra 
uma notável expressão. Um dos primeiros edifícios 
com mais de seis andares na via é o Edifício Oscar 
Rodrigues, ao lado dos hotéis Central e Britânia. 
Ambos obras do Escritório Ramos de Azevedo, eles 
carregam em sua estética a influência francesa 
do século xIx. A cobertura com mansardas e a 
entrada com guirlandas evocam as influencias 
neoclássicas, edificadas em uma estrutura de 
concreto e alvenaria de tijolos. 

 Ainda que as últimas construções em estilo 
eclético da região de estudo datem da década 

de 1940, o estilo entra em decadência a partir 
da década de 1920. O último edifício eclético 
institucional a ser edificado, seria a Estação Júlio 
Prestes.  A obra foi iniciada em 1926, quando o 
transporte rodoviário já se impunha sobre a 
solução férrea. O projeto, obra de Samuel das 
Neves e Cristiano Stockler das Neves, foi premiado 
no II I  Congresso Pan-americano de Arquitetura e 
se baseou no estilo de inspiração clássica francês 
Luís xVI.  Concluída apenas em 1938 a estação 
se distingue das demais construções edificadas 
durante a época áurea do café por incluir como 
técnica construtiva o concreto armado. 

 Já na década de 1940, podemos notar 
alguns exemplares ecléticos com influências 
racionalistas do movimento pré-modernista. Na 
confluência da rua Brigadeiro Tobias com a rua do 
Seminário temos um exemplar construído pelo 
Escritório Técnico de Construção Siciliano & Silva. 

LEGENDA PÁGINA 234: Edifício 22.
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Simetricamente marcado por uma cúpula central 
que delineia o cruzamento das vias e com uma 
fachada de aberturas ordenadas e regulares, o 
prédio demonstra simplicidade na ornamentação.

 Os edifícios altos se proliferam na região 
da Luz, os exemplares desta arquitetura vertical 
carregam também características estéticas 
oriundas das novas técnicas construtivas. 
O esqueleto estrutural,  com pilares e vigas 
em concreto armado assumem as cargas 
independentemente da vedação. Com isto, 
multiplica-se a padronização do desenho de 
janelas e elementos de alvenaria.  O sistema 
estrutural independente, em oposição ao 
sistema de paredes portantes,  introduzia suas 
características de natureza repetitiva e lançavam 
o conceito de pavimento tipo. Esta inovação seria 
amplamente aplicada pelos primeiros exemplares 
fi l iados ao Art Déco.

ESTUDOS DO PLANO DE AVENIDAS 

 Em meados da década de 1920, São Paulo 
delineava duas das principais características 
da sua urbanização, a “compactação através da 
verticalização das áreas centrais e da ocupação 
dos loteamentos abertos previamente, e 
expansão da área urbana pela ocupação da 
periferia” (FELDMAN, 2005) .  O espraiamento e a 
verticalização acentuavam um modelo de forças 
ocupacionais dicotômico, que consolidava as 
diferenças encontradas entre a região central e a 
periferia. 

 O centro se adensava e se congestionava, 
absor vendo boa par te dos investimentos 
públicos.  Diante do poder de atração da região 
central,  os bairros perifér icos de assentamentos 
populares se caracter izavam pela carência de 
provisão de infraestrutura.  Esta,  por sua vez, 

FELDMAN, Sarah. Planejamento e Zoneamento: São Paulo 1947-1972. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; FAPESP, 2005. p. 15

LEGENDA PÁGINA 237: Edifício 19.
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f icava invariavelmente aquém das necessidades 
demandadas pelo intenso crescimento da 
mancha urbana. 

 Contudo, a crise de crescimento atingia 
também a região central. O crescente fluxo 
populacional provocava, já em meados dos anos 
1920, problemas de tráfego e congestionamentos 
no centro da metrópole. O automóvel, que até 
então era vinculado à práticas esportivas, se inseria 
cada vez mais no contexto urbano como meio de 
transporte. Ao mesmo tempo, importantes rodovias 
irradiavam a partir do centro e se estendiam por 
toda zona suburbana. Em 1927, o governador do 
Estado, washington Luís, estimulava a consolidação 
deste meio de transporte com o seu lema “Governar 
é abrir estradas”. 

 Neste contexto, as pressões do crescimento 
e a crise de circulação enfatizaram a necessidade 

de se promover reformas urbanas que previssem 
uma reestruturação viária condizente com o papel 
crucial da mobilidade na sociedade em expansão. A 
resposta de São Paulo aos anseios da sociedade por 
obras e intervenções urbanas que conseguissem 
resolver os crescentes problemas da região 
central da cidade e, ao mesmo tempo, organizar 
o crescimento e prover melhores condições de 
infraestrutura às áreas mais afastadas, foi o famoso 
projeto urbano intitulado Plano de Avenidas.

 Os Estudos do Plano supracitado tiveram 
início juntamente com a década de 20. Dentro 
da Diretoria de Obras Municipais, o urbanista e 
Diretor de Obras da Prefeitura, engenheiro Vitor da 
Silva Freire e o, também engenheiro, João Florence 
de Ulhôa Cintra começaram a dar forma à um 
ambicioso conjunto de intervenções urbanísticas. 
Alguns anos mais tarde, mais precisamente em 
1924, a Prefeitura decide criar uma comissão de 
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técnicos aptos à analisar as diversas propostas e 
projetos urbanos realizados para São Paulo. Esta 
comissão, por sua vez, possibilitou o início da 
colaboração entre os consagrados engenheiros 
Vitor Freire e Ulhôa Cintra e  Francisco Prestes 
Maia, formado pela Escola Politécnica de São Paulo 
em 1917 e representante da Secretaria Estadual de 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas. 

 Ulhôa Cintra vinha trabalhando de maneira 
análoga à que fora concebida pelo arquiteto 
e urbanista francês Engéne Hénard. Hénard 
apresentava propostas onde traçados perimetrais 
ou circulares eram idealizados enquanto figuras 
geométricas regulares davam forma aos eixos 
viários estruturadores das cidades europeias. Em 
conjunto com Prestes Maia e inspirado pelo desenho 
urbano parisiense, Ulhôa Cintra criou um desenho 
de circuitos perimetrais sucessivos, apoiados em 
vias radiais para a cidade de São Paulo.

 O esquema viário radial-perimetral, 
foi idealizado para estruturar e incentivar 
o desenvolvimento urbano. O perímetro de 
irradiação e um largo circuito de avenidas em torno 
do centro, deveriam preparar a cidade para um 
intenso e contínuo crescimento que estaria por vir. 
Entre os anos de 1924 e 1926 diversas publicações 
nos Boletins do Instituto de Engenharia foram 
assinadas pela dupla Cintra e Maia, tais como: “Um 
Projecto de uma Avenida Circular Constituindo 
Perímetro de Irradiação” (CINTRA); e “Um Problema 
Actual: Os Grandes Melhoramentos de São Paulo.” 
(MAIA & CINTRA).

 O Plano de Avenidas lançava novos padrões 
de intervenção urbana. Pode -se dizer que foi o 
primeiro plano urbanístico integral elaborado 
para São Paulo. Promovia a ideia de uma 
estrutura urbana expansionista,  voltada para o 
crescimento. Apoiado no arcabouço viário,  no 

CINTRA, Joao Florence de Ulhôa. Projeto de uma avenida circular constituindo o perímetro de irradiação. São Paulo : Boletim do 
Instituto de Engenharia n° 24, 1924.

MAIA , Francisco de Prestes e CINTRA, João Florence de Ulhôa. Os grandes melhoramentos de São Paulo. São Paulo: Boletim do 
Instituto de Engenharia n° 26-31, 1924-1926.
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rodoviarismo e no meio de transporte individual 
em detrimento do coletivo, o plano tornar-se -ia 
referência para os demais projetos desenvolvidos 
para a capital.  As obras viárias e reformas nele 
prevista,  orientariam as gestões municipais 
seguintes dos prefeitos Pires do Rio (1923-1930), 
Fábio Prado (1934-1938) e principalmente do 
próprio Prestes Maia (1938-1945).

 Nos anos seguintes, assiste-se à ampliação do 
estímulo ao transporte rodoviário, o que fortalece 
o processo de expansão horizontal da cidade. 
Quando a mobilidade espacial se acentua na classe 
burguesa, os bairros residenciais valorizados se 
afastam ainda mais do centro. Os novos vetores 
imobiliários no sentido sudoeste se consolidam, 
distanciando ainda mais as classes de alta renda 
da região da Luz. Este movimento vetorial de 
migração das elites, carregaria as ações públicas 
na mesma direção. Com o tempo, o progressivo 

interesse das elites por outras regiões, reduziria 
as ações governamentais de investimento em 
infraestrutura no centro da capital.  

 A charmosa região da Luz, aos poucos ia se 
modificando. Com diversificação do transporte e a 
imposição do rodoviarismo, o bairro ganhava cada 
vez mais uma conotação de bairro do comércio e 
das massas. Ademais, a implantação de avenidas 
de grande porte, voltadas para o transporte viário 
focado em uma escala metropolitana, também 
serviria como agente de degradação dos espaços 
urbanos da região. 

A CRISE DE 1929 E A ARQUITETURA EM ALTURA 

 A partir de 1929 os lucros provenientes 
da cultura cafeeira tornaram-se pouco atrativos 
aos produtores brasileiros. O crack da bolsa de 
Nova Iorque em 24 de Outubro de 1929, aliado à 
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ascensão de outros produtores mundiais de café, 
como Equador, Colômbia e Etiópia, acarretaria a 
crise do ciclo do café. Este fato dá início à uma 
propulsão, ainda maior do que àquela gerada pela 
Primeira Guerra, na inversão das relações entre 
a exportação de produtos primários ou matéria-
prima e a importação de manufaturados no 
cenário mundial.

 A crise de 1929, marcaria o fim da 
economia baseada na produção do café e o 
pontapé necessário para a intensificação do 
desenvolvimento industrial na capital do Estado. 
Neste período, as cidades passaram de centros 
políticos, sede do aparelho burocrático de Estado 
e espaço de comando das oligarquias rurais 
ligadas à economia agroexportadora, à cidades 
mercantis marcadas pela produção industrial. Esta 
transformação de uma economia agro-exportadora 
em uma economia centrada na substituição de 

importações, focada no mercado interno, definiu 
permanentemente a cidade de São Paulo como um 
polo de transformações seletivas da sociedade. 

 Seguindo o exemplo das demais cidades 
globais, as cidades industriais nacionais reuniam 
as condições exigidas para o desenvolvimento do 
capitalismo industrial. Nelas, o Estado regulava 
as relações entre capital e trabalho, fazendo 
investimentos em infraestrutura, garantindo os 
meios de consumo coletivo e criando as condições 
gerais de produção para a indústria. 

 A substituição das importações, por sua 
vez, impôs à sociedade paulista, a necessidade 
de uma produção agroindustrial diversificada. 
Os excedentes desta pujante indústria seriam 
investidos no capitalismo imobiliário que 
marcou o período pós crise e que fundamentou o 
deslanche da verticalização. 
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 A verticalização promovida pelo capital 
privado e pela especulação imobiliária seria 
acrescida de um intenso processo de modernização 
promovido pelo Estado após a Revolução de 1930. 
A organização espacial da cidade de São Paulo 
como um todo, e especialmente da região da Luz, 
assumiria novas feições diante da realização de 
grandes obras públicas. A recuperação da crise de 
1929 seria um período de mudança na escala das 
intervenções urbanas. 
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NÚMERO ENDEREÇO ZEPEC IPHAN CONDEPHAAT CONPRESP

1 Rua Santa Ifigênia, 370, 372, 378, 380, 382, 386, 390, 394 Z8-200 24.507/86 44/92

2 Rua Santa Ifigênia, 364, 368 Z8-200 24.507/86 44/92

3 Rua Beneficência Portuguesa 53 e 55, com Avenida Casper Líbero, 116 a 152 24.507/86 37/92

4 Avenida Casper Libero com Rua Riskallah Jorge  s/n 06/91

5 Rua Santa Ifigênia, 57 a 61 37/92

6 Rua Santa Ifigênia, 25 a 31 37/92

7 Rua Brigadeiro Tobias, 111 a 157, com Viaduto Santa Ifigênia, 266 37/92

8 Rua Antônio de Godoi, 38 a 68 37/92

9 Rua Capitão Salomão, 110, com Largo do Paissandu, 88 a 110 37/92

10 Rua Capitão Salomão, 77 a 83 37/92

11 Rua Capitão Salomão, 87 a 89 37/92
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INTERVENCIONISMO E GOVERNOS   TOTALITÁRIOS 
NO PANORAMA INTERNACIONAL

 Com a derrubada dos Estados despóticos, 
assiste-se no mundo a ascensão dos regimes 
eleitorais representativos e das instituições liberais 
econômicas. Contudo, o período entre guerras 
é marcado pelo colapso do liberalismo e pelo 
surgimento dos movimentos políticos autoritários 
e radicais. Diante dos descontentamentos com os 
rumos econômicos da época, dos conflitos armados 
que envolveram os países durante a Primeira Guerra 
mundial e das discordâncias inerentes ao próprio 
sistema democrático, abrem-se os caminhos para o 
intervencionismo Estatal. Regimes como o fascismo e 
o keynesianismo ganham força após a crise de 1929. 

 Em meio a Grande Depressão, surgem 
diversos partidos que pretendem mobilizar e 
unificar as nações por meio de Estados totalitários. 

Em sua grande maioria, a organização destes 
partidos se dava mediante a força de um grande 
líder. Apoiados nos pilares do ultra nacionalismo e 
do militarismo, eclodem movimentos totalitários 
por toda a Europa. Na Alemanha, Adolf Hitler 
lidera o movimento Nazista; Francisco Franco 
toma a frente radical na Espanha; Stálin na União 
Soviética e Salazar em Portugal. Na Itália, nasce 
no dia 23 de março de 1919, o Fascismo. Segundo 
Robert Paxton, Mussolini passou a usar o termo 
fascismo no final da Primeira Guerra Mundial, 
para descrever o espírito de um pequeno grupo 
nacionalista de ex-soldados e revolucionários 
sindicalistas pró-guerra que estariam ligados a 
ele. (PAXTON,2007)

 Movimento hostil à democracia liberal, ao 
socialismo e ao comunismo, o Fascismo combinava 
ideologias da política de direita com elementos da 
política de esquerda. Agindo contra a legalidade 

PAxTON, Robert Owen. A anatomia do fascismo. São Paulo: Edições Paz e Terra, 2007.
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burguesa, em nome do bem nacional,  propunha 
a tr ibutação progressiva do capital.  Contudo, 
ainda que tenha assimilado algumas teorias do 
socialismo, o Fascismo dava foco ao conflito de 
raças e nações em detrimento do conflito de 
classes.  O sentimento popular de superioridade 
entre raças era estimulado para justif icar o direito 
de fomento à guerra,  o imperialismo e a violência 
política. 

 Nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt 
(1882 – 1945) dá início em 1929 ao New Deal,  o 
plano de recuperação econômica após a quebra da 
bolsa de Nova york. A Grande Depressão e a crise 
do livre mercado abriam espaço para uma nova 
concepção da forma de utilização dos poderes 
do Estado. Oposta ao liberalismo, esta concepção 
se fundamentava na afirmação do Estado como 
agente indispensável de controle da economia. O 
New Deal de Franklin Roosevelt inaugurou uma 

fase de políticas econômicas intervencionistas 
de larga escala.

 Alguns anos mais tarde,  estas pol ít icas 
foram teorizadas pelo economista br itânico 
John Maynard Keynes (1883 – 1946) em sua 
reconhecida obra denominada Teoria Geral 
do Emprego,  do Juro e da Moeda (1936) . 
Nela,  Keynes defende a polít ica econômica  
inter vencionista do Estado,  através da qual  os 
governos usar iam medidas f iscais  e monetár ias 
para mitigar os efeitos adversos dos ciclos 
econômicos.  Estas teorias ser viram de base 
para fundamentar a escola de pensamento 
conhecida como economia keynesiana.  O 
Estado submetido à um regime total itár io,  por 
sua vez,  também assume novos papéis  e seus 
amplos poderes passam a substituir  as  forças 
de mercado,  enquanto a gestão econômica se 
submete às suas inf luências. 
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BRASIL E O GOLPE DE 1930 

 No Brasil, a ditadura bernardista acelerava o 
desmonte da hegemonia paulista e mineira. Ao mesmo 
tempo, a democracia favorecia o aparecimento de grupos 
dissidentes e de outras correntes de pensamento político 
ligadas à esquerda. A Revolução Tenentista de 1924 e a 
Coluna Prestes indicavam a emergência de novos atores 
sociais e políticos. A industrialização se tornava assunto 
do dia e as organizações operárias tomavam fôlego, 
graças à fundação do Partido Comunista em 1922. 

 Frente à instabilidade econômica enfrentada 
ao final dos anos 1920, a classe dominante estava 
descontente com o Velho Estado e já enfraqueciam as 
crenças nos antigos mecanismos de ajuste econômico. Ao 
mesmo tempo, a preocupação quanto ao fortalecimento 
e articulação da classe operária também justificaria o 
apoio à queda das instituições liberais, diante do perigo 
de uma revolução social. 

 Desta forma, em 1930 temos a ascensão 
de um movimento totalitário e intervencionista 
que chega ao poder encabeçado pelo político 
gaúcho Getúlio Vargas. A Revolução depôs a 
velha república oligárquica que havia dominado 
a política durante anos. O Estado oligárquico se 
transforma em um Estado populista e tem início 
uma nova fase econômica e política no Brasil.

 O estabelecimento de novos poderes 
institucionais resulta em profundas reformas 
no aparelho governamental, na relação entre 
classes e no trato da questão social. O aumento 
da influência do Estado na gestão econômica 
estabelece um pacto informal com a classe 
trabalhadora, uma vez que este se compromete 
a assegurar o emprego, os investimentos, a 
produção e a economia de escala. Para garantir 
a auto-suficiência e a independência nacional 
são deferidas medidas protecionistas e políticas 
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econômicas que se espelham nos modelos 
keynesianos. Afim de criar empregos e estimular 
a demanda agregada, o Estado intervencionista 
proporciona investimentos estatais e gastos 
públicos em políticas anti-ciclicas.

 Objetivamente, os novos tempos definem 
a moradia, a família e o trabalho como os pilares 
da sociedade brasileira. Getúlio Vergas estava 
disposto à conquistar as massas. Deste modo, 
iniciam-se medidas voltadas à atender carências 
habitacionais e trabalhistas da população 
operária. Através de legislações e instrumentos 
assistencialistas, entram em voga os benefícios que 
caracterizam as políticas de bem estar social. Entre 
elas, pode-se destacar a especial atenção para o 
auxílio desemprego, implementação de assistência 
médica trabalhista, a legislação previdenciária de 
amparo aos trabalhadores nacionais e as ações 
voltadas para atender às questões habitacionais.  

 Assim criava-se uma sociedade revigorada, 
racionalizada e populista.  Para acompanhar as 
reformas sociais,  entram em pauta as reformas 
urbanas. A partir  de 1930 os ideais racionalistas 
de eficiência,  funcionalidade e economia são 
postos em prática.  Neste contexto, realizam-
se inúmeras obras públicas de grande porte 
como a abertura de avenidas, viadutos e túneis. 
Estas obras por sua vez, são facil itadas pelo 
autoritarismo do regime corrente. 

INFLUÊNCIAS NORTEAMERICANAS 

 Durante a década de 1920, o período pós-
guerra é marcado pela intensa retomada da 
produção industrial americana. A subsequente crise, 
leva a uma baixa nos preços das mercadorias que, 
por sua vez, são derramadas no mercado interno 
brasileiro. Em decorrência da alta competitividade 
dos produtos, somada à uma crescente política de 
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crédito, a entrada de manufaturados importados 
se dá de maneira acentuada. Inundada pelas 
inovações e produtos oriundos da América do Norte, 
a sociedade brasileira sofre de um consumismo 
eufórico que acelera o processo de constituição de 
uma sociedade de massas. 

 Os novos emblemas trazidos pela 
impor tação marcavam a era do gosto pela 
praticidade,  pela funcional idade,  pela agi l idade 
e pelo moderno.  O prestígio internacional 
alcançado pelos Estados Unidos induziu a 
substituição dos padrões culturais  europeus 
pelos nor te -americanos e trouxe as aspirações 
ianques para as terras tropicais.  Esta mudança 
de mental idade,  que acarretava a substituição 
do modelo cultural  almejado pela sociedade, 
s ignif icava a progressiva assimilação dos valores 
exigidos na experiência da cultura moderna. 

 De 1930 à 1945, os investimentos de capital 
estrangeiro no Brasil foram na maioria de origem 
norte-americana uma vez que o fluxo de capital 
europeu estagnou-se em função das guerras e da 
crise que caracterizou o período entre elas. Neste 
momento, a internacionalização dos investimentos 
capitalistas proporciona a expansão do capital 
americano no país. 

 O contexto político internacional dos Estados 
Unidos, somado à política de boa vizinhança do 
presidente Franklin D. Roosevelt deflagram a 
crescente influência norte-americana em todos os 
âmbitos da cultura brasileira. A popularização do 
American way of Life é impulsionada pelos novos 
meios de comunicação de massa. Ao final dos 
anos 30 chega ao Brasil, a Coca-Cola e também os 
filmes de Hollywood. Assiste-se, a partir de então, 
à ampliação da presença cultural dos Estados 
Unidos no imaginário brasileiro.
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O CINEMA E O ART DECO

 Com sua relevante influência sobre as massas, 
o cinema de Hollywood foi um grande referencial 
de disseminação dos novos costumes em terras 
tropicais. O espírito da modernidade e do progresso 
eram capturados pelas películas hollywoodianas. 
Entre estrelas como Ava Gardner, Marilyn Monroe e 
Carmen Miranda, as cidades e os edifícios também 
encontraram nelas o seu espaço. Associados aos 
êxitos econômicos das metrópoles e à materialização 
das linguagens encontradas na modernidade, o 
espaço urbano e os altos edifícios tornaram-se 
cenário ideal para a indústria cinematográfica. 

 A simbologia dos arranha-céus e das 
cidades verticalizadas se consagrou no imaginário 
popular norte americano como ícone de progresso 
tecnológico, social e cultural. Este fenômeno 
repercutiu no Brasil e se tornou um vigoroso 

estimulante ideológico nas capitais do país. Os 
cenários dos filmes produzidos pela indústria 
cinematográfica mostravam uma nova vertente 
artística que se desenvolvia em larga escala na 
cidade de Nova york. Com desenhos geométricos, 
composições axiais e uma marcante articulação e 
escalonamento de planos e volumes, o Art Déco 
dava forma aos arranha-céus de Manhattan. 

O ESTILO ART DÉCO 

 O termo Art Déco tem origem francesa e 
representa uma abreviação do termo Arts Décoratifs. 
A nomenclatura surge tardiamente, apenas nos 
anos 1960, em referência ao estilo recorrente 
da Exposição de Artes Decorativas Industriais e 
Modernas, realizada em Paris na data de 1925. A 
exposição internacional foi realizada pelo governo 
francês visando promover a supremacia da arte 
francesa na cultura artística ocidental da década de 
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1920. Neste período a modernização ocupava parte 
importante do imaginário sociocultural. Fazia-se 
presente um ímpeto coletivo de fugir do passado 
e do atraso. “Metaforicamente, isso significava 
encurtar caminhos, simplificar, retificar, racionalizar 
e geometrizar. Era o que muitos queriam e o que o 
Art Déco veio a proporcionar.” (CONDE, 1977)

 Sem romper com valores estéticos 
tradicionais o Art Déco se apropria de valores 
universalmente consagrados de composição. 
Contudo, sua referência aos novos tempos, à 
modernização e à velocidade atualizam suas 
fontes de influência ornamental. A estilização 
por meio da geometrização cubista, associada 
à simplificação homogeneizante dos elementos 
decorativos era responsável por configurar a 
riqueza matricial inovadora desta vertente artística. 
“Estas características, por sua vez, provém de 
vanguardas europeias, desde a Escola de Glasgow 

e a Secessão Vienense, passando por Perret, pelo 
Expressionismo e pelo Futurismo, até chegar à 
própria Bauhaus.” (RAMALHO, 1997)

 Na arquitetura, o estilo Art Déco 
corresponde à vertente artística precursora 
do modernismo. Anterior à consolidação dos 
postulados racionalistas e do ideário moderno, 
esta corrente arquitetônica auxilia a sedimentação 
das bases de aceitação das experiências mais 
radicais que marcariam o movimento modernista. 
Pode-se dizer que ao mesmo tempo em que o 
Art Déco apresentava uma ampla sintonia com a 
modernidade, ele não rompia totalmente com as 
tradições historicistas. 
 
 Os elementos de l inguagem clássica 
eram amplamente empregados nas edificações. 
Ao observarmos a arquitetura do período 
em questão, encontramos colunas, pilastras, 

CONDE, Luiz Paulo Fernandez. Art Déco: Modernidade antes do Movimento Moderno. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,1997. p. 69.
RAMALHO, Maria Lucia Pinheiro. Modernizada ou moderna? A arquitetura em São Paulo, 1938-1945. São Paulo: Universidade 

Federal de São Paulo. Tese de Doutorado, 1997.  p.127
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frontões e capitéis.  Contudo, o recurso de 
vanguarda empregado por esta vertente artística, 
de geometrização e síntese visual,  apresenta 
uma releitura destes temas clássicos,  que eram 
empregados com uma estética inovadora. 

 No quesito estético, as tendências 
modernizadoras de abstração e síntese 
combinavam as formas classicistas simplificadas 
com motivos decorativos pertencentes ao 
imaginário da era industrial.  L inhas  retas  e 
z iguezagues estampavam as fachadas dos 
edifícios.  Mecanicista,  veloz,  expressionista e 
futurista,  a cenografia util izada pelo Art Déco 
assumia os signos da modernidade. O emprego 
de novos materiais como luz neon, vitrais e 
texturas nas super fícies contrapunham-se à sua 
contenção decorativa. Ao mesmo tempo, havia 
uma maior preocupação com a integração entre a 
arquitetura, o design e a decoração dos interiores.  

 No que diz  respeito  às  técnicas 
construt ivas,  também se destacam matrizes 
modernas e de vanguarda. A tecnologia do 
concreto armado foi hegemônica nas edificações 
em estilo Art Déco. A ela foram somadas 
caixilharias e gradis em metal,  t i jolos de vidro e 
outros materiais inovadores.  Os avanços técnicos 
no campo da edificação, por sua vez, permitiram 
inovações estéticas no campo volumétrico 
consideradas arrojadas para a época. Marquises, 
balcões em balanço, coberturas planas, varandas 
semi-embutidas e terraços reentrantes criavam 
um interessante jogo de luz e sombra, de cheios 
e vazios,  aonde vãos e volumes se escalonavam. 

 Contudo, estes elementos de vanguarda 
do Art Déco coexistiam com os preceitos da 
arquitetura acadêmica. Além da própria ênfase 
decorativa, a busca da simetria e da axialidade 
são herdadas do sistema Beaux Arts de 
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composição. Em sua grande maioria,  os edifícios 
residenciais em estilo Art Déco apresentam um 
eixo vertical central que sugere a existência 
de apartamentos de plantas iguais,  rebatidas 
simetricamente. A disposição dos elementos nas 
fachadas e a organização volumétrica deste estilo 
são soluções vinculadas à métodos nitidamente 
tradicionais de produção. 

 Com a expansão do cinema hollywoodiano, 
rapidamente assistiu-se à consolidação material 
das influências arquitetônicas trazidas ao Brasil 
pelos cenários cinematográficos do moderno 
mundo norte-americano. O Art Déco se consolidou 
no mesmo período dos veículos de comunicação 
em massa. Diferentemente das correntes artísticas 
que o precederam, ele foi um movimento 
extremamente atual, aonde a velocidade de 
veiculação das informações crescia a cada dia. 
O movimento iniciado na França, dissipou-se 

com velocidade para os Estados Unidos, aonde 
tomou folego para ser veiculado para diversas 
outras nações, cujos centros urbanos estavam em 
expansão. O cinema, as revistas ilustradas, o rádio 
e a propaganda trouxeram o Art Déco também 
para o centro de São Paulo. 

 Desde o início da década de 1920, a 
estação de trem atraía empresas ligadas à 
indústria cultural. Emissoras de rádio, agências de 
publicidade e produtoras de cinema instalavam-
se na região da Luz pela facilidade de escoamento 
da produção para o país através da linha férrea. O 
setor da cultura e do lazer, rapidamente assimilou 
o vocabulário vanguardista que difundia a ideia 
do novo e do atual. Assim, os cinemas, clubes, 
e emissoras de rádio como a Rádio Cultura, 
adotaram o Art Déco para suas sedes, estampando 
em suas fachadas a modernidade suscitada pelos 
novos meios de comunicação.
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ART DECO E OS REGIMES TOTALITARIOS 

 Os regimes totalitários ao redor do mundo 
tinham algumas características em comum. 
Em quase todos, se fazia presente a exaltação 
da identidade nacional e da modernização. Os 
grandes líderes orgulhavam-se dos velozes carros 
que tomavam as ruas das cidades, das crescentes 
frotas de aviões e das características particulares 
do processo de metropolização dos centros 
urbanos. A arte e os movimentos de vanguarda, 
eram fomentados como manifestação de cultura e 
avanço social. Assim sendo, as obras arquitetônicas 
características deste período se relacionam à estas 
questões ideológicas do discurso autoritário. 

 O Art Déco supria as aspirações da arquitetura 
monumental de composição sóbria que deveria 
espelhar a pujança dos regimes totalitários. As 
qualidades estéticas desta corrente artística estavam 

também alinhadas com o anseio nacionalista 
de dotar as cidades de uma identidade própria 
e progressista. Assim, o Art déco deu forma a 
grande parte das construções públicas dos regimes 
totalitários, como o Fascismo italiano. 

 A linguagem do Art Déco fomentava 
uma arquitetura de compromisso, aonde a 
monumentalidade se associava à afirmação de uma 
imagem de modernidade. Grandes massas e volumes 
contrastavam cheios e vazios e jogos de alturas. Ao 
mesmo tempo sóbria e despojada, era moderna mas 
se inspirava em arquétipos clássicos. Empregada 
em larga escala, suas qualidades estéticas foram 
veiculadas para o mundo por meio de modernas 
técnicas de propaganda governamental. 

 Alguns anos mais tarde, esta tendência 
vinculada aos regimes totalitários em voga 
no velho mundo reverberaria na produção 
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arquitetônica de nosso país. O Brasil acompanhava 
a mudança dos paradigmas econômicos e culturais 
que o mundo capitalista atravessava. Neste 
contexto, a arquitetura monumental classicizante 
de matriz italiana se tornou a linguagem ideal 
para um governo autoritário como o Estado Novo. 
Os recursos cenográficos que a linguagem Art 
Déco difundia eram positivos para os programas 
identificados com a metropolização da cidade. 

 Os edifícios institucionais abrigavam as 
funções de um Estado totalitário que se modernizava. 
As pretensões de monumentalidade das obras do 
governo Vargas eram favorecidas pelas composições 
de matriz clássica desta corrente artística. Assistimos 
assim, a um emprego em larga escala do Art Déco em 
obras públicas. Dentre elas, destacam-se a Biblioteca 
Mário de Andrade, do arquiteto Pillon (1935); o Túnel 
do Trianon (1938); o Viaduto do Chá (1938); o Estádio 
do Pacaembu (1940) e a Ponte das Bandeiras (1942).

 No que diz respeito ao plano ideológico, 
durante o Estado Novo intelectuais progressistas 
assumiram a direção de cargos públicos pelo 
país. Este fato abriria caminhos para a inserção de 
conceitos racionalistas na produção arquitetônica 
do governo. As manifestações ecléticas de uso 
institucional deixam o cenário, abrindo espaço 
para o funcionalismo, para a eficiência e economia 
construtiva, para o utilitarismo, bem como para 
o nacionalismo e a busca por uma identidade. 
Durante a gestão Vargas, de 1930 a 1945, o Art Déco 
foi amplamente utilizado nos edifícios públicos. 
Junto com ele, foram empregados também os 
estilos Neocolonial, Pitoresco e Missões. 

GOLPE MILITAR DE 1937

 Em 10 de novembro de 1937 o presidente 
Getúlio Vargas implantou o Estado Novo. 
Foram canceladas as eleições e suprimidos os 
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partidos políticos do país. Os órgãos legislativos 
foram dissolvidos, entre eles o Congresso e 
as Assembleias Legislativas Estaduais. A nova 
constituição outorgada foi elaborada tendo em 
vista a Constituição da Polônia, que atravessava na 
época um regime Fascista.

 Ainda que o país não fosse aliado aos 
integralistas, elementos inspirados na ideologia 
Fascista eram amplamente identificados no Estado 
Novo. O poder é centralizado no Executivo, e 
oficializa-se um estado de emergência que aumenta 
os poderes presidenciais. O Estado promove cada 
vez mais ações intervencionistas e em 1939 é 
criado o Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP), órgão responsável pelo controle ideológico 
dos meios de comunicação e pela propaganda 
oficial. As Forças Armadas assumem o controle das 
forças públicas, e a Polícia Secreta se especializa 
em práticas violentas. 

 Contudo, a respeito do regime totalitário 
implementado por Vargas, pode-se dizer que foi 
apoiado por amplos setores da sociedade. Durante 
a Era Vargas, o Estado de São Paulo se consolida 
como principal polo econômico e industrial do país. 
Em 1939, o valor da produção industrial do Estado 
supera o valor da produção agrícola. O Estado, por 
sua vez, tomou a dianteira dos investimentos da 
iniciativa privada. Os bons resultados alcançados 
ampliavam a aceitação do governo totalitário. 

 Vargas foi um hábil estadista. Suas ações 
enfocaram o amparo às massas e ao trabalhador 
brasileiro. Carismático e populista, através de suas 
políticas assistencialistas, ele angaria também o 
apoio da classe trabalhadora. Durante sua gestão, 
a legislação trabalhista é ampliada e sistematizada. 
Em 1940, é instituído o salário mínimo e o imposto 
sindical. Os sindicatos, por sua vez, são mantidos 
atrelados ao Estado. Em 1941 institui-se a Justiça 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

LEGENDA PÁGINA 275: Edifício 2.



263



264



265

do Trabalho e em 1943, consolida-se a legislação 
trabalhista. Esta última, conhecida como CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho) reúne todas 
as resoluções promulgadas desde 1930 no setor 
trabalhista, das quais muitas fundamentaram-se 
em leis implantadas por Mussolini na Itália. 

 No ano em que decreta o Estado Novo, 
Vargas nomeia para sua primeira gestão como 
prefeito, o engenheiro Prestes Maia (1938 – 
1945). Neste período, Prestes Maia aproveitou o 
autoritarismo do momento político para acelerar 
a implantação do Plano de Avenidas, elaborado 
oito anos antes quando atuava como técnico 
da Secretaria de Obras. Durante sua gestão, são 
realizadas obras que transformam radicalmente 
a estrutura urbana da cidade de São Paulo. A 
ampliação do sistema viário segue as diretrizes dos 
traçados radioconcêntricos do plano e compõem 
a primeira parte do Perímetro de Irradiação da 

cidade. De modo geral, durante os oito anos de 
prefeitura, Prestes Maia consolida o rodoviarismo 
e traça muitas das principais vias estruturais da 
cidade que se fazem presentes ainda hoje. 

PRESTES MAIA E O PLANO DE AVENIDAS 

 O Plano de Avenidas serviu como 
organizador do desenvolvimento da cidade 
desde sua apresentação pública em 1930.  Os 
códigos e diretrizes do plano conformaram a 
fase de reestruturação urbanística da cidade 
em amplo e pleno processo de metropolização. 
Ainda que o antecessor de Prestes Maia, Fabio 
Prado (prefeito de São Paulo entre 1934 e 1938), 
tenha dado início às expansões viárias previstas 
pelo Plano de Avenidas, a transformação efetiva 
da paisagem urbana ocorre durante a primeira 
gestão de Prestes Maia (1938-1945).
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 Até então, a administração municipal havia 
atuado pouco fora dos limites da região central. 
Contudo, o grande volume de obras realizadas pelo 
prefeito abrangeria a articulação entre diferentes 
regiões da capital. Além da retificação da foz do 
rio Tamanduateí e do Rio Tietê, destaca-se no 
período a atenção prioritária para investimentos 
em obras viárias. 

 Prestes  M aia  ideal izou o  l ivre  cresc imento 
e  a  expansão da c idade de São Paulo apoiados 
no s istema v iár io  de mobi l idade urbana.  Ainda 
na gestão de Fabio Prado,  in ic iam-se as  obras 
de construção de duas  impor tantes  avenidas 
radia is  de l igação bair ro - centro,  a  avenida 
Nove de Julho e  a  avenida Rebouças.  Prestes 
Maia  deu cont inuidade às  obras  construindo o 
v iaduto Nove de Julho.  Ainda em sua gestão, 
e le  in ic iar ia  os  v iadutos  Jacareí ,  Dona Paul ina e 
a  ponte das  Bandeiras. 

 Na região central, foi executado o 
alargamento do trecho final da avenida São João 
e das avenidas Ipiranga e São Luís. A Rio Branco 
seria alargada por decreto em 1944. Foram criadas 
ainda as avenidas Ipiranga, Vieira de Carvalho e 
Duque de Caxias. Na conjuntura da supremacia 
da mobilidade urbana sobre os demais aspectos 
urbanísticos, muitas áreas verdes cederam espaço 
para automóveis e calçadas para pedestres. São 
alguns exemplos a Praça da República, o Parque 
Dom Pedro e o Vale do Anhangabaú. 

 Sob a premência da questão viária, o conjunto 
arborizado do Anhangabaú foi substituído por 
amplas avenidas. Responsável por fazer a ligação 
norte e sul da cidade, a avenida Nove de Julho se 
estendeu sobre a efêmera composição paisagística 
do parque do Anhangabaú. Diante do intenso 
crescimento da cidade, tornou-se necessária 
também a substituição do antigo Viaduto do Chá, 
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em estrutura metálica, por uma nova construção 
em concreto armado. 
 
 A inauguração do novo viaduto em 1938 
viria compor com a simbologia geral das obras 
de urbanização realizadas no Estado Novo 
orientadas pelo Plano de Avenidas. Não apenas a 
nova estrutura comportava o intenso tráfego de 
veículos da região central, mas ainda, foi edificada 
no requisitado estilo Art Déco. 

REFORMA ESTRUTURAL URBANA E OS NOVOS 
ESPAÇOS PARA O ART DÉCO

 O sistema radioconcentrico imposto pelo 
Plano de Avenidas confere ao centro um caráter 
privilegiado de núcleo de negócios e de poder. Nele, 
a representação da modernidade metropolitana 
se acentuaria vinculada diretamente à legislações 
específicas referentes ao Plano de Avenidas. 

 Inaugura-se, assim, uma fase de verticalização 
acentuada, apoiada em uma modificação nas leis 
de atuação sobre a cidade. Estas modificações 
estimularam o aumento do número de pavimentos 
e do valor do solo a partir da permissão de maiores 
alturas edificadas. Induzida pelo poder público e 
suas respectivas legislações, a iniciativa privada 
foi estimulada a promover uma ocupação vertical 
que se valia dos benefícios concedidos aos 
investidores imobiliários. Assim, a parcela vertical 
da paisagem da Luz tem profundos vínculos com 
as grandes obras de intervenções urbanas. 

 Além da legislação específica, as próprias 
demolições realizadas para a abertura e para o 
alargamento de ruas e avenidas liberaria diversos 
terrenos para a construção arquitetônica em uma 
nova escala. Os edifícios em altura se impõem, 
deste modo, nas principais artérias viárias da 
cidade e correspondem a uma intenção de 
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modernização da identidade urbana. Os arranha-
céus materializaram a transição da cidade 
para sua condição de metrópole. Deste modo, 
o emprego do estilo Art Déco, exemplifica a 
expressão máxima da corrente arquitetônica 
que se tornou base para projetos que buscavam 
traduzir a noção de modernidade vinculada à 
uma nova condição de progresso.

 Inspirados pela estética disposta no código 
de zoneamento da cidade de Nova york de 1916, (que 
ordenava o escalonamento dos andares superiores 
conforme a largura da rua) surgem na região da 
Luz composições arquitetônicas marcadas pelo 
escalonamento de formas geométricas. O estilo 
Art Déco enfatizava os elementos decorativos; a 
demarcação das aberturas e pavimentos; as linhas 
horizontais; o ritmo das janelas e o contraste entre 
planos verticais e horizontais com superfícies 
curvas de esquinas. As composições volumétricas 

estruturavam prismas retangulares, diferentes 
alturas e elementos cilíndricos. Em 1941, um 
decreto tornaria obrigatória a construção dos 
arranha céus em pirâmide decrescente na cidade 
de São Paulo e ainda mais edifícios em estilo Art 
Déco despontariam pela região.

 O novo estilo proporcionava a síntese 
da imagem de modernidade que idealizava-se 
no imaginário coletivo. Símbolo da sociedade 
urbano-industrial  e das cidades terciárias,  ele 
estava diretamente vinculado às necessidades 
modernas. A tipologia arquitetônica expressava 
em si  a altura,  a velocidade, os ideais de economia 
de custos e as inovações culturais,  econômicas 
e tecnológicas do período. Consagrado durante 
o Estado Novo, o estilo Art Déco abriu os 
caminhos para a fase seguinte de urbanização 
que se apoiaria na disseminação das correntes 
modernistas.

CAPÍTULO 09: ART DÉCO

LEGENDA PÁGINA 282: Edifício 7 - Sede do INSS.



272

 Em 1945, Prestes Maia realizou durante a 
Semana do Engenheiro a palestra Melhoramentos 
de São Paulo. Foram apresentadas, neste evento, as 
principais obras realizadas pela sua administração 
como prefeito desde 1938. Muitas fotografias 
documentam as transformações dos locais aonde 
ocorreram as obras. Os alargamentos de vias, 
a ampla reformulação viária e a construção de 
pontes e viadutos são registradas em imagens 
que demonstram a feição monumentalista 
e progressista da paisagem urbana recém 
construída. Ao final deste mesmo ano, chegaria ao 
fim o regime do Estado Novo. 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E A 
REDEMOCRATIZAÇÃO

 A invasão da Polônia pela Alemanha nazista 
em 1 de Setembro de 1939 deflagrou o início da 
Segunda Guerra Mundial. A década de 1940, por 

sua vez, foi marcada pelo apogeu e declínio dos 
conflitos armados oriundos da rivalidade entre as 
alianças militares opostas, Aliados e Eixo. O Brasil 
manteve-se neutro durante os três primeiros anos 
da guerra. Contudo, em 28 de Agosto de 1942 o 
presidente Vargas declara guerra à Alemanha, 
Itália e Japão. 

 Em 1945 os Estados Unidos bombardeiam 
Hiroshima e Nagasaki em retaliação ao ataque à 
Pearl Harbor. O ataque nuclear leva à rendição do 
Japão e, posteriormente, ao fim oficial da Segunda 
Guerra em 2 de setembro de 1945. Uma onda de 
redemocratização varre o mundo e chega ao fim 
o tempo de glória dos regimes totalitários. Hitler 
comete suicídio e Mussolini é fuzilado. No contexto 
global se inicia um movimento de recuperação 
econômica e reintegração política, ao mesmo tempo, 
assiste-se à alteração significativa do alinhamento 
político e da estrutura social nas nações.
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 O declínio da ditadura do Estado Novo 
começa com a disseminação dos valores 
democráticos já no início de 1943. Nesta data, 
ocorre o primeiro protesto organizado contra 
o Estado Novo. O Manifesto dos Mineiros, 
redigido e assinado por advogados de Minas 
Gerais,  daria início às pressões da sociedade 
civil  organizada que levariam ao abrandamento 
das políticas extremistas do governo Vargas. Nos 
anos subsequentes,  chega ao fim a censura à 
imprensa, é decretada a l iberdade de organização 
partidária e amplas anistias são concedidas à 
presos políticos.  Em maio de 1945 o presidente 
Vargas chega a agendar eleições presidenciais 
para o fim do mesmo ano. 

 Entretanto, mesmo diante das medidas 
tomadas pelo presidente, a pressão para a sua 
renúncia continuava forte.  Em Outubro de 1945 
Getúlio Vargas é deposto da presidência do Brasil 

pelos chefes das Forças armadas e chega ao fim 
o Estado Novo.  José Linhares,  presidente do 
Supremo Tribunal Federal,  assume o governo 
interinamente por três meses até passar o poder 
ao presidente eleito em dezembro de 1945, 
Eurico Gaspar Dutra (1946 – 1951). 
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NÚMERO ENDEREÇO ZEPEC IPHAN CONDEPHAAT CONPRESP

1 Praça Alfredo Issa, s/n, com Avenida Ipiranga, s/n, com Rua dos Timbiras, s/n com Rua dos Andradas, s/n LM 13.885/04 26/04

2 Avenida Casper Libero 143 a 175, com Avenida Ipiranga, 1272 a 1296 37/92

3 Avenida São João, 1032, 1040, 1050, 1056 com Praça Júlio Mesquita 171 LM 13.885/04 26/04

4 Rua Brigadeiro Tobias, s/n, com Jeronimo Leitão, s/n 06/91

5 Avenida Casper Libero, 59 a 79 24.507/86 37/92

6 Rua Antônio de Godoi, 23 a 33, com Avenida Rio Branco, 10 a 30 37/92

7 Rua Capitão Salomão 91 a 115, com Largo do Piassandu, 72 37/92
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A SEGUNDA REPÚBLICA BRASILEIRA: O GOVERNO 
DUTRA, DE 1946 A 1951

 Em 1945, com o fim da Segunda Guerra 
Mundial e do Estado Novo, o regime democrático 
volta ao Brasil. Eurico Gaspar Dutra toma posse em 
31 de janeiro de 1946. Dois dias depois começa a 
funcionar a Assembleia Nacional Constituinte e em 
18 de setembro é promulgada a nova Constituição. 
A transição para a democracia se completa em 
janeiro de 1947, com a realização de eleições de 
governadores, deputados estaduais, prefeitos e 
vereadores.

 Nesta época, o  Brasil apresentava uma situação 
econômica favorável devido ao desenvolvimento 
industrial experimentado no período da Segunda 
Guerra. Durante o governo Dutra (1946-51) foram 
feitos grandes investimentos nos setores de energia 
e transportes. Dutra procurou criar condições para 

a manutenção dos investimentos estrangeiros no 
país e da vertiginosa industrialização. 

 Durante seu governo foram realizadas 
inúmeras medidas que intensificaram o processo 
de industrialização, destacando-se o incentivo ao 
setor automobilístico. No mesmo período foram 
construídas as primeiras refinarias de petróleo 
brasileiras, fundou-se a Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco e expandiram-se as ligações 
rodoviárias do país. A conclusão de estradas que 
faziam a conexão entre Rio de Janeiro e São Paulo 
abriram um novo vetor de expansão para as cidades. 

 Na capital paulista, a metropolização 
decorrente do desenvolvimento industrial 
apresentava uma ampla diversidade de 
oportunidades para a classe trabalhadora. A cidade 
passava a atrair cada vez mais pessoas da zona rural, 
em busca de emprego e de melhores condições 
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de vida. Este movimento migratório promoveu um 
crescimento urbano sem precedentes. 

 Contudo, o acelerado processo de 
industrialização estava muitas vezes ancorado 
em baixos salários. Deste modo, o adensamento 
populacional de São Paulo foi marcado por um 
profundo processo de segregação espacial. A 
dificuldade de adequação da estrutura física das 
cidades à nova demanda, somada às restrições 
salariais impostas aos novos habitantes seriam 
responsáveis pela decadência das condições 
de vida. Traduzido na expansão periférica da 
metrópole e na intensa verticalização, o intenso 
processo de migração definiu a estrutura desigual 
de oportunidades da cidade. 

 Ao final da década de 1940, São Paulo já 
havia superado os dois milhões de habitantes. 
Em paralelo à falta de habitação, às precárias 

condições de vida nos bairros operários e aos 
problemas sociais enfrentados pela população 
de baixa renda, São Paulo começa a vivenciar 
seus primeiros ares de modernidade. Enquanto 
o fenômeno da modernidade é propiciado pelo 
capitalismo este, por sua vez, é impulsionado pela 
industrialização. Deste modo, a conjuntura dos 
anos pós-Estado Novo abre os caminhos para o 
despontar da modernidade paulistana.

MODERNIDADE NA CAPITAL PAULISTA

 Do ponto de vista da cultura e do imaginário 
social, o otimismo gerado pelo bom desempenho 
econômico da nação fomentava a crença de 
que o brasil estava a caminho de se tornar uma 
sociedade moderna. De modo geral, observava-
se o crescimento urbano, a industrialização e 
o abandono do campo por um viés positivo. 
Pautada por esta fé no futuro, a transformação 
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das cidades refletiam a intenção de transformar-
se junto com um mundo que também estava em 
evolução. Industrializada e capitalista, a cidade se 
materializava como intencionalidade da experiência 
coletiva em participar do mundo moderno. 

 Contudo, a modernidade que não representava 
o progresso, não encontrava espaço nos discursos 
da cidade. As dificuldades encontradas pela 
população humilde, os problemas sociais e urbanos, 
as más condições de moradia nas vilas operarias e 
subúrbios, o déficit habitacional e outras questões 
que abrangiam um amplo espectro da sociedade 
civil, passavam ao largo do discurso moderno. O 
Estado, os intelectuais e até mesmo os urbanistas se 
omitiam frente à otimista narrativa modernista.  

 O abandono da vida rural e a aproximação 
dos modelos consumistas do capitalismo norte-
americano eram acompanhados pelas grandes 

obras de infraestrutura, pelos arranha-céus, 
pelas avenidas largas e pelo concreto. Para as 
classes mais baixas da sociedade, este processo 
consolidava a hierarquização social e sua 
consequente segregação. Para aqueles envolvidos 
ativamente no outro lado dos processos de 
acumulação capitalista, esta condição trazia 
a utópica modernidade. Os tempos modernos 
chegam portanto, para os que partilhavam dos 
códigos necessários para vivenciá-lo, uma vez 
que a cidade moderna requer, ao mesmo tempo, 
cidadãos modernos para habitá-la. 

 As décadas anteriores haviam dotado São 
Paulo de uma infraestrutura urbana condizente 
com o que se idealizava nos ideais progressistas. 
As renovações do espaço citadino promovidas 
pelo Plano de Avenidas fazem com que a cidade 
chegue aos anos 1950 com novos ares. São Paulo 
fica conhecida como a cidade de mais rápido 
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desenvolvimento do globo, batendo recordes de 
construções civis. Um vertiginoso ritmo progressista 
pautava a marcha incessante e imponente de um 
crescimento de proporções jamais vistas.

 Por outro lado, a vida cotidiana de seus 
moradores também inundava-se de modernidades. 
Aparelhos tecnológicos como o liquidificador, a 
geladeira, o aspirador de pó, a batedeira, o fogão 
a gás e as enceradeiras fomentavam ainda mais o 
clima de fé no futuro que se consolidava dia após 
dia. A própria denominação “moderno” carrega 
em si a dimensão do novo e do progresso. A 
expressividade do termo garante sua multiplicação 
por todo tipo de veículo. Desde mídias como 
propagandas e jornais, até letreiros de lojas e 
nomes de edifícios. 

 Em 1950, é instalada a primeira estação 
de televisão do país. A T V Tupi difundiria através 

dos televisores residenciais os pensamentos 
nacionalistas e ideológicos de uma nação rumo 
ao progresso. Os meios de comunicação e 
informação em massa, como o cinema, o rádio 
e a própria televisão foram peças ímpares na 
formação da cultura metropolitana e moderna. 
Os novos cenários da modernidade, estimulavam 
também novos hábitos da população. 

 A atitude modernista valor izava as ar tes, 
a  cultura e a ciência.  A população paulistana 
passava a frequentar cada vez mais exposições, 
conferências,  galer ias de ar te,  c inemas,  bares, 
l ivrar ias,  teatros e bibl iotecas.  Uma nova 
cultura urbana se impunha na cidade e pautava 
a rotina de seus cidadãos.  A intensif icação 
das atividades urbanas em resposta aos novos 
hábitos socioculturais  da experiência moderna 
também se ref let iam sobre as transformações 
f ís icas da metrópole. 
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 Os novos hábitos da população geravam 
uma demanda diferenciada por programas 
arquitetônicos que suprissem as necessidades 
da cultura urbana. A modernidade tomava conta 
do âmbito social e dela surgia a necessidade 
da organização física dos novos programas 
culturais como cinemas, teatros, bibliotecas, 
serviços e comércio. Estes espaços eram objeto de 
atenção especial dos arquitetos modernos, que 
valorizavam a cultura local e a ciência diante da 
racionalidade construtiva e de novos arranjos de 
organização espacial na construção dos elementos 
compositivos da cidade. 

A ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA 

 A Semana de Arte Moderna de 1922 foi o 
evento que marcou a ruptura da arte nacional com 
os ideais estéticos do século xIx. Nesta data foram 
lançadas as bases para o modernismo brasileiro. 

Na arquitetura, esta consolidação ocorreria um 
pouco mais tarde com a firmação dos preceitos 
racionalistas que não mais se caracterizavam 
por um repertório formal, mas sim pela busca de 
novos programas pautados pelo despojamento 
ornamental, pela economia e pela tecnologia. 

 O Movimento Moderno exalta a 
manifestação das características regionais de 
caráter nacional que são expressadas mediante 
o emprego de recursos que visam adaptar os 
espaços arquitetônicos ao calor e excesso de 
luz típicos de um país tropical.  Os projetos 
deixam de lado os preceitos acadêmicos 
e passam a se basear em determinações 
técnicas,  programáticas e climáticas,  de cunho 
funcionalista.  A personalidade nacional dos 
projetos são observadas pelo próprio emprego 
de materiais,  técnicas e programas adaptados às 
individualidades e peculiaridades nativas. 

CAPÍTULO 10: MODERNOS
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 São utilizados, com o intuito de adaptar 
os edifícios às condições climáticas tropicais, 
elementos construtivos de vanguarda como 
grandes panos de vidro, grelhas estruturais e brises-
soleil. Os pilotis, por sua vez, cumprem funções 
estruturais que permitem a aplicação de novos 
conceitos de espaço livre, estrutura livre e fachadas 
independentes. Estas soluções geram programas 
inovadores que, por sua vez, se relacionam com a 
ideia de inserção da arquitetura no espaço urbano. 

 Ainda em 1925, no início da discussão 
sobre arquitetura moderna, Rino Levi (1901 – 
1965) aborda a questão da estética da cidade na 
carta enviada ao Estado de São Paulo sob o título 
“Arquitetura e Estética das Cidades”. Estudante 
de arquitetura em Roma, o arquiteto propõe uma 
visão de ambientação arquitetônica fundamentada 
nos conceitos da escola romana de Gustavo 
Giovannoni. Esta, por sua vez, define que a inserção 

da arquitetura na cidade é a matriz compositiva da 
estética urbana. 
 
 As primeiras manifestações da arquitetura 
moderna inserem-se na paisagem urbana de São 
Paulo por conta da iniciativa privada. Em 1927 
Gregori warchavchik (1896 - 1972) constrói a 
residência da rua Santa Cruz na Vila Mariana. Este 
projeto é considerado o marco inicial da arquitetura 
moderna. Em 1930 warchavichk constrói mais uma 
residência na rua Bahia. Em 1931 Rino Levi inaugura 
as residências Delfina Farrabino e a residência 
Dante Ramezoni. Já em 1934 o arquiteto conclui a 
obra do Edifício Columbus, na avenida São João. 

 Contudo, neste período, o debate sobre 
a arquitetura ainda era bastante incipiente na 
sociedade paulistana. Até então, a arquitetura 
se pautava pelo gosto do cliente e era exercida 
por mestres de obras,  ar tesãos e engenheiros 

LEGENDA PÁGINA 297: Edifício 7 - Cine Paissandu.
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civis.  Os poucos arquitetos encontravam-se em 
sua grande maioria,  subjugados à empresas 
de engenharia.  Em 11 de dezembro de 1933, o 
Decreto nº 23.569 cria o Conselho Regional de 
Engenharia,  Arquitetura e Agronomia (CREA) e 
regulamenta a profissão do arquiteto. 

 Diante da regulamentação, a arquitetura 
adquire reconhecimento de disciplina autônoma 
e se desvincula da engenharia e das belas artes. 
Neste momento, o profissional passa a se dedicar 
ao projeto do edifício, sendo responsável por sua 
qualidade estética e funcional. Com a valorização 
da profissão e aumento do debate técnico acerca da 
arquitetura, acentua-se a difusão do modernismo 
entre construtores, clientes, incorporadores e até 
mesmo entre arquitetos. 

 Em 1938, Oscar Niemeyer (1907 – 1912) e 
Lucio Costa (1902 – 1998) alcançam a atenção da 

mídia internacional com o pavilhão modernista 
projetado para a Feira de Nova york (1938). 
Considerado um dos pontos altos da exposição, 
o pavilhão traz o reconhecimento que abriria 
os caminhos para a realização, em 1943, da 
exposição Brazil Builds no Museum of Modern Art 
(MoMa). Nesta ocasião as edificações modernas 
e neocoloniais brasileiras ganham destaque no 
cenário global e adquirem definitivamente seu 
passaporte para o mundo.  

 A repercussão das feiras e exposições em 
revistas especializadas e em periódicos de grande 
circulação possibilitou o acesso de um público 
maior à nova vertente arquitetônica. Diante destes 
acontecimentos, a partir de 1940 a arquitetura 
moderna começa a tomar fôlego na capital 
paulista e mais clientes particulares passam a 
encomendar projetos para empreendimentos 
imobiliários, principalmente no centro da cidade. 

LEGENDA PÁGINA 299: Edifício 4.
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Em 1941 e 1942 surgem respectivamente os 
edifícios Trussardi e o hotel Avelar na região da 
Luz e arquitetos de renome como Niemeyer, Rino 
Levi e Gregori warchavichk são contratados para 
projetar outros inúmeros empreendimentos na 
cidade de São Paulo.

 Nesta época o Movimento Moderno ganha 
prestígio e os confl itos bél icos inf luenciam 
a vinda de muitos arquitetos da avant-garde 
europeia para o país.  Inf luenciados pela 
divulgação da arquitetura moderna brasi leira, 
Giancarlo Palanti  (1906 – 1977) ,  Victor Reif  (1909 
– 1998) ,  L ina Bo Bardi  (1914 – 1992) e Franz Heep 
(1902 – 1978) desembarcam em terras verdes e 
amarelas.  Em 1947 e 1948,  respectivamente,  são 
fundados os cursos de arquitetura da Faculdade 
Presbiter iana Mackenzie e da Universidade de 
São Paulo.  Somados,  estes fatos transformam a 
nova geração de arquitetos,  valor izados por sua 

capacidade profissional  de construir  a  paisagem 
da cidade.  Esta percepção põe f im ao capítulo 
eclético na histór ia da arquitetura brasi leira 
e a lança rumo a um novo capítulo embasado 
pela modernidade.  A par t ir  da década de 1950 
o modernismo se consolida e ganha espaço 
nas plataformas de governo.  Os arquitetos 
modernistas passam a receber encomendas 
para os edif íc ios públicos do país. 

O MODERNISMO E O PODER PÚBLICO: VARGAS E 
JUSCELINO, 1951 A 1961

 A década de 1950, recebeu a alcunha de 
anos dourados. Os governos de Getúlio Vargas 
(1951 – 1954) e de Juscelino Kubitschek (1956 – 
1961) foram responsáveis por fomentar o processo 
de industrialização nacional pela substituição de 
importações associada à abertura ao capital externo 
para investimento. Mediante o desenvolvimento 

LEGENDA PÁGINA 301: Edifício 3 - Ed. Trussardi.
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das industrias naval, automobilística, siderúrgica 
e energética; a construção de infraestrutura como 
rodovias, hidroelétricas, aeroportos; e a promoção 
da produção de bens de capitais, a produção 
nacional atingiu índices definitivos de crescimento. 

 As grandes obras públicas realizadas neste 
período apresentavam a tentativa de vincular a 
modernidade arquitetônica ao aparelho estatal. 
O governo presidencial de Getúlio Vargas adotou 
amplamente o modernismo numa tentativa de 
racionalizar e modernizar as instituições do Estado. 
O posicionamento projetual adotado por Vargas 
buscava representar, através da arquitetura, a 
pujança econômica das cidades, dotando-as ainda de 
uma paisagem vanguardista apreciada pelo cenário 
mundial. Estas iniciativas ajudaram a introduzir e 
consolidar a arquitetura moderna no Brasil.  

 Para a cidade de São Paulo, a obra mais 

significativa do período foi a construção do 
parque do Ibirapuera, concluído em 1954 para 
as comemorações do IV Centenário da Cidade. A 
obra demandou esforços conjuntos da Prefeitura, 
Estado e União para sua realização. Concebido 
como ponto de articulação entre grandes avenidas 
da cidade, o parque visava atender ao novo perfil 
cultural da sociedade urbana. 

 Diante da progressiva industrialização 
da economia paulista, assistimos à introdução 
da jornada fixa de trabalho e da consequente 
institucionalização dos finais de semana e das horas 
de lazer. As práticas e os hábitos de descontração 
dos paulistanos passam a concentrar-se em 
períodos coincidentes o que gera uma demanda 
por estruturas de maior capacidade. O parque do 
Ibirapuera aparece também com o intuito de suprir 
esta demanda. O arquiteto Oscar Niemeyer foi 
escalado para projetar um conjunto arquitetônico 

LEGENDA PÁGINA 303: Edifício 5 - Hotel Avelar.
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modernista na forma e no programa.  Pavi lhões 
de exposição,  museu e auditór io consolidam a 
modernidade na paisagem urbana de São Paulo. 

 Paralelamente,  Niemeyer é contratado 
para construir  mais  cinco edif íc ios (*)  que 
pontuariam a cidade com ares modernos de 
desenvolvimento à par t ir  da consolidação da 
ver t ical ização acentuada.  A legislação aprovada 
para a implantação do Plano de Avenidas 
sugeria que a estética arquitetônica ver t ical  e 
progressista deveria acompanhar as pr incipais 
avenidas inauguradas,  af im de contr ibuir  com 
a configuração da imagem de cidade moderna 
edif icada a par t ir  das novas vias. 
 
 Dentre estes edif íc ios,  destaca-se o 
edif íc io Montreal.  Concluído em 1954 tornou-
se par te das comemorações do IV Centenário da 
Cidade de São Paulo.  Seus 22 andares revestidos 

de br ises-solei l  dispostos horizontalmente 
formam uma super f ície texturada que,  somada 
à perspectiva de suas cur vas,  consolidam a 
modernidade na paisagem na qual  se insere.  O 
prédio se local iza na esquina da avenida Cásper 
Líbero com a avenida Ipiranga e segue à r isca 
os parâmetros de modernização induzidos pelo 
Plano de Avenidas. 

 Na década de 1950 a modernidade parecia 
ser  a ordem do dia.  Slogans como “50 anos em 
5” de Juscel ino Kubitschek simbolizavam o ideal 
progressista dos novos tempos.  Juscel ino,  por 
sua vez,  inaugurar ia em 21 de Abri l  de 1960 a 
nova capital  do país  como meta síntese de seu 
Plano de Metas.  Consolidando o processo de 
modernização,  Oscar Niemeyer e Lucio Costa 
são escalados para dar forma à Brasí l ia .  O Plano 
pi loto e os pr incipais  edif íc ios públicos da 
cidade f icam a cargo dos dois  arquitetos. 

(*) Edifício comercial Califórnia, na rua Barão de Itapetininga; edifício comercial Triângulo, na rua Direita; edifício residencial de 
uso misto Eiffel, na praça da República; e o complexo Copan, na avenida Ipiranga.

LEGENDA PÁGINA 305: Edifício 2 - Ed. Montreal.
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 O Distrito Federal atraí mais de 30 mil 
migrantes por ano e, em 10 anos de existência, 
contava com quase meio milhão de habitantes. 
A arquitetura modernista é consagrada na 
Esplanada dos Ministérios e nas superquadras. 
Consistentemente marcada pelos ares utópicos dos 
anos 1950, a controversa Brasília e seus edifícios 
modernos associados à prosperidade econômica 
e cultural, promoveriam ainda mais a vanguarda 
arquitetônica que conquistou os investidores 
imobiliários pela economia e funcionalidade dos 
espaços construídos. 
 
O BOOM IMOBILIÁRIO DA DÉCADA DE 1950 

 Os crescentes investimentos no setor 
industrial promoveram um aumento demográfico e 
um desenvolvimento econômico que estimularam 
um período de grande crescimento imobiliário. 
Por volta de 1950 a verticalização toma conta do 

cenário urbano da cidade de São Paulo. Bairros 
como Higienópolis, Perdizes, Santa Cecília, Bela 
Vista e Jardins passavam por um intenso processo 
de verticalização para fins residenciais. 

 Este período de grande velocidade de 
construção na cidade, que atingiu seu ápice 
entre as décadas de 1950 e 1960, coincidiu com 
a consolidação da indústria da construção civil 
no país que, por sua vez, deu suporte à esta 
expansão. Ao mesmo tempo, esta época coincide 
com a estruturação do exercício profissional dos 
arquitetos, que difundiram amplamente o desenho 
moderno neste período de verticalização.  

 As novas técnicas construtivas da arquitetura 
moderna, por sua vez, davam suporte aos debates 
sobre a habitação em uma sociedade de massas. 
Incentivados pelo Poder Público, que visava a 
diminuição do déficit habitacional, os edifícios 

LEGENDA PÁGINA 307: Edifício 6.
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modernos representavam a possibilidade de 
inserção de um grande número de apartamentos 
em um espaço reduzido. Ao mesmo tempo, o espaço 
mínimo e multifuncional proposto nos novos 
programas da arquitetura moderna, ofereciam 
para o mercado imobiliário novos cenários de 
rentabilidade e economia. 

 O modernismo tem uma ampla aceitação 
no setor imobiliário, principalmente diante da 
reestruturação de suas atividades. Até meados 
de 1940, a produção de moradias era baseada no 
sistema rentista. Contudo, em 1942, o presidente 
Getúlio Vargas decreta a Lei do Inquilinato que 
inibe o investimento privado na construção de 
edifícios de aluguel. Os lucros da indústria, do 
comercio e da exportação agrícola migram, deste 
modo, para o mercado de compra e venda de 
imóveis. Acarretando uma forte inversão no perfil 
dos empreendimentos imobiliários na cidade. 

 A nova tendência do mercado imobiliário 
se torna a extraordinária demanda da crescente 
classe média por moradias para comprar e habitar 
imediatamente. Assim, o setor imobiliário se 
organiza em novos moldes empresariais e recebe 
investimentos de empresas, bancos, institutos de 
previdência e fundos, consolidando um novo ramo 
de atividade: a incorporação. Os incorporadores 
passam a promover a construção de edifícios por 
toda a cidade. 

 Segundo Nadia Somekh (SOMEkH, 1997) , 
entre 1940 e 1957 observa-se a ocupação total 
do solo na área central da cidade. Edifícios altos 
são construídos em contraste com os sobrados e 
palacetes pré-existentes. Com total aproveitamento 
dos lotes, promove-se um adensamento da região 
que visa suprir a demanda por habitações. Neste 
período a proximidade do centro e das estações 
de trem aparece extremamente valorizada 

SOMEKH, Nádia. A cidade vertical e o urbanismo modernizador: São Paulo 1920 - 1939. São Paulo: Studio Nobel/EDUSP/FAPESP, 1997.

LEGENDA PÁGINA 309: Edifício 1.
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nas avaliações imobiliárias. A infraestrutura e 
a mobilidade da região central são vantagens 
consideráveis quando comparadas às de outras 
áreas da cidade. Ao mesmo tempo, diante da 
crescente saturação dos terrenos livres na região 
central, os empreendedores começam a buscar 
possibilidades de investir em novos espaços. 

 Em 1952, a Lei Municipal n° 4313/1952 
promulgada pelo Prefeito Arruda Pereira permite a 
construção de escolas, hospitais, teatros e cinemas 
na Avenida Paulista. Esta medida abriria os caminhos 
para a futura verticalização que despontaria entre as 
palacianas residências da avenida alguns anos mais 
tarde. Neste mesmo momento, o centro comercial 
de São Paulo inicia o seu lento deslocamento em 
direção à novas áreas. Nos anos seguintes, novas 
medidas tomadas pelo Poder Público impactariam 
ainda mais a região da Luz, fadando-a a um acelerado 
processo de depreciação. 

O ACELERADO PROCESSO DE DECADÊNCIA DA LUZ 

 Com a Revolução Tenentista de 1924 e a 
Revolução Constitucionalista de 1932 a região central 
da cidade começa a se ressentir da troca de público 
na sua população residente. Indicando aspectos de 
degradação, na década de 1930 surgem os primeiros 
prostíbulos da região. A zona de baixo meretrício 
permaneceu nas adjacências da Rua Aurora até 
meados de 1940, quando o prefeito Prestes Maia 
erradicou a prostituição de rua e relocou as casas de 
mulheres para a região do Bom Retiro. Confinados 
oficialmente à extensão da rua Itamboca e Airmorés 
e suas extensões, os prostíbulos abrigavam mulheres 
devidamente registradas. 

 Contudo, em 1953 o governador Adhemar 
de Barros eliminou o velho modelo de zonas 
de confinamento para a prostituição. Com o 
fechamento das zonas de meretrício do Bom Retiro, 
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a prostituição dissipou-se pelas regiões vizinhas de 
maneira difusa. A mudança da zona de prostituição 
para a Luz, consolidou as tendências que a região 
vinha apresentando nesta direção. 

 Ao mesmo tempo consequência e causa da 
degradação f ís ica e social  da região,  a prostituição 
intensif ica o processo de decadência da Luz. 
Estabelecimentos de baixo nível  se mult ipl icam 
pelo bairro e durante a noite a frequência 
torna-se perigosa e violenta.  Rapidamente as 
adjacências das estações absor veram a mesma 
comunhão de propósitos e o mesmo público que 
caracter izavam as ruas do Bom Retiro.  Desde 
então,  a  região estigmatiza seu drama social 
na denominação “Boca do Lixo” que se propaga 
rapidamente como caracter ização da mesma. 

  Em 1957, a região seria impactada 
novamente por medidas públicas que alteraram a 

dinâmica de usos do local. Diante do expressivo 
déficit habitacional, da precariedade do sistema 
de transportes e da limitação de recursos, a classe 
média passou a adquirir imóveis de pequenas 
dimensões no centro da cidade. Inspirados 
na tipologia dos hotéis norte-americanos, as 
kitchenettes se tornaram um rentável nicho do 
mercado imobiliário. Ao mesmo tempo, esta forma 
de habitação viabilizava o acesso à moradias mais 
acessíveis na região central. 

 Contudo, a Lei Municipal n° 5261/1957, 
aprovada em julho de 1957 altera a definição de 
gabaritos e limita a densidade demográfica dos 
imóveis da região central. Os novos Coeficientes 
de Aproveitamento (CA) passaram a ser calculados 
pela área do terreno, e não mais pela largura das 
ruas. Deste modo, o potencial construtivo ficou 
limitado a seis vezes a área do terreno para uso 
comercial e quatro para uso residencial. No que 

CAPÍTULO 10: MODERNOS



300 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

tange a densidade demográfica, a área mínima de 
lote por habitante deveria corresponder à 35m² e a 
densidade residencial líquida ficava estabelecida a 
600 habitantes por hectare.

 Os empreendimentos imobiliários no Centro 
foram fortemente impactados pela legislação 
vigente. A lei afetou a produção do mercado 
habitacional para grupos de menor poder aquisitivo, 
uma vez que o modelo de kitchenettes ficou 
inviabilizado mediante a sua aprovação. O mercado 
voltou-se para a construção de edifícios de um a 
três dormitórios destinados à população de maior 
poder aquisitivo. Dada a restrição no tamanho 
dos lotes da região central, a legislação também 
impulsionou a transição dos empreendimentos 
imobiliários para outras regiões. 

 A verticalização se deslocou para o vetor 
sudoeste da cidade, acompanhada dos investimentos 

públicos, do comercio e do setor terciário. Em 
1962, o prefeito Prestes Maia sancionou a lei que 
liberava a avenida Paulista para a construção de 
escritórios e edifícios públicos. A partir desta data, 
a configuração residencial da avenida Paulista seria 
transformada pela vertiginosa ação do mercado 
imobiliário. Em busca de terrenos maiores e mais 
valorizados, a produção de edifícios de escritórios 
abandona a saturação do espaço físico do centro 
para encontrar seu novo lar na avenida Paulista. Os 
primeiros espigões da região despontam indicando 
o deslocamento do centro comercial e empresarial 
do município, e o consequente término do ciclo de 
investimentos imobiliários na região central. 

 O surgimento de novas centralidades e 
o deslocamento das atividades comerciais e de 
serviço carregaram consigo os investimentos de 
capital público e privado. Enquanto as elites e a 
classe média se deslocam para estes vetores, a 
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região da Luz atrai cada vez mais camadas populares. 
A região se configura cada vez mais como um 
lugar de passagem devido às conexões ferroviárias 
existentes. Em 1961, o terminal intermunicipal de 
ônibus é instalado junto às estações de trem e 
acentuam ainda mais o caráter transitório da área.
 
 Perdendo progressivamente o caráter de 
zona de moradia, a região começa a dar indícios 
da diminuição do número de moradores de classe 
média. Diante de um processo de desvalorização, 
começam a surgir edifícios abandonados e os 
antigos casarões que presenciaram os tempos 
áureos do café e o entusiasmo da crescente 
industrialização se transformam progressivamente 
em cortiços e pensões. 

 O intenso fluxo das massas trazidas pela 
Estação Rodoviária instalam-se em hotéis e 
pensões baratas para usufruir da mobilidade da 

região central. Os transeuntes do bairro geram 
um movimento confuso e intenso em busca dos 
trens de subúrbio e alteram paulatinamente as 
atividades locais. O comércio informal se prolifera 
para atender a população só de passagem e de 
baixo poder aquisitivo. 

 Contudo, ainda que o comércio fosse 
caótico durante os dias e que as calçadas 
estivessem sempre tomadas por pedestres, 
durante a noite a situação mudava na região da 
Luz. Plena em imóveis ociosos e deteriorados, 
as ruas de comercio ficavam desertas ao cair do 
dia. O anel de irradiação e as grandes avenidas 
que priorizavam o transporte rodoviário criavam 
uma área isolada em que o traçado perimetral 
estava marcado por grandes vias. Os maciços 
investimentos no sistema viário, também 
contribuíram para a decadência de fluxos durante 
o período noturno.  



302 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 A partir dos anos 1960 a Luz se consolida 
como uma área decadente e perigosa. O aumento 
da criminalidade, do meretrício e da desvalorização 
transformam a região em um local de insegurança 
social. O valor imobiliário da região atinge níveis 
extremamente baixos. A desaceleração do mercado, 
a falta de investimentos públicos e de políticas 
sociais acentuam ainda mais a degradação. A 
descaracterização da área carrega inúmeros 
reflexos físicos, como a sujeira e a poluição. Por sua 
vez, o patrimônio histórico arquitetônico também 
apresenta baixíssimos níveis de conservação. 

JANIO QUADROS, JOÃO GOULART E O GOLPE MILITAR 

 Os anos 1960 já desenhavam os contornos 
da crise econômica e política que levaria ao fim 
da democracia em 1964. Nas décadas anteriores 
a manutenção do sistema de latifúndio no campo 
associado à industrialização das metrópoles traz 

um novo cenário em termos demográficos. O 
êxodo rural se intensifica e na década de 1960 
pela primeira vez o Brasil inverte a relação campo-
cidade, passando a ter mais habitantes no meio 
urbano do que no rural. 

 Com o inchaço das cidades, as condições de 
vida da população sofrem uma significativa perda 
de qualidade. A intensificação da degradação 
social fomenta movimentos de esquerda em prol 
das classes trabalhadoras. é neste contexto que 
Jânio Quadros (1961 – 1961) vence as eleições 
de 3 de outubro de 1960. No mesmo pleito, João 
Goulart,  do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 
é separadamente eleito vice-presidente. Em 
1961 o presidente é o primeiro a tomar posse 
na nova capital do país, Brasília. Em sua gestão, 
Jânio Quadros aproxima-se do bloco socialista e 
condecora Ernesto Che Guevara com a mais alta 
comenda brasileira. 
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 Diante das coalizões de esquerda que 
ascendiam pelas potências ocidentais do 
globo, as elites começam a se preocupar com 
uma possível esquerdização do Brasil.  Acusado 
de estar tramando um golpe de Estado, Jânio 
Quadros renuncia oito meses após sua posse em 
Brasíl ia.  Com a sua renúncia,  o vice -presidente 
João Goulart torna-se o primeiro presidente 
trabalhista,  assumindo a presidência do Brasil  em 
1961, e permanecendo no cargo até 1964. 

 João Goulart estabelece acordos de 
comércio com a União Soviética e defende a 
participação de Cuba no sistema interamericano. 
Ao mesmo tempo, reduz a participação de capital 
estrangeiro em setores estratégicos da economia 
nacional.  Tais posicionamentos desagradam os 
setores mais conservadores do empresariado 
brasileiro.  O iminente perigo do comunismo 
fomenta uma ofensiva por parte da classe política 

de direita.  Em um trabalho de persuasão das 
classes médias e de diferentes camadas sociais, 
são difundidos valores norte -americanos por 
todas as mídias do país. 

 Em Março de 1964 a Marcha da Família 
com Deus pela Liberdade reúne mais de 500 mil 
pessoas na cidade de São Paulo e demonstra o 
apoio da sociedade civil às crescentes medidas 
anti-esquerdistas. No dia 01 de Abril deste mesmo 
ano, um Golpe Militar apoiado pelos Estados 
Unidos da América derruba o presidente João 
Goulart e instaura a ditadura militar no país. 
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OS GOVERNOS MILITARES 

 Após 1964, com o golpe militar de 01 de 
Abril,  o Estado passa a intervir de forma massiva 
na economia e nas políticas públicas.  Os governos 
militares promoveram uma política industrial 
protecionista,  estimulando uma sociedade de 
consumo e promovendo indústrias de pouco 
interesse social,  como a automobilística.  Trata-se 
de uma época em que a concentração de capital 
e de renda se torna extrema, e os benefícios do 
crescimento do país f luem para muito poucos. 
O binômio “Energia e Transporte” transformou 
os anos 70 em uma era de investimentos 
em infraestrutura, rodovias,  hidrelétricas, 
comunicações e serviços financeiros. 

 Contudo,  a  disponibi l idade de insumos e 
as pol ít icas sociais  neste período são uti l izadas 
pelo Estado brasi leiro como um instrumento 

de legit imação da ordem polít ica e social . 
Voltado para o fornecimento de mão- de - obra 
assalar iada à indústr ia ,  o investimento de 
recursos públicos estava notadamente focado 
em ser vir  à  interesses de grandes grupos 
capital istas específ icos.  Os investimentos em 
bens de capital  e  infraestrutura eram real izados 
considerando de forma relevante os efeitos 
dos mercados externos na economia nacional. 
O capital  internacional  no Brasi l  associa-se 
pr incipalmente à construção civi l ,  ao lat i fúndio 
subsidiado e à agroempresa. 

 Neste cenário,  diante dos amplos 
investimentos em infraestrutura e do fomento 
da cr iação de novos empregos,  o início da 
década é marcado por um grande otimismo 
econômico.  O crescimento do PIB e o aumento 
da expectativa de vida estimulam ainda mais o 
êxodo do campo para as cidades em um processo 



308

migratório em busca de opor tunidades e de 
uma melhor qual idade de vida.  Este processo se 
repl ica por todo Brasi l ,  mas pr incipalmente na 
cidade de São Paulo. 

A FAVELIZAÇÃO EM SÃO PAULO 

 Com o aumento populacional, São Paulo 
passa a se estruturar maneira segregada, seguindo 
a lógica capitalista industrial, com os estratos de 
maior renda se apropriando das áreas mais bem 
servidas de infraestrutura urbana, de concentração 
de equipamentos públicos e de empregos.  Os 
estratos de menor renda, por sua vez, dirigiam-se 
para as áreas periféricas, muitas vezes inadequadas 
do ponto de vista ambiental e desprovidas de 
estrutura, assim como de oferta de trabalho.

 é neste período de maior expansão urbana 
que os problemas da cidade mais se agravam. 

Como herança, o período industrial deixa um 
legado de degradação ambiental e baixa qualidade 
da ocupação espacial. Enquanto a organização 
social se molda às matrizes da produção em larga 
escala, a crescente classe média urbana emerge 
desassistida e desabrigada. A ocupação territorial 
desordenada passa a ameaçar recursos naturais e 
áreas de preservação, prolifera-se a degradação das 
condições humanas e a poluição. 

 Neste momento, intensifica-se drasticamente a 
implantação de favelas perto das fábricas e das grandes 
obras de estruturais. O mecanismo de segregação 
sócio-territorial da cidade segue produzindo e 
reproduzindo o processo de periferização. Com 
o crescimento demográfico, intensifica-se o 
espraiamento da mancha urbana, enquanto a 
concentração de empregos permanece reunida nas 
áreas centrais. O centro da cidade, por sua vez, apresenta 
taxas baixíssimas de crescimento populacional.
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 Desde a década de 1930, a ocupação territorial 
do  município de São Paulo já se estrutura na 
direção das periferias. Pelos trinta anos seguintes a 
área urbanizada da cidade se expande e a densidade 
populacional diminui. Novas áreas nas regiões mais 
afastadas passam a ser ocupadas. Muitas delas na 
porção sul do território, aonde a urbanização oficial 
era contida pela proteção ambiental, uma vez que 
estas novas áreas de ocupação ficam às margens de 
represas e reservatórios. 

 Contudo, o processo de favelização das 
periferias é relativamente recente na história da 
cidade. Enquanto em 1950 as favelas compunham 
a moradia de aproximadamente 2% da população 
total do município, a pesquisa feita em 1993 pela 
Fipe-Sehab (SEHAB, 1993) aponta que quase 40% 
dos habitantes de São Paulo moram em favelas. 
Este assombroso quadro começa a se delinear à 
partir dos anos 1970. O considerável segmento 

social de famílias de renda abaixo de três salários 
mínimos sofre com a escassez de oferta de terra e 
moradia no mercado formal. Consequentemente, 
os espaços urbanos produzidos revelam-se cada 
vez mais desiguais, diminuindo ou inviabilizando 
o direito à cidade de grande parte da população. 

 Os territórios se apresentam 
progressivamente excludentes, renunciando 
suas funções de coesão e regulação social. A 
degradação social e urbana se intensifica e se 
consolida o privilegio das atividades econômicas 
e imobiliárias em detrimento das necessidades 
dos grupos sociais de menor renda. Apesar de 
ser suficientemente dotada de infraestrutura, 
a região da Luz apresenta já na década de 1970 
um aproveitamento insuficiente. A enorme 
proporção de vazios urbanos contrasta com o 
déficit habitacional da cidade e com a localização 
periférica das moradias de baixa renda. 

PMSP/SEHAB/FIPE. Favelas, Domicílios e Moradores. Município de São Paulo, 1993 
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Mancha Urbana em 1930 Mancha Urbana em 1970

FONTE: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano - Emplasa
Mapa de Expansão da Área Urbanizada da Região Metropolitana de São Paulo, 2002/2003

Adaptação; I lustração própria
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VAZIOS URBANOS DA LUZ E A DEGRADAÇÃO  

 Os espaços residuais são gerados pelo 
permanente processo capitalista de construção 
e reconstrução da cidade. A paisagem da Luz 
carrega nos seus lotes vazios, nos seus imóveis 
ociosos e nos seus terrenos baldios a expressão da 
dialética inerente à forma urbana contemporânea 
de apropriação do espaço. Deparar-se com um 
vazio urbano e compreende-lo diante de sua 
ampla dimensão paradoxal, exige uma visão 
interdisciplinar que evidencie a simbologia 
deste fenômeno. A descontinuidade dos usos se 
relaciona com as oportunidades acenadas pelos 
investimentos públicos e privados atrelados aos 
aspectos funcionais, sociais e econômicos da 
apropriação dos espaços contemporâneos urbanos. 

 Na região da Luz, o grande estoque de 
imóveis e terrenos vazios são reflexo do êxodo 

paulatino dos setores terciário e residencial. Ao 
mesmo tempo em que as moradias paulistanas 
de classe média e alta dirigiam-se rumo ao vetor 
sudoeste, a transferência de grandes empresas 
para outras localidades também desestruturava 
a exclusividade da região central em termos de 
concentração das sedes empresariais. A avenida 
Paulista, e posterirormente a avenida Berrini e 
Faria Lima se tornariam grandes polos atrativos 
destas atividades. 

 Em meados dos anos 1970 a região da 
Luz já se configurava como território popular, 
tanto do ponto de vista residencial quanto 
de consumo. Ainda que as características das 
atividades comerciais da Luz apresentassem um 
processo de alteração de perfil desde 1930, os 
anos 1970 concluiriam a popularização do setor. 
Nesta década, os Shoppings Centers se consagram 
como a nova vertente do comércio varejista. A 
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difusão dos Shoppings pela cidade contribui para 
a desaceleração dos investimentos imobiliários na 
região central, e ainda, impulsiona a decadência 
do comércio de rua. O varejo da Luz é obrigado 
a se adaptar a um público de menor poder 
aquisitivo. A venda de aparelhos de autopeças, 
e eletroeletrônicos divide espaço com lojas de 
sapatos, roupas de baixo custo e camelôs. 

 O abandono das edificações da região da 
Luz é acompanhado pelo abandono dos espaços 
públicos. As ruas e praças da região se degradam 
diante do descaso do poder público. Sujeira e 
insegurança se espalham pelo centro. Fruto de um 
acelerado processo de urbanização acompanhado 
da falta de políticas eficientes de planejamento e 
de assistência social, a degradação e o abandono se 
impõe sobre a identidade da área. Esta realidade, 
por sua vez, é amplamente retratada pela imprensa 
e pela mídia. 

 A complexidade da região é s intetizada 
pelos seus aspectos negativos como a violência, 
a  sujeira e a insegurança.  Desde 1950 os cor t iços 
e a prostituição presentes na região trouxeram 
o apelido de “Boca do Lixo” para a área.  Alguns 
anos mais tarde a decadência e a problemática 
social  da região ser ia retratada nos f i lmes O 
Bandido da Luz Vermelha (1968) de Rogério 
Sgarzela,  e  no f i lme Meu Nome é Tonho (1969) 
de Ozualdo Candeias. 

 Ao mesmo tempo em que a generalização 
da realidade decadente da região da Luz 
ganhava fama entre as classes altas, o acesso das 
camadas populares ao centro era favorecido pela 
ampliação dos sistemas de transporte coletivo. 
Inauguradas entre 1974 e 1978 as linhas norte-
sul se cruzariam com as linhas leste-oeste que 
seriam inauguradas entre 1979 e 1988. A estação 
da Sé se tornaria, deste modo, o principal ponto 
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da rede de transporte do sistema metropolitano. 
O intenso trafego de pedestres que se deslocava 
entre terminais na região central acentuou a 
alteração do perfil dos usuários da Luz. 

 Diante do aumento do fluxo populacional, 
têm início uma leva de esforços públicos que 
visam a renovação física da área. Os calçadões 
e ruas exclusivas para pedestres da região 
central datam deste período. Contudo, as 
políticas urbanas de restrição ao acesso de 
automóveis também contribuiram para a perda 
de população residente na região e para o 
aumento da população flutuante reservada aos 
horários comerciais. Os calçadões foram em parte 
responsáveis por inibir as atividades comerciais 
e do setor terciário no centro, contribuindo 
para o processo de esvaziamento. A tentativa de 
imposição da supremacia do transporte coletivo 
em detrimento do individual foi paradoxalmente 

conferida ao centro em um momento em que as 
elites se confinavam progressivamente em seus 
automóveis, influenciadas por um longo período 
de políticas rodoviaristas das décadas anteriores. 

FIM DO GOVERNO MILITAR 

 Na década de 1980, a crise mundial impacta 
também o Brasil  e o país passa por um período 
de recessão, com crescimento da dívida externa 
e altas taxas de inflação. Em 1985 o regime 
militar chega a seu fim, com a redemocratização 
do país e uma nova Constituição, proposta em 
1988. Ainda que a nova Constituição tenha 
incorporando algumas variáveis urbanísticas e 
ambientais,  o início da Nova República consolida 
a retração e o desmantelamento das políticas 
sociais.  A crise do Estado do bem-estar social no 
Brasil  se instaura antes mesmo que ele pudesse 
ser de fato implantado.
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 Apesar de apresentarem alguns avanços 
na área política, como o crescimento da atividade 
partidária e sindical e o aumento da participação 
popular no processo eleitoral, as estratégias 
governamentais de política social pós-militar 
são marcadas por um vigoroso processo de 
desaparelhamento e fragmentação burocrática. 
A crescente descentralização administrativa 
faz com que o governo federal abdique de sua 
responsabilidade por programas sociais que vinham 
sendo centralizados por governos anteriores. 

 Deste modo, a condição política pós-moderna 
é marcada por um pluralismo de interesses que 
permeia todos os setores da sociedade e fragmenta 
o poder do Estado. Enquanto a política moderna se 
baseava na manutenção do poder Estatal, a pós-
modernidade visa à conquista de interesses de 
grupos pulverizados dentro de campos setoriais de 
dominação. Neste período, nenhum programa social 

de grande impacto é lançado e algumas das poucas 
ações inspiradas em um pseudo-welfare State que 
haviam surgido na era militar, são desativadas. 

 A retração de recursos gerada pela crise 
econômica corroborou com o pensamento 
tradicionalmente brasileiro de jamais haver 
considerado gastos com políticas sociais como 
um investimento lucrativo. Os empréstimos e 
consequentes dívidas ao FMI também reforçaram 
o drástico corte de orçamento baseados na 
mentalidade do Estado em privilegiar os interesses 
dos capitais financeiros internacionais que se apoiam 
no neoliberalismo e são avessos às políticas sociais.

 Além disso, a transição para a democracia 
dentro de uma estrutura legislativa e executiva 
consolidada em um período caracterizado pelo 
autoritarismo favoreceu o uso eleitoreiro das 
políticas sociais, bem como as suas privatizações. 
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Estabeleceu-se, deste modo, a dependência dos 
objetivos sociais de redistribuição vinculadas 
às necessidades dos processos de acumulação. 
Os recursos sociais se articulam com as políticas 
econômicas, se subordinando à elas. Importantes 
áreas dos setores de habitação, educação e 
saúde são privatizadas e adquirem a função de 
potencializar a economia. 

  Em oposição aos modelos de sucesso 
Europeus, o sistema de proteção social no Brasil 
não teve pretensões de funcionar como mecanismo 
verdadeiramente redistributivo do produto da 
economia. Em primeiro lugar, os atores do cenário 
político não eram os canais reivindicatórios de 
igualdade, expressando meramente os interesses 
de grupos sociais específicos. Em segundo lugar, a 
elevada segmentação da sociedade brasileira resultou 
de um modelo de desenvolvimento concentrador, 
aonde vigora a concepção de que a concentração de 

renda e poder no núcleo capitalista da economia são 
um pré-requisito para o crescimento. 

 Contudo, como consequência da 
concentração de renda extrema, observam-se os 
altos custos sociais. O Estado promove, então, 
políticas sociais de natureza assistencialista na 
busca de compensar a concentração de renda 
e garantir a estabilidade política necessária ao 
crescimento econômico. São implementadas 
políticas sem cunho preventivo, incapazes de 
fomentar uma maior eficiência econômico-
produtiva e de gerar novas e maiores riquezas 
através do caráter social igualitário. 

 No caso da cidade de São Paulo, os anos 80 são 
marcados pela implantação de grandes conjuntos 
habitacionais assistencialistas nas áreas periféricas 
do município, com incentivos governamentais e 
de órgãos específicos como BNH, CDHU e COHAB. 
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Enquanto o processo de desconcentração industrial 
associado ao crescimento do setor terciário se 
consolida, as políticas urbanas e habitacionais 
implantadas se mostram absolutamente ineficientes 
em coibir a proliferação de favelas e ocupações 
irregulares no território urbano. Estas políticas não 
são capazes de reverter a lógica que rege a crescente 
degradação das condições de vida e aparecem 
apenas como um paliativo contra os efeitos de um 
longo período de consolidação da ordem capitalista 
na orientação da organização social. 

 A Lei 7805/82 por exemplo, que estabelece 
o plano de zoneamento do município de São 
Paulo, não foi capaz de alterar as ocupações 
irregulares em curso. Mesmo mediante a sua 
elaboração e vigor, continuaram sendo realizados 
parcelamentos nas periferias. A ineficácia dos 
instrumentos de planejamento e gestão urbana 
aceleram o processo de segregação espacial 

dos segmentos mais pobres da população na 
medida em que induzem a supervalorização de 
imóveis em determinadas regiões e limitam, por 
omissão ou inadequação, um grande contingente 
populacional ao acesso irregular de habitações. 
Pode-se ressaltar, além da falta de políticas 
públicas focadas na sustentabilidade social, a falta 
de políticas realmente eficientes. 

 A Constituição da República de 1988, por sua 
vez, garante ao cidadão pelo seu artigo 6º o direito 
à moradia digna, definida como “aquela que dispõe 
de instalações sanitárias adequadas que garantam 
as condições de habitabilidade, e que seja atendida 
por serviços públicos essenciais, entre eles: água, 
esgoto, energia elétrica, iluminação pública, 
coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo, 
com acesso aos equipamentos sociais básicos.” 
(*) Contudo, enquanto a organização urbana se 
molda à transição do capitalismo industrial ao 
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capitalismo financeiro e a produção territorial 
segue as leis do modelo de concentração 
econômica, a posse da terra se subordina cada 
vez mais aos interesses especulativos. 

 Acompanhando esta tendência, a 
decadência da área central se acentua ainda 
mais. Na região da Luz, verifica-se além da 
degradação física da paisagem, a intensificação 
da crise social, agravada por um novo fenômeno 
que potencializa a deterioração do local: o 
tráfico e consumo de drogas. A partir de 1980 
a região passa a atrair dependentes químicos. 
No principio, crescia o numero de viciados em 
álcool. Com o tempo, chegou à região a maconha 
e a cocaína. Progressivamente a região consolida 
o estigma dos dependentes químicos que, 
em busca da privacidade proporcionada pelo 
abandono da região, a procuram para o consumo 
de entorpecentes. 

 Além do esvaziamento causado pelo 
declínio das atividades comerciais e residenciais 
na região, em 1982, a Prefeitura de São Paulo 
transferiu o principal terminal rodoviário da 
capital, para o Terminal Tiete. A desativação do 
terminal rodoviário que havia sido inaugurado na 
Praça Júlio Prestes em 1961 provocou uma drástica 
queda na frequência do local. Como a Luz já havia 
se tornado uma região de passagem, a diminuição 
do fluxo de pessoas ocasionou uma notável 
intensificação da degradação social e urbana, 
com o aumento da mendicância, a dissipação da 
violência e do consumo de drogas pela área. 

 Os poucos hotéis, bares, e pontos 
comerciais que viviam do movimento intenso 
gerado pelo terminal fechariam de vez as suas 
portas. Marginalizada, a Luz fica relegada ao 
abandono e partir de 1990 o crack paulatinamente 
domina seu espaço. As ruas vazias se preenchem 
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cada vez mais de dependentes químicos e, 
coroando a má reputação da região, surge o termo 
Cracolândia para designar a Luz. Sua identidade 
urbana materializa definitivamente o estigma de 
um território marcado pela promiscuidade, pela 
criminalidade, pela prostituição e pela ilegalidade. 

A REGIÃO DA LUZ E O CENÁRIO ATUAL 

 Nos anos 1990, a necessidade de contenção 
da dívida externa e da inflação se torna inadiável. 
Surge o Plano Real e o Estado descentraliza parte de 
suas atividades com privatizações e concessões à 
empresas privadas. Com a ampliação da velocidade 
dos chamados processos de globalização, a 
produção do espaço urbano se consolida sob o 
comandado determinante das forças de mercado e 
dos agentes de produção imobiliária. A configuração 
espacial que presenciamos atualmente, marcada 
pela exclusão e pela segregação social,  segue 

a lógica da organização urbana voltada para a 
acumulação do capital.  

 Assim, a configuração atual da distribuição 
da população em São Paulo se torna um grande 
desafio para a cidade. A raiz dos complexos 
desafios estruturais que a capital apresenta 
hoje está intrinsecamente l igada à acelerada 
expansão de sua mancha urbana de 1950 à 1990. 
Ainda hoje, São Paulo se ressente com os vários 
problemas l igados ao modo como a ocupação 
urbana ocorreu ao longo destas décadas. 

 Apesar da taxa de crescimento populacional 
do município se apresentar um pouco abaixo do 
que as taxas da região metropolitana na qual 
está inserido, São Paulo se configura hoje como 
o município de maior crescimento absoluto 
de população do país.  Deste modo, um dos 
principais objetivos do desenvolvimento urbano 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 



319

sustentável é deter a expansão da mancha 
urbana. Para isto, se faz necessária a indução da 
ocupação de áreas que contam com uma ampla 
infraestrutura urbana, como a região da Luz. 

 A Luz apresenta hoje uma relação de 
aproximadamente 15 empregos por habitante. 
As regiões periféricas,  por sua vez, chegam a 
apresentar uma relação até cem vezes menor. 
“O local onde a cidade nasceu é hoje um ninho 
esvaziado a área central concentra apenas 3% 
da população paulistana. Enquanto isso, áreas 
periféricas e carentes de infraestrutura são 
densamente habitadas – juntos, noroeste, extremo 
sul e extremo leste abrigam 56% dos moradores 
de São Paulo. ( . . . )  é a maior concentração das 
classes D e E do município.”  (DATAFOLHA, 2009)

 Esta configuração espacial gera um forte 
acréscimo de demanda por viagens pendulares e 

uma consequente insuficiência dos sistemas de 
transporte público para atender esta demanda. O 
movimento pendular periferia-centro e centro-
periferia é extremamente prejudicial  para as 
cidades nos seus vários aspectos.  Dentre eles, 
pode -se destacar o aspecto do desempenho 
do sistema de transportes e a perda de tempo 
de grande parte da população, tempo este que 
poderia ser util izado para outros fins,  como a 
qualif icação profissional e o lazer.

 Sendo assim, uma tônica do urbanismo 
atual é o paradigma da cidade compacta, que 
prevê o retorno da população residente para 
as áreas centrais da cidade. Pretende -se com 
isto abrigar a população de uma forma mais 
equilibrada no território,  promovendo menos 
deslocamentos e uma maior eficiência do ponto 
de vista energético. “O conceito de cidade 
compacta e policêntrica é o de uma cidade densa 

DATAFOLHA: DNA PAULISTANO: A Mais Abrangente Pesquisa de Opinião sobre a Relação dos Paulistanos com a Sua Cidade. São 
Paulo: Publifolha, 2009
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e socialmente diversificada com alta qualidade 
urbana e ambiental,  que se organiza em torno de 
rede de transportes de alta e média capacidade, 
onde convivem diferentes atividades econômicas 
e serviços diversificados com habitações para 
diferentes classes de renda e per fi l  familiar.” 
(SMDU, 2012)

 Neste contexto, a cidade compacta não 
se trata necessariamente de uma cidade mais 
construída, mas sim, uma cidade que tenha como 
peça chave os usos diferentes ou o uso misto. A 
descentralização aparece como uma forma pela 
qual a cidade poderá se desenvolver e se ajustar 
em seu futuro próximo. A ascensão de novas 
centralidades, dotadas de empregos, deve se 
articular com a qualificação e adaptação ao uso 
residencial das áreas centrais, que já possuem altos 
níveis empregatícios e de infra-estrutura urbana.
 

 Apesar do grande potencial que a região 
da Luz apresenta para se tornar uma peça chave 
do adensamento populacional, ela é marcada por 
problemas sociais gravíssimos. Além dos moradores 
de rua, do grande conjunto de habitações e 
de assentamentos precários que necessitam 
urgentemente de qualificação, a expressão máxima 
de sua degradação se concretiza com a massiva 
presença de dependentes químicos. Esta situação 
social retrata uma problemática ampla, com uma 
premência ainda maior do que as questões urbanas, 
que exigiria uma abordagem prioritária. 

 Ao mesmo tempo, se faz necessário dotar 
a região de instrumentos de urbanização e do 
desenho urbano que a cidade negligenciou nos 
últimos anos com uma urbanização característica 
de uma metrópole viária. A defesa do desenho 
urbano para o cidadão traz em sua natureza 
a promoção da cidadania e cria condições de 
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apropriação da cidade pelo indivíduo. Uma vez 
que o espaço passasse a ser entendido como 
posse das pessoas que ali habitam ou trabalham, 
a área poderia cumprir melhor a sua função social, 
atendendo à sociedade e transformando a região 
em um local mais seguro.

 Para tanto, se faz necessário dotar a região 
central de equipamentos adequados de lazer e 
áreas verdes providas de acessibilidade. Com a 
inserção de parques de vizinhança, por exemplo, 
seria possível que a região recuperasse alguns de 
seus aspectos de abandono. Embora o zoneamento 
na região permita a construção de edifícios, foram 
poucas as novas edificações encontradas nos 
últimos 10 anos. A qualificação ambiental da Luz 
seria um dos fatores capaz de reverter este cenário. 

 Ainda dentro do quesito ambiental, a 
inserção de áreas verdes e o consequente aumento 

de superfícies permeáveis na região também 
colaborariam com a drenagem urbana com o 
manejo de águas pluviais no local. O aumento dos 
níveis de impermeabilização solo também é uma 
consequência direta do espraiamento da mancha 
urbana e, atualmente, a questão da drenagem 
se apresenta como um desafio a ser vencido na 
metrópole. Além disso, a região central como 
um todo e, especificamente a área de estudo, 
é afetada pelo fenômeno das ilhas de calor. 
Ambientalmente, seria de grande relevância dotar 
a região de coberturas vegetais que colaborem 
com a melhoria das condições climáticas locais. 

 Além de sua relevância histórica, a região da 
Luz se apresenta como uma importante peça para 
a melhoria das condições de vida da cidade como 
um todo. Para reverter o cenário de esvaziamento 
do centro e promover as potencialidades da 
região, o Poder Público tem lançado uma série 
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de iniciat ivas.  Em 1997,  foi  a  editada a Lei  da 
Operação Urbana Centro.  Entretanto,  somente 
a par t ir  de 2001 ocorreram investimentos 
públicos s istemáticos para a revital ização e 
recuperação da área central  da cidade.  Neste 
contexto,  podem ser destacadas as pol ít icas 
destinadas ao cumprimento da função social 
da cidade que estão associados à disposit ivos 
legais,  como: a edição do Estatuto da Cidade, 
Lei  Federal  nº  10.257 (2001) ;  as  pol ít icas de 
Planejamento Urbano,  com a edição do Plano 
Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 
Lei  nº13.430 (2002) ;  as  pol ít icas or ientadas ao 
Uso e Ocupação do Solo e dos Planos Regionais, 
com a Lei  nº  13.885 (2004) ;  e  os modelos de 
inter venção baseados Concessão Urbaníst ica, 
Lei  nº14.917 (2009) . 

 Atualmente,  existe ainda na região a 
ação Centro Legal,  que se configura por uma 

atuação integrada entre o Governo do Estado, 
a  Prefeitura,  o Ministér io Público,  o Poder 
Judiciár io,  a  Pol ícia Mil itar  e a Guarda Civi l .  O 
foco principal  da ação é tratar  a  questão do 
dependentes químicos,  mas ela também se 
encarrega de cuidar dos moradores de rua e 
da segurança na área central.  São promovidos 
encaminhamentos visando melhorias do ponto 
de vista da assistência social  e  da saúde.  Após 
determinados prazos de permanência,  ocorre 
a poster ior  reinserção dos indivíduos nos 
estudos ou no mercado de trabalho.  Pela atual 
configuração e gravidade dos problemas sociais 
na região central  f ica evidente que programas 
com este cunho precisam ser intensif icados. 

 A região conta também com uma área 
definida como ZEIS 3, Zona Especial de Interesse 
Social, onde pelo Plano Diretor devem ser 
instaladas habitações de interesse social em 40% 
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da área construída, 40% da área em habitações 
de mercado popular e 20% podem ser destinados 
a outros usos. A ZEIS nasceu com objetivos 
importantes de regulação social.  Não somente 
ela deve proporcionar a habitação digna, mas 
também, espaços públicos de qualidade, serviços 
sociais,  equipamentos sociais de educação e 
saúde, espaço de formação, escolas de arte, 
escolas de dança, bibliotecas e instrumentos de 
inserção e de capacitação. As ZEIS devem garantir 
e promover a inserção da população de mais 
baixa renda no tecido urbano privilegiado da 
cidade. Se trata de mais um instrumento util izado 
para tentar reverter o quadro de abandono desta 
porção territorial  tão rica em equipamentos, 
infra-estrutura, empregos e história. 
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ANÁLISE TRIDIMENSIONAL DO TERRITÓRIO ATUAL
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CAPÍTULO 12: CONCLUSÃO

CONCLUSÃO 

 A expressão visual é a forma mais antiga 
de comunicação.  O sistema de comunicação 
visual evoluiu a partir de simples desenhos 
encontrados em cavernas até as complexas formas 
contemporâneas. Não perdeu, contudo, neste 
processo evolutivo, sua característica fundamental 
que é a expressão silenciosa de um determinado 
significado.  A linguagem arquitetônica, por sua vez, 
geradora de imagens, possibilita um importante 
processo social em diversos níveis, onde se faz 
possível perceber, contemplar, observar, descobrir, 
reconhecer, examinar, ler e compreender através 
da legibilidade imediata, os sentidos e significados 
escondidos na cidade que se revelam à um olhar 
mais acurado.

 Segundo Argan, “é evidente que se nove 
décimos da nossa existência transcorrerem na 

cidade, a cidade é a fonte de nove décimos das 
imagens sedimentadas em diversos níveis da 
nossa memória.” (ARGAN, 1993) Em seu texto “O 
Espaço Visual da Cidade” o autor expõe como a 
construção e preservação de marcos urbanos se 
consolidam como uma herança ao futuro, criando 
imagens que conviverão com gerações e serão 
absorvidas em diversos processos sociais. As 
relações contemporâneas com estes monumentos, 
por sua vez, estão ligadas às relações visuais 
evidenciando os laços entre a arquitetura e 
imagem. A iconografia, no contexto das cidades, 
é compreendida como fonte das ligações entre 
espaços ou marcos urbanos, sendo considerada 
ícone da sociedade e da memória de uma 
determinada época. 

 Os marcos urbanos são estudados por Kevin 
Lynch (LYNCH,1999) que descreve a imagem da 
cidade como seus habitantes a percebem, destacando 

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1993.
LyNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1999.
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Foto pessoal.
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sua “legibilidade aparente”. O autor afirma que, para 
orientação, as pessoas se adaptam ao seu entorno, 
buscando elementos urbanos possíveis de serem 
identificados como conhecidos. Lynch propõe, então, 
cinco elementos que orientam o transeunte quando 
o mesmo se desloca por uma cidade. Estes elementos 
são: as vias, os limites, os bairros, os pontos nodais e 
os marcos.  Os marcos arquitetônicos de uma cidade, 
reforçam sua identidade à medida que se destacam 
por sua individualidade.  

 O passado, por sua vez, é uma das dimensões 
mais importantes da singularidade. A busca 
da compreensão da história da cidade, se trata 
fundamentalmente como uma busca de identidade, 
uma vez que o patrimônio arquitetônico se constitui 
“em uma evidência material, a partir do espaço 
construído pelo homem, que dá suporte a todas 
as suas atividades e a sua existência” (SCHNEIDER, 
2005)  Através dele, se faz possível ver nas entrelinhas 

da cidade a constituição dos diferentes agentes 
sócio-culturais que, obedecendo à uma lógica 
hierarquizada, se materializam na conformação 
do espaço urbano.

 No caso da região da Luz, a partir de 1872, o 
bairro se torna foco de grandes mudanças urbanas 
e sociais. Um forte crescimento demográfico e 
territorial é gerado pela expansão da cultura 
cafeeira; pela transição do trabalho escravo para 
o assalariado; pela multiplicação das vias férreas; 
pelo incremento da imigração europeia; pelo 
afluxo de capitais estrangeiros (sobretudo anglo-
saxônicos e norte-americanos); e pelo êxodo da 
elite rural rumo à cidade. 

 Assistimos ao início das políticas urbanas, 
ainda focadas em ações pontuais pelo território, 
mediante uma profusão de obras higienistas e de 
cunho sanitário orquestradas pela administração 

SCHNEIDER, Luiz Carlos. Rio Prado: evolução urbana e patrimônio arquitetônico-urbanístico. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2005. p. 24
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pública, assim como à modernização da 
infraestrutura das cidades. Ao mesmo tempo, 
temos a substituição das construções em taipa 
pelas de alvenaria, o advento e implementação das 
redes de gás, bondes, luz elétrica e a modernização 
generalizada das estruturas coloniais. 

 Os imigrantes, principalmente os italianos, 
deixam sua marca na cidade de São Paulo e na 
região da Luz. O bairro adquire nova forma, exibindo 
edificações de estilo eclético que representam em 
sua essência os reflexos de uma sociedade que se 
espelha em modelos oriundos do velho mundo. Cada 
um destes agentes sociais imprime na paisagem 
especificidades que são transmitidas para gerações 
futuras diante da legibilidade dos marcos da cidade.

 A identidade urbana se transforma e os 
sobrados ornamentados com elementos neoclássicos, 
misturam o gosto gótico com romântico, francês com 

alemão, italiano com português. Os porões altos 
com sacadas trabalhadas em ferro batido dividem 
espaço com oficinas, casas térreas e galpões. 
Estas construções contam a história da vida dos 
fazendeiros, cafeicultores, artesãos, comerciantes, 
profissionais liberais e imigrantes no primeiro 
bairro reticulado da cidade.

 Em meados do século xIx já se difundiam 
pelas cidades do Brasil os ideais de civilidade e a 
busca da modernidade urbana. O incremento da 
vida cultural propiciava um contato ainda mais 
amplo da elite paulista com os hábitos europeus. 
Este movimento era intensificado pelo crescente 
circulação de livros, revistas especializadas e pelo 
convívio dos colonos com intelectuais, cientistas e 
viajantes da antiga Europa. 

 Simultaneamente, os rumos tomados 
pelo capitalismo consolidaram o poder burguês, 
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que passou a demandar uma nova realidade de 
qualificação do ambiente urbano. O desejo de 
alcançar reconhecimento social e prestígio, almejados 
pelos proprietários do chamado ouro verde, não se 
limitava mais à grandiosidade ostentada pelos seus 
suntuosos casarões. à medida que a riqueza gerada 
pelo café se expandia, aumentava a busca por signos 
que a traduzissem. 

 Surgem os primeiros edifícios habitacionais 
verticais da cidade, de até cinco andares. Os 
palacetes de inspiração francesa e a região da 
Luz se espelham nos modelos urbanísticos e 
arquitetônicos da cidade Luz. Edificações e reformas 
urbanas haussmannianas se difundem pelo centro. A 
predominância do modelo europeu de construção, 
em termos de estilo e gabarito são características 
significativas do desenvolvimento da cidade no 
período áureo do café. Na década de 1910, o setor 
comercial e de serviços da região se diversificou e se 

fortaleceu, acompanhando o apogeu do produção 
cafeeira no Estado e o início da industrialização.

 A paisagem remanescente deste período 
demonstra que a composição da identidade urbana 
local é uma construção social como obra coletiva, 
o produto de um conjunto de atores. Para Candido 
Malta Campos Filho neste processo coletivo aonde 
se produz o espaço urbano, está envolvida a 
sociedade como um todo. Contudo, adquire papel 
de destaque a sua base econômica, uma vez que, as 
forças sociais de uma sociedade do tipo capitalista 
definem quem são os agentes produtores do espaço 
urbano. (CAMPOS FILHO, 2004a)

 A cidade fornece, assim, um palco de 
teatro para a luta social e para os instrumentos 
da política de classes.  Ela se configura como 
representação simbólica definitiva dos conflitos, 
aspirações e valores das gerações passadas. 

CAMPOS FILHO,  Cândido Malta. A Produção do espaço urbano: seus agentes produtores, apropriadores, consumidores e usuários, 
e tipologias de estrutura e tecidos urbanos resultantes”. Ementa da disciplina Atelier de Projetos Urbanos I do curso de Pós-

Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2004a.
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O conjunto urbano e a dinâmica histórica da 
consolidação da paisagem da Luz representam 
os reflexos do quadro socioeconômico, político e 
cultural de épocas específicas. 

 Após 1914, influenciado pelo militarismo 
europeu, pela presença maciça de imigrantes no 
país e pelo impacto da Primeira Guerra Mundial, 
surge no Brasil um movimento nacionalista. O 
neocolonial estrutura-se como um movimento 
de renovação e conta com o aporte técnico 
de personalidades como Ricardo Severo, Vitor 
Dubugras e Lucio Costa. Esta corrente artística 
imortalizada em algumas construções edificadas 
na região de estudo representa a primeira vertente 
de modernidade erguida na paisagem de São Paulo. 

 Surgida cronologicamente em um mesmo 
período, a estética pitoresca se entrelaça com 
alguns dos princípios do neocolonial. O pitoresco 

chega para marcar um novo modelo urbanístico 
de ocupação. Idealizados pelo Plano Bouvard, e 
concretizado pela Companhia City, os bairros-
jardim nascem voltados para o consumo das 
classes burguesas. As elites gradativamente 
deixam o bairro da Luz e dirigem-se para os novos 
vetores de crescimento da cidade. 

 Acompanhando a expansão urbana de 
caráter horizontal surgem, além dos subúrbios-
jardim, os subúrbios-dormitório. Voltados para 
a nova classe operária, eles também contribuem 
para o progressivo espraiamento da mancha 
urbana. Visando vender sua mão de obra para 
a demanda industrial, a massa populacional de 
imigração continua a crescer. Na região da Luz 
assistimos à degradação geral das condições de 
vida e uma intensificação na proliferação dos 
cortiços. A valorização das novas áreas nobres, 
o início do declínio de investimentos na região 
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central e a vetorização da população humilde 
rumo às periferias, marcam os reordenamentos 
urbanos do período. 

 As características da região da Luz se 
transformam e tem início o padrão ocupacional que 
perduraria até os dias de hoje. Aonde existe malha 
ferroviária, as ocupações periféricas se estruturam 
ao longo das poucas estações de passageiros. 
Para a população que persiste em morar no 
centro, provido de equipamentos, serviços e 
oportunidades de trabalho, as alternativas são 
os cortiços, as pensões, a invasão, a ocupação 
irregular e as próprias ruas. 

 Cresce a reutilização das mansões coloniais 
no centro da cidade e a deterioração das edificações 
residenciais antigas, que progressivamente se 
transformam e se fragmentam para abrigar mais 
e mais famílias.  O crescimento desequilibrado do 

binômio moradia-trabalho na estrutura espacial 
da cidade, fomenta o processo de segregação 
social e agrava o déficit habitacional na cidade. 
Assiste-se, portanto, em uma dimensão sócio-
econômica à uma segregação social sistemática 
que se multiplica com a expansão da região mais 
valorizada da cidade ao longo do vetor sudoeste. 

 Ao mesmo tempo em que as classes 
dominantes migram da Luz para outras localizações, 
elas forçam a instalação desequilibrada de infra-
estrutura nas novas regiões, afim de desfrutar de 
níveis privilegiados de oferta de serviços públicos 
e condições de acessibilidade. Para Flavio Villaça 
nas “(...) metrópoles brasileiras (...) a força mais 
poderosa agindo sobre a estruturação do espaço 
intra-urbano tem origem na luta de classes 
pela apropriação diferenciada das vantagens e 
desvantagens do espaço construído na segregação 
espacial dela resultante” (VILLAÇA, 2001) 
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 Em decorrência destes conflitos de interesses 
gerados pela luta entre diferentes grupos sociais 
temos uma reformulação da estrutura urbana que 
se reflete na formação da identidade estética da 
região da Luz. Diante do exercício da dominação 
social e da apropriação desigual dos investimentos 
públicos sobre o espaço público, a próspera e 
elitizada região da Luz começa um processo de 
troca de público e se torna cada vez procurada por 
extratos da classe média. 

 Em meados da década de 1920 a cidade é 
palco de grandes transformações, decorrentes 
principalmente da industrialização. A expansão 
das atividades industriais garantiu a abertura de 
novas atividades e empregos, o que impulsionou o 
crescimento dos índices demográficos e proveu a 
continuidade da chegada de imigrantes. Esta força 
da industrialização que se desenvolvia, traz à cidade 
um forte processo de crescimento econômico 

e demográfico que desencadeou o incentivo à 
construção civil e à construção em altura. 

 Verifica-se, deste modo, o processo de 
verticalização da região da Luz. Impulsionada 
por uma legislação permissiva ou incentivadora, 
pela busca da exploração intensiva do solo e 
pela evolução das técnicas construtivas, esta 
verticalização está especialmente associada à 
atividade terciária em expansão e ao mercado 
rentista. Durante este período, diversas correntes 
arquitetônicas competiam por seu espaço na 
região de estudo. 

 O ecletismo classicista estampava grande 
parte dos primeiros edifícios de mais de 6 
pavimentos da cidade. O estilo foi imortalizado 
na paisagem por engenheiros-arquitetos da 
Escola Politécnica, como Ramos de Azevedo e 
Christiano Stockler das Neves. Ao mesmo tempo, 
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o neocolonial marcava na cidade as influências da 
Semana de Arte Moderna de 1922. Ainda no final 
da década de 1920, também despontavam outras 
correntes de cunho moderno. O Art Déco deixaria 
na leitura da paisagem urbana o culto à velocidade 
e à geometrização característicos da modernidade. 

 Não apenas a paisagem urbana se transforma 
com o aumento do número de pavimentos, mas 
também, o perfil dos habitantes da região. A 
transferência, ainda progressiva da burguesia para os 
novos bairros elegantes, abria espaço para uma nova 
classe trabalhadora. Na busca pela multiplicação do 
solo urbano, a região acumula a função de moradia, 
comércio e corredor. A incipiente verticalização, 
se consolidava acompanhada pelo crescimento 
horizontal que se estendia por todas as direções. 

 Já no início da década de 1930 o Brasil 
acompanha as tendências internacionais de 

regimes totalitários e torna-se palco da ditadura 
imposta por Getúlio Vargas com o golpe de 1930. 
A região acentua o êxodo burguês, influenciado 
pelas instabilidades políticas e econômicas 
oriundas das revoluções de 1924, 1930 e 1932. 
O regime radical do presidente Vargas, por 
sua vez, fomentou o amplo emprego da mais 
recente tipologia arquitetônica, o Art Déco. Suas 
características modernas e monumentalistas 
seriam ideais para respaldar o governo 
autoritarista e progressista do Estado Novo. 

 Arquitetura vinculada aos códigos 
compositivos do Art Déco se consolidou ao final 
da década de 1920 e início da década de 1930. Este 
período coincide com a acentuação da verticalização 
da região central. Deste modo, o rompimento com 
a tradição eclética mediante o emprego desta 
corrente vanguardista aconteceria em muitos dos 
arranha-céus edificados neste período. A transição 
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do ecletismo para o modernismo abriu caminhos 
para a ampla disseminação desta corrente 
arquitetônica que protagonizou o fenômeno de 
verticalização na década de 1930. 

 Neste período, Fabio Prado e Prestes Maia, 
orientados pelo Plano de Avenidas, governaram 
com o intuito de promover uma reestruturação 
urbana voltada para uma nova cidade, aonde a 
classe média crescia com velocidade. Grandes 
planos rodoviaristas e obras viárias são a tônica do 
processo de desenvolvimento urbano.  Ao mesmo 
tempo, o aparelho do Estado demandava novos 
edifícios compatíveis com sua expansão. 

 A vertente arquitetônica de matrizes 
clássicas, aonde predominava o contraste entre 
cheios e vazios, as linhas retas, a geometrização e 
ares modernos tomou a paisagem urbana da região 
da Luz e de todo o centro de São Paulo. Fomentada 

por legislações específicas e pela intenção de 
exploração intensa do uso do solo urbano por 
parte do mercado imobiliário, a paisagem deste 
período denota aspectos da expansão da máquina 
de crescimento urbana. 

 Para Logan e Molotch (LOGAN e MOLOTCH, 
1987) as classes detentoras de renda das 
cidades organizam-se em coalizões que têm o 
objetivo de promover a dinamização do mercado 
imobiliário afim de explorar as possibilidades 
econômicas do setor. Proprietários fundiários, 
mídia, serviços públicos e políticas urbanas são 
alguns dos elementos envolvidos na coalizão. 
A estética vertical modernizante do período é 
uma característica imposta pelo arranjo sócio-
político destas coalizões que atuam sobre os 
padrões almejados de produção do espaço. Os 
autores denominam esta ação como a Máquina de 
Crescimento Urbana. 

LOGAN, John; MOLOTCH, Harvey. Urban Fortunes: the political economy of place. Berkeley: University of California Press, 1987
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 As forças de mercado aliadas às novas 
estruturas em concreto armado de estilo Art Déco 
abririam espaço para os pioneiros da arquitetura 
moderna no Brasil. São Paulo e o país foram 
embebidos pelos ideias modernistas nas décadas 
de 1940 e 1950. Uma crença avassaladora que o 
passado deveria ser superado, tomava o cenário 
ideológico enquanto acreditava-se no que o Brasil 
se tornaria o país do futuro. Diversos lemas como 
“São Paulo não pode parar”, “Cinquenta anos 
em cinco” e “Pra Frente Brasil” indicavam que a 
modernidade tinha enfim se consolidado em terras 
verdes e amarelas. 

 No mundo, o modernismo estava ligado à 
transição da sociedade agrária para industrial com 
a Revolução Industrial no século xVIII e xIx. Com a 
transição completa do feudalismo para o capitalismo, 
consolida-se uma era aonde o sentimento de 
diferenciação entre o passado e o presente se 

acentua drasticamente. O tempo presente não 
somente era distinto do passado, mas o apego a 
valores antigos e conservadores eram tratados 
como indícios de atraso e subdesenvolvimento. 
A primeira vez em que este conceito de distinção 
surgiu foi com Petrarca (1304 – 1374). 

 Por sua vez,  as  narrativas progressistas 
de Thomas More (1516) trazem o foco em um 
futuro melhor.  Iniciada pelo o I luminismo, a 
nova visão de mundo deixava de olhar para 
a grandeza do passado e transfer ia o foco de 
sua atenção para o amanhã.  Uma perspectiva 
ampla e otimista exalta o progresso e os 
desenvolvimentos científ icos.  Acreditava-se 
que as revoluções cientif icas ser iam capazes 
de salvar  o mundo.  A ver tente ideológica de 
empir ismo científ ico iniciada por Copérnico 
(1473 – 1543) gradualmente substitui  as  crenças 
tradicionais  nos deuses e nas forças da natureza.  

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 



345

 O mundo moderno passa a funcionar de outra 
maneira e quanto maior a parcela da população 
fora do campo e do sistema de subsistência, maior 
o índice de desenvolvimento do país. As sociedades 
mais desenvolvidas são palco da subdivisão e 
especialização do trabalho. Por sua vez, Bernard 
Mandeville (1705) e Adam Smith (1776) racionalizam 
esta crescente divisão trabalhista. Cada vez mais 
as sociedades são formatadas por conceitos 
ideológicos que as respaldam. Neste momento, a 
valorização do indivíduo e da individualidade é 
sustentada pela defesa da igualdade de direitos. 
Jean-Jacques Rousseau (1750) inspira discursos 
de Benjamin Franklin e George washington que 
lideram as massas rumo à democracia. 

 Ao mesmo tempo, o modernismo é marcado 
pela proliferação das instituições civilizadoras da 
sociedade civil. Na modernidade, sistemas legais, 
óperas, museus e sinfonias se multiplicam pelas 

cidades. Neste contexto, o urbano é associado 
como emblema fundamental da modernização e 
de civilidade. A ideologia do novo se materializa 
na cidade legitimando a utopia do progresso. 
As particularidades do ideário modernista se 
diferenciavam do passado e, claramente, se 
refletiam na construção do tão almejado futuro. 

 Estes ares se dissipam pelo mundo ocidental 
até atingirem o Brasil por volta de 1940. Contudo, 
os acontecimentos das décadas seguintes 
provocariam o desmantelamento do ideário 
progressista. A fé ilimitada no porvir e narrativa 
de previsões e cenários otimistas começam a ruir 
a partir de 1980, quando inicia-se a era conhecida 
como contemporânea. Segundo Le Goff (LE 
GOFF, 1996) ,  a recém adquirida capacidade de 
autodestruição da espécie humana; a emergência 
de crises ecológicas; o colapso do projeto de 
construção de uma nova sociedade tornavam 
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incerto o prometido futuro e dotava as sociedades 
de um senso crítico mais apurado. 

 Um senso de presente perpétuo, menos 
direcional, tomava o lugar da crença de explícita 
distinção entre o tempo presente e o passado. A 
humanidade não sabe mais para onde está indo e a 
utopia de um mundo continuamente em progresso 
começa a ruir, sendo substituída por desilusões 
e discrepâncias. O discurso dos direitos iguais 
começa a ser reconhecido como uma batalha com 
muitas ressalvas. O capitalismo estabelece que 
alguns direitos são mais iguais do que os outros ao 
mesmo tempo em que a concentração de capital 
também garante mais direitos. 

 A percepção destas discrepâncias também 
suscita a crítica aos mecanismos de controle 
das instituições civilizadoras. Proliferam-se 
estruturas institucionais alternativas, enquanto o 

funcionamento das tradicionais é posto em questão. 
Até mesmo o reinado do empirismo científico é 
gradativamente erodido pelo questionamento da 
posição subjetiva do observador. O empirismo 
científico ressente-se diante da subjetividade 
que resulta na impossibilidade de se definir uma 
verdade absoluta. 

 A transformação da sociedade industrial em 
pós-industrial é marcada pelo fim do otimismo e 
por sua crescente substituição por uma análise 
mais crítica a despeito dos posicionamentos 
ideológicos da sociedade. Ao mesmo tempo, a 
construção virtual de redes e fluxos permitem a 
ascensão de uma estrutura terciária diversificada 
e rizomática, menos hierarquizada que os modelos 
precedentes. Surgem novos centros urbanos, 
novos mercados e a hegemonia da Europa e 
Estados Unidos cedem espaço para a ascensão da 
China, índia e Brasil na economia mundial. 
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 Refletindo as transformações socioculturais 
contemporâneas, a cidade exprime os problemas 
de ocupação do solo, a deterioração das condições 
de vida, a crescente marginalização da população 
carente e a desigualdade na distribuição do acesso 
aos benefícios urbanos. Produzida por múltiplos 
agentes, as cidades materializam a segregação 
espacial resultante dos sistemas de dominação 
enquanto, a mesma segregação especial, consolida 
os sistemas de dominação. A legibilidade do urbano 
enfatiza os posicionamentos ideológicos refletidos 
na identidade da cidade. 

 A história da sociedade e a história da 
cidade sempre se associaram em uma relação de 
reciprocidade. Pode-se dizer que as mutações 
do espaço urbano, a criação de novas paisagens, 
os novos posicionamentos projetuais e suas 
relações com o meio-ambiente construído estão 
fundamentados tanto na estética, quanto na 

funcionalidade, quanto nas relações sociais. 
Segundo Hillier e Hanson (HILLIER e HANSON, 
1984)  os padrões espaciais carregam em si 
informação e conteúdo social uma vez que 
as relações sociais acontecem no espaço e ao 
mesmo tempo, não existem as relações espaciais 
urbanas desvinculadas da sociedade. A Teoria da 
Sintaxe Espacial evidencia, portanto, a intrínseca 
relação entre a forma do espaço e as práticas 
socioculturais. A leitura do espaço construído e 
a compreensão de seus símbolos e significados, 
evidencia importantes detalhes sobre o processo 
de evolução de uma sociedade. 

 Durante o período Clássico, reconheceu-se 
esta expressividade simbólica da arquitetura. Ou 
seja, sua capacidade de comunicar ideias abstratas 
que ultrapassavam sua realidade material, 
expressando ideias morais, sociais e intelectuais. 
A cidade passa, deste modo, a se apresentar como 

HILLIER, Bill ;  HANSON, Julienne. The Social Logic of Space. Londres: Cambridge University Press, 1984
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um bem cultural. Como tal, ela tem a capacidade 
de exprimir esclarecimentos interdisciplinares a 
despeito de todas as questões que giram em torno 
de si: as artes, a literatura, a política, os sistemas 
econômicos, a sociologia, e os valores ideológicos. 

 Por sua vez, o processo de reconstrução das 
cidades europeias após a destruição gerada pela 
Segunda Guerra Mundial, intensificou o debate sobre 
o entendimento da arquitetura histórica como um bem 
cultural. Esta abordagem se baseia principalmente 
nos trabalhos de arquitetos italianos como Argan, 
Ernesto Rogers e Aldo Rossi. Para Argan, “a tarefa 
do urbanista é mais de educador do que de técnico, 
sua verdadeira finalidade não é criar uma cidade, 
mas formar um conjunto de pessoas que tenham o 
sentimento da cidade” (ARGAN, 1993) ressaltando 
a importância de se difundir o conhecimento de 
elementos que facilitem o entendimento da cidade 
além de sua materialidade objetiva. 

 A consolidação da identidade urbana 
da região da Luz acontece mediante um 
processo de contínua reelaboração dos 
cr itér ios e parâmetros que regem os terr itór ios, 
var iáveis  de acordo com a multipl icidade de 
situações encontradas no processo evolutivo. 
São transformações econômicas,  pol ít icas, 
tecnológicas e culturais  que caracter izam as 
sociedades e que proporcionam um contínuo 
reajustamento das matr izes mor fológicas 
da cidade.   A manifestação concreta desta 
produção matr icial ,  insere o desenho urbano 
na dialética espaço-sociedade,  aonde os 
elementos espaciais  se tornam informacionais. 
Carregados de signif icações que retransmitem 
valores cognit ivos,  eles não apenas representam 
caracter íst icas antropológicas da sociedade, 
mas demonstram de que modo a forma urbana 
é,  s imultaneamente,  produto e produtora das 
relações sociais.  

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1993. p.55
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 Neste contexto, os fatores históricos 
apresentados impulsionaram mudanças 
específicas nos modelos de produção da paisagem 
urbana e,  ao longo da história,  modificaram 
padrões influenciando em diferentes níveis de 
intensidade a construção da identidade espacial 
da Luz. A organização urbana, por sua vez, possuiu 
diversos objetivos através do tempo. Estas 
mudanças de função acarretaram consequentes 
transformações físicas na cidade, uma vez que 
suas diferentes composições mor fológicas são 
determinadas pelos seus diferentes objetivos 
organizacionais.  Uma vez consolidada, a paisagem 
da Luz se torna a representação materializada 
destes fatores históricos e,  ao mesmo tempo, 
passa ela mesma a influenciar o processo de 
produção. Podemos, deste modo, apresentar 
também a paisagem urbana “dialeticamente, 
como produto e agente do processo de produção 
do espaço.” (SANTOS, 1979) 

 Nesta paisagem permanecem significativos 
traços da história do crescimento e da urbanização 
da cidade de São Paulo. Desde sua modesta posição 
de interesse marginal ao longo dos três séculos sob o 
jugo português, até se tornar a principal metrópole 
da América do Sul. No primeiro recenseamento 
realizado em 1872 a cidade contava com pouco mais 
de 31 mil habitantes. Até a virada do século xIx sua 
população cresceu sete vezes, ultrapassando os 200 
mil habitantes. Após a virada do século xx, o censo 
de 2010 indicou 11 milhões de paulistanos. 

 Palco da expansão provocada pela 
economia cafeeira e da implantação das estradas 
de ferro com suas estações. A identidade urbana 
da região da Luz registra tal qual um livro as 
grandes transformações vividas pela cidade de 
São Paulo. Testemunhando o passado e presente, 
seus elementos construídos fazem com que sua 
memória se mantenha viva na atualidade. 

SANTOS, Milton. Espaço e sociedade. Petrópolis: Vozes, 1979. p.07
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 No coração desta cidade que recebeu 
milhões de imigrantes no começo do século xx, os 
traços e volumes da região da Luz documentam a 
expansão e queda do café, bem como a ascensão 
de seu sucessivo ciclo econômico industrial. Ao 
mesmo tempo, suas ruas e avenidas registram os 
primeiros movimentos de cunho urbanístico e 
sanitários, passando ainda pelas intervenções de 
Bouvard até o Plano de Avenidas de Prestes Maia. 
Estes elementos são um legado para gerações 
futuras à medida que contribuem para a formação 
de referências histórico-culturais de uma sociedade 
em constante mudança e permanentes conflitos.

 A indústria local se consolidou com o 
crescimento da economia nacional, reforçando o 
poder de atração da cidade. A migração interna e 
o aumento populacional provocaram o fenômeno 
de explosão imobiliária, que ao mesmo tempo se 
caracterizava pela intensa verticalização e pela 

expansão da mancha urbana. A Luz mais uma vez 
registra este padrão de urbanização que origina 
características paradoxais de ocupação. Em sua 
estrutura, a região revela uma paisagem marcada 
pela prosperidade e pela desigualdade. Pelo 
dinamismo e pela fragmentação. A rapidez das 
mudanças de sua conformação urbana registram as 
contradições de uma sociedade plural e segregada. 

 O forte progresso econômico da capital, 
presente nos diversos ciclos capitalistas pelos 
quais se submeteu, seria impulsionado mais uma 
vez pela terceirização e pelo desenvolvimento 
do capitalismo financeiro, atrelados ao modelo 
neoliberal de uma economia globalizada. A 
combinação da pujança econômica aos graves 
problemas estruturais relacionados às questões 
de desigualdade social também pode ser vista 
na contradição intrínseca às particularidades 
estéticas da região da Luz. 
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 O tempo determina períodos sequenciais 
de apropriação do espaço, assim, as edificações 
de cada geração se sobrepõem na cidade.  Este 
processo determina uma matriz de pluralidade 
e diversidade que se torna parte inerente da 
própria identidade urbana. Segundo í talo Calvino 
(CALVINO, 1991)  a cidade atual representa o 
somatório das diversas cidades construídas ao 
longo de seu tempo.  A cidade se configura, 
deste modo, como o resultado da interação de 
seus vários períodos, épocas, e construções, 
promovendo subsequentes reconfigurações de 
espaços precedentes.  Para Canevacci percorrer 
a cidade “significa atravessar tempos diversos 
no mesmo espaço, ou seja,  espaços diversos 
no mesmo tempo aonde “fragmentos díspares 
entre si  ( . . . )  tem uma coerência interior derivada 
justamente do seu estar dentro dos fluxos 
comunicativos urbanos, dando-lhes um sentido” 
(CANEVACCI,1993) 

 O patrimônio arquitetônico cumpre a 
função de conectar ideologicamente a sociedade 
com o seu território, conferindo-lhe informação e 
identidade. Os bens culturais de uma sociedade se 
configuram como importante fonte de testemunho 
histórico, de modo que a compreensão estética 
de seus exemplares evidencia importantes 
aspectos da dinâmica social de tempos pretéritos. 
As características estéticas do patrimônio se 
apresentam como referências culturais a medida 
que constituem códigos visuais que representam 
em sua essência o contexto socioeconômico e 
cultural em que emergiram. 

 A palavra “estética” deriva do grego 
“aisthetiké” ou “aisthesis”, que significa sentir 
com os sentidos. Esta percepção da estética traz 
em si a dimensão da memória, tornando-se um 
suporte da importante identidade histórico-
cultural da cidade. Deste modo, a identidade 

CALVINO, Itálo. Cidades Invisíveis, São Paulo, Cia das Letras,1991
CANEVACCI, Massimo. A Cidade Polifônica. São Paulo: Studio Nobel, 1993. p.195
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urbana é um testemunho em pedra dos eventos 
que acarretaram a determinação das distintas 
composições morfológicas e consequentes 
transformações físicas que compuseram a sua 
identidade. Assim, a cidade conta a história da 
cidade, mas também a história da sociedade e da 
civilização como um todo. 
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