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RESUMO 

S~o Carlos é uma cidade do interior paulista que 

teve suas primeiras edificaç5es erguidas ainda sob a 

influência da arquitetura tradicional. Com o plantio de 

café, criou-se uma situaç~o favorável para o 

desencadeamento do processo de urbanizaç~o e modernizaç~o, 

amplamente favorecido pela instalaç~o da ferrovia, em 1884. 

O transporte ferroviário possibilitou 

facilidade para o café chegar até o porto de Santos. 

maior 

E, em 

contrapartida, trouxe os materiais de construç~o importados 

e os profissionais estrangeiros, principalmente o imigrante 

italiano. Foram as condiç5es necessárias para a expans~o da 

arquitetura eclética na cidade e a adoç~o de um novo modo 

de construir, quase sempre copiado de outros lugares <S~o 

Paulo, principalmente), mas permitindo o florescimento de 

apropriaç5es populares inéditas. 

~través do estudo da moradia urbana de S~o 

Carlos, amplia-se o conhecimento da arquitetura eclética 

paulista e abrem-se possibilidades para a preservaç~o deste 

patrimônio. 
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RBSTRACT 

São Carlos is a town in the interior of São Paulo 

state, when the first buildings took place, still under the 

traditional architecture influence. Rs a consequence of 

coffee culture, a favourable situation appeared for the 

outcoming of the urbanization and modernization process, 

wich was widely supported by the railway construction, in 

1884. 

carry 

hand, 

The railway transport gave great facilities to 

coffee grains to the port of Santos. On the other 

it brought the possibility of bringing imported 

construction materials and foreigner professionals, mainly 

the italian immigrants. These were the necessary conditions 

for the eclectic architecture spreading over the town and 

for the adoption of a new way of building, almost always 

borrewed from other places (mainly from São Paulo - capital 

cityl, but always allowing the outcoming of unusual popular 

appropriations. 

Throught the urban housing study of São Carlos, 

the knowledge of the eclectic architecture of São Paulo 

state is increased and possibilities for the preservation 

of that patrimony are given . 
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INTRODUÇ~O 

O estudo da arquitetura eclética do periodo 

cafeeiro no centro-oeste paulista é o tema deste trabalho, 

tendo em vista o caso especifico da moradia urbana de S~o 

Carlos. 

S~o Carlos é uma cidad~cuja ocupaç~o inicia ~ 

remonta aos tempos do •Picad~o de Cuiabà• (1799) que, ao 

atravessar a regi~o, provocou, naturalmente, o surgimento 

de um local de pouso para viajantes, às margens do c6rrego 

do Greg6rio, futura zona central da cidade. O plantio de 

café, iniciado por volta de 1840, proporcionou condiç8es 

favoràveis para o processo de urbanizaç~o, definitivamente 

consolidado com a chegada da ferrovia em 1884. 

O transporte ferroviàrio, facilitando o 

escoamento da produç~o de café, propiciou, em conseqOência, 

o crescimento econômico e as bases para o aparecimento de 

um novo •fazer arquitetônico•. O mesmo trem que levou o 

café, trouxe os materiais de construç~o importados e os 

imigrantes estrangeiros, principalmente os italianos, para 

trabalhar na lavoura e na cidade, mormente na construç~o. 

Desta forma, a construç~o de taipa foi sendo 

esquecida, dando lugar à S~o Carlos de tijolos e do 

ecletismo, o estilo (ou estilos) do periodo cafeeiro. Isto~ 

significou a adoç~o de uma nova linguagem arquitetônica e 

mais que isto, na verdade, um novo modo de construir, mercê 

de novas técnicas e novos programas. No bojo destas 

transformaç8es, a moradia urbana (que n~o se tratava de um 

programa inédito) foi submetida a profundas alteraç8es, 

passando a gozar, também, de variaç8es qualitativas (e n~o 

apenas quantitativas, como ocorria no periodo colonial) e 

contribuindo para a distinç~o das classes sociais. 

Basicament~, este é o assunto tratado nesta 
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pesquisa, ao longo de nove capitules, onde se procura 

verificar: o papel da ferrovia, como fator decisivo para 

viabilizaç~o do processo de modernizaç~o da cidade; a 

importância do imigrante, principalmente o italiano, como 

profissional da construç~o; a influência da legislaç~o, 

atuando como reflexo das novas aspiraç5es da sociedade; e, 

finalmente, como ocorreu o processo de apropriaç~o e 

reinterpretaç~o popular de novas soluç5es construtivas, 

plásticas etc., durante o periodo da economia liderado pelo 

café. 

E fora de d6vida a importância que tem, em 

trabalhos desta natureza, a utilizaÇ~o de recursos gráficos 

e fotográficos. Desta forma, no capitulo 8, as moradias 

urbanas est~o sendo apresentadas através de desenhos de 

planta-baixa, executados por Donizette R. Beccaro, e de 

fotografias, realizadas por Paulo Pires. Aliás, todo o 

trabalho fotográfico desta pesquisa foi realizado por Paulo 

Pires, inclusive a reproduç~o de fotografias antigas. No 

capitulo 5, est~o incluidos desenhos de detalhes de muitas 

das moradias da cidade, executados por Vladimir Benincasa. 

Por muito tempo, a produç~o arquitetônica deste 

periodo da hist6ria andou esquecida e mesmo desprestigiada. 

Foi tempo suficiente para que se perdesse grande parte 

deste patrimônio. Entretanto, atualmente, já n~o há mais 

espaço para o preconceito infundado e o ecletismo vem sendo 

alvo de intensivos estudos, onde se busca uma reavaliaç~o 

da sua contribuiç~o arquitetônica e urbanistica. 

Também, s6 mais recentemente, tem sido 

considerada digna de interesse para os estudiosos a chamada 

arquitetura Msem arquiteto• (ou •sem nome•). Esta nova 

posiç~o vem da necessidade de n~o mais se valorizar apenas 

a produç~o das classes dominantes. E, dentro deste enfoque, 

se promove a preservaç~o, n~o s6 das construç5es 

excepcionais, como também das construç5es populares, como 

autênticas manifestaç5es culturais que s~o. 

Em S~o Carlos, ainda existem muitos exemplares de 

palacetes da elite cafeeira, mans8es de imigrantes 

enriquecidos e moradias populares - tipicas •casas de 

italianos• -, que resistem a mais um processo de renovaç~o 

urbana, acelerado nos 6ltimos anos com um novo interesse -
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a constru~~o de prédios elevados. Nestas condi~5es, era 

urgente, al~m de necessàrio, aproveitar a oportunidade de 

aprofundar o conhecimento da arquitetura ecl~tica desta 

regi~o paulista e, posteriormente, promover alguma forma de 

preserva~~o. 
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CRRRCTERIZRÇRO DR ~RER 

O municipio de S~o C~rlos està situado 

interior do Estado de S~o Pau l ~, na borda oeste 

no 

da 

provincia geomorfol6gica das •cues t~s Basàlticas•, 

ao Planalto Ocidental Paulista (2:: ~.4). Dista 214 

próximo 

km em 

linha reta da capital e està a uma ~ltitude média de 885 m, 

na zona fisiogràfica de Rraraquar~. E limitado: a norte, 

pelos municipios de Rinc~o, Santa Lócia e Luis Rntônio; a 

sul, Ribeir~o Bonito, Brotas e Itirapina; a leste, 

Descalvado e Rnal~ndia; a oeste , lbaté, Rraraquara e 

Rmérico Brasiliense. R posiç~o geogràfica da sede municipal 

é determinada pelas coordenadas 22 01'22" de latitude sul e 

47 53'38" de longitude oeste. R à ~ ea total do municipio é 

de 1.132 km2, enquanto que a àrea da cidade é de 

aproximadamente 40 km2 (il. 1 e 2)_ 

De acordo com o Censo ID emogràfico de 1950, a 

populaç~o total do municipio era de 47.731 habitantes 

(3:p.165). Em 1980, 119.542 foi o total de habitantes, dos 

quais 109.167 na cidade de S~o Carlos, 1.068 nos outros 

distritos e 9.037 na zona rural (4). E, atualmente, a 

populaç~o total é estimada em 150. 0 00 habitantes. 

O clima da cidade pode ser definido como sub

-tropical mesotérmico ómido com duas estaç8es bem 

caracterizadas: a chuvosa (super ómido), nos meses de 

outubro a março, e a seca (sub-ómido), nos meses de abril a 

setembro (2.p.4). R média de temperaturas varia entre 28,2 

e 12,2 C com média compensada de 20,2 enquanto a 

precipi t aç~o pluviométrica total anual é da ordem de 

1.441,0 mm (3:p.165). 

O relevo da regi~o é movimentado, apresentando 

mesas e morros isolados, em funç~o da eros~o causada pelos 

rios, que formam vates profundamente entalhados no 

planalto. E uma regi~o de transiç~o entre as •cuestas• e o 

• 
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Planalto Ocidental (2:p.5). Rs altitudes variam em torno 

de 600 metros <Esta~~o Santo In~cio) e 1.000 metros (Morro 

Grande, 

(7:p.5) . 

serra do Cruzeiro e serra do C6rrego Fundo) 

Quanto à hidrografia, a regi~o se constitui num 

divisor de ~guas entre as bacias do rio Pardo, através do 

rio Mogi-Gua~u, e do rio Tietê, através do rio Jacaré

Gua~u. R bacia do rio Mogi-Gua~u, pertencem os ribeir~es da 

~guas Turvas, dos Negros, Quilombo, de ~gua Vermelha, das 

Rraras e das Cabeceiras. R bacia do Jacaré-Gua~u pertencem 

os ribeir~es Monjolinho, Feij~o, Lobo, On~a, Pinhal, 

Quebra-Canela, Melo e Chibarro (1:p.35). O c6rrego 

Monjolinho é respons~vel pela drenagem da ârea urbana de 

S~o Carlos juntamente com seus afluentes Tijuco Preto e 

Greg6rio. O c6rrego Monjolinho atravessa a cidade na 

nordeste-sudoeste, enquanto o Tijuco Preto, 

localizado na parte norte, e o Greg6rio, localizado na 

parte sul, atravessam a cidade na dire~~o leste-oeste. 

R vegeta~~o original de maior predominância na 

regi~o foi o cerrado, caracterizado por plantas de pequeno 

porte e gramineas, como o barbatim~o, o cajueiro-do-campo, 

o ipê-amarelo e o pequi, entre outras. Este tipo de 

vegeta~~o est~ sempre associado aos terrenos arenosos de 

topografia quase plana que se estendem ao norte, até as 

barrancas do rio Mogi-Gua~u e, ao sul, até as bordas do 

vale do rio Jacaré-Gua~u (5:p.49 a 54). 

Os solos mais férteis, de textura argilosa das 

encostas da Forma~~o Serra Geral, permitiram o 

florescimento de uma vegeta~~ o mais densa com ~rvores de 

médio porte e arbustos - a mata tropical subcaducif6lica 

(5:p.49 a 54). Eram abundantes as perobas, sucupiras, 

canjaranas, canelas e cabreuvas, entre outras cedros, 

(6:p.2). Rtualmente, resta muito pouco da vegeta~~o 

original e a maior parte das ~reas n~o urbanizadas do 

municipio est~o ocupadas por pastagens, planta~CSes, 

reflorestamento e minera~~o. 
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2 
OCUPRÇRO DO TERRITORIO E CONSOLIDRÇRO DO N~CLEO URBRNO 

2.1 
Origem e antecedentes 

R ârea q~e veio a constituir o municipio de São 

Carlos, na região dos •campos de Rraraquara•, s6 foi 

definitivamente ocupada a partir de meados do século XIX. 

Os bandeirantes, na penetração pelo territ6rio, se 

utilizaram de caminhos mais naturais, acompanhando 

freqOentemente as margens do rio Tietê e Mogi-Guaçu, 

portanto, passando sempre ao lado destas terras (il. 3). 

e , 

R descoberta das minas de Cuiabâ, em 1718, levou 

à abertura de novos caminhos para o sertão que evitavam a 

navegação, para facilitar o ir e vir de cargas e cavalos. 

Rssim é que, em 1788, o governador Dr. Antonio Manoel de 

Mello determinou a abertura de um caminho que seguisse, 

tanto quanto possivel, a margem direita do rio Tietê. Este 

caminho atravessou terras dos •campos ou Sert5es de 

Rraraquara• que, além de São Carlos, abrangiam os atuais 

municipios de Rio Claro, Descalvado, 

Rraraquara. 

Brotas, lbaté e 

'Partia esta estrada de Piracicaba, então 'boca de 

rompia a sertão', atravessava os campos do Feijão, 

mata densa do Pinhal, alongava-se pelos extensos 

cerrados dos campos de Rraraquara, alcançando a margem 

direita do Tietê na altura de Potunduva; seguia em 

demanda da embocadura do rio Grande, através dos 

sert5es, onde surgiria mais tarde São José do Rio 

Preto; atravessando o Paranâ, o São Lourenço e o 

Cuiabâ, atingia a Vila Real do Bom Jesus• (4:p.14). 

O Picadão de Cuiabà, como ficou sendo chamado, 
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acabou por 

incorporado 

ter parte do seu trajeto definitivamente 

ao traçado urbano da nova cidade (1857) e foi 

utilizado, ainda durante a Guerra do Paraguai (1864), para 

o transporte de tropas e cargas. R partir da abertura do 

Picad~o, estabeleceu-se o trânsito por estas terras, e S~o 

Carlos, naturalmente, tornou-se um dos pousos para o 

descanso de tropas e viajantes, às margens do c6rrego do 

Greg6rio. 

Um dos primeiros habitantes desta regi~o, além 

dos indios guayanases, foi Pedro José Netto. Ele veio, por 

volta de 1790, aparentemente foragido de Piracicaba, 

e~plorou esta regi~o é fez algumas posses como a Sesmaria 

do Ouro, onde mais tarde seria fundada Rraraquara (1817). 

Rté os primeiros anos do século XIX, estas terras 

já eram melhor conhecidas, favorecendo, desta forma, a 

ocupaç~o definitiva das Sesmarias por seus proprietários. 

Muitos foram atraidos por esta regi~o ainda inexplorada e 

que, pelas caracteristicas da paisagem, parecia ser 

promissora. Contribuiu para esta ocupaç~o a decadência do 

ciclo do ouro de Minas, no final do século XVIII, 

provocando a vinda de •mineiros de torna viagem•, conforme 

terminologia adotada por Luis Saia (7:p.47). Provavelmente, 

muitos n~o descendiam de antigos bandeirantes, mas, fazendo 

o caminho inverso destes, procuravam terras férteis onde 

pudesem criar gado e plantar cereais, pois foram estas 

atividades, juntamente com o plantio de cana-de-açâcar, que 

predominaram, antes do plantio de café se alastrar por esta 

regi~o (1:p.XIV). Paulistas, mineiros e negros escravos 

(os indios haviam sido expulsos ou mesmo exterminados) 

formaram o contingente populacional inicial. Mais no final 

do século XIX, viria outro componente importante para a ' 

composiç~o da populaç~o do municipio - o imigrante 

principalmente italiano. 

Foram três as sesmarias que concorreram para a 

formaç~o da área total do municipio (1.120 km2). R Sesmaria 

do Quilombo, situada mais ao norte, foi vendida em 1812, 

pelo vigário de Piracicaba, Padre Manoel Joaquim do Rmaral 

Gurgel, 

vivenda, 

época, a 

ao capit~o Demétrio José Xavier, 

curral, 

Sesmaria 

monjolo e um carro•. 

do Monjolinho, depois 

já com •casas de 

Também por esta 

de sucessivas 
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vendas, foi ocupada pelo mineiro Jo~o Rlves de Oliveira. Em 

1831, foi demarcada a Sesmaria do Pinhal, localizada na 

parte sul do municlpio e fazendo limite ao norte com a 

Sesmaria do Monjolinho, de propriedade de Carlos Jose 

Botelho, anteriormente estabelecido em Piracicaba (1:p.Xl a 

XV). 

2.2 
R cafeicultura estimulando a ocupaç~o e o desenvolvimento 

Rs fazendas implantadas na regi~o, inicialmente, 

eram de criaç~o de gado bovino e sulno e de plantaç~o de 

cana-de-açócar, algodão e cereais (1:p.XIV). Nesta epoca, o 

cafe ainda não era o -principal produto, embora jâ estivesse 

havendo o seu plantio em outras regiões do Estado. Ocupando 

inicialmente a zona do vale do rio Paralba, o plantio de 

cafe se espalhou a procura de novas terras, alcançando a 

regi~o de Itu, Campinas e Piracicaba. Rs condições 

favorâveis de mercado, levaram à substituiç~o do açócar 

pelo cafe nas regiões paulistas como produto ascendente de 

exportaç~o (em 1831/40, 40\ de cafe e 24\ de açócar; em 

1881/90, 62\ de cafe e 10\ de açócar) (8:p.190). Por volta 

de 1838-1840, o cafe chegou a S~o Carlos, por intermedio de 

Carlos Jose Botelho, plantando as primeiras mudas na 

Fazenda Pinhal. Depois de alguns anos, o cafe jâ era o 

principal produto, suplantando as atividades preexistentes. 

Juntamente com a produç~o cafeeira veio a riqueza 

favorecendo a implantaç~o e o desenvolvimento do nócleo 

urbano, como era do interesse dos fazendeiros (dispor de 

povoado mais pr6ximo que Rraraquara - 1817 e Rio Claro 

1827, principalmente para o cumprimento de suas obrigações 

religiosas). Rssim e que, em 1857, S~o Carlos jâ era 

distrito (ligado a Rraraquara); em 1858, foi elevado a 

freguesia; tornou-se vila em 1865 e, em 1880, cidade. 

O cultivo do cafe dominou quase todo o municlpio. 

Rliâs, dominou quase toda a regi~o paulista, alcançou o 

norte do Paranâ, sendo responsâvel pelo surgimento da 

maioria dos municlpios paulistas (7:p.223). Rpesar das 
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dificuldades e crises que o Brasil atravessava, o plantio 

do café continuou sua marcha ininterrupta, durante todo o 

século XIX e primeiras décadas do século atual. Dois 

fatores concorreram para alimentar esta situaç~o: a 

disponibilidade de recursos, desviados do trafico negreiro 

intensamente reprimido, e a existência de m~o-de-obra 

ociosa, decorrente do decllnio da atividade mineradora 

{8:p.199). Em S~o Carlos, no ano de 1876, a populaç~o 

escrava era de 1.568 negros (3:p.171) e, entre 1887 e 1888, 

foram libertados 3.726 escravos (1:p.XXXV> ou seja, em onze 

anos a populaç~o escrava crescera 58\, fruto apenas do 

trafico interno (o trafico externo praticamente se 

extinguira por volta de 1850). 

Mais uma vez na história do Brasil, surgia uma 

atividade econômica que prestigiava os donos de terras. 

Terra era fundamental na expans~o cafeeira e havia 

disponibilidade, seja pela substituiç~o de plantio, onde ja 

havia cultivo, seja pelo desmatamento de areas virgens. Foi 

a associaç~o •café-classe dirigente• (os donos de terras e 

de escravos foram os plantadores de café) à qual Luis Saia 

faz referência, citando ~ffonso de E. Taunay, no tomo I do 

terceiro volume da •História do Café•: no Tombamento de 

1817, as propriedades mais importantes s~o de •sargentos, 

alferes, 
-"-

t""coronéis 

capit~es, futuros bar8es e viscondes, 

e brigadeiros• (7:p.193). Esta classe 

tenentes, 

senhorial 

conseguiu manter a simbiose poder econômico-poder polltico 

por todo o perlodo do Império até às primeiras décadas da 

_ R e p a b l i c a . E , S ~o C a r l o s , a t r a v é s da s. u a a r i s t o c r a c i a 

cafeeira, também marcou presença polltica neste panorama 

através de nomes como: Joaquim José de Rbreu Sampaio, 

Francisco da Cunha Bueno, Rntonio .Carlos de Rrruda Botelho, 

Cincinato Braga, Rodolfo Gast~o Fernandes de Sa, Jo~o 

Baptista de Oliveira Penteado e Paulino Carlos de Rrruda 

Botelho. Rlém disto, o municlpio sempre recebeu visitas de 

personalidades ilustres, 

D. Pedro 11 {1886). 

inclusive a do próprio Imperador 
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2.3 
O transporte de café - do lombo de burro à ferrovia 

O declinio da atividade mineradora forneceu 

outros recursos para a atividade agricola do café, além da 

m~o-de-obra escrava. Os meios de transporte, através de 

muares e tropeiros, largamente utilizados durante a 

mineraç~o, foram totalmente aproveitados pela cafeicultura, 

incentivando, neste sentido, as zonas pastoris do sul. 

Também a rede de caminhos existente, ainda que precâria, 

foi aproveitada e ampliada na medida em que, por um lado, 

v.isava a atingir o litoral para a exportaç~o do produto, e, 

por outro, avançava para o interior estabelecendo novas 

âreas de cultivo (8:p.200). Entretanto, o desenvolvimento 

acelerado desta atividade passou a exigir maior rapidez no 

escoamento da produç~o, que o transporte em lombo de burro 

n~o permitia. Nestas condições, a soluç~o veio com a 

implantaç~o da ferrovia: 

'Uma rede viâria regional armada especificamente como 

dispositivo de transporte destinado a atender com 

exclusivismo, ao esquema colonial de economia, 

certamente se afastou de outras soluções porventura 

mais inteligentes e equilibradas•, 

como ressalta Luis Saia (7:p.51). O fato é que a ferrovia 

passou a ser · implantada rapidamente, e sem maiores 

considerações, 

algumas vezes, 

em toda a regi~o de cultivo do café e, 

chegando antes em zonas inexploradas, 

reforçando a expans~o cafeeira. ~ rede ferroviâria paulista 

se espalhou pelo Estado, extrapolando inclusive os limites 

do próprio território, •como uma vasta m~o espalmada'. ~ 

primeira linha férrea a ser implantada foi a de Santos a 

S~o Paul~ e Jundiai, inaugurada em 1867, estabelecendo a 

ligaç~o do transporte paulista entre o porto e o planalto. 

Em 1876, foi inaugurado o trecho Jundiai-Campinas. Em 1884, 

a ferrovia chegou a S~o Carlos, estabelecendo um traçado, 

complementado por ramais, que atendia muito mais às 

exigências dos fazendeiros importantes da regi~o, indo 

buscar o café lâ dentro de suas propriedades, do que às 

condições topogrâficas. Mas, como relata Flavio de ~zevedo 

Marques de Saes, em seu livro ·~s Ferrovias de S~o Paulo 
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1870-1940•, a implantaç~o da ferrovia Rio Claro-S~o Carlos 

n~o se deu atrav~s de um processo tranqOilo. De maneira 

geral, al~m das disputas entre as Companhias de Estrada de 

Ferro, haviam as press6es dos plantadores de caf~, os 

maiores interessados em ter o acesso ferroviârio, e, ainda, 

o conflito entre a imprensa conservadora e a liberal, ambas 

reivindicando, para conservadores ou liberais, os méritos 

no desenvolvimento da rede ferroviâria paulista. Desta 

forma, em S~o Carlos, o ent~o Bar~o do Pinhal (o fazendeiro 

~ntônio Carlos de R~ruda Botelho, quando faleceu em 1901, 

jâ havia alcançado o titulo de Conde do Pinhal) teve 

partici~aç~o ativa neste caso do prolongamento da ferrovia 

a partir de Rio Claro, e vale transcrever a significativa 

frase do artigo do •correio Paulistano• (ligado aos 

conservadores), de 08 de janeiro de 1880, intitulado •o 
Prolongamento da Estrada de Ferro Paulista e o Exmo. Sr. 

Bar~o do Pinhal•, encontrado no livro de Flavio de ~zevedo 

Marques de Saes: • Ser~o nobres, ser~o elevados os 

motivos que demoveram s. exa. a assim proceder?•. Numa 

referência direta à insistência inabalàvel do Bar~o do 

Pinhal em trazer a estrada de ferro até S~o Carlos, ao 

invés de Brotas-Jaó como queriam outros, fazendo-a, por 

coincidência, passar exatamente em suas terras (5:p.63). 

Fatos como estes deixam transparecer claramente que os 

destinos das ferrovias eram definidos exclusivamente de 

acordo com os interesses das classes envolvidas com a 

atividade agrlcola do caf~, inclusive por ter sido sempre o 

café o principal motivador do transporte ferroviârio. 

~ implantaç~o da ferrovia concorreu também para o 

aumento da populaç~o, t~o necessârio para os plantadores de 

café e amplamente estimulado pela polltica de incentivo à 

imigraç~o, pois, mesmo antes da ~boliç~o da Escravatura 

(1888), jà havia grande participaç~o de imigrantes nas 

lavouras de café. Também as empresas ferroviârias 

colaboraram nesta tarefa de povoamento, fornecendo 

passagens gratuitas, desde 1882, aos imigrantes, para 

facilitar o deslocamento de •m~o-de-obra potencial• para as 

âreas de produç~o (5:p.42). Em S~o Carlos, os primeiros 

imigrantes chegaram trazidos por ~ntonio Carlos de Rrruda 

Botelho (o Conde do Pinhal) em 1876. Eram 100 familias 
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alem~s que se instalaram na Fazenda Pinhal. Nos primeiros 

anos da década seguinte, este fluxo migrat6rio começaria a 

se intensificar, elevando a participaç~o de estrangeiros, 

já em 1886, para um oitavo da populaç~o total do municipio 

(16.104 total de habitantes e 2.051 imigrantes: 1.050 

italianos, 464 portugueses e 371 alem~es) (9:p.60). S~o 

Carlos continuou a receber imigrantes de outras 

nacionalidades durante as décadas seguintes, mesmo 

brasileiros de outras regi6es do pa{s, mas a preponderância 

de italianos foi quase sempre marcante. Isto já ocorria em 

1899, quando a populaç~o rural era de 15.688 trabalhadores, 

dos · quais 13.418 eram imigrantes e, dentre estes, a maioria 

era de italianos (10.396) (9:p.63). 

2.4 
Consolidaç~o do processo de urbanizaç~o 

Onde existia café, havia o impulso demográfico, 

tanto nas atividades desenvolvidas na lavoura, como nas 

atividades tipicamente urbanas. Este foi um sinal 

caracteristico da expans~o cafeeira e que estimulou, de uma 

forma que n~o ocorreu com a atividade açucareira do 

Nordeste, o processo de urbanizaç~o das cidades. Esta 

atividade proporcionou, como nenhuma outra atê ent~o, o 

florescimento da vida urbana. 

•o café refunde, assim, as relaç6es entre os que 

empregam na lavoura os seus recursos e os que empregam 

no comércio O essencial está em que o café 

corresponde ao primeiro grande esforço 

caracterizadamente brasileiro para criar riqueza 

Com o café, realmente, o Brasil encontra 

possibilidades para alteraç6es profundas, que o t~mpo 

vai assinalar• (8:p.201). 

Nestas palavras de Nelson Werneck Sodré percebe-

-se a importância que teve o ciclo cafeeiro 

continuidade do processo de descolonizaç~o que 

atravessava. 

para a 

o pais 

Entretanto, vale ressaltar aqui a importância do 
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transporte ferrovi~rio, fator de dinamiza~~o da economia 

cafeeira e, também, da pr6pria vida urbana. O trem foi o 

transporte 

importa~~o 

que 

de 

veio permitir, com maior 

materiais e equipamentos 

facilidade, a 

de toda ordem, 

proporcionando uma verdadeira reviravolta nos h~bitos e 

costumes de até ent~o, principalm~nte, alterando de forma 

fundamental a feiç~o das cidades, com novas construç8es, 

novas técnicas e novos estilos. 

Durante as últimas décadas do século passado e as 

primeiras do atual, S~o Carlos recebeu muitos melhoramentos 

em constru~8es e serviços urbanos, quase sempre financiados 

muito mais por particulares (a aristocracia cafeeira local) 

do que pelos cofres municipais, e que ampliaram em muito as 

condi~8es de conforto e higiene da popula~~o. Entre eles: 

Matadouro (1886), Lazareto (1888), Cemitério Novo (1890), 

Teatro lpiranga (1892, depois chamado S~o Carlos), 

ilumina~~o elétrica particular e pública (1893), Jockey

Club Sancarlense (1894), Jardim da Matriz (1894), bondes de 

tra~~o animal (1895), abastecimento de ~gua (1899), Santa 

Casa (1899) e bondes elétricos (1914). ~inda no século 

passado, 

banc~rios: 

Uni~o de 

S~o Carlos j~ contava com três estabelecimentos 

casa banc~ria do Conde do Pinhal (1890), Banco 

S~o Carlos (1891) e Banco de S~o Carlos (1891). 

Tais fatos deixam evidentes, basicamente, dois aspectos: a 

riqueza que circulava nesta regi~o e o interesse em 

promover a melhoria das condi~8es de vida urbana. ~ 

ambivalência cidade-campo foi sendo gradativamente atenuada 

com a maior participaç~o dos fazendeiros de café, passando 

a justificar, inclusive, a constru~~o de luxuosas moradias 

nas proximidades da Matriz, a parte nobre da cidade. Estas 

constru~6es refletiam o poder econômico, 

de cada fazendeiro e eram também locais 

neg6cios além de moradias. 

Por diversas vezes o progresso 

social e polltico 

de reuni8es de 

urbano de S~o 

Carlos foi abalado por epidemias, praticamente 

incontrol~veis, causando a morte de muitas pessoas e 

afugentando outras tantas para as fazendas e os municlpios 

vizinhos na esperança de se livrarem do terrlvel mal. Em 

1874, ocorreu a primeira e mais grave epidemia de varlola; 

em 1879, nova epidemia de varlola; de 1895 a 1898 foi o 
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periodo da epidemia da febre amarela e, ainda em 1911, mais 

uma epidemia de variola. Mas, sobretudo, estas epidemias 

tinham o agravante de prejudicar sensivelmente o ritmo das 

atividades urbanas em crescente evoluç~o. Por outro lado, a 

administraç~o local n~o ignorava o problema, procurando, 

dentro do possivel, minimizar a precariedade das condiç8es 

de higiene, através da imposiç~o de medidas e normas. Vale, 

neste sentido, destacar alguns trechos da Resoluç~o NQ 2 de 

1Q de fevereiro de 1890 na qual: 

•considerando que o antigo c6digo 

deficiente em medidas sanitârias ... : 

de posturas é 

art. 1Q ... s~o 

obrigados a ter completamente limpas as frentes e os 

quintais das casas, acumular todo o lixo dos mesmos em 

um certo canto para ser retirado de 8 em 8 dias, 7 

horas da manh~ em diante, por conta da Intendência 

.. . ; art. 2Q as latrinas dever~o ser desinfetadas de 

15 em 15 dias, deitando-se nelas de 15 a 20 gramas de 

carboreto de cal, serviço feito por fiscais da 

Intendência• (6). 

Mas, se os fazendeiros de café foram os 

benfeitores da cidade, promovendo os grandes melhoramentos 

urbanos, um outro fator repercutiu também de forma 

favorâvel à expans~o urbana - a substituiç~o do trabalho 

escravo pelo assalariado -, basicamente sob três aspectos. 

_Primeiro, a populaç~o imigrante, mesmo trabalhando nas 

grandes fazendas sob péssimas condiç~es e sendo mal 

remunerada, passou 

produtos urbanos. 

a ser consumidora de atividades 

Segundo, o fazendeiro de café, 

e de 

sem o 

escravo polivalente, perdeu sua auto-suficiência, passando 

a necessitar de uma classe de trabalhadores (carpinteiros, 

pedreitos, ferreiros etc.) fixados na cidade. E terceiro, 

uma boa parcela de imigrantes, ex-colonos ou chegados 

diretamente à cidade, foram atraidos para exercicio destas 

e de outras atividades (alfaiates, sapateiros, açougueiros 

etc.), aumentando gradativamente a complexidade das 

relaç~es urbanas. 



• 

• 

.. 
·L 

• 

17 

2.5 
Decadência da cafeicultura e ascens~o da ind6stria 

Mesmo antes da crise de 1929, que abalaria toda a 

economia cafeeira, em S~o Carlos, a cultura do café ja 

~presentava sinais evidentes de decadência, principalmente 

p~lo esgotamento do solo da regi~o. Depois dos anos de 

euforia, pela crescente produç~o, até os primeiros anos do 

século XX, iniciou-se um perlodo de decllnio, ainda mais 

agravado pela abertura de novas zonas mais produtoras no 

oeste do Estado. 

Era urgente a necessidade de substituiç~o da 

atividade agrlcola do café por atividades mais rentaveis, 

no sentido de fazer o municlpio recuperar o antigo ritmo de 

crescimento e sair do perlodo de debilidade econômica. 

Desta forma, dois caminhos foram naturalmente seguidos: o 

da industrializaç~o, que ja ocorria de forma incipiente, e 

9 da pecuaria, atividade rural mais adequada às 

caracterlsticas do solo predominante. 

~ aristocracia cafeeira procurou continuar 

mantendo o domino local, econômico e polltico, o que 

conseguiu até meados da década de 40. Nesta fase de 

indefiniç~o, alguns fazendeiros se desfizeram de suas 

propriedades (facilitando, de certa forma a aquisiç~o de 

terras por parte de imigrantes) com o intuito de se 

instalarem nas novas terras produtoras de café, seguindo o 

mesmo caminho de muitos imigrantes que deixavam S~o 

Carlos, estes como colonos e aqueles como senhores de 

terras. 

Gradativamente, as atividades rurais foram sendo 

redefinidas, tendendo a uma maior diversidade de produtos 

cultivados, algumas vezes em raz~o de um interesse da 

pr6pria indóstria local, como foi o caso do algod~o. Mas, 

sem d6vida, foi a pecuaria a atividade rural que se tornou 

mais relevante no municlpio com a produç~o leiteira. Em 

1937, foi criada a Cooperativa de Lacticlnios de S~o 

Carlos, reunindo os produtores da regi~o, com o intuito de 

dinamizar o setor. E conseguiu, pois desde a década de 70, 

esta regi~o se apresenta como uma das maiores bacias 

leiteiras do Estado. 
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Por ocasi~o da desestrutura~~o do per iodo 

dominado pela economia cafeeira, as rela~~es urbanas em S~o 

~arlos j~ haviam atingido um grau de complexidade onde eram 

exercidas muitas atividades industriais. Desde o final do 

seculo XI~, __ estas atividades estavam sendo estimuladas, 

principalmente atraves dos imigrantes que chegavam de suas 

t~rras de origem. O papel de liderança nas atividades 

industriais sempre foi dos imigrantes e, muitas vezes , 

daqueles que n~o passaram pela condi~~o de colonos em 

fazendas de cafe, vieram diretamente par~~ cidade. Nesta 

primeira fase da industrializa~~o em S~o Carlos , as 

indôstrias eram de fabricaç~o de bens de consumo ou muito 

ligadas à atividade cafeeira: m~quinas para beneficiamento 

de cafe, tecidos (sacaria para embalagem de cafe), 

peneiras, 

doces etc. 

cafeeira. 

30, mui tas 

dependentes 

rastelos, adubos, cola, gelo, móveis, bebidas, 

Esta fase floresceu ate o agravamento da crise 

Com a crise, principalmente durante a decada de 

das indôstrias 

da atividade 

menores, 

cafeeira, 

ou mais diretamente 

n~o resistiram. Rs 

indôstrias mais importantes deste periodo eram: as fâbricas 

de mâquinas para a agricultura de Rltenfelder & Comp., 

Rlexandre Massi e Giongo e Fehr; Fia~~o e Tecelagem 

Magdalena (1911); móveis Germano Fehr (1917); serrarias de 

Rbel Giongo (1898) e Santa Rosa (1916). Cautelosamente, S~o 

Carlos atravessou - estes anos dificeis, 

indôstrias eram desativadas outras surgiram, 

40 trouxe perspectivas melhores de progresso. 

enquanto umas 

e a decada de 

Rlem dos problemas mencionados, este inicio de 

processo de industrializa~~o de S~o Carlos foi prejudicado 

ainda por outros dois fatores: os altos impostos municipais 

(vestigios da oligarquia cafeeira na luta de classes pelo 

poder econômico e politico) e a concorrência com indôstrias 

localizadas na regi~o da capital do Estado (o processo de 

industrializa~ào da capital se intensificou exatamente a 

partir • da decada de 30). Mas a situa~~o dos fazendeiros, 

enfraquecidos 

reorienta~~o 

organiza~~o e 

posiçeles. Em 

com a crise cafeeira e comprometidos com a 

de suas atividades, acabou por favorecer a 

a consolidaç~o dos industriais nas suas 

1938, a Prefeitura Municipal de S~o Carlos 

concedeu isen~~o de impostos às indôstrias estabelecidas ou 
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a se estabelecerem, assinalando definitivamente a nova fase 

do setor. 

Nos anos que se seguiram, a tend~ncia geral foi a 

de evolu~~o do setor industrial. Nesta fase posterior da 

industrializa~~o do municipio, as atividades desenvolvidas 

se caracterizaram por uma nova orienta~~o, dirigindo-se 

mais para as âreas de: mecânica, metalôrgica, material 

elétrico e comunica~5es, têxtil e alimentar. Esta nova 

inclina~~o pode ser percebida pelas indôstrias que mais se 

destacaram no biênio 1974/75: Pereira Lopes Ibesa 

(refrigeradores e compressores), Companhia Brasileira de 

Tratores, Sociedade Intercontinental de Compressores 

Herméticos <SICOM), Lâpis Johann Faber 5.~., Fia~~o e 

Tecelagem Germano Fehr, Conservas ~limenticias Hero S.~., 

Prominas Brasil S.~. (equipamentos para sondagens e 

assistência técnica); Cooperativa de Lacticinios de S~o 

Carlos, lndôstrias Metalôrgicas Ricetti Ltda.; Diamantul 

J.K. Smith & Sons S.~. (equipamentos para sondagens); 

Indôstrias Colmeia S.~. (correntes e similares) e Regite 

~rab & [ia. (vidros) (2:p.149). Estas indôstrias produziam 

n~o mais visando a atender apenas a um mercado local ou 

mesmo regional; passaram a fazer parte da pr6pria expans~o 

da indôstria paulista como um todo, num processo de 

desconcentra~~o da capital em rela~~o ao interior e 

estimuladas pelas condi~6es favorâveis de m~o-de-obra, 

energia e transporte. 

~tualmente, se observa uma tendência à 

especializa~ào do setor industrial do municipio com a 

implantaç~o de indôstrias de alta tecnologia. De carâter 

bastante diversificado, estas indôstrias representam, na 

prâtica, a interaç~o com a atividade cientifica exercida 

nas universidades locais (Universidade Federal de S~o 

Carlos e Campus da USP de S~o Carlos) . 

Enquanto as atividades industriais e rurais 

(particularmente a pecuâria) foram se fortalecendo e se 

firmando como atividades economicamente relevantes para o 

municlpio, os setores de comercio e de prestaç~o de 

serviços tiveram um crescimento bem mais lento. Talvez o 

problema seja hist6rico, pois S~o Carlos nunca chegou a 

desempenhar este papel com destaque, n~o foi •boca de 
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como a vizinha Rraraquara, cidade mais antiga e 

pioneira no exercicio destas atividades. Provavelmente a 

proximidade entre as duas cidades também tenha favorecido o 

prolongamento desta situaç~o que somente nos óltimos 

vem dando sinais de alteraç~o . 

anos 
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3 
EVOLUI;RO URBRNR 

3.1 
R cidade antes da ferrovia 

S~o Carlos nasceu da influência e do desejo da 

classe dominante local - os fazendeiros de café. N~o fosse 

assim, provavelmente continuaria como pouso de viajantes ao 

longo do Picad~o até cair no esquecimento. Entretanto, o 

plantio de café, se espalhando e penetrando oeste adentro, 

passou pelos Campos de Rraraquara, possibilitando o 

desenvolvimento econômico da regi~o e assegurando o 

florescimento urbano da cidade de S~o Carlos, a exemplo do 

que ocorreu com tantas cidades paulistas deste periodo . 

Desde a descoberta do Brasil em 1500 até o inicio do século 

XIX, a vida paulista transcorreu, preponderantemente, fora 

das cidades. Vivia-se nas fazendas e s6 se comparecia à 

cidade em ocasi~es especiais, nas festas religiosas ou nos 

Foi a cafeicultura que acontecimentos politicos. 

transformou este quadro, proporcionando as condic;:~es 

favorâveis ao incremento da vida urbana. 

•Rté 1834 existiam 29 sedes municipais, repartidas da 

seguinte maneira: 7 na zona da capital, e 7 no 

litoral; ao Norte, na direc;:~o da Corte, 6; na direc;:~o 

de Sorocaba e Sul, 5; na zona de Campinas, 2; na zona 

de Piracicaba, 1 e na zona de Franca, 1 ... Em 1930, 

dos 243 municipios existentes no Estado, 214 haviam 

sido fundados sob o regime de economia do café, 

os anos de 1824 e 1929 1 (6:p.48). 

entre 

Esta colocac;:~o de Luis Saia permite avaliar 

claramente o papel decisivo desempenhado pela cafeicultura 

na ocupac;:~o do territorio paulista e no processo de 

urbanizac;:~o das cidades. 

Em func;:~o de melhores condic;:~es de plantio, houve 
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a preferência por terras altas. Desta forma, 

localizaç~o das cidades foi dependente do cafe. 
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também a 

•os espigões onde o cimento calcáreo se conserva 

melhor, e por isso também melhor aquinhoados de 

florestas e, consequentemente, de hómus, apontaram as 

direções preferenciais para os caminhos do café em 

demanda do interior do Estado' (6:p.49). 

~ssim, ocorreu a 'distribuiç~o das cidades em 

rosários estendidos ao longo dos espigões• e o 

•estabelecimento de uma rede ferroviária de forma 

dendritica, também preferindo as diretrizes dos .espigões 

que demandam a calha do rio Paraná, e convergindo para o 

fulcro S~o Paulo-Santos• (6:p.50). O ciclo econômico do 

cafe foi suficientemente forte para desencadear uma série 

de acontecimentos essencialmente vinculados aos interesses 

de maior lucratividade do plantio. Portanto, o cafe n~o 

apenas proporcionou o processo de urbanizaç~o das cidades 

paulistas, como também foi responsável pelo estabelecimento 

de uma relaç~o de extrema dependência e subordinaç~o entre 

um e outro. Na verdade, café e ferrovia formaram o binômio 

que assegurou o desenrolar deste processo. ~ chegada da 

ferrovia a S~o Carlos, em 1884, propiciou a t~o necessária 

rapidez de escoamento da produç~o e, sem dóvida, o 

embasamento para o seu crescimento urbano. 

r ~ S~o Carlos dos primeiros tempos, da qual ainda 

restam alguns sinais, foi mais marcadamente influenciada 

1 pela arquitetura tradicional, trazida dos lugares de origem 

* de seus moradores mais antigos, vindos de Minas e de outras 

regiões paulistas, principalmente. Desta forma, as 

longinquas influências portuguesas, recriadas nestas 

regiões brasileiras, foram trazidas a S~o Carlos e 

gradativamente assimiladas sob novas condições. ~ taipa, 

t~o largamente usada em S~o Paulo e uma caracteristica das 

construções bandeiristas, foi também a opç~o inicial para 

as primeiras construções de S~o Carlos (acompanhada de 

beirais estreitos em telhados de duas e quatro águas, 

cobertos com telha-canal; paredes lisas, caiadas e de 

poucas aberturas, definindo uma volumetria simples, às 

vezes circundada por alpendres à mineira ou na forma 

bandeirista). Esta situaç~o se desenrolava em meados do 
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,...-
século XIX, enquanto no Rio de Janeiro, principalmente, 

Salvador e Recife, jâ se vivia plenamente o neoclâssico da 

Hiss~o Francesa. 

Mas, S~o Paulo (à qual S~o Carlos, a exemplo das 

demais cidades do interior paulista, esteve sempre ligada), 

foi uma cidade colonial serôdia, pacata e de hâbitos 

provincianos, que somente o café e os imigrantes mudariam 

radicalmente. ~ cidade de taipa transformou-se na cidade de 

tijolo e depois na cidade de concreto em menos de um 

século. ~s dificuldades de comunicaç~o deixaram S~o Paulo 

quase sem alteraç~es, desde fins dos séculos XVIII até 

meados do Século XIX, praticamente ignorando o que 

acontecia no Rio de Janeiro e demais centros importantes da 

época e, por pouco, n~o conhecendo o neoclâssico da Hiss~o 

Francesa. Paradoxalmente, foi a localizaç~o que permitiu a 

S~o Paulo a sua consolidaç~o como importante p6lo econômico 

e politico, principalmente a partir da ligaç~o ferroviâria 

com Santos (em 1867) e as demais regi~es paulistas 

detentoras do plantio de café. ~ ferrovia passou a ser n~o 

apenas meio para escoar mais rapidamente o caf~, mas por 

onde chegavam os imigrantes e as novidades da Europa. 

~ssim, as cidades do periodo cafeeiro, ligadas 

pela ferrovia em direç~o ao eixo S~o Paulo-Santos, e 

sofrendo diretamente os reflexos do processo de 

que ocorria em S~o Paulo, puderam superar rapidamente as 

grandes dificuldades iniciais de implantaç~o. Os primeiros 

habitantes de S~o Carlos, depois das diflceis d~cadas do 

surgimento do núcleo, enfrentando toda sorte de obstâculos 

(como epidemias ou transporte da produç~o em lombo de 

burro), logo puderam d~sfrutar de melhores condiç~es de 

vida urbana, proporcionadas principalmente pela implantaç~o 

da ferrovia e da intensificaç~o da imigraç~o. ~ situaç~o 

econômica , decorrente da produç~o cafeeira, permitiu a 

apropriaç~o de · novas formas de vida, mudando habitas e 

costumes ja ultrapassados. ~ ferrovia trouxe toda espécie 

de materiais importados. E os imigrantes, fixando-se cada 

vez em maior número tamb~m na 

facilidade as atividades urbanas 

aumentando de complexidade. 

cidade, absorviam 

que gradualmente 

com 

iam 

~ntes disto, morava mais gente nas fazendas do 
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que na cidade. E era nas fazendas que se encontravam as 

construçeles mais bem elaboradas e cuidadas, mesmo que 

utilizando técnicas como a taipa ou a alvenaria de pedra 

(o tijolo também foi muito usado nas fazendas de café da 

regi~o de S~o Carlos, para a construç~o da sede, colônias e 

piso do terreiro, principalmente; nas tulhas e muros de 

arrimo foi mais usada a alvenaria de pedra). R casa urbana 

do fazendei~o de café, quando este a possuia e que de 

inicio foi de uso secundàrio, utilizada apenas em ocasieles 

especiais (dias de festas religiosas, de 

neg6cios ou confabulações politicas), passou a ser a 

express~o do poder e prestigio da aristocracia cafeeira. E 

a cidade feita de construçeles simples, térreas e quase 

sempre no alinhamento, ocupadas em sua maioria por 

religiosos, funcionàrios e toda sorte de gente envolvida 

com os neg6cios urbanos, passou a acolher tambêm as 

elegantes e luxuosas mansões dos barões do cafê, onde quase 

todo material importado utilizado e a m~o-de-obra imigrante 

refletiam um novo modo de construir. Cil. 3 a 33) 

R preferência marcada pelo traçado ortogonal de 

ruas e praças foi outra caracteristica das cidades surgidas 

sob a êgide do ciclo cafeeiro. 

•o desenho das cidades, com seus respectivos 

compromissos de 

passou a fixar 

o restante do 

ruas, lotes e partido arquitetônico, 

soluções que prevaleceram durante todo 

ciclo paulista do cafê e que ainda 

repercutem no refazimento delas e das habitações, 

mesmo depois de superadas as motivaçeles que lhe deram 

origem. 

R aplicaç~o do reticulado hipodâmico, por exemplo, 

como foi realizada, perdendo de vista a inteireza do 

conteúdo abstrato que cercou a sua criaç~o original 

pelo arquiteto grego, memorizou apenas o xadrez que 

subdividia a àrea loteada, repartindo-a em quadras e 

lotes, sem a menor atenç~o para uma sistemàtica urbana 

destinada a amarrar o conjunto de quadras em torno de 

uma praça, onde se situariam os ediflcios de serviço 
- -
comunitàrio. Neste sentido, nem foi atendida a 

sistemàtica prevista por Hipodamus, nem foi a mesma 

substitulda por outra qualquer. Pura e simplesmente se 
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acolheu o desenho de subdivis~o das sucessivas glebas 

armadas em quadras para que a àrea destas fosse 

subdividida em lotes. Tal soluç~o herdou, entretanto, 

do sentido abstrato da soluç~o original, aquele 

desconhecimento da realidade topogràfica da gleba, o 

que originou, n~o raro, interrupções ou ladeiras 

impraticàveis. O fato de as glebas sucessivamente 

loteadas serem definidas por acidentes naturais 

(c6rregos, espigões etc.) gerou disparidade de ângulo 

entre as glebas contiguas, cada uma com o seu xadrez 

disposto segundo sua pr6pia orientaç~o. Uma cidade 

paulista do café é, por isso, uma colcha de retalhos, 

cada lotamento desconhecendo o vizinho e criando com 

eles divergências às vezes dificeis de sanar. Desde a 

pr6pria cidade de S~o Paulo até a óltima cidade 

cafezista do interior este fato se repete com 

monotonia• (6:p.202). 

S~o Carlos n~o fugiu à regra. ~ gleba inicial, 

doada na parte norte da Sesmaria Pinhal, em 1854, 

localizou-se à meia encosta (o ponto mais alto que os 

limites da propriedade permitiram), nas proximidades do 

pouso de viajantes do Picad~o, às margens do c6rrego do 

Greg6rio. Foram algumas quadras de noventa por noventa 

metros, localizadas ao redor da capela erguida em 1856, que 

formaram o arruamento inicial de traçado rigidamente 

ortogonal, e mais, praticamente orientado nas direções 

norte-sul e leste-oeste (il. 34). E interessante observar a 

orientaç~o pelos pontos cardeais. Tal fato pode ter 

ocorrido em funç~o do pr6prio Picad~o, incorporado à malha 

urbana desde o inicio, e que neste trecho mantinha a 

direç~o norte-sul. ~ doaç~o de terras da Sesmaria do 

Monjolinho, em 1867, ap6s dez anos de existência de S~o 

Carlos, permitiu a expans~o da cidade também na direç~o 

norte (que antes era impedida jà na altura da •cumeeira da 

capela'), mantendo o mesmo traçado ortogonal inicial, 

facilitado pelo prolongamento das ruas existentes . 

~s quadras ao redor da Capela, que até '1858 eram 

apenas sete, viriam a ser o local preferido da aristocracia 

cafeeira para a construç~o de suas moradias na cidade. 

·~ssim, as quatro faces do pàtio começavam a se fechar 
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de casas de fazendeiros enricados pelo ouro verde que 

alastrava nas colinas do altiplano s~o-carlense ... 

R zona residencial rica e ~legante circunscrevia-se, 

em 1894, às proximidades do patio da Matriz, 

estendendo-se pelas ruas margeantes, Visconde do 

Pinhal, 13 de maio, Rlexandrina e do Carvalho. Rli se 

erguiam as melhores residências ... 

Rli, tambem, estava o comercio de luxo, modas, jóias e 

preciosidades raras, importadas da Europa, o melhor da 

elegância e do bom gosto. Certamente uns e outros se 

atraiam, compradores ricos e fornecedores de elite• 

(5:p.29 a 34). 

Enquanto a classe dominante ocupava as 

proximidades da Matriz , os imigrantes, instalados na 

cidade, iam ocupando as àreas mais ao sul, desde a baixada 

do Mercado ate as imediaç~es da Estaç~o Ferroviaria - era a 

chamada •Piccola Calabria•. R rua General Osório (antiga 

Paissandu) se caracterizou pelo surgimento de um comercio 

mais popular, de lojas e bazares, onde podiam ser 

encontrados todos os artigos de consumo exigidos naquela 

epoca. Mais ao longo da linha ferrea, e muitas vezes com 

ramais próprios, se localizaram as primeiras indóstrias. 

Rlgumas delas ainda se conservam, apesar de perdidos os 

dias de glória, como a Serraria Giongo e a Companhia Fiaç~o 

e Tecidos S~o Carlos (antiga Companhia Fiaç~o e Tecidos 

Magdalena). 

3.2 
R expans~o urbana 

Em 1866, a Câmara aprovou a denominaç~o das 

primeiras ruas: rua do Comercio (atual avenida S~o Carlos), 

rua de Santo Inàcio (foi rua do Carvalho e e atual 

Episcopal), rua do !taque <atual Jesuino de Rrruda), rua 

Riachuelo (atual Treze de Maio), rua do Jatahy (atual Dª 

Rlexandrina) e rua do Paissandu (atual General Osório). 

Desde a formaç~~ da cidade, a avenida S~o Carlos . teve 

posiç~o de destaque, seja pela maior largura em relaç~o às 
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demais ruas, seja pelas atividades instaladas. O fato é que 

esta via acabou por definir um eixo ao longo da cidade de 

norte a sul, valorizado ainda mais pelas praças 

localizadas a intervalos mais ou menos regulares (n~o se 

sabe se por coincidência ou n~o). ~ mais importante, desde 

o inicio, foi o pàtio da Matriz (que até inspirou um dos 

livros do Prof. ~ry Pinto das Neves, •o Jardim Póblico de 

S~o Carlos do Pinhal•) e, mesmo assim, só ganhou o jardim e 

as grades, de acordo com o costume da época, 

Baixada do Mercado, cortada pelo córrego 

demorou até as primeiras décadas deste século 

em 1895. ~ 

do Gregório, 

para ter seus 

jardins acabados. ~inda mais ao sul, o largo de Santa Cruz 

(atual Praça Elias Salles) com a capela de 1874, demolida 

em 1926. Voltando, na direç~o norte, o largo Municipal 

(atual Praça Coronel Salles) com os prédios da Prefeitura 

Municipal ( 18841 jâ demolido) e Cadeia e Fórum (1900). 

Subindo mais um pouco, o largo de S~o Sebasti~o que cedeu o 

seu. espaço para a construç~o do prédio da Escola Normal, 

denomidana posteriormente de Instituto de Educaç~o Dr. 

·~lvaro Gui~o•, inaugurado no ano de 1916. 

~ntes de findar o século, surgiram novos bairros 

resultantes, basicamente, do prolongamento de ruas jâ 

existentes e seguindo ainda fielmente o traçado inicial. ~ 

Vila Nery nasceu (em 1889) da doaç~o de Joaquim ~lves de 

Souza Nery de uma área localizada para os lados da estrada 

da Babilônia .(atual rua Padre Teixeira), a leste da cidade. 

Enquanto a Vila Pureza foi um loteamento aberto pelo Major 

Manoel ~ntonio de Mattos, em 1891, no prolongamento das 

ruas Raia (atual Quinze de Novembro) e Boa Vista (atual Dr. 

Carlos Botelho) até a Santa Casa, a oeste da cidade. Na 

quadra central da Vila Pureza, pretendia-se construir uma 

igreja, o que n~o ocorreu, e o bairro ganhou uma praça. ~ 

localizaç~o do novo cemitério, em 1890, no extremo norte da 

cidade, entre os córregos do Monjolinho e ão Tijuco Preto, 

estimulou a ocupaç~o ao longo da avenida S~o Carlos nesta 

direç~o (i l. 35). 

~té a década de 40, em praticamente toda a ârea 

urbana, o traçado orientado pelos eixos norte-sul e leste-

oeste foi mantido apenas com poucas exceçtles. Duas destas 

exceçtles merecem destaque: a Vila Prado e a Vila Isabel. 
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R instalaç~o da ferrovia, passando a sudoeste do nócleo 

urbano inicial, naturalmente, atraiu o desenvolvimento de 

atividades industriais para as proximidades da Estaç~o e, 

com isto, a vinda da classe trabalhadora assalariada , 

operàrios e ferroviàrios. Desta forma, foram surgindo os 

primeiros bairros operàrios do outro lado da linha férrea. 

R Vila Prado foi o primeiro deles, aberto em 1893 pelo 

Coronel Leopoldo de Rlmeida Prado, com ruas e quadras 

ortogonais, entretanto, orientadas segundo a direç~o 

dominante dos trilhos e n~o mais pelos pontos cardeais. R 

Vila Isabel foi outro bairro que surgiu rompendo com a 

orientaç~o do traçado da zona central da cidade. Localizado 

bem ao sul da cidade e próximo ã linha férrea, seus poucos 

quarteir8es e ruas foram implantados sob a influência do 

caminho que dava acesso a Rio Claro. R formaç~o deste 

bairro se deveu, inicialmente, ã vinda de ex-escravos das 

fazendas de café(principalmente da regi~o sul do municipio) 

para tentar a vida na cidade, posteriormente, se 

caracterizou por uma populaç~o nitidamente operària. 

Existiram outros nócleos de fixaç~o de ex-escravos, além da 

Vila Isabel, mas sempre localizados fora do perimetro 

urbano, margeando as estradas. Rtualmente, estes nócleos 

est~o envolvidos pela malha urbana, apresentam alguns 

vestigios das construç8es antigas e uma populaç~o 

heterogênea (n~o mais somente negra). 

O florescimento das atividades urbanas de 

comércio e indóstria serviu como atrativo para fixaç~o e 

aumento da populaç~o da cidade. Foram atraidos, tanto os 

que desejavam usufruir dos serviços e beneficios, como 

aqueles que exerciam estas atividades, originando, 

conseqOentemente, a ampliaç~o e a diversificaç~o das 

relaç8es urbanas. Considerando-se ainda o fato de que, nas 

cidades, as •barreiras eram mais facilmente transponiveis• 

para os imigrantes atingirem suas aspiraç8es de sucesso do 

que na lavoura. Rparentemente, a populaç~o do municipio 

manteve-se estàvel durante as primeiras décadas do século 

atual, mas foi sempre crescente o aumento da populaç~o 

urbana. De acordo com o Rlmanaque de 1905, a populaç~o 

total do municlpio era de 60.000 habitantes (1: p.17), 

ainda era este mesmo nómero em 1915 (3:p.LXXXI!) e em 1928 
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C2:p.169). Entretanto, a populaç~o urbana que em 1915 era 

de 13.000 habitantes, em 1928 jã alcançava o número de 

17.365. Evidentemente, este crescimento acelerado da 

populaç~o acabou por levar à deficiência de alguns serviços 

urbanos, inclusive à falta de moradias. Durante algum 

tempo, ter casas de aluguel foi um negócio rentâvel e até 

estimulado pelo governo local, objetivando minimizar o 

problema. Dois dos maiores empreendedores de casas de 

aluguel foram Saba e Nicolau Sallum (pertencentes a 

familias de industriais locais que, em 1952, chegaram a 

possuir aproximadamente 190 residências de aluguel na Bela 

Vista (bairro contiguo à Vila Prado) (4:p.206). Em 1922, a 

cidade possuia 2.036 edificações, em 1932, 3.454 e, em 

1942, 4.578; mesmo assim, a carência de moradias passou a 

existir desde a década de 20. O número de edificações 

servidas por ãgua e esgoto decresceu entre os anos de 1927 

e 1942 (em 1927, 76,89\ desfrutavam destes serviços; em 

1942, eram 65,84\) (4:p.98). O declinio da atividade 

agricola do café acentuou o êxodo rural, fazendo com que, 

durante a década de 30, os problemas urbanos fossem mais 

agravados. Enéas Camargo, em artigo publicado no •correio 

de S~o Carlos•, em 28 de setembro de 1940, e citado por 

Devescovi, tratando da situaç~o da época, apresentou um 

quadro da ocupaç~o das ãreas urbanas, conforme o trecho 

transcrito: 

•os que se dedicam ao comércio varejista, vendas a 

prestações, se agrupam de preferência na rua General 

Osório e nas proximidades do mercado. Hã zonas 

nitidamente operãrias - Vilas Prado, Marcelino, 

Isabel, Pureza, etc. - onde também se situam os 

ferroviârios; e hã bairros onde as camadas mais 

pobres, os indigentes, se encontram em maior nómero: 

bairro do Botafogo, parte da Vila Isabel, bairro do 

Hipódromo (próximo à sub-estaç~ri da C.P.), estrada do 

Arruda, etc. E a populaç~o burguesa - funcionârios 

públicos, comerciantes, industriais - dâ preferência 

ao perimetro central, aos Bairros de Vila Nery (uma 

parte), Vila Municipal, etc. o~ bairros da periferia 

apresentam populaç~o mais numerosa R simples 

observaç~o do movimento dos bondes, nas horas de 
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abertura e de fechamento das fabricas, e na hora do 

almoço, mostra como a populaç~o sancarlense realiza, 

todos os dias, um fluxo e refluxo dos bairros para o 

centro, ou de um bairro para outro. O recenseamento 

(de 1940) mostrou que os bairros da periferia possuem 

uma populaç~o maior e mais densa. ~o contrario, os 

setores centrais apresentaram uma populaç~o menor e 

menos densa• (4:p.97). 

Vale destacar a influência do transporte coletivo 

no processo de expans~o da malha urbana de S~o Carlos. 

Desde a instalaç~o dos bondes elétricos , em 1914, até o 

final da década de 30, a tendência na ocupaç~o do solo foi 

a de maior concentraç~o populacional nas áreas pr6ximas ao 

trajeto dos bondes. ~ partir desta época, com o 

funcionamento concomitante de ônibus, foi sendo viável a 

instalaç~o de loteamentos mais periféricos, favorecendo a 

dispers~o da malha urbana (il. 36). 

~ partir da década de 40, intensificou-se em S~o 

Carlos, o fenômeno da descontinuidade da mancha urbana. ~ 

implantaç~o de novo~ bairros passou a ser feita contornando 

as chácaras (residências urbanas em meio a grandes lotes 

localizados na periferia). Com o tempo, estas áreas 

passaram a integrar o conjunto de •espaços vazios• deixados 

propositadamente a espera de valorizaç~o pelos 

especuladores imobiliários. Tal situaç~o, que perdura até 

hoje, gerou e tem gerado sérios prejulzos para a 

municipalidade, com o baixo nlvel de densidade populacional 

e, conseqOentemente, os elevados custos dos serviços 

públicos. 

Nas últimas décadas, tem-se observado em S~o 

Carlos um crescimento desordenado e ca6tico, liderado pelos 

especuladores do solo urbano. Esta situaç~o esta levando a 

cidade ao comprometimento da qualidade de vida, em quest8es 

básicas como preservaç~o de mananciais, saneamento e 

limpeza pública, formas de adensamento da zona central e 

definiç~o de áreas de expans~o. ~s leis e decretos 

municipais, ou o Plano Diretor existente (aprovado no ano 

de 1875 e nunca posto em pratica), pouco efeito tiveram na 

regulamentaç~o e controle das questões urbanas. Uma 

situaç~o que se instaurou ao longo de varias gestões de 
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governos municipais, muito mais em funç~o de uma conivência 

de poder público com empreendedores imobiliârios do que, 

exclusivamente, de incompetência administrativa e técnica. 

~ conduta na abertura de novos loteamentos é um fenômeno 

evidente desta postura. Os loteamentos s~o implantados 

irregularmente ou até de forma clandestina, mas sempre sob 

a passividade do poder municipal, n~o importando os danos 

sociais e econômicos acarretados para a populaç~o instalada 

nos mesmos, ou os prejuizos, muitas vezes irreversiveis, 

causados à natureza (devastaç~o da vegetaç~o, contaminaç~o 

de mananciais, etc.). ~ Ultimamente, vârias tentativas vêm 

sendo realizadas no sentido de se retomar o controle do 

crescimento urbano, incentivadas, ora por setores do 

pr6prio governo municipal, ora por entidades locais 

(~ssociaç~o de Engenheiros, Rrquitetos e Rgrônomos de S~o 

Carlos e Rssociaç~o para Proteç~o Rmbiental de S~o Carlos). 

Entretanto, a ausência de uma estrutura montada e 

organizada para este fim, aliada a um interesse bastante 

relativo do poder executivo local, tem dificultado qualquer 

avanço na elaboraç~o de um trabalho efetivo. 

Outra conseqOência da crescimento urbano 

descontrolado é a pulverizaç~o do setor industrial em 

vârios pontos da cidade, causando sérios problemas, como 

por exemplo os decorrentes da convivência com residências 

adjacentes. R decadência do transporte ferroviârio 

(principalmente a partir da década de 60) e a ascens~o do 

transporte rodoviârio, foram certamente os principais 

fatores responsâveis pela dispers~o da indústria na malha 

urbana. Isto, aliado à falta de eficiência nas leis 

regulamentadoras da expans~o do setor, deixaram 

praticamente na m~o dos industriais a decis~o do encontrar 

a melhor localizaç~o para suas indústrias. N~o sendo mais a 

ferrovia o grande meio de transporte da produç~o 

industrial, as âreas preferidas passaram a ser as das 

proximidades da rodovia Washington Luis. 

O processo de verticalizaç~o da zona central, 

através d~ construç~o de prédios de apartamentos, tem-se 

acelerado bastante nos últimos anos devido à lucratividade 

do investimento (a preferência pelos prédios de apartamento 

tem aumentado, por parte da populaç~o da cidade, pela 
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aparente segurança que este tipo de habitaç~o proporciona). 

Desta forma, obviamente, não est~ havendo nenhuma 

preocupaç~o, nem dos empreendedores nem do governo local, 

quanto às conseqOências desta verticalizaç~o descontrolada . 

~tualmente, existem mais de cinqOenta prédios altos, j~ 

construidos ou em fase final de execuç~o, atendendo em sua 

maioria a fins residenciais (il. 37). ~ projeç~o para os 

próximos dois anos é de quase dobrar este nómero, tendo em 

vista os quarenta projetos j~ aprovados pela Prefeitura 

Municipal até o final de 1988. Por outro lado, j~ se torna 

evidente a tendência à dispers~o na malha central destes 

prédios elevados (na direç~o norte, ao longo da avenida S~o 

Carlos e, no eixo leste-oeste, 

pela avenida Dr. Carlos Botelho), 

a rua Quinze de Novembro e 

talvez procurando atender 

melhor à clientela deste tipo de moradia. Mas, é certo que 

a existência de prédios tombados, ou em processo de 

tombamento, pelo CONDEPH~~T, dificultando a aprovaç~o de 

prédios altos em suas proximidades, levou à fuga das 

quadras mais centrais. E, finalmente, ainda neste quadro da 

verticalização s~ocarlense, h~ que se lamenta~ a demoliç~o 

irrestrita das sólidas construç8es do periodo cafeeiro, 

salvando-se aquelas poucas que foram alvo de tombamento, ou 

as que, afortunadamente, ainda est~o sob a posse de pessoas 

que teimosamente têm gosto em preserv~-las. 

S~o Carlos, a exemplo da grande maioria das 

cidades brasileiras, tem-se desenvolvido sem um plano pré

estabelecido. ~ determinação inicial de traçado ortogonal 

(norte-sul/leste-oeste) foi seguida, durante as primeiras 

décadas, independentemente das condiç8es topogr~ficas do 

sitio escolhido. · Num segundo momento, surgiram as 

alteraç8es no traçado de ruas em função de novos caminhos 

(ferrovias, rodovias, etc.) e córregos alcançados pela 

expans~o da malha urbana, · formando uma verdadeira colcha de 

retalhos. Rlguns eixos foram de importância fundamental 

para o crescimento hipodâmico da malha urbana: a avenida 

São Carlos, determinando e enfatizando este crescimento 

inicial nas direç8es norte e sul; da mesma forma as ruas 

Quinze de Novembro, · na direç~o oeste, e Padre Teixeira, na 

direç~o leste; · e a linha férrea, rompendo com o 

direcionamento do traçado inicial. Mais recentemente, 
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outras vias têm assumido este papel orientador de extens~o 

da malha urbana: a avenida Francisco Pereira Lopes 

(comumente chamada de Marginal e ainda incompleta), a 

avenida Getólio Vargas (salda para S~o Paulo) e a própria 

via Washington Luis. 

R cidade tem crescido extrapolando todos os 

obstâculos que por algum tempo contiveram seus limites. S~o 

vârios os bairros hoje existentes para além da linha férrea 

(Vila Prado, Vila Pelicano, Vila Bela Vista, Vila Boa 

Vista, Vila Redenç~o, Jardim Cruzeiro do Sul, Cidade Rracy, 

Vila Madre Cabrini, entre outros), ou para além da rodovia 

Washington Luis (Jardim Tangarâ, Jardim S~o Rafael e Parque 

Residencial Maria Stella Fagâ). Estes bairros fazem parte 

do processo _ de periferizaç~o que a cidade vem sofrendo de 

forma mais acentuada desde a década de 60, acolhendo uma 

populaç~o assalariada urbana (comerciârios, operârios, 

funcionârios póblicos etc.) e rural (os bóias-frias). R 

diversificaç~o das atividades urbanas contribuiu para a 

concentraç~o populacional na cidade, atraindo n~o somente 

os trabalhadores urbanos, mas também os rurais . 

Rssim, a periferia tornou-se o Local de 

residência de uma populaç~o de baixa renda. Enquanto a zona 

central, através do processo de verticalizaç~o, tem 

estimulado a permanência das classes média (profissionais 

liberais, professores etc.) e alta (industriais, 

executivos etc), dependendo do padr~o dos edificios de 

apartamento. Outros bairros, localizados na faixa 

intermediâria entre o centro e a periferia, também abrigam 

populações de alto poder aquisitivo (Estância Suiça, Santa 

Mônica, Sabarâ etc.). Rlguns bairros, como Cidade Jardim, 

Vila Pureza e Vila Nery, acolhem uma populaç~o mais 

diversificada, estimulada talvez pela maior proximidade da 

zona central. e também na regi~o mais central que se aloja 

a populaç~o estudantil, habitando em sua maioria as antigas 

casas de muitos cômodos. Mais recentemente e com certa 

reserva, as repóblicas estudantis est~o sendo aceitas em 

prédios de apartamentos. 

R zona de comércio da cidade foi, desde o inicio, 

se Localizando nas proximidades da Estaç~o Ferroviâria e ao 

longo da avenida S~o Carlos. Rs proximidades da Estaç~o, 
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compreendendo basicamente o trecho entre a praça da Estaç~o 

e a baixada do Mercado (quarteir5es das ruas General 

Osório, Nove de Julho, José Bonifacio, Geminiano Costa, 

Jesuino de ~rruda e Episcopal), sempre se caracterizou por 

um comércio bastante diversificado e popular. Enquanto que, 

ao longo da avenida S~o Carlos, passando pelo patio da 

Catedral e indo na direç~o norte, tem sido reforçada a 

tendência a um comércio mais refinado, de muitas butiques e 

lojas requintadas, para atendimento de uma populaç~o de 

maior poder aquisitivo. ~tualmente, pode-se notar o 

desenvolvimento de alguns núcleos de bairro, onde est~o se 

estabelecendo algumas atividades de comércio bastante 

diversificadas, como na Vila Nery (nas ruas Marechal 
~-Deodoro e "Padre Teixeira, no antigo Bal~o do Bonde) e na 

Vila Prado (nos arredores da igreja de Santo ~ntônio, nas 

avenidas Sallum e Dr. Teixeira de Barros, comumente chamada 

de rua Larga). 
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~s ilustrações 3 a 7 mostram vistas parciais da 
cidade, no inicio do século, fotografadas por Peres 
Crua do Carvalho, atual Episcopal; rua S. Carlos, 
atual avenida S. Carlos; rua General Os6rio, mesmo 
nome; rua Municipal, atual Major José Inâcio). 
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Vistas parciais da 
cidade (décadas de 
30/40), mostrando 
parte do antigo 
Jardim Público, 
destacando o Pala
cete Bento Carlos 
(il. 8), e a ave
nida S. Carlos 
(il. 9 e 10). 
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Vistas parciais da cidade na década de 50. 
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Sede da antiga fazenda Itapiró, na regi~o de 
Santa Eudóxia (fotos recentes: Paulo Pires). 
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Sede da antiga f azenda Santa Eudóxia, n a 
regi~o de mesmo nome, pertencente ao Visconde 
da Cunha Bueno (fotos recentes: Paulo Pires). 
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o Capela e tulha 
• da antiga fazenda 

Santa Eudóxia 
• (fotos recentes: 

Paulo Pires). 
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~ntiga fazenda Itararé, na regi~o de 
Eudóxia - casa do ~dministrador 
recente: Paulo Pires) . 

Santa 
(foto 

Sede da antiga fazenda Santa Maria, na região 
de ~gua Vermelha (foto recente: Paulo Pires). 
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Sede da antiga fazenda Cascata, na região de 
~gua Vermelha - atualmente: fazenda Chile 
(foto recente: Paulo Pires) . 



" 

• 

.c; 

o 

.. 

• 

Colônia 
(fotos 

e tulha da antiga fazenda 
recentes Paulo Pires). 

Cascata 
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Sede e antiga senzala da fazenda Pinhal, na 
regi~o de mesmo nome, pertencente ao Conde do 
Pinhal (fotos recentes: Paulo Pires). 
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Interior e vista da capela - fazenda 
recentes: Paulo Pires). 
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Pinhal (fotos 
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Sede da fazenda Conceiç~o, que pertenceu a Leonino Xavier 
Cotrim, na regi~o da Babilônia (foto recente: Paulo Pires) . 

Sede da antiga fazenda Santa Maria, que pertenceu a Boris 
Davidoff, na região da Babilônia (foto de 1925). 
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Sede e tulha da 
fazenda Pared~o, 
que pertenceu a 
Jo:3o Evangelista 
de Toledo, na 
regi:3o de !bate 
(fotos recentes: 
Paulo Pires). 
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Sede e capela da fazenda Palmital, na regi~o de Ibaté . 
Pertenceu ao Conde do Pinhal e, posteriormente a 
~ntonio Moreira de Barros, que construiu esta 
sede um projeto de Ramos de ~zevedo (fotos 
recentes: Paulo Pires) . 
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POSSÍVELMENTE, AS PRIMEIRAS 
QUADRAS OCUPADAS ATÉ 1858 

I EM TERRAS DA SESMARIA PINHAL.) 
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CIDADE DE SÃO CARLOS 

OCUPAÇÃO INICIAL. PERÍMETRO URBANO EM 1915. 
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CIDADE DE SÃO CARLOS 
SITUAÇÃO ATUAL. VERTICALIZAÇÃO 

DA ZONA CENTRAL . 

~ ED.IFICIOS ALTOS . 
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4 
NOVOS ESTILOS E NOVOS PROGRRHRS 

~.1 
O Ecletismo na Europa 

Rntes de abordar a quest~o dos novos estilos e 

programas, adotados em parte do século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX em S~o Carlos, deve ser feito um 

râpido enfoque das razões que justificaram, na Europa e 

depois em S~o Paulo, o surgimento (ou ressurgimento) das 

formas classicizantes e a conseqOente utilizaç~o 

desmesurada dos estilos do passado. N~o caberia nem se 

justificaria, aqui, aprofundar o assunto, jâ estudado 

apropriadamente por tantos especialistas. Portanto, trata

se apenas de estabelecer, através do registro destes 

autores, os fundamentos que norteam este trabalho na 

abordagem das manifestações ecléticas em S~o Carlos. E, 

neste sentido, as vârias publicações de Carlos R. C. 

Lemos*, a respeito de S~o Paulo, propiciam valiosa fonte de 

referência para este estudo. 

í R arquitetura do século XIX vem sendo 

~ I 

progressivamente reavaliada, num processo iniciado hâ 

apenas poucas décadas e que passa necessariamente pela 

quebra de preconceitos, t~o duramente impostos pelos 

defensores do sucedâneo movimento moderno, e pelo 

surgimento de uma nova consciência sobre a proteç~o e a 

restauraç~o do patrimônio cultural (18:p.10). 

Procurando atender à objetividade, sem prejuizo 

* Rs obras de Carlos R. C. Lemos, particulamente •Rtvenaria 

Burguesa• e •o Ecletismo em S~o Pauto• (in •Ecletismo na 

arquitetura brasileira•), s~o importantes fontes de 

referência para este estudo, mormente este capitulo. 
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da compreens~o, convém transcrever parte de um texto de 

Luciano Patetta, autor que soube tratar de forma primorosa 

a arquitetura do século XIX na Europa: 

O ecletismo era a cultura arquitetônica ·própria 

de uma classe burguesa que dava primasia ao conforto, 

amava o progresso (especialmente quando melhorava suas 

condições de vida), amava as novidades, mas rebaixava 

a produç~o artistica e arquitetônica ao nivel da moda 

e do gosto. 

Foi a clientela burguesa que exigiu (e obteve) os 

grandes progressos nas instalações técnicas, nos 

serviços sanitários da casa, na sua distribuiç~o 

interna, que solicitou uma evoluç~o rápida das 

tipologias nos grandes hotéis, nos balneários, nas 

grandes lojas, nos escritórios, nas bolsas, nos 

teatros e nos bancos, que soube encontrar o tom exato 

de autocelebraç~o nas estruturas imponentes dos 

pavilhões das Exposições Universais (de Londres - 1851 

- e de Paris - 1867-78-79) - obtendo a aglutinaç~o de 

todas as expressões formais em torno do mito do 

progresso: o Crystal Palace, a Tour Eiffel, Les 

Galéries des Machines, 

de Jólio Verne, etc. 

o Baile Excelsior, os romances 

R essas exigências t~o concretas e t~o decisivas para 

a nova edificaç~o os arquitetos deram a ónica resposta 

possivel: uma arquitetura sem grandes tensões 

espirituais, n~o autônoma, mas participante e 

comprometida até ao próprio sacrificio•(18:p.13 e 14). 

Esta citaç~o de Patetta proporciona uma 

caracterizaç~o da sociedade da época e permite compreender 

as razões pelas quais esta sociedade aceitou t~o 

prontamente as novas tendências arquitetônicas substitutas 

do barroco, 

exaust~o. 

Por 

adotando-as de forma irrestrita até a completa 

outro lado, é - preciso lembrar que os 

precedentes motivadores destas tendências tiveram origens 

que remontam às escavações de Herculanum (1738) e Pompéia 

(1748) e numa série de publicações (Museum Etruscum, Gari -

1737; Ruinas dos mais belos monumentos da Grécia, David le 

Roy - 1758; Rntiguidades atenienses, Stuart e Rewett 
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1736/1816; História da ~rte entre os antigos, Winckelmann -

1764), que proporcionaram o conhecimento e a admiraç~o do 

ocidente pela arquitetura clâssica, 

ignorada (21:p.51 e 52). 

até ent~o praticamente 

O neoclassicismo, inspirado na arquitetura grega 

e romana e se instalando como uma reaç~o ao barroco, foi 

adotado no ocidente antes mesmo do final do século XVIII e 

conseguiu 

décadas 

neogótico. 

imperar quase 

do século XIX 

Seria mesmo 

solitariamente durante algumas 

até a completa afirmaç~o do 

inevitâvel o surgimento de uma 

corrente de admiradores do estilo das catedrais medievais, 

t~o fortemente motivados quanto aqueles que defendiam o 

esplendor da antiguidade clâssica. Embora a imitaç~o das 

formas góticas jâ ocorresse desde o século XVIII, 

•acompanhando com manifestaç~es marginais todo o ciclo do 

neoclassicismo•. Como ressalta Leonardo Benévolo, foi na 

quarta década do século XIX que esta tendência •concretiza

se em um verdadeiro e próprio movimento, que se apresenta 

com motivaç5es precisas quer técnicas, quer ideológicas, e 

que se contrapae ao movimento neoclâssico• 

isto muito concorreram os trabalhos de 

edificios medievais, realizados ainda no 

(2:p.82). Para 

dos restauraç~o 

século XVIII, e 

que proporcionaram aos profissionais uma perfeita 

familiarizaç~o com os aspectos construtivos do estilo. 

Desta forma, a partir da restauraç~o e reconstruç~o de 

edificios antigos, pode ocorrer a construç~o de edificios 

novos, inclusive residências, seguindo integralmente o 

mesmo estilo. Dois dos mais celebres restauradores deste 

periodo, Lassus e Viollet-le-Duc, juntos foram os 

responsaveis, a partir de 1845, pelas obras na catedral de 

Notre-Dame de Paris, e foram também obstinados defensores 

do neogótico nas discuss~es com os teóricos do neoclàssico 

(2:p.84 a 86). 

~ Um estilo n~o substituiu o outro e nem se 

fundiram num só. Passaram a coexistir, num clima de muita 

polêmica, aparentemente abstrata, mas que, na verdade, 

envolvia quest5es mais sérias. O principio da imitaç~o, 

teoricamente refutado e criticado entre neogóticos e 

neoclassicos, na prâtica, contribuiu para que se chegasse à 

-- total liberdade na escolha do estilo, com a formaç~o da 
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grande corrente historicista, 

combinaç~es foram possiveis. 

principal preocupaç~o era a 

onde praticamente todas 

Enquanto, por um lado, 

•adoç~o imitativa coerente 
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as 

a 

e 

'correta' de formas que, no passado, haviam pertencido a um 

estilo arquitetônico único e preciso•, ocorreu também o que 

Patetta denomina de •historicismo tipológico•, onde a 

escolha do estilo estava vinculada à finalidade do edificio 

( o neogótico era adequado para os edificios religiosos; o 

neo-renascimento para os edificios públicos; e assim por 

diante C18:p.14). N~o faltaram, ainda, os •pastiches 

compositivos•, conseqOência da invenç~o de soluções 

estilisticas historicamente impossiveis e muitas vezes de 

resultado formal duvidoso (18:p.15). Neste panorama, 

•explicar o ecletismo é buscar a miscelânea•, como afirma 

muito apropriadamente Carlos Lemos, acrescentando ainda que 

a existência de •uma intenç~o plâstica despoliciada 

generalizada dando oportunidade a soluç~es 

eruditas, até de bom gosto, coexistindo ao 

intervenç~es desastradas ... • C12:p.70). 

digamos 

lado de 

Os avanços tecnológicos, que rapidamente 

transformaram a vida de todas as camadas da sociedade do 

século XIX e alteraram os processos de produç~o, atingiram 

também o setor da construç~o de edificios. ~ descoberta de 

novas técnicas construtivas e o aperfeiçoamento das 

indústrias de materiais, como o ferro e o vidro, suscitaram 

novas discuss~es sobre arte e técnica, ou ainda sobre 

arquitetura e construç~o, incluindo neste contexto a 

própria definiç~o de atribuições do engenheiro e do 

arquiteto (2:p.62 e 148 a 152). Embora este periodo se 

caracterize por uma pluralidade de tendências 

arquitetônicas (se relacionando de maneiras diferentes com 

o desenvolvimento das técnicas construtivas), foram 

evidentes as boas •relaç~es entre o neogótico e a 

engenharia do ferro•. Enquanto havia dificuldade para os 

neoclâssicos encontrarem •afinidade ·entre os elementos 

novas estruturas da 'engenharia' e os elementos 

arquitetura clâssica, tornou-se logo evidente 

das 

da 

aos 

neogóticos a coincidência formal entre as estruturas 

metâlicas e as modernaturas dos edificios góticos• 

(18:p.19). 
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~ interpreta~~o da estrutura da catedral gótica, 

feita por Viollet le Duc (•Entretiens• - 1863), levou 

muitos construtores à identificaç~o deste tipo de estrutura 

com as de painéis de vidro sustentados por armaç~es 

metâlicas. Desta •assimilaç~o 'natural' das formas góticas• 

resultou um grande número de edificios, entre eles as 

estufas de Joseph Paxton (18:p.21). Paxton, que n~o era 

arquiteto, se celebrizou definitivamente com a execuç~o do 

edificio Palâcio de Cristal, para a primeira Exposiç~o 

Universal, em Londres, em 1851. O Palâcio de Cristal foi, 

com certeza, a mais notâvel estrutura de ferro coberta de 

vidro, n~o somente pela soluç~o de importantes problemas de 

estâtica e pela utiliza~~o de técnicas construtivas 

inovadoras, mas porque era o reflexo de uma nova ordem de 

arquitetura, que prescindia de mascaraç~es dos elementos 

estruturais e adotava naturalmente os produtos fabricados 

em série (2:p.129 a 134). 

Por volta da última década do século XIX, o 

liberalismo artistico do ecletismo jâ n~o satisfazia, nem 

teóricos nem construtores, e todos esperavam ver o 

nascimento de um novo e original estilo. Foi neste clima, 

extremamente favorâvel, que surgiu o estilo •art-nouveau•, 

cujo marco inicial foram as obras de Victor Horta ((asa 

Tassel, em Bruxelas - 1893) e Van de Velde (decora~~o de 

sua casa em Ucle). O •rococó da era maquinista•, como foi 

chamado por alguns, nasceu completo, sem precedentes na 

história e perfeitamente coerente e elaborado (2:p.273). O 

•art-nouveau•, segundo Flavio Motta, •ao atingir a 

arquitetura configurava-se como o encontro de um estilo 

para o seu tempo• e se difundiu •no mundo ocidental, depois 

do último decênio do século passado (século XIX) e, 

significativamente, se extingue com a I Grande Guerra• 

(14:p.55 e 56). Por outro lado, as premissas deste estilo 

jâ estavam nas teorias de Viollet le Duc, divulgadas hâ 

mais de três décadas, quando propugnava •o uso apropriado 

dos materiais e a obediência às necessidades funcionais•. 

Sem dúvida, •os livros de Viollet le Duc, que circulam por 

todo o mundo, têm grande importância para a forma~~o da 

gera~~o subseqOente, da qual saem os mestres do 'art-

nouveau' • (2:p.127). Na verdade, os principias propalados 
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pelos racionalistas neog6ticos produziriam efeitos mais 

Longinquos ainda, contribuindo tambem para o surgimento do 

pr6prio · movimento moderno (14:p.56;12:p.71). R arquitetura 

moderna se afirmaria a partir dos movimentos de vanguarda, 

entre os aons de 1890 a 1914, adquirindo cada vez mais 

importância a partir do primeiro pós-guerra e crescendo 

•muito alem das premissas iniciais• (2:p.14). Contudo, 

continuar a tratar deste assunto fugiria aos objetivos 

deste estudo, alem disto, ainda hâ mais o que se dizer 

sobre a arquitetura do seculo XIX. 

Embora os contrutores e arquitetos do seculo XIX 

se esmerassem na obtenç:~o de uma imitaç:~o é~eita 
modelos do passado, o resultado foi sempre •cistante 

dos 

do 

originaL•, se tornando, claramente, •um protótipo do seculo 

XIX •. O Levantamento minucioso e a correç:~o de 

•irregularidades•, juntamente com outros recursos devidos 

ao progresso tecnológico e cientifico, como a aplicaç:~o dos 

processos da geometria descritiva de Gaspar Monge, •trairam 

o modelo pela excessiva fidelidade• e acabaram produzindo, 

em contrapartida, •quase uma paralisaç:~o da criatividade•, 

mesmo com a grande liberdade na escolha estilistica. Por 

outro lado, •as ideias, os programas, as finalidades eram 

sempre melhores do que os produtos que pretendiam propugnâ

Los• (18:p.15 a 17). 

Neste sentido, e fundamental destacar mais um 

aspecto da arquitetura do sêculo XIX, muito bem observado 

por Patetta e relacionado diretamente ao tema deste 

trabalho. Trata-se da •influência que teve a cultura 

medieval sobre o problema da modernidade da 

Patetta, na segunda metade do seculo XIX, 

Segundo 

na Inglaterra, 

esta situaç:~o se manifestou de forma mais clara e definida 

na casa de campo burguesa - a country house. E, a partir de . 

1840, •desapareceu quase que por completo, nesta produç:~o, 

a tipologia clâssica da casa compacta, quadrada e cóbica 

(inspirada 

Palladio)• 

prejuizo 

no Renascimento italiano e principalmente em 

e jâ n~o se admitia, de forma 

da funcionalidade por causa 

alguma, nenhum 

de •regras ou 

convenç:aes formais•. E verdade que estas casas inglesas n~o 

chegaram a •inaugurar um novo estilo arquitetônico, mas 

corresponderam plenamente a um novo estilo de vida•, onde o 
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fator mais importante era o conforto. Foram caracteristicas 

in~ditas desta produç~o: a planimetria articulada, a 

adaptaç~o às irregularidades do terreno, a liberdade na 

disposiç~o dos ambientes, a variedade na utilizaç~o de 

materiais e a maior preocupaç~o com as instalações de 

aquecimento e ventilaç~o (18:p.21 e 22). E n~o deixa de ser 

evidente que, na essência desta produç~o, jâ estavam 

claramente colocadas algumas das premissas do movimento 

moderno: a predominância •da planta sobre a elevaç~o•; a 

livre disposiç~o de janelas e varandas nas fachadas, onde a 

•vista• fosse melhor, inclusive com o uso de grandes 

vidraças; a prioridade •do interior sobre o exterior• e a 

•unidade da casa ~ , obtida atrav~s da decoraç~o, mobiliârio 

e objetos dom~sticos (2:p.22). 

Na Inglaterra, n~o houve a polêmica •contra a 

tradi~~o e os estilos históricos•, graças ao espirito 

conservador e ao respeito às tradições nacionais tipicos da 

cultura inglesa, e os artistas de vanguarda foram 

decisivamente influenciados tanto pela produç~o neog6tica 

convencional como pela country-house. Enquanto as obras de 

Morris, Voysey, Rshbee e Mackmurdo influenciaram os 

movimentos de vanguarda do continente, as de Horta, de Van 

de Velde e dos vienenses foram vistas com •desconfiança e 

dificuldade• pelos ingleses (2:p.286 a 290). Por outro 

lado, em Glasgow, surgiu um grupo de artistas mais 

entrosados com a vanguarda europ~ia, embora continuassem 

ligados às tradições nacionais. Charles Mackintosh, o mais 

notâvel deles, foi muito sensibilizado pela cultura da 

•country-house• e sua experiência passaria ao continente 

europeu jâ na primeira d~cada do século XX (2:p.286 a 290). 

4.2 
O Ecletismo paulistano 

Enquanto na Europa, ~s diversas manifestações 

arquitetônicas do s~culo. XIX foram profundamente marcadas 

por um processo de constante autocritica, em que se buscava 
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encontrar a •verdadeira express~o estilistica• daquele 

periodo, no Brasil, estas manifestaç5es foram assimiladas 

•sem maiores explicaç5es• e, ao mesmo tempo, acompanhadas 

de um forte sentido de •modernidade e modernizaç~o·. ~ 

•ecletismo brasileiro• foi assimilado como sinal de 

progresso e liberdade de express~o, ignorando quase que 

completamente qualquer tipo de consideraç5es de ordem 

filosófica nas quais estavam envolvidos os neoclàssicos e 

neogóticos europeus. ~lém disto, a difus~o destas 
----- - 1. 
tendências ao longo do território nacional foi muito 

diferenciada, no tempo e no espaço, por diversas razaes 

(sociais, econômicas e culturais) peculiares a cada regi~o, 

mas também devido a grandes dificuldades de comunicaç~o, 

que acabaram contribuindo para o florescimento de novas e 

variadas express5es artisticas, 

dos modelos europeus. 

algumas vezes muito longe 

~inda no final do século XVIII, ocorreriam as 

primeiras manifestaç5es nacionais das tendências em voga na 

Europa, através da atuaç~o de engenheiros militares. Este 

foi um periodo de express5es um pouco timidas, ainda 

divididas entre a tradiç~o do barroco e a novidade do 

neoclàssico. Em Belém, no Parà, foram executados pelo 

arquiteto italiano Landi os mais significativos exemplos 

com estas caracteristicas. Entretanto, a contribuiç~o 

definitiva para a afirmaç~o do neoclassicismo no Brasil só 

aconteceu com a vinda da Miss~o Francesa de 1816 (11:p.108 

e 108). 

G r a_n d j e a n de Mo n ti g n y , o arquiteto que fazia 

parte da Miss~o Francesa, foi o principal responsàvel pela 

difus~o do neoclàssico no Brasil, através da sua atuaç~o no 

Rio de Janeiro. Ele era um profundo admirador das obras d~s 

grand~s arquitetos do renascimento e tamb~ffi da arquitetura - - __,--

~francesa da sua época CPercier, um dos criadores do estilo 

império, foi seu mestre). Por esta raz~o é possivel 

c~preender porque, no Brasil, •as raizes deste estilo 

raramente recuaram aquém da renascença• (20:p.52) e porque 

acabou sendo mais forte a influência francesa na 

arquitetura carioca. O neoclàssico foi, •por excelência, o 

estilo do periodo imperial•, até o terceiro quartel do 

século XIX (20:p.51), n~o só no Rio de janeiro, mas também 
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nos principais centros do litoral. ~partir deste periodo, 

se acentuou a aplica~~o de outros estilos hist6ricos, 

embora a influência classicizante continuasse a conviver, 

sob diversas formas, juntamente com as novas tendências . 

Por outro lado, voltando a lembrar que as 

express~es arquitetônicas trazidas da Europa, n~o foram 

absorvidas uniformemente nas diversas regi~es brasileiras, 

percebe-se que S~o Paulo foi uma das cidades que apresentou 

um comportamento) bem diferente da vizinha e rica cidade do 

R i o de J a n e i r o . i_B si tu-a~~ de i s o l a_m e n to g e o g r a f i c o n ~o 

permitiu que houvesse condi~~es reais de expans~o econômica 

antes do binômio café-ferrovia. Desta forma, a cidade se 

colocou praticamente à margem dos acontecimentos culturais 

que agitaram outras regiões brasileiras mais prósperas, 

principalmente a Corte. Somente ~ pa! tir de meados do 

século XIX, quando o Rio de Janeiro •ja era uma cidade --- completa e harmoniosa dentro do estilo levado pela Miss~o 

Francesa•, é que S~o Paulo come~ou a experimentar a riqueza 

proveniente do café (11:p.112). E, embora sem quase ter 

conhecido o neoclassico da Miss~o Francesa, de repente se 

transformou numa cidade inteiramente nova, •toda 

reconstruida em tijolos e refeita num novo estilo, ou 

melhor, em varias estilos. Era o ecletismo~ (11:p.116). 

E verdade que, apes~r do isolamento de S~o Paulo, 

n~o se acredita •que a Corte n~o tenha exercido alguma 

influência na arquitetura paulistana, mesmo antes da 

abastan~a cafezista• (10:p.103). Foram manifesta~ões 

acanhadas, tratadas por Carlos ~- C. Lemos, no seu livro 

~lvenaria Burguesa, através da apresenta~~o de fotografias 

tiradas por Milit~o (entre 1860 e 1862), onde est~o 

registradas algumas destas constru~~es neoclassicas 

•vers~es provincianas• -, que n~o dispensaram o •front~o 

triangular coroado por estatuas de porcelana do Porto• 

(10:p.104). 

r ~ ~ n te s da .ex p a n s ~o c a f e e i r a , a c a p i ta l pau l i s ta 

semp t e foi muito pobre, até mais que algumas cidades do 

interior, como Itu. ~ pr6pria op~~o pelo uso da taipa nas 

suas constru~ões, a mais viavel diante das dificuldades de 

utiliza~~o de outras técnicas, lim~taria os arroubos na 

aplica~~o do heoclassico. ~ssim, até esta época, as 
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variações construtivas possiveis foram muito mais 

quantitativas do que qualitativas, permitindo ao rico 

dispor de moradias espaçosas e assobradas, enquanto os · mais 

pobres deviam se contentar com proporções mais modestas. 

Mas, todos usufruiram da mesma técnica - a taipa - e do 

mesmo refinamento construtivo (10:p.12) . 

Vale salientar que houve algum sinal de 

•modernizaç~o•, ainda no final do século XVIII, trazido 

pelos engenheiros militares e perceptivel nas janelas de 

vergas recurvadas à •moda pombalina• (10:p.28;12:p.72). 

Embora estas alterações n~o tenham sido suficientes para 

aplacar o sentimento de tédio que a cidade despertava, 

principalmente nos jovens estudantes do Largo de S~o 

Francisco (12:p.72). Somente a nova situaç~o econômica 

se r i a capaz de muda r e s te q u a d r o • .--~o i o i n e s p e r a do 0 
dinheiro do café que subverteu tudo e chegamos ao periodo~~~ 

ostentatório do Ecletismo• (10:p.02)._ ..---

Foram as novas condições econômicas que também 

permitiram as transformações e os melhoramentos urbanos em 

S~o Paulo: os bondes de traç~o animal e os elétricos; as 

novas e largas avenidas; o calçamento, a arborizaç~o e os 

jardins pôblicos; as obras de saneamento e iluminaç~o. R 

cidade colonial de taipa resistiu até meados do século XIX, 

mas acabou sendo substituida, radicalmente, por uma de 

tijolos e eclética. R capital paulista, cada vez mais, foi 

se destacando como centro comercial, politico, 

administrativo e industrial, chegando a tomar para si o 

papel de liderança no pais, até ent~o desempenhado pelo Rio 

de Janeiro. Neste sentido, o ano de 1867 é um importante 

marco no desenvolvimento de S~o Paulo, por ter sido a data 

da instalaç~o da ferrovia, ligando Santos-S~o Paulo-Jundiai 

e estabelecendo uma comunicaç~o fundamental entre o porto e 

o planalto. R partir deste fato, e da implantaç~o de outras 
----

ferrovias, ligando S~o Paulo às demais regiões interioranas 

produtoras de café, a posiç~o politica e econômica da 

capital paulista s6 tenderia a crescer. Rssim, a mesma 

estrada de ferro que facilitou o escoamento da produç~o de 

café até o porto de Santos, trouxe o imigrante italiano e 

os materiais importados, imprescindiveis para a execuç~o da 

nova arquitetura - •o ecletismo, sinônimo de progresso e 

---~ -- ~-·~----
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!Linguagem do poder econômico• (12:p.73). ----~ Na expans~o deste proce~so manifestaram-se as 

; mais diversas tendências estilisticas, respeitando uma 

unidade formal, por vezes, ou mesmo juntas numa ônica obra: 

neo-renascimento, neo-românico, neog6tico, •art-nouveau•, 

neocolonial etc. Este era o desejo de uma classe 

enriquecidã, que buscava de todas as maneiras aestar na 

moda•, se utilizando para isto de todas as novidades que 

surgiram e n~o sendo •capaz de fazer uma seleç~o· (7:p.23). 

Talvez, em nenhum outro Lugar de S~o Paulo, tais principies 

tenham sido t~o bem aplicados como na avenida Paulista, 

onde, segundo Maria Cecilia Naclério Homem, •a discrepância 

entre os estilos indicava, na verdade , os paises de origem 

de seus moradores e seu saudosismo da terra natal. Eram 

vilas pompeianas, neoclãssicas, florentinas, neobizantinas 

etc., que ostentavam um Luxo excessivo, próprio do 

comporta~ento dos novos ricos. Comprovam a ascens~o de um 

grupo de imigrantes italianos e ãrabes, recém-enriquecidos, 

que constituiam uma nova elite• (9:p.33). 

Enquanto a arquitetura eclética do Rio de Janeiro 

foi muito marcada pela tradiç~o neoclãssica da Miss~o 

Francesa, o ecletismo de S~o Paulo, embora também 

impregnado de contribuições classicizantes, foi acima de 

tudo itaUano. Para esta situaç~o muito concorreu a 

existência de grande nômero de construtores e arquitetos 

italianos atuando na cidade paulista. Rlém disto, a forte 

imigraç~o italiana, ocorrida no periodo da expans~o 

cafeeira, trouxe muitos pedreiros e artes~os que 

contribuiram decisivamente para criar o •ambiente 

italiano•, observado por muitos cronistas, a partir do 

--rTnal do século XIX até às primeiras décadas do século XX. 

Segundo Yves Bruand, havia uma intenç~o de •recriar uma 

atmosfera que atenuasse a nostalgia pelo pais distante que 

fora preciso deixar•. Bruand afirma também que as 

principais fontes de inspiraç~o foram encontradas no 

•periodo ãureo da renascença e do maneirismo•, enquanto que 

o •Livro de cabeceira• dos mestres-de-obra era o Tratado 

das Cinco Ordens da Rrquitetura de Vignola (3:p.38). 

R Linguagem •neoclàssica dos italianos• foi a 

preferida também do mais famoso arquiteto paulista - Ramos 
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de Rzevedo (10:p.108). R escolha pelo estilo neoclàssico 

para suas obras oficiais parecia traduzir uma 

'obrigatoriedade relacional entre o estilo e a funç~o 

póblica•. Em relaç~o às moradias, Ramos de Rzevedo tinha 

particular predileç~o pelo •neoclàssico e pelo ecletismo 

fundamentado ou no repert6rio italiano renascentista, ou no 

estilo francês'. Embora n~o houvesse o rigor excessivo, 

dificultado pela pr6pria quantidade de projetos, sendo 

comum a "delegaç~o de atribuições a auxiliares•, ou o 

"simples atendimento aos desejos estilisticos dos clientes 

particulares" C10:p.119). 

O processo brasileiro de assimilaç~o do "art

nouveau" foi muito semelhante ao do ecletismo. Enquanto na 

Europa o •art-nouyeau• surgiu · como um •novo estilo' e como 

uma reaç~o às tendências estilisticas do seculo XIX, ou 

seja, aos •neos• - neoclassico, neog6tico, neo-renascença, 

neobarroco, neo-rococ6 etc., no Brasil, excetuando-se uma 

pequena produç~o erudita, foi apenas mais uma opç~o 

ornamental no bojo das manifestações ecleticas, estando 

•sempre mesclado com outros estilos, desde o inicio • 

(15:p.91). 

Em S~o Paulo, o grande centro de difus~o do •art

nouveau• foi o Liceu de Rrtes e Oficios (1873), onde 

•qualquer artifice ou mestre de valor que chegava do 

estrangeiro, era conquistado' 

(15:p.91). a·· •art-nouveau• foi 

para o 

visto 

corpo docente 

de inicio como 

•mercadoria ex6tica• e o povo 'chocado' n~o mostrou muito 

interesse, mas, a partir da execuç~o de exemplos mais 

eruditos, o estilo 'foi aceito· com entusiasmo• 

(15:p.91;14:p.63). Os exemplares "mais caracteristicos• e 

•mais puros• foram executados por Victor Dubugras e 

lamentavel~ente, nenhum deles resistiu a_· _ avalanc~ 

demolidora do progresso (10:p.141 a 143). Por outro lado, 

um dos primeiros exemplares deste estilo, a "Vila Penteado' 

(1902), executado por Carlos Ekman, conseguiu sobreviver, 

graças à doaç~o feita pelos antigos proprietarios, a 

familia Penteado, em favor da Universidade de S~o Paulo, e 

hoje abriga o curso de p6s-graduaç~o da Faculdade de 

Rrquitetura e Urbanismo daquela instituiç~o. 

O periodo àureo do •art-nouveau• ocorreu entre 
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1900 e 1905, mas prolongou-se até 1920, embora "jâ sem 

autonomia 

margem a 

próprios 

e importância•. Na sua expans~o, o estilo •deu 

obras de surpreendente mau gosto, chegando os 

artifices do Liceu de ~rtes e Oficios, no fim a 

chamar o •art-nouveau de estilo macarrônico• (15:p.91). --- - ~ 
E, 

discorrendo a respeito da popularizaç~o do •art-nouveau•, 

Carlos ~: C. Lemos esclarece que, na verdade, o estilo n~o 

foi bem compreendido, •principalmente quanto às relaç5es ---espaciais•, ficando apenas na •ornamentaç~o simplesmente --aposta a arcabouços prismâticos de alvenaria Jradicional• 

(1~:p.143). Desta forma, diferentemente da Europa, aqui o 

•art-nouveau• foi mais uma moda em decoraç~o, confundindo-

se com outras manifestações ecléticas da época. 

o •art-nouveau" praticamente marcou o 

encerramento de um ciclo de influências européias 

(francesas e italianas, 

verificando em S~o Paulo, 

principalmente) que vinha se 

desde o inicio da era cafezista. 

Surgia, a partir das conferências do engenheiro português 

Ricardo Severo, a preconizaç~o de idéias, jâ em voga no 

resto do continente, de independência cultural e 

valorizaç~o de uma arquitetura de raizes nacionais. 

Tratava-se 

pelo menos 

de procurar •reviver formas sen~o 

caldeadas · no Novo Mundo ao 

colonizaç~o·. E, no caso brasileiro, 

autóctones, 

tempo da 

a tradiç~o 

arquitetônica estava na utilizaç~o de elementos da 

arquitetura portuguesa e brasileira do periodo colonial 

C21:p.89). 

~ conferência realizada por Ricardo Severo, em 

1914, na Sociedade de Cultura ~rtistica, em S~o Paulo, 

sobre ·~ ~rte Tradicional no BrasiL• foi uma exortaç~o para 

que se desse inicio a uma nova era - a da Renascença 

Brasileira -, e uma apologia da •contribuiç~o portuguesa na 

arquitetura brasileira (10:p.155). E, neste sentido, é 

interessante notar dois aspectos caracteristicos deste 

periodo. O primeiro é que o neocolonial foi, de inicio, um 

estilo defendido por gente de fora. Em S~o Paulo, dois dos 

mais destacados adeptos destas idéias nacionalistas foram 

Ricardo Severo e Victor Dubugras, ambos estrangeiros. O 

segundo aspecto é a idéia de •modernidade• que sempre 

esteve aliada ao estilo. E, procurando entender melhor o 
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sentido desta •modernidade", 

colocaçeles de Carlos 1=1. c. 
vale a pena transcrever as 

Lemos, feitas no seu Livro 

l=llvenaria Burguesa: 

l=l modernidade estaria na Libertaç~o do jugo 

vignolesco em favor de uma pratica improvisativa em 

que, por acaso, os elementos vocabulares eram os 

tradicionais, n~o os do Brasil, mas aqueles de uma 

semântica portuguesa barroca, ou ent~o aqueles outros 

simplesmente inventados. O 

sintaxe absolutamente nova, 

express~o imaginado aqui e, 

Cremos tenha sido esse o 

oficializaç~o do estilo 

que interessava era a 

era o novo . meio de 

portanto, 'nacional'. 

motivo facilitador da 

durante as grandes 

comemorações do Centenario da Independência no Rio de 

Janeiro, Local onde as idêias de Ricardo Severo 

regurgitaram cinco ou seis anos depois atravês das 

palavras candentes do mêdico Josê Mariano Filho. 

Express~o nacional, onde à desejada conotaç~o 

vernàcula somava-se a Liberdade na pratica artistica . 

Modernidade Libertaria ou Liberdade de intervir na 

vida e paisagens contemporâneas, 'modernizando' o que 

fosse antigo e, dai, a neocolonizaç~o de autênticos 

exemplares coloniais C10:p.163). 

Provavelmente, Ricardo Severo n~o tinha 

consciência de fato do que ocorreria a partir da propa1aç~o 

de suas idêias. O momento foi propicio não s6 para a 

difus~o do estilo, como para a sua pr6pria afirmação 

definitiva. O neocolonial não se restringiu apenas ao curto 

periodo de maior aplicação, mas conseguiu sobreviver atê os 

dias atuais. O seu crescimento n~o dependeu apenas da 

motivação xen6foba, mas tambêm das condiçeles criadas pela 

Primeira Guerra Mundial. No periodo p6s-guerra ficou muito 

dificil continuar a suprir os construtores do ecletismo 

europeu 

disto, 

execução 

com os sofisticados materiais importados 

~ pr6pria crise financeira acarretou a 

e, a l êm 

queda na 

de construções. l=l combinação destes fatores fez 

com que se arrefecesse a opç~o pelos estilos eclêticos, que 

não dispensavam os materiais construtivos ainda impossiveis 

de serem fabricados no pais, e proporcionou espaço para o 

fortalecimento de um "ecletismo nacional", que 
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revalorizava, por exemplo, o uso dos beirais coloniais, tão 

a prop6sito diante da falta de calhas e rufes. Mesmo assim, 

nascera um estilo que "nada tinha de brasileiro, sendo até 

impr6pria a expressão 'neocolonial'", no dizer de Carlos J:l. 

[. Lemos (10:p.156). Embora calcadas na •tradição", as 

obras erguidas neste estilo eram volumes modernos, muito 

Longe da arquitetura que pretendiam evocar. pr6pria 

residência de Ricardo Severo, a "Casa Lusa•, construida por 

volta de 1920, "era uma miscelânea de ornatos barrocos, sem 

possuir, na verdade, uma diretriz estilistica coerente • 

(10:p.156). Ou, por outro Lado, a "Liberdade de expressão 

improvisativa• do estilo deu margem a realizaç8es criativas 

e, muitas vezes, de grande valor arquitetônico, como as de 

Victor Dubugras (10:p.164). Este arquiteto que ja tinha 

feito construções nos estilos neog6tico, neo-românico e art 

nouveau, foi atraido para o neocolonial. Mas o neocolonial 

praticado por Dubugras era "quase todo inventado e 

reinterpretado". Ele criou uma série de elementos para o 

repert6rio do neocolonial que •passaram a ser copiados 

pelos outros como se fossem verdades de antigamente• 

(12:p.94). Desta forma, 

Libertaria" 

o neocolonial foi muito mais uma 

•expressão do que uma revivescência da 

arquitetura do periodo colonial. 

No decorrer 

-----------neocolonial Logo se 

do processo _ d_e __ e.xp_ansão, o 

desdobraria em dois caminhos, um 

decorrente 

neocolonial 

do outro e ambos de · m u i t a , s i n i f i c ª-.Ç_ã_p_._, Do 

mais erudito, 

profissionais 

'Ricardo Severo, Felizberto 

aquele praticado pelos 

como Victor Dubugras, 
..::..-----~---=--

Ranzini, Georg Przyrenbel, 
-=-----~---------

- J:llexandre J:llbuquerque, ~Lvaro Botelho e J:llexandre Marcondes 

J:l-ª~do, surgiria um "neocolonial_ s_implificado"_,___Ç_q_mo assim 
- - _, 

denominou Carlos J:l. C. Lemos. , O "neocolonial erudito • foi o 

resultado da atuação de cada um destes profissionais mais 

categorizados, que individualmente contribuíram de forma 

sempre muito criativa. Enquanto que o "neocolonial 

s _!. me_Lificado" foi decorrente . de u~ "verdadeiro ato de 

criação coletiva•, executado a partir de um ~epert6ri~e 

caracteristicas eleitas da produção erudita, que todos 

~bsorveram "sem maiores indagaç8es• 
------------

(12:p.95 a 

97; 10:p.168,169,174 a 176). 

r 
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L~inda em relaç~o ao neocolonial, ha mais um 

r i~portante aspecto a ressaltar. Refere-se ao que Paulo 

Santos chamou de •saldo positivo 

•paradoxalmente• o 

do neocolonial•, 

explicando que neocolonial teria 

infJ uido no próprio movimento dito moderno e para a criaç~o 

~e condiç~es propicias ao estudo de quest~es de raça, 

costumes, economia, vida social e artistica do nosso povo • 

(21:p.85). Yves Bruand vai mais longe, afirmando que seria 

um erro •considerar a moda do neocolonial como um episódio . 

inconseqOente. Esse movimento foi na realidade a primeira 

, manifesta~~o de uma tomada de consciência* ~ por parte dos 

bras i lei r os da s~p_o_s si b i l idades do seu pai s e da sua ----...... 
originalidade" (3:p.52). Essa •tomada de consciência• pode 

ser expressa, inclusive, no aprofundamento do conhecimento 

da arquitetura colonial, atravês de levantamentos em varias 

regi~es brasileiras, e tambêm numa nova postura 

r~overnamental de conservaç~o e preservaç~o deste patrimônio 

(3:p.58; 21:p.S2 a 85). 

~ natural que, às constantes oscilaç~es nas 

tendências estilisticas da arquitetura paulistana, do 

sêculo XIX e primeiras do sêculo XX, tenham correspondido 

profundas alteraç~es dos programas de necessidades e da 

disposiç~o dos ambientes das residências. Este assunto sera 

melhor tratado ainda neste capitulo, entretanto, ê oportuno 

antecipar lim aspecto p~liar desta quest~o, que Ca.rlos ~ . 
......_ 

r [. Lemos chamou de •jeito paulistano•. Na verdade, ê ate 
- --

compreensivel que a arquitetura de S~o Paulo diferisse das 

de outras regi~es brasileiras, tendo em vista as 

circunstâncias geradas pela intensiva participaç~o dos 

profissionais italianos. Mas ê bom lembrar tambêm que n~o 

por isto a arquitetura paulistana iria se parecer com a de 

Buenos ~ires 

contingente 

ou de No v a Y o r k , ambas c i i-ª.--d e_s ~ g ~ande 

de imigrantes italianos (12:p.84). Fo1 um 

~jeito paulistano• de construir, resultado __ de uma mistura 
~- ----

, de contribuiç~es locais e estrangeiras, que facilmente se 
'--

transmitiria a outras cidades paulistas, sujeitas às mesmas 

condiç~es, inclusive S~o Carlos. 

* Grifo da autora. 
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4.3 
R modernizaç~o da cidade e a ferrovia 

Quase vinte anos depois da inauguraç~o da estrada 

de ferro que fez o trecho Jundiai-S~o Paulo-Santos, foi 

executada, em 1884, a ligaç~o até S~o Carlos. E verdade que 

os trilhos já haviam atingido Rio Claro, a cerca de setenta 

quilômetros de distância, em 1876, e facilitado 

sobremaneira o escoamento da produç~o cafeeira da regi~o. 

Entretanto, isto n~o era suficiente, era necessário trazer 

a ferrovia até à porteira das fazendas. 

Por esta raz~o, os cafeicultores, sob a liderança 

do [onde do Pinhal, n~o mediram esforços, politicos e 

financeiros, para •impedir• que os trilhos passassem longe 

de suas terras. Certamente, para estes fazendeiros era 

evidente a importância da ferrovia e, naquele momento, era 

fundamental conseguir a única opç~o de transporte que 

asseguraria definitivamente a expans~o dos seus negócios. E 

natural que, em decorrência desta situaç~o, eles acabaram 

se transformando em beneméritos da ent~o nascente cidade de 

S~o Carlos. Isto se percebe facilmente consultando a 

historiografia local e, neste sentido, vale a pena 

transcrever um trecho dq livro de Rry Pinto das Neves, em 

que ele se refere, particularmente, à •dedicaç~o· com que o 

[onde do Pinhal, o fazendeiro Rntonio Carlos de Rrruda 

Botelho, se empenhou na tarefa de trazer a ferrovia até S~o 

Carlos: 

• Com energia e tenacidade incriveis, atirou-se o 

tenente coronel Rntonio Carlos à luta pela construç~o 

da estrada de ferro. Em torno dele, todos os 

interessados no progresso da cidade*, todos os 

amigos, toda a larga parentela ... • (17:p.18). 

Por outro lado, é fora de dúvidas· a repercuss~o 

que teve a vinda da ferrovia para a cidade, n~o sendo 

dificil concordar · com a opini~o dos escritores locais de 

que 1 sem a ferrovia, S~o Carlos estaria condenada à 

estagnaç~o . . Rliás, muito p~ovavelmente esta constataç~o 

poderia facilmente se estender a todas as cidades paulistas 
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deste perlodo, que obtiveram o acesso ferroviàrio, 

excluindo S~o Paulo. Esta cidade, que até quase meados do 

século XIX se caracterizou pelas suas condiç5es de 

isolamento, acabou se tornando um importante entroncamento 

de ferrovias, o que contribuiu decisivamente para a sua 

própria afirmaç~o como capital. Carlos ~. C. Lemos diz que 

•o futuro de S~o Paulo definiu-se mesmo foi com a 

inauguraç~o da estrada de ferro dos ingleses em 1867 1 e que 

• a partir dai, s~o facilmente detectàveis, através de 

depoimentos contemporâneos, todos os passos relativos à 

mudança gradual de usos, costumes e comportamentos, cujas 

novas expectativas iam exigindo alteraç5es graduais nos 

programas arquitetônicos de necessidades• (10:p.52). Desta 

forma, é muito natural avaliar a importância que teve para 

a modernizaç~o de S~o Carlos a ligaç~o fàcil com S~o 

Paulo, o centro de difus~o do ecletismo. ~ claro que n~o se 

deve refutar a idéia de que possa ter havido manifestaç5es 

ecléticas em S~o Carlos, anteriores à instalaç~o da 

ferrovia. Ou ainda, no plano das conjecturas, pode-se 

levantar a hipótese, nada improvàvel, de que, mesmo sem a 

estrada de ferro, o ecletismo seria implantado na cidade. 

Entretanto, é irrefutàvel a importância da ferrovia como 

fator de dinamizaç~o e aceleraç~o deste processo. 

4.4 
Edificios póblicos 

~ S~o Carlos, anterior à ferrovia tinha um 

aspecto essencialmente acanhado e 

atividades urbanas foram exercidas, 

modesto. ~s poucas 

de forma improvisada, 

em residências adaptadas ou apenas emprestadas, atendendo 

inadequadamente à finalidade desejada . 

Isto foi o que ocorreu, por exemplo, com o ensino 

póblico. ~s escolas funcionavam nas residências dos 
' próprios professores, acarretando evidente prejuizo para o 

bom desempenho da atividade. Embora este n~o fosse o 6nico 

obstàculo a ser enfrentado pelos abnegados docentes sempre 
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às voltas com recursos insuficientes. Rry Pinto das Neves 

relata, no seu livro ·s~o Carlos na Esteira do Tempo•, as 

dificuldades do professor Rntonio Correa Dias, em 1871, 

para 

gasta 

receber o •reembolso da importância de 80 mil reis 

por ele em compras de objetos indispensâveis ao 

ensino• C17:p.12) . 

N~o diferiu muito a situaç~o em relaç~o aos 

serviços edilicos. Quando a primeira Câmara Municipal tomou 

posse, em 1865, a sess~o foi realizada na •casa de 

residência do ent~o tenente-coronel Rntonio Carlos de 

Rrruda Botelho 1 ( C1:p.XIX). Esta situaç~o se prolongaria ate 

1884, o ano da ULauguraç~o do predio construido para este 

fim (e, coincidentemente, a mesma data da instalaç~o da 

ferrovia). Durante o periodo de 1865 a 1884, outras 

residências foram emprestadas para o -exercicio destas 

atividades, como se pode perceber pelo fato de ter constado 

em ata, da primeira reuni~o realizada no novo predio, um 

agradecimento aos •hospedeiros graciosos•, major Jo~o 

Baptista de Rrruda, sua vióva Cândida Maria Pureza e Carlos 

Rugusto do Rmaral, •que por longos e sucessivos anos 

emprestaram suas casas para as sessões ... • C1:p.XXXIIIJ. 

lambem n~o havia local apropriado para a 

apresentaç~o de espetâculos teatrais, o que s6 se conseguiu 

em 1892, com o teatro Ypiranga, construido exatamente para 

este fim. Entretanto, de forma precària, desde 1862, jà 

ocorriam, n~o s6 apresentações teatrais, como ate a 

organizaç~o de grupos de teatro amador, utilizando 

residências cedidas por familias da cidade, sensibilizadas 

por este tipo de manifestação artistica. 

Enfim, este foi o quadro que persistiu até à 

instalaç~o da ferrovia, mas que, a partir de 1884, 

rapidamente se transformou. R crescente complexidade das 

relações urbanas levou à necessidade da correta adequaç~o 

da construção ao seu uso, mais facilmente conseguida 

a t r a v és da ex e cu ç ~o de e d i f i c i o-s p e r f e i t ame n te c o e r e n te s 

com os novos programas de necessidades. Pode-se dizer que 

este anseio era generalizado na sociedade da epoca e 

transpareceu, de forma muito evidente, em todas as 

publicações locais, principalmente nos almanaques, onde 

sempre foram enaltecidas, em artigos e anúncios, as 
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diversas qualidades destes novos edificios, corretamente 

adaptados às exigências destes tempos de prosperidade e 

modernidade. Jtl 

uso: de reuni eles 

n~o era mais o tempo das improvisa~ões de 

da Câmara, apresenta~fles teatrais ou 

atividades 

residências 

programas 

escolares realizadas •nas salas de frente • 

de 

de 

generosas 

necessidades 

familias 

eram 

s~ocarlenses. 

vez 

das 

Os 

mais 

complexos e diversificados. 

agora cada 

Eram lojas comerciais, 

repartiçeles publicas, armazéns, ftlbricas, escolas, bancos, 

hotéis, restaurantes etc., exigindo prédios, que n~o apenas 

refletissem a · prosperidade cafezista, mas que estivessem 

perfeitamente adequados à fun~~o que deveriam ter. Neste 

sentido, é oportuno observar o anóncio, encontrado no 

~lmanaque de 1894, de um dos cinco hotéis existentes na 

época em S~o Carlos, o hotel Ramalho. Entre os diversos 

méritos 

tinha 

ressaltados 

também o de 

na propaganda, este estabelecimento 

estar instalado •em um palacete 

expressamente construido para esse fim* ... • Cll. 38). 

No periodo compreendido pelas ultimas décadas do 

século XIX e os primeiros anos do século XX, surgiram os 

principais edificios póblicos s~ocarlenses. ~lguns deles 

conseguiram se conservar ~ mantendo inclusive os mesmos usos 

para os quais foram construidos. 

O mais antigo deles, o prédio da Câmara 

Municipal, inaugurado em 1884, era localizado no largo 

Municipal (atual pra~a Coronel Salles), no alinhamento da 

avenida S~o Carlos. Foi uma constru~~o simples e compacta, 

de beirais e telha canal, e ainda comprometida com a 

arquitetura tradicional Cll. 39 e 40). Em 1926, este prédio 

foi demolido, depois de alguns anos de móltiplos usos e mâ 

conserva~~o. ~ Câmara Municipal, desde 1921, passara a 

ocupar o Palacete Pinhal, antiga residência do Conde do 

Pinhal (17:p.69). 

~ desta época também a constru~~o do prédio da 

Esta~~o Ferroviâria (1884). Em 1908, seria concluida uma 

reforma, que incluiu amplia~ões e a instalaç~o do rel6gio 

instalado, até hoje, no alto de sua fachada principal 

* Grifo da autora. 
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<Il. 41 e 42). Esta reforma foi executada por três irm~os 

italianos, a serviço da Companhia Paulista de Estradas de 

Ferro, ~bel, Séttimo e Bruno Giongo (este último, foi o pai 

de outro Bruno Giongo, que se destacou como construtor na 

cidade) (23). Felizmente, este belo exemplar da arquitetura 

do periodo cafeeiro de S~o Carlos conseguiu, n~o s6 

alcançar os tempos atuais, mas também manter o exercicio da 

funç~o original, pelo menos em parte do prédio. 

~ construç~o de outros prédios públicos, 

registrada no decorrer dos anos que se aproximam do final 

do século XX, se traduz em importantes melhoramentos 

urbanos para S~o Carlos. Embora n~o se possa dizer que 

estes prédios n~o tenham chegado a ser grandes expressões 

da opulência cafeeira, como foi freqOente na capital 

paulista e em outras cidades do interior. Foram, sem 

dúvida, autênticas manifestações de seu tempo, resultantes 

da rápida evoluç~o das tipologias e da crescente 

necessidade de conforto, exigidas pela populaç~o urbana. 

Em 1886, foi inaugurado o Matadouro Municipal. 

Várias construções formavam o conjunto do Matadouro (resi

dências para os funcionários, instalações para os animais 

etc.), das quais apenas o bloco principal se manteve até 

hoje, incorporado ao Campus da Universidade de S~o Paulo*, 

em 1971. Este prédio é um volume prismático, que ainda 

apresenta caracteristicas da arquitetura tradicional, com 

uma cobertura de quatro águas, cujas telhas originais eram 

do tipo canal, embora as janelas em arco romano revelem 

alguma inspiraç~o neoclássica (ll. 43 e 44). 

Em área próxima à do Matadouro, foi construido, 

em 1888, o Lazareto de Variolosos (6:p.22). Mais tarde , em 

1907, nesta mesma área, surgiu o Hospital dos Lázaros da 

Vila Hansen, que abrangia uma colônia de cinco casas 

(6:p.37). ~tualmente, quase nada mais resta destas antigas 

instalações, pelo menos, nada que tenha preservado as 

* ~ partir de 1950, a Prefeitura Municipal de S~o Carlos, 

fez sucessivas doações de áreas para a formaç~o do Campus 

da USP na cidade, que teve seu inicio marcado pela 

instalaç~o da Escola de Engenharia em 1953. 
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caracteristicas originais. E verdade que sempre existe a 

possibilidade de algumas destas construç~es terem sido 

adaptadas, e estarem sendo utilizadas pelos novos ocupantes 

da ârea: o Campus da USP e o S~o Carlos Clube. E I neste 

sentido, é oportuno transcrever a afirmaç~o de ~ry Pinto 

das Neves a respeito da Escola Superior de Educaç~o Fisica, 

fundada em 1949 e instalada, inicialmente, onde fora, •em ... 
tempos idos, o hospital de is.olamento de pessoas atingidas 

pelas muitas epidemias que afligiram a cidade no final do 

século, tanto que a rua Orlando Damiano, que lhe dava 

acesso, ainda permanecia na memória dos mais antigos como 

rua do Lazareto. O prédio, convenientemente 

ampliado, prestou-se bem para as atividades 

i n s t i t u i ç ã o ·, cedido que foi pela Prefeitura• 

adaptado e 

da novel 

(17:p.96). 

Poucos anos depois, este 

instalaç~es do Campus da USP, 

prédio jâ faria parte das 

através de doaç~o feita pela 

Prefeitura Municipal. Por outro lado, em fotografias 

encontradas nos antigos almanaques, foi possivel reconhecer . 
o aspecto origoal destas construç~es, percebendo-se, 

claramen~e, que se tratavam de instalaç~es muito modestas e 

até precârias <Il. 45) . 

~ Santa [asa de Misericórdia teve o seu primeiro 

pavilh~o inaugurado em 1899 (6:p.129). Desde ent~o, 

sucessivas reformas e ampliações têm sido executadas, 

procurando 

crescentes 

Naturalmente, 

manter as instalações compativeis com as 

necessidades hospitalares da cidade. 

neste processo constante de adaptaç~o não 

foram poupados os prédios mais antigos, que tiveram o 

aspecto original bastante alterado. ~inda assim, é possivel 

constatar que se tratavam de cbnstruções sólidas, porém 

muito simples, talvez em decorrência das constantes 

é mais um dificuldades de recursos. De qualquer forma, 

exemplar do ecletismo sem grandes ostentaç~es que 

caracteriza a cidade (ll. 46). 

O Fórum e a Cadeia, que ocupar~m o mesmo prédio 

da Câmara em 1884, puderam usufruir de instalaç~es próprias 

a partir de 1900 C6:p.33). O prédio, ainda existente, estâ 

localizado na praça Coronel Salles e, 

o antigo prédio da Câmara (o de 1884). 

ao seu lado, ficava 

Em 1951, depois de 

algumas modificaç~es, que alteraram inclusive sua entrada 
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passou a ser usado pela Câmara Municipal 

~ sua feição de castelo medieval revela a atua-

ção do famoso arquiteto francês Victor Dubugras na cidade 1 

quand~ trabalhava na Diretoria de Obras P6blicas Cll. 47) . 

O Mercado Municipal foi construido numa ~rea 

aterrada~ às margens do Córrego do Gregório. O primeiro 

pavilhão ficou pronto em 1903 e o segundo em 1907 1 seguindo 

as mesmas caracteristicas do anterior (6:p.34 e 37). Estes 

prédios~ abastecendo de gêneros alimenticios a população da 

cidade~ juntamente com o ajardinamento da praça (que 

existiu ao lado~ no local onde esta construido o atual 

mercado da década de sessenta) 1 transformaram aquela região 

de varzea num local agradavel e de intensa atividade 

urbana~ ainda conservado nos dias atuais (ll. 48 e 49). 

O Posto Zootécnico Regional de São Carlos 1 
inaugurado em 1905 1 era parte do programa de trabalho do 

então secretario da ~gricultura 1 Viação e Obras Públicas do 

Estado~ Dr. Carlos Botelho 1 filho primogênito do Conde do 

Pinhal (17:p.75 e 76). Talvez por esta razão 1 São Carlos 

tenha sido premiada com a instalação de um dos cinco postos 

do interior. O fato é que 1 nesta época 1 o Posto Zootécnico 

teve uma atuação destacada 1 com a realização de varias 

exposições de animais e promovendo um maior envolvimento 

dos fazendeiros do municipio com a pecuâria. ~ sua 

importância também pode ser avaliada no plano politico 1 ao 

ter sido alvo de outra inauguração~ no yoverno seguinte 1 em 

1910 1 pelas mãos de outro secretario de ~gricultura 1 agora 

um Salles. E 1 provavelmente em sua homenagem 1 o posto 

passou a chamar-se Posto Zootécnico Dr. P~dua Salles 

(6:p.40). Em duas fotografias antigas 1 encontradas no 

~lmanaque de 1917 1 ficou muito evidente que se tratava de 

um local sem nenhuma suntuosidade 1 embora dotado de boas e 

bem cuidadas instalações (ll. 50 e 51). Em 19581 com a 

ocupação da area pela Escola de Engenharia ~ USP 1 o Posto 

foi transferido para as proximidades do Matadouro. Desde 

então 1 suas antigas instalações~ ou pelo menos parte delas~ 

/ têm recebido sucessivas reformas e sucessivos usos. 

~té os primeiros anos do século XX 1 ja existiam 

diversas escolas isoladas 1 mas 1 somente em 1904 1 pode ser 

inaugurado o prédio do primeiro grupo escolar 1 erguido 
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exatamente pa~a esta finalidade (6:p.125). O Grupo Escolar 

Paulino Carlos foi construido na praça Coronel Salles e até 
J 

hoje mantem a mesma funç~o. Foi graças à construç~o deste 

prédio que a cidade pode desfrutar da presença do famoso 

escritor Euclides da Cunha, como engenheiro da Diretoria de 

Obras Póblicas Cll. 52). 

Somente em 1919 a cidade ganharia outro grupo 

escolar, o Grupo Escolar Eugênio Franco (4:p.126), insta-

lado no prédio desocupado pela Escola Normal, localizado 

pr6ximo à Estaç~o Ferroviaria. Este prédio foi utilizado 

pela Escola Normal, por um curto periodo, de 11911 a 1916 

C6:p.41 e 51). Segundo Rry Pinto das Neves, •cuidaram logo 

os detentores do poder em lutar por um edificio condigno, 

mais de acordo com a relevância da conquista obtida• 

(17:p.90). Por esta raz~o ou por outras, o fato é que, a 

partir de 1916, a Escola Normal se instalaria no novo 

edificio construido na avenida S~o Carlos, entre 

Padre Teixeira e S~o Sebasti~o. O Grupo Escolar 

as ruas 

Paul i no 

Carlos e o Eugênio Franco s~o duas construç~es importantes 

da produç~o arquitetônica deste periodo, mas, sem dóvida, a 

posiç~o de maior destaque é ocupada pelo prédio da Escola 

Normal. Este edificio, que atualmente passa por um processo 

de restauraç~o, apresenta uma implantaç~o imponente na 

quadra em que foi construido. ~lém disto, talvez seja a 

ónica edificaç~o s~ocarlense a incorporar caracteristicas 

construtivas e espaciais do •art-nouveau•, como o belissimo 

sagu~o, na entrada principal Cll. 53). 

Outro importante edificio de ensino, construido 

neste periodo, foi o Colégio S~o Carlos. Embora, como 

instituiç~o, o Colégio ja existiss~ desde 1905, funcionando 

provisoriamente em residências cedidas por empréstimo, foi 

somente em 1913, com a inauguraç~o do novo edificio, que as 

religiosas francesas do Santissimo Sacramento puderam se 

instalar definitivamente em S~o Carlos (6:p.132). Segundo 

Octaviano Costa Vieira, no ~lmanaque de 1917, o prédio, de 

três pavimentos com a fachada principal para a rua Padre 

Teixeira, •obedece ao estilo lombardo, calcado à arte 

moderna, e foi planejado e construido de acordo com as 

instruç~es da antiga superiora Sra. Maria Léa•. Em outro 

trecho, ele afirma que •ta esta, no alto da cidade, a 

--- -- - -~-·~==--~--------~~ 
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dominar-lhe sobranceiro, toda a banda norte-oeste, o 

magestoso prédio, elegante em suas linhas arquiteturais, 

puras e suaves em estilo severo e nobre • 

Pelas palavras elogiosas e orgulhosas do autor, 

que o prédio deveria ser objeto de satisfaç~o e 

para as pessoas da cidade. E, apesar das 

reformas e descaracterizaç~es, que têm sido 

(6:p.104) . 

percebe-se 

entusiasmo 

constantes 

empreendidas 

pelas freiras, o prédio ainda conserva muito das qualidades 

que levaram o autor a se expressar desta forma (Jl. 54). 

S~o Carlos também teve o seu teatro cafezista, 

que foi o mais requintado da cidade, embora muito aquém de 

um Teatro Municipal de S~o Paulo e mesmo de outros de 

algumas cidades do interior. R idéia para sua construção 

surgiu em 1884, por iniciativa particular, e o terreno, 

localizado na praça Coronel Salles, foi obtido mediante 

da Prefeitura Municipal. Depois de muitas 

dificuldades, o prédio pode ser inaugurado em 1892, com a 

apresentaç~o de uma peça teatral, cuja renda foi revertida 

para a construç~o da Santa Casa. Durante estes anos, o 

teatro seria chamado Ypiranga. Mas, em 1902, foi 

reinaugurado com nova denominaç~o - Teatro São Carlos 

(6:p.27). Na década de 70, este prédio sofreria uma 

demoliç~o sumâria, sob a justificativa de se construir uma 

nova praça Coronel Salles. Ficaram apenas as fotografias e 

as lembranças saudosas daqueles que conheceram e lamentam a 

ausência do importante espaço cultural (Jl. 55 a 57). De 

acordo com Rry Pinto das Neves, o teatro •possuia frisas e 

camarotes, que as familias costumavam tomar por temporadas, 

conforme se anunciava a vinda de companhias liricas ou 

teatrais• (17:p.71). ~ verdade que este · n~o foi o ónico 

teatro desta época. Existiram ainda: o Teatro Polytheama, 

na rua Major José Inâcio, bem próximo ao Teatro S~o Carlos 

( I l . 58 ) ; o Te a t_ r o C o l o m b .Q_, um a n t i g o b a r r a c~ o c o b e r t o de 

zinco~ituado no largo de S~o Benedito (ll. 59); e o novo 

Teatro Colombo (depois Cine S~o~o~é), também ~onstr~ no 

largo de S~o Benedito, à rua Nove de Julho, na década de 

vinte (Jl. 60). Certamente, a partir da construç~o-do novo 
---

prédi~ do Teatro Colombo, o antigo prédio deve ter sido 

desativaEo, como era desejo do delegado de saóde, Dr. 

- ~lvaro Sanches (20:p.53). Vale salientar que, a partir dos 
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primeiros anos do século XX, estes teatros seriam 

utilizados também para a exibiç~o de filmes, principalmente 

o Polytheama, que foi construido, em 1912, com vistas a 

esta finalidade (17:p.45 a 47). 

~pesar de ser a religi~o católica ainda a 

predominante naqueles tempo do café, n~o se observaria nada 

parecido como no periodo colonial, em que tanta importância 

era dada aos edificios religiosos, e S~o Carlos teria por 

muitos anos praticamente um único templo, ainda assim em 

condições bastante precàrias. ~ capela de madeira de 1856 

(1:p.XVI), refeita no mesmo material em 1873, seria 

substituida por uma de tijolos somente em 1886 (6:p.22). 

Isto porque, de acordo com ~ry Pinto das Neves; ~ónc~o 

de uma segunda visita episcopal colocou em brios os -- -=--=---~-....:::.....:.-= 

.católicos ricos, que n~o queriam passar outro vexame de 

,serem admoestados pelo prelado de cuidarem melhor de suas 

casas que da casa do Senhor. E, na verdade, o singelo 

templo de maderia jà destoava dos imponentes solares que 

começaram a erguer-se no largo ... • (17:p.6~ . Mesmo assim, 

~te prédio continuaria a ser considerado um elemento 

•destoante• na paisagem. Uma situaç~o que só seria alterada 

bem mais adiante, em 1918, quando a igreja (sé episcopal 

-desde 1908) receberia uma ampla reforma executada pelo 

construtor Bruno Giongo. Esta reforma conferiu à igreja: ______ · 

,uma nova fachada principal, que avançou até o alinhamento 
'-----
' ~m a avenida S~o Carlos, aumentando o espaço interno; uma 

nova torre com relógio nas quatro faces e coberta por uma 

pirâmide oitavada; e muitas alterações nas suas aberturas, . 

introduzindo janelas maiores (17:p.63) ~ Depois desta 

reforma, o templo resistiria até 1949, quando foi demolido 

para dar lugar à atual Catedral, que, na opini~o dos mais 

bairristas, finalmente veio a corresponder condignamente à 

cidade (Il. 61 e 62). 

~lém da igreja matriz, existiram algumas capelas, 

muito modestas e antigas <S~o Sebasti~o, Santa Cruz e S~o 

Benedito), erguidas e mantidas com muitas dificuldades de 

recursos por pessoas da cidade. Destas capelas, a que 

conseguiu sobreviver por mais tempo, foi a de S~o Benedito, 

construida entre 1890 e 1897. Resistiu até a década de 

cinquenta, quando foi demolida para ser substituida pela 

í 



o 

• 

• 

83 

nova igreja de S~o Benedito <17:p.67) (ll. 63). Deve-se 

registrar também a antiga capela do cemitério (•Nossa 

Senhora do Carmo• - 1890), mesmo n~o se identificando muito 

adequadamente com as mencionadas anteriormente. Na verdade, 

esta capela n~o é t~o antiga quanto as outras, pois é de 

1921 a aprovaç~o da •planta• para sua execuç~o (22:p.15), 

e, evidentemente, nunca foi uma capela comum, exatamente 

por estar localizada no cemitério. ~ parte posterior do 

prédio, inclusive, servia de necrotério (ll. 64). 

) O ~lmanaque de 1915 inclui no seu texto 

introdut6rio, escrito por Theodorico L. de ~Lmeida Camargo 

em 1914, uma explanaç~o sobre muitas das melhorias urbanas 

da época, acrescentando comentarias valiosos sobre os 

edificios que, no seu entender, estariam ou n~o 

•condizentes com os progressos da cidade•: 

• ~ cidade estende-se por um vasto perimetro e 

conta com mais de dois mil prédios que se levantam ao 

longo de ruas largas e bem cuidadas. E iluminada a 

luz elétrica, dotada de serviço de esgotos e agua 

potavel, de superior qualidade e calçada, em parte, a 

paralelepipedos. Percorrem-na em todas as direç~es, 

Linhas de tramways elétricos, pondo em rapida e facil 

comunicaç~o os seus diversos bairros, Entre as suas 

principais vias públicas, citaremos as seguintes: 

Conde do Pinhal, Major José Ignacio, Sete de 

Setembro, Marechal Deodoro, Treze de Maio, D. 

~Lexandrina e General Gs6rio, que é a rua comercial 

por excelência. 

Possui dois belos jardins pàblicos, ambos bem 

conservados e com bonitos coretos, onde as bandas de 

música se fazem ouvir aos domingos e feriados; três 

teatros - S.Carlos, Colombo e Polytheama; muitos 

clubes e sociedades recreativas e Literarias; Grupo 

Escolar e Escola Normal secundaria, para a qual esta 

em construç~o um grandioso edificio; Mercado e 

Matadouro; Posto Zootécnico; Hip6dromo, etc . 

E sede de bispado, sendo o palacio episcopal de 

bonita arquitetura e internamente decorado pelo habil 

pincel de Benedito Calixto. ~ catedral, casar~o 

sombrio e desgracioso, que ja n~o condiz com os 
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progressos da cidade, ê belamente decorada, no 

interior, e possui bonitas imagens. O fórum e cadeia 

acham-se magnificamente instalados num edificio de 

dois andares e sólida construç~o, 

bonitos da cidade. 

que ê um dos mais 

Percorrendo-se S.Carlos, nota-se, desde logo, o 

educado gosto arquitetônico que preside às 

construç8es particulares, entre as quais se notam 

pela sua aparência elegante e confortavel os 

palacetes do major Josê lgnacio de Camargo Penteado, 

da Condessa do Pinhal, da vióva Bento Carlos, do sr. 

Eugênio Franco de .Camargo, do sr. Josê Bonifacio do 

~maral, do d r. Deocleciano de Carvalho, do dr. 

~ffonso Pires Fleury, do coronel Leopoldo Prado, do 

sr. ~rthur Guimar~es e tantos outros. Conta muitos 

hoteis, entre os quais o Hotel ~ccacio e o Hotel 

Henrique, instalados em prêdios próprios e dispondo 

de bons cômodos e magnificas cozinhas. Possui 

diversos estabe_lecimentos bancarias, inómeras casas 

de negócios e estabelecimentos industriais, podendo 

citar-se entre os óltimos a grande fabrica de tecidos 

da Companhia Industrial de S. Carlos, a fabrica de 

salsichas e presuntos, do dr. Carlos Facchina, a 

fabrica de caramelos e bombons do sr. 

_ Ba rni, etc. 

Guilherme 

Uma extensa e bem conservada rede telefônica 

permite falar-se de S. €arlos para todos os 

municipios circunvizinhos e para a capital, 

cidades intermêdias. 

Santos e 

Entre seus estabelecimentos de instruç~o, merece 

especial referência, além dos que ja foram 

mencionados, o Colegio S.Carlos, para meninas, 

dirigido pelas religiosas do 55. Sacramento, cujo 

grandioso edificio, situado num ponto elevado, se 

destaca, logo que se avista a cidade, com a sua 

enorme e bel a· fachada, como gigantesca atalaia do 

nosso progresso. 

~ Santa Casa de Misericórdia de S.Carlos, onde 

s~o tratados em media, oitocentes doentes por ano, ê 

uma das melhores do Estado e presta inestimaveis 
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serviços aos municipios vizinhos, donde procede a 

terça parte dos doentes recolhidos ao hospital. 

Existem alem disso, o Hospital de Isolamento, para os 

doentes de molestias contagiosas, a Vila Hansen, para 

os leprosos, e a Conferência de S. Vicente de Paulo, 

que acode aos pobres e desamparados. 

~ sensivel a falta de um Rsilo de Mendicidade, 

cuja fundaç~o, por certo, n~o se fara esperar muito. 

O enorme aumento das construç8es tem determinado, a 

falta de agua em alguns pontos da cidade, tornando

se, assim, de urgente necessidade a captaç~o de um 

novo manancial que venha suprir a populaç~o do 

precioso e indispensavel elemento. 

O embelezamento do largo de S. Benedito e outro 

serviço tambem de grande necessidade, porque, no 

deploravel estado em que se acha e próximo, como 

esta, da estaç~o, da, a quem chega, triste e desola

dora impress~o de S. Carlos. 

Outro melhoramento que pode ser empreendido, com 

pequeno dispêndio, e a transformaç~o em um parque 

inglês, da grande quadra de terreno existente entre 

as ruas S. Joaquim, S. Carlos, Jesuino de Rrruda e do 

Mercado. Gramado e arborizado aquele largo, apresen

taria agradabilissimo aspecto e seria um dos mais 

apraziveis passeios da cidade • (5:p.LXXI e 

LXXII). 

Rtraves deste depoimento de Theodorico de 

Camargo, 

ele n~o 

percebe-se, claramente, que a cidade descrita por 

tinha quase nada daquela S~o Carlos anterior à 

ferrovia e dos primeiros anos de plantio de cafe. Em pleno 

decorrer da segunda decada do seculo XX, a cidade estava 

completamente transformada, inclusive economicamente, pois 

ja n~o dependia exclusivamente da produç~o cafeeira, embora 

devesse a ela o desencadeamento de todo o processo. O 

espirito de renovaç~o e modernizaç~o, predominante na 

sociedade burguesa s~ocarlense, estava perfeitamente 

identificado com a crescente complexidade das atividades 

urbanas, propiciando 

implantaç~o de novas 

edificios -fabricas, 

as condiçaes necessarias para 

tipologias e novos programas 

bancos, hoteis, restaurantes 

a 

de 

e 
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escolas. Tratava-se de uma sociedade que, imitando os 

centros maiores, também buscava o progresso, o conforto e 

as novidades tecnol6gicas, abominando qualquer lembrança de 

um passado antiquado, embora ainda t~o recente. 

4.5 
Moradias urbanas 

O processo de renovaç~o e modernizaç~o 

experimentado por S~o Carlos a partir da instalaç~o da 

ferrovia (1884), já abordado no item anterior ao se tratar 

dos edificios públicos, também envolveu as residências 

urbanas e determinou profundas alterações na forma de 

morar. 

O transporte ferroviário, encurtando distâncias, 

colocou o fazendeiro de café de S~o Carlos mais perto de 

S~o Paulo e da Europa. Facilitou o acesso às novidades do 

século XIX e a chegada de materiais de construç~o 

importados, prontamente empregados por pedreiros e 

construtores de predominância italiana, que t~o bem 

conhec.iam as recém-adotadas técnicas construtivas. 

R velha S~o Carlos, com apenas três décadas de 

existência, foi desaparecendo, gradativamente, às custas de 

construções novas e mesmo de reformas modernizadoras , que 

vestiram de roupa nova a taipa das primeiras construções 

(uma platibanda, em vez do beiral; janelas de abrir com 

vidro e venezianas, em lugar das de guilhotina; e assim por 

diante ... ). Este compo r tamento foi bastante comum e 

amplamente estimu l ao , inclusive através da pr6pria 

legislaç~o municipal, c ~~ a adoç~o de medidas que atendiam 

aos novos padrões estéticos. 

R fisionomia ~rbana, que se delineava, acima de 

tudo, evidenciava o surgimento de uma S~o Carlos, com muito 

mais conforto e melhores condições de higiene para seus 

moradores. Nesta dicotomia cidade-campo, o fazendeiro de 

café optou por fixar-se, definitivamente, em sua residência 

urbana. Entretanto, muitos destes fazendeiros n~o se 
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contentavam mais com suas velhas casas, construidas sob os 

ditames da arquitetura tradicional. Mandaram executar 

novas moradias completamente imbuidas das novidades 

construtivas, até como forma de demonstraç~o de poder e 

prestigio da classe. ~s velhas residências, erguidas sob a 

influência do partido arquitetônico colonial, na fase 

inicial do periodo cafeeiro, tornaram-se irremediavelmente 

ultrapassadas e a identificaç~o do fazendeiro de café com o 

ecletismo foi uma decorrência natural. Este ecletismo, 

"caldo do céu" C12:p.74), onde praticamente tudo vinha de 

fora - materiais e técnicas importados, aplicados por uma 

m~o-de-obra estrangeira e de acordo com uma estética 

estranha à sociedade local -, comoveu n~o s6 o paulista da 

capital, mas também o do interior. 

O Conde do Pinhal, o fazendeiro de café ~ntonio 

Carlos de ~rruda Botelho, construiu sua primeira residência 

urbana logo no inicio da ocupaç~o da cidade, em 1856, a 

•primeira casa de telhas• CS:p.XVIIIl, situada na esquina 

da avenida S~o Carlos com a rua Treze de Maio Conde está 

atualmente o prédio de ·~ Boa Compra") e demolida no 

decorrer da segunda década do século XX C20:p.49). Mas, bem 

antes disto, no inicio dos anos noventa do século XIX, ele 

mandara construir uma nova e imponente residência, o 

Palacete Pinhal como fi~ou conhecido, bem próxima da 

antiga, no outro lado do pátio da Catedral. O construtor 

David Cassinelli recebeu, na ocasi~o, ordens peremptórias 

para que o "tipo externo da obra" seguisse o prédio do 

Marquês de Três Rios C16:p.32l. Na mesma época, outro 

fazendeiro de café e irm~o do Conde do Pinhal, Bento Carlos 

de ~rruda Botelho, seguiu o mesmo caminho. Trocou sua velha 

residência construida no meio da quadra da atual rua Conde 

do Pinhal (antiga General Osório, depois Visconde do 

Pinhal), acima do largo da Catedral (onde está atualmente a 

recente agência do Banco de Crédito Nacional), pelo belo 

palacete da atual rua Treze de Maio Cantiga Riachuelol, 

ocupado atualmente pelo INPS C16:p.30 e 33). Situaç~o 

semelhante 

Penteado. 

residência 

ocorreu com o Major José Inácio de Camargo 

No inicio do século XX, ele deixou a antiga 

da atual rua Episcopal (antiga Carvalho), na 

esquina com a rua Treze de Maio, por uma construç~o 
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excepcional no panorama da cidade, a châcara projetada no 

•estilo francês• por Ramos de ~zevedo e construida nos 

arredores da cidade para os lados da Estaç~o Ferroviâria 

C17:p.21). Lamentavelmente, desde a ocupaç~o do prédio, em 

1923, pelo Colégio Diocesano C4:p.135), têm sido executadas 

constantes reformas que comprometeram irremediavelmente a 

edificaç~o. 

Estes exemplos citados s~o 

muitos casos ocorridos na cidade, nas 

apenas alguns 

áltimas décadas 

dos 

do 

século XIX e nos primeiros anos do século XX, e que 

comprovam a completa aceitaç~o do ecletismo por parte dos 

fazendeiros de café*. 

~ riqueza e a opulência, propiciadas pela 

produç~o cafeeira, fizeram com que as quadras em volta da 

Catedral se enchessem de belas e ricas residências. ~ forma 

de ocupaç~o do solo, naturalmente, foi determinada pela 

classe dominante e as areas preferidas da elite cafeeira 

(e, posteriormente, também dos imigrantes bem sucedidos) 

foram mesmo as quadras da parte alta da cidade para os 

lados da Catedral. Estas moradias marcaram a primeira fase 

das manifestaç8es ecléticas na cidade, onde, 

deliberadamente, se procurava imitar os modelos europeus e 

igualmente os paulistas (embora, na verdade, as cópias 

tenham ficado muito aquém dos originais). 

S~o Carlos n~o teve o •neoclâssico histórico• 

C2:p.70) e nem desfrutou da atuaç~o de profissionais, da 

mesma forma que S~o Paulo, ligados à ortodoxia dos famosos 

tratadistas e que pudessem realizar obras como o Museu do 

Ipiranga CBezzi) e as secretarias de Estado (Ramos de 

~zevedo). Desta maneira, embora havendo o predominio das 

formas da arquitetura clássica, escolhidas pelos 

fazendeiros de café como simbolos de poder e posiç~o 

social, as residências deste periodo, devido ao receituário 

adotado - platibandas com front~o triangular coroadas por 

vasos e pinhas, janelas em arco de volta inteira, bossagens 

nas paredes etc. apresentaram-se, na verdade, como 

* Estas, e putras moradias urbanas, est~o sendo abordadas 

de forma mais detalhadas no capitulo 8. 

-- ----- -~-----=~-------------------
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que 

~lem disto, e preciso lembrar que o ecletismo 

destas ricas moradias de fazendeiros de cafe n~o foi igual 

àquele das residências das camadas menos abastadas da 

populaç~o (artes~os e pequenos comerciantes), que ocupavam 

a parte da cidade que se estendia desde a baixada do 

Mercado ate o la~go da Estaç~o Ferroviaria. E verdade que 

as antigas diferenças quantitativas• continuaram existindo 

(as mans~es de grandes volumes assobradados em lotes 

enormes e as modestas casas terreas em pequenos lotes). ~ 

novidade eram as variações •qualitativas•, apenas tornadas 

possiveis graças à •abastança cafezista•. Segundo Carlos~. 

C. Lemos, •foi o cafe• que estabeleceu estas diferenças, 

propiciando •contornos mais precisos• na distinç~o das 

classes sociais (10:p.12 e 33). ~partir deste momento, 

cada vez mais, vai se alterar e se diversificar o partido 

arquitetõnico da · moradia urbana, sob todos os aspectos, 

inclusive o programa de necessidades. ~s camadas mais 

populares apresentaram uma aceitaç~o mais lenta e bem mais 

modesta para a incorporaç~o das novidades construtivas <Il. 

66 a 77), sendo constantes as reclamações contidas em 

antigos relatos*. ~o contrario, os fazendeiros de cafe, 

alem de estarem extremamente desejosos por adotar estas 

novidades (ja correntes em lugares mais adiantados), 

detinham as condições financeiras para isto. 

Mesmo assim, à medida que crescia a populaç~o 

imigrante de São Carlos, surgia tambem um novo tipo de 

moradia popular, que ja proliferava em São Paulo, como 

atestam ~nita Salmoni e Emma Debenedetti, afirmando que 

•tendo visto algumas delas e como se tivesse visto 

todas ... • (8:p.59 a 65). De fato. Eram pequenas construções 

* São inómeras as vezes que estas ret(damaç5es aparecem nas 

publicações locais. Entretanto, dentre todas vale 

destacar o relat6rio do dr. ~lvaro Sanches, de 1920, pela 

ênfase com que ele combate a persistência de algumas 

habitações, ainda marcadas pela arquitetura 

(ver os trechos transcritos no capitulo 7). 

tradicional 
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têrreas, 

geminadas, 

janelas na 

feitas no alinhamento da cal~ada, às vezes 

mas sempre com entrada lateral, duas ou três 

fachada principal e telhado arrematado com 

platibanda. Esta descri~~o de •casas de italianos" pode 

muito bem se referir a S~o Paulo, a S~o Carlos ou a alguma 

outra cidade do interior paulista. Isto porque todas elas 

foram feitas utilizando os mesmos materiais e têcnicas 

construtivas, e ex~cutadas por gente que veio dos mesmos 

lugares e sujeita às mesmas condi~ões financeiras (ll. 78 a 

83). Estas "casas de italianos•, das quais ainda existem 

muitos exemplares, continuaram sendo erguidas em S~o Carlos 

atê a dêcada de 30 do sêculo XX. 

~ partir da primeira dêcada do sêculo XX, passou 

a ser cada vez mais freqOente a casa urbana inteiramente 

isolada no lote (n~o tendo que ser, necessariamente, em 

lotes de grandes dimensões como as antigas châcaras), 

inspiradas quase sempre no "estilo francês•, t~o difundido 

em S~o Paulo por Ramos de ~zevedo. Os proprietârios destas 

residências podiam ser fazendeiros, n~o mais s6 de cafê, e 

tambêm imigrantes enriquecidos, dignos representantes de 

uma classe burguesa que surgira em S~o Carlos a partir da 

complexidade das atividades urbanas (ll. 84 e 85). 

O aart-nouveau• foi um estilo de pouca express~o 

em S~o Carlos. De maneira geral, ocorreu em algumas 

residências apenas a ornamenta~~o floreal, ora em janelas, 

portas, gradis ou detalhes menores, insuficientes para 

evidenciar o estilo. Estas manifesta~ões superficiais do 

"art-nouveau• podem ainda 

remanescentes, tanto de 

terreno, como daquelas 

cal~ada (ll. 86). 

ser observadas em exemplares 

casas construidas soltas no 

implantadas no alinhamento da 

Quanto ao neocolonial, o estilo surgido em S~o 

Paulo como oposi~~o ao ecletismo europeu, em S~o Carlos, 

n~o conseguiu atingir maiores graus de erudi~~o, certamente 

por faltarem profissionais mais categorizados. Mesmo assim, 

o estilo foi amplamente aceito na sua forma "simplificada", 

e s~o numerosos, ainda hoje, os exemplares ostentando algu-

mas de suas caracteriisticas mais comuns. Foram beirais 

forrados de estuque, faixas ornamentais de argamassa, jar

dineiras sob as janelas e, principalmente, parapeitos de 
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elementos vazados em meia-lua 1 colocados tanto em residên

cias novas 1 erguidas a partir do final da década de 20 1 ou 

mesmo em •casas de italianos" reformadas (Jl. 87 a 92). 

O processo de evoluç~o da moradia s~ocarlense~ na 

época de interesse para este estudo~ ou seja 1 do inicio do 

povoamento até o final da década de trinta do século XX 1 

pode ser classificado em três periodos distintos 1 mas n~o 

rigidamente delimitados 1 em funç~o de acontecimentos que 

influiram diretamente na própria trajetória da cidade 1 o 

principal deles 1 sem duvida 1 a instalaç~o da ferrovia. ~ 

~ rimei ~ o periodo foi marcado pela produç~o de moradias 

influenciadas pela arquitetura tradicional (1850/1880); o 

segundo~ pelas manifestações ecléticas européias 

(1880/1914); e o terceiro 1 pela express~o nacionalista 

neocolonial (1914/1930). 

O periodo inicial~ caracterizado pela execuç~o de 

moradias ainda influenciadas diretamente ·pela arquitetura 

tradicional. Praticamente se encerrou com a instalaç~o da 

ferrovia. O 

residências~ 

partido colonial 1 que marcou estas primeiras 

estava n~o só no uso da taipa e da telha 

colonial com beirais 1 mas também na disposiç~o interna dos 

ambientes enfileirados e mal iluminados. Na frente~ em 

geral~ a sala de receber com janelas no alinhamnto da rua~ 

seguida de um corredor 1 ladeado de quartos confinados~ no 

fundo 1 o ambiente de refeições 1 a antiga •varanda 

alpendrada 1
1 com a cozinha ao lado 1 e 1 finalmente~ no 

quintal 1 a "casinha" (13:p.31 e 32). Este costume acabou 

determinando a localizaç~o dos primeiros 

providos de instalações sanitârias~ como 

banheiros 

pode 

jâ 

ser 

constatado em algumas residências da cidade 

conservam seus banheiros isolados. Entretanto 1 

que ainda 

a soluç~o 

mais comum foi trazer o banheiro para junto da cozinha 1 uma 

•convivência forçada• (13:p.56 e 57). ~ necessidade de 

economia e simplificaç~o das instalações forçou~ n~o 

somente a aglutinaç~o~ num único espaço~ da latrina e da 

banheira 1 mas também a aproximaç~o d~ cozinha. Isto sob 

certo aspecto foi interessante~ pois propiciou a muitas 

residências maior facilidade para obtenç~o de âgua quente 

nos banheiros 1 graças aos fogões a lenha em constante 

funcionamento. 
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~s facilidades, propiciadas pelo transporte 

ferrovia rio, trazendo materiais de construç~o mais 

sofisticados, concorreram para a adoç~o de novas técnicas e 

novos partidos arquitetônicos na residência urbana de S~o 

Carlos. 

abrangido 

anos do 

Mundial 

Foi o zecletismo, st _U_p _que dominou o periodo ___ .,.__ '----·· --

pelas últimas décadas do sécu l o XIX e primeiros ,_ ____ ----·- -- -··~ - ·---. -- .-.._ , .. _,...,___ - -
século XX. Somente o advento da Primeira Guerra 

pode arrefecer o predominio destas manifestações, 

devido, principalmente, às dificuldades em continuar 

recebendo os materiais de construç~o importados. 

~s residências ma_is luxuosas deste periodo foram, 

sem dúvida, as mansões dos fazendeiros de café, erguidas em 

grandes lotes no alinhamento da rua. Esta seria a única 

~brança da ~ ~q~itetura colonial ! porque de resto tudo era 
-·-·-----·-- ~ 

importado da Europa e completamente estranho à sociedade 

local, os materiais, as técnicas, o gosto e também o 

programa. N~o era inédito o programa da moradia, mas, com o 

ecletismo, foi rompida a forma antiga de articulaç~o dos 

ambientes e se generalizaram as diversificações. 

~s inovações programaticas surgidas em S~o Carlos 

neste periodo, a exemplo do que ja ocorria em S~o Paulo, 

foram de origem européia, na verdade "francesa". Graças, 

entre outros fatores, 

francês Cesar Daly, 

j divulgaç~o de àlbuns do arquiteto 

aprovados e adotados por Ramos de 

~zevedo, o famoso arquiteto de S~o Paulo. Uma das novidades 

deste "programa francês• era a definiç~o de critérios de 

circulaç~o que proporcionavam independência entre as três 

zonas da residência - estar, repouso e serviço 

distribuidas de maneira que era possivel se passar de uma à 

outra, sem necessariamente ter que cruzar a terceira. Isto 

levou ao surgimento de mais um cômodo - o vestlbulo. Outro 

aspecto deste "programa francês•, que acabou n~o vigorando 

por muito tempo, foi 

localizadas no por~o, 

no pavimento térreo, 

a area de serviço e a cozinha 

enquanto a sala de jantar continuava 

com acesso entre as duas feito por 

meio de monta-cargas ou escada (13:p.51 e 52). Em S~o 

Carlos, foram poucas as residências que adotaram esta 

soluç~o, uma delas foi a da rua Major José Inàcio ng 1958*. 

* Ver capitulo 8. 
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Nesta residência, a ligaç~o entre a cozinha (no por~o) e a 

sala de jantar (no pavimento terreo) foi feita com uma 

escada de madeira em caracol. Esta soluç~o perdura ate 

hoje, ou melhor, continua existindo apenas a cozinha do 

por~o. Isto porque a reforma executada no por~o, em que 

foram acrescentados: sala de jantar, sala de visitas, 

banheiro etc., fez com que fosse duplicada a sala de 

jantar, ao inves da cozinha, soluç~o esta que foi mais 

comum segundo Carlos Lemos (13:p.51 e 52). 

E preciso ressaltar, ainda, que, 

da moradia 

paralelamente a 

esta vertente do programa vinculada à 

"circulaç~o francesa• coexistiu uma outra, inspirada nos 

antigos criterios de circulaç~o da habitaç~o tradicional. 

De acordo com Carlos Lemos, a primeira situaç~o foi comum 

nas residências das classes em ascens~o e ricas, enquanto a 

segunda esteve Ligada às camadas media e proletaria da 

sociedade (13:p.52 e 53). De fato, foi possivel constatar 

tambem 

Linhas 

em S~o Carlos uma situaç~o semelhante, 

de partido arquitetônico da moradia 

adotadas simultaneamente. 

com as duas 

urbana sendo 

~s mudanças das condições de higiene exigiram 

ambientes insolados e ventilados e os recuos Lateral e 

frontal corresponderam a estas exigências. Surgiu o 

corredor Lateral e com isto tambem a entrada principal foi 

alterada, passando para este Lado da residência, uma 

soluç~o tão comum nas "casas de italianos". ' E quando o Lote 

era maior, nas casas melhores, permitia a colocaç~o de 

jardins Laterais e ate de alpendres. · Estas eram as moradias 

daqueles menos abastados e, portanto, sujeitas à influência 

do partido arquitetônico colonial, quanto à definiç~o do 

programa: sala de visitas na frente, depois os quartos 

dispostos ao Longo do corredor, ou Ligados diretamente com 

a sala de refeições, e nos fundos a cozinha e o banheiro 

(19:p.46). ~ novidade, nas casas melhores, foi o 

aparecimento do gabinete, um ambiente que ficava na frente, 

ao Lado da sala de visitas. Coexistindo com estas 

residências, n~o faltaram aquelas completamente soltas no 

Lote, inspiradas no •estilo francês", com seus telhados 

movimentados, os beirais com frontões rendilhados em 

madeira e plantas-baixas muito bem articuladas. Elas 
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continuariam sendo construidas em S~o Carlos até a segunda 

década do século XX. Mas, gradativamente, foram sendo 

preteridas 

per iodo 

mudanças 

de 

por uma nova influência - o neocolonial. o 
predominância 

muito mais formais, na verdade, do que 

programàticas, 

estava muito 

pois o esquema de articulaç~o dos ambientes 

ligado ao das "casas francesas". Duas 
-------·-~--·--· .... - ·-

novidades desta fase foram: 1a edicula, dependência de 
. ~ -------- -- ~ 

serviço e acombdaç~o dos empregados, cons~ruida no fundo do "--- __ _._..._ ... _. ·-- .. -
quintal; e a copa_, que se tornou o local preferido da ---familia para as refeições e para permanência (ler jornal, ___ _.. ..........., . 

costurar, estudar etc.), 
- - 1. 

deixando quase sem uso a sala de 
-------

jantar e a de visitas. 

~ ~inda na década de 30, surgiu o estilo "art-déco" 

e também as primeiras manifestações integradas da 

arquitetura moderna, assinalando novas etapas na evoluç~o 

da moradia 

novidades, 

esporàdica. 

urbana em S~o Paulo (13:p.68 e 69). Estas 

em S~o Carlos, chegariam de forma muito lenta e 

O ecletismo neocolonial, por outro lado, 

garantiria a execuç~o de muitas residências até o final da 

década de quarenta e, mais raramente, até os dias atuais . 
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Estaç~o Ferroviâria: 
uma foto , do inicio 
do seculo (Peres); 
e a outra, posterior 
à reforma de 1908. 

42 

43 

Matadouro Municipal: 
uma foto antiga; a 
outra, de 1980, 
depois da ocupaç~o 
pela EESC / USP Cfoto: 
Renato Motta Filho). 
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Duas vistas da 
Vila Hansen 
~lmanaque de 1916. 
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45 

Vista parcial do prédio da Santa Casa de 
Misericórdia - ~lmanaque de 1917 . 
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Rs i L . 47 e 48 
mostram a Câmara 
e Cadeia e o 
Mercado no inicio 
do século (foto: 
Peres); na il.491 . ' 

o ajardinamento 
da Praça do 
Mercado . 

• .,. 
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Duas vistas do Posto Zootécnico, 
encontradas no ~Lmanaque de 1927. 
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Fotografias anti -
gas do Grupo .,.... 
Escolar Paulino ,....u 

Carlos, da Escola 
Normal e do / 

/ Colegio S.Carlos, 
respectivamente . 
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Lamentavelmente , 
s6 hà registros 
fotogràficos par
ciais do antigo 
teatro S.Carlos: 
na i L. 55, uma 
vista da rua Major 
José Inàcio, ele 
aparece à direitai 
nas il. 56 e 57 
duas épocas dife
rentes da praça 
Coronel Salles (do 
mesmo ângulo) -, o 
teatro aparece à 
esquerda. 

55 

56 

57 
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Teatro Polytheama. Foi ocupado pela 
agência da Chevrolet (atualmente: ·cinemas 
Studio I e 11). 

~ntigo teatro Colombo. 

Novo teatro Colombo (depois São 
Jose), construido na decada de 20. 
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Dois momentos da antiga Matriz: antes (foto: 
Peres) e depois da reforma de 1918. 

·:- .· :: :- ·_::·~-; · 
. - . -~ / 

62 



• 

• 

• ,. 

Capela de 
S. Benedito 
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Capela do Cemitério Nossa Senhora 
(foto recente: Paulo Pires). 

do Carmo 

64 
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Colégio Diocesano, 
antiga residência 
do Major José 
Inâcio, projetada 
por Ramos de 
~zevedo. 

Nas ilustraç5es que se seguem, neste 
capitulo, procura-se dar um panorama da 
evoluç~o das manifestaç5es arquitetônicas 
na cidade. ~s il. 66 a 77, mostram 
construç5es marcadas pela influência da 
arquitetura tradicional, ao lado de 
express5es jâ imbuidas pela arquitetura 
eclética. Nas il. 78 e 79, estabelece-se 
uma comparaç~o com a arquitetura 
paulistana das casas simples de 

· imigrantes. ~s il. 80 a 83 s~o exemplos de 
cons.truç5es executadas ainda no 
alinhamento, mas com entrada lateral. ~ 
il. 84, uma residência com loja comercial, 
é uma express~o tipica da miscelânia 
permitida na época. Nas il. 85 e 86, duas 
manifestaç5es do "estilo francês" na 
cidade. E, nas il. 87 a 92, são 
apresentados exemplos de construç5es e 
reformas, onde predomina a influência 
neocolonial (fotos recentes: Paulo Pires). 
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Rua Treze de Maio 1499/1507 70 

Rua Treze de Maio -1567/1569 71 
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Rua Conde do Pinhal 2289 73 
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Rua D. ~lexandrina 398 
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Rua Conde do Pinhal 2417 75 
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Rua Nove de Julho 1261 77 
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Em quase tudo as constru~ões s~o iguais. 
Mas, em São Carlos, ainda conservavam as 
janelas de guilhotina. 
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Rua Conde do Pinhal 1708 79 
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Rua Sete de Setembro 2280 80 

Rua Nove de Julho 1909 81 
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Rua São Joaquim 1541/1558 
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Rua General Osório 457 84 
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Rua Treze de Maio 2148 
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Rua Quinze de Novembro 1751 86 
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Rua Treze de Maio 1994 87 

Rua Nove de Julho 1895 88 
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Rua Orlando Damiano 20S 2 89 

Rua ~quidaban 118 90 
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~venida Dr. Carlos Botelho 1624 

Rua Padre Teixeira 1864 
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5 
M~TERI~IS E T~CNIC~S CONSTRUTIV~S 

O estudo das técnicas construtivas tem sido 

preocupaç~o de muitos autores, que naturalmente reconhecem 

a importância deste fator na definiç~o da obra 

arquitetônica. Também neste trabalho, ser~o considerados 

estes aspectos das construções s~ocarlenses, procurando 

caracterizar os dois momentos, bem diferenciados, que 

marcaram a produç~o arquitetônica do periodo em estudo, ou 

seja, do inicio do povoamento até a década de 30 do século 

XX, que, a exemplo de outras cidades paulistas, foi 

assinalado pelo binômio café-ferrovia. Esta combinaç~o 

propiciou o estabelecimento de um novo estilo e de um novo 

modo de construir. 

Nas informaçaes sobre as primeiras construções da 

cidade s~o encontradas algumas referências às técnicas 

empregadas, como foi o caso da primeira capela e de suas 

sucessoras. No relato de Cincinato Braga, constante do 

~lmanaque de 1894, ele diz que, por volta de 1856, •tempo 

em que se cuidava da criaç~o da capela•, o lgnacinho, 

•arranchado• à margem do Picad~o de Cuiaba, forneceu as 

telhas, enquanto Jesuino de ~rruda trouxe de Piracicaba o 

carapina para erguer o templo (1:p.XV e XVI). No ~lmanaque 

de 1915, Theodorico de Camargo relata que, em 1868, a 

Câmara decidiu construir um novo templo - a matriz, 

projetada por ~urélio Civatti -, englobando o anterior e 

igualmente de madeira C2:p.15). Mais adiante, neste mesmo 

almanaque, Theodorico afirma que, em 1886, foram executados 

serviços na matriz: •as paredes de madeira da velha capela 

ficaram compreendidas dentro da nova construç~o e iam sendo 

derribadas à proporç~o que se construiam as de tijolos, de 

modo a n~o se tornar necessaria a demoliç~o total do 

primitivo templo, que era o ónico a atender as necessidades 

dos habitantes• (2:p.22). ~ssim, em 1886, S~o Carlos pode 
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ter sua igreja de tijolos, embora, povavelmente, n~o tenha 

sido a primeira constru~~o nesta técnica. 

~lém do uso da madeira nas constru~~es, s~o 

muitos os indicies de que a taipa de pau-a-pique foi comum 

em S~o Carlos. ~o que parece, a taipa de pil~o. de longa 

tradi~~o nas regi~es paulistas de ocupa~~o mais antiga, 

principalmente em S~o Paulo, n~o foi usada na cidade, mas 

tem-se noticias do seu uso em varias fazendas de café da 

regi~o. ~ técnica de pau-a-pique foi adotada tanto na 

execuç~o de paredes internas como externas <14), mas, com o 

inicio da vulgariza~~o do tijolo, este passou a ser usado 

nas paredes externas, enquanto as internas ainda 

conservaram a técnica antiga por algum tempo. ~lgumas 

residências deste tipo sobreviveram até o presente, mas 

disfar~adas•, como a da rua Jesuino de ~rruda (il. 93 a 

97). 

· E quase compreensivel que existam poucas destas 

constru~~es antigas no cenario urbano, mesmo daquelas que 

se utilizando completamente do tijolo, conservaram o volume 

compacto de paredes brancas, telhado com beiral (apesar das 

proibi~8es posteriores) de duas ou quatro aguas e telha 

canal, janelas tipo guilhotina de vidros pequenos ou até 

de folhas cegas (il. 98 a 101). Pois, juntamente com estas 

caracteristicas de singeleza e ausência de ornamentos, 

estavam também sérios problemas de higiene e salubridade, 

decorrentes da falta de cuidados na execu~~o. ~mbientes sem 

luz e ventila~~o direta, soalhos assentados diretamente no 

solo ou pisos de tijolos e de terra batida, foram alguns 

dos aspectos observados pelo dr. ~lvaro Sanches, delegado 

de saóde em 1920, nestas constru~5es que ele abominava, 

insistindo na •moderniza~~o· higiênica e estética da cidade 

(9:p.12 e 14). 

Outra forma de perceber como as novas técnicas, 

aliadas às mudan~as dos valores estéticos, foram 

suplantando o modo antigo de construir é através dos 

códigos de posturas (assunto devidamente detalhado no 

capitulo 7). ~penas a titulo de exemplo, observando a 

quest~o dos fechamentos dos terrenos urbanos, verifica-se o 

tratamento flexivel no código de 1803, permitindo "muros de 

pedra, tijolos, adobe, taipa ou parede de m~o • 



• 

• 

•• 

124 

(10:art,6); enquanto, no C6digo de 1920, as têcnicas 

antigas s~o reprimidas, exigindo a adoç~o dos fechos de 

"tijolos ou pedra, alvenaria, cantaria ou pedra artificial, 

reboco, ou cal e areia ou cimento, gradeados com gradil 

de ferro ... • (11:art.17). 

f>.1 
Materiais encontrados na regi~o 

Foram os materiais encontraveis na pr6pria 

regi~o, juntamente com a m~o-de-obra disponivel que 

determinaram as têcnicas empregadas nas construções mais 

antigas da cidade. ~s dificuldades de transporte existentes 

antes da instalaç~o da ferrovia (1884) n~o permitiram a 

vinda de outros materiais de construç~o de Lugares 

distantes, ou mesmo de Lugares nem t~o distantes, como foi 

o caso do tijolo. 

Em S~o Carlos n~o havia barro de boa qualidade e, 

somente nas barrancas do rio Mogi-Guaçu foi possivel 

produzir bons tijolos, mas as condições de transporte n~o 

animaram os que se aventuraram a trazê-los das olarias 

instaladas ali (15). Mesmo n~o contando com boa matêria 

prima tambêm chegaram a existir olarias para a execuç~o de 

tijolos em S~o Carlos. Uma delas foi localizada em terras 

da fazenda Canchim, ainda na última decada do sêculo 

-----------passado (14). Outra foi a olaria de Miguel Petroni, às 

margens do c6rrego do Greg6rio, ja na dêcada de 40 do 

século XX (17). Entretanto, a soluç~o mais viavel e 

vantajosa veio com os tijolos procedentes de Batovi e Santa 

Gertrudes (ja na era do transporte ferroviario), inclusive 

porque, alêm da boa qualidade, eram menores e mais leves 

que os do rio Mogi-Guaçu (14, 17 e 18) . 

~ssim, à medida que a têcnica da alvenaria de 

tijolos ia se afirmando, diminuiam os taipeiros e 

carpinteiros e aumentavam os pedreiros e construtores, 

quase todos italianos. ~lias, cabe lembrar que a introdu~ão 

d~ uso corrente do tijolo, em São Paulo e nas principais 
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cidades do interior, foi obra do imigrante italiano, 

"famoso no mundo inteiro• no dominio desta têcnica, no 

dizer de Salmoni e Debenedetti (4:p.71). Rlêm disto, a 

participaç~o do imigrante italiano, na história da 

habitaç~o de tijolos na capital paulista, foi muito 

apropriadamente tratada por Carlos Lemos, no seu livro 

"Rlvenaria Burguesa• (5). 

Em relaç~o às telhas de barro, a situaç~o foi 

semelhante à do tijolo. Quer executadas em S~o Carlos, quer 

trazidas do rio Mogi-Guaçu, a preferência foi mesmo pelas 

telhas, tanto francesas como canal, vindas de Santa 

Gertrudes 1 Leme e atê de Itu, as melhores (15 e 16). 

No inicio da ocupaç~o urbana, as madeiras 

necessàrias para a construç~o puderam ser obtidas 

diretamente na própria regi~o, atravês de uma exploração 

indiscriminada da vegetaç~o natural e primitiva, que acabou 

por levar à quase total extinç~o e à procura de novas àreas 

de extraç~o cada vez mais distantes. Nesta êpoca, 

predominavam, nas àreas de matas, muitas àrvores de boa 

madeira, como perobas, cabriuvas, canelas, cedros, 

sucupiras, guarant~s e saguarajis C6:p.1 e 2). Entretanto, 

hà que se destacar as extensões de pinheirais que até 

chegaram a inspirar a denominaç~o do lugar, e que Cincinato 

Braga acreditava terem sido cultivados pelos indios 

guayanazes, os primeiros habitantes da regi~o (1:p.1 e 2) . 

Outros dois materiais de construç~o foram 

encontrados com facilidade em S~o Carlos: areia e pedra. Ro 

que parece, a areia de boa qualidade encontrada nos rios da 

regi~o (Mogi-Guaçu, Feijão, Laranja Rzeda, ~gua Fria e ~gua 

Quente) teve seu emprego na construç~o posteriormente, 

apenas quando se popularizou o uso do concreto na cidade. 

Rte a dêcada de 40, como lembra Lafael Petroni, a areia, 

para assentar e rebocar tijolos, era retirada da beira das 

estradas e, por isto mesmo, correntemente chamada de •areia 

de estrada". O ponto de extraç~o podia ser de qualquer 

estrada, mas interessava que fosse a curta distância e que 

oferecesse uma boa mistura de argila e areia grossa, para 

auxiliar na plasticidade da argamassa que teria ainda uma 

parte de cal (17). Cal virgem, vinda de Perus e embarcada 

na estaç~o da estrada de ferro de Caieiras (15 e 17). 
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R pedra mais usada nas construç~es antigas de S~o 

Carlos foi o arenito, muito encontrada na regi~o. Foi 

empregada na execuç~o de alicerce, calçadas, lastro de 

contra-piso (pedaços de laje) e acabamentos (17) (il.17). 

Mais recentemente,o arenito foi usado tambem como 

revestimento externo, aplicado à altura dos porões de 

antigas residências, das quais ainda existem vârios 

exemplos. 

E interessante notar o grande numero de pedreiras 

instaladas na regi~o. Foram encontrados 42 nomes inscritos 

nos livros de impostos (quadro 1), ressalvando-se que, 

deste total, 16 surgiram ja na decada de 40. E ainda, a 

ocorrência de sobrenomes repetidos poderia significar uma 

alternância na administraç~o de uma mesma pedreira por 
- -----

diversos membros de uma mesma familia. Ouf~o ~specto a 

observar e que, naturalmente, por se tratar de uma 

atividade quase sempre vinculada à posse de terras, muitos 

destes sobrenomes s~o de fazendeiros de cafe da epoca. 

5.2 
Rs inovaç~es construtivas 

S~o Carlos, na epoca da chegada da ferrovia 

(1884), experimentou a fase de maior crescimento do periodo 

baseado na economia cafeeira. O povoado de 1857, de casas 

de madeira cobertas de palha, n~o resistiria aos anos 

oitenta do seculo XIX. Elevada à categoria de cidade e 

desfrutando 

regi~o de 

do privilegio de estar inserida 

expans~o do plantio de cafe, S~o 

na próspera 

Carlos foi 

atraindo, desta forma, muitos trabalhadores imigrantes ~ara 

o exerclcio de suas atividades urbanas. Estes fatores, 

aliados ao desejo de ostentação despertado nos fazendeiros 

enriquecidos, não fariam mais retardar a •modernizaç~o· da 

cidade, finalmente possibilitada com a inevitavel e 

necessâria importação de materiais construtivos. 
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facilidade de transporte, propiciada pela 
ferrovia, e uma sociedade apta a absorver toda sorte de 

materiais importados implicaram, naturalmente, na adoção de 

uma nova tecnologia construtiva e no abandono das técnicas 

tradicionais, que sobreviviam apenas com os materiais 
disponiveis na regi~o. 

~1: ~cao JIIIS mltiiMS IICOI!TMJIAS 1105 LIIIJIOS J[ 
III'OSTOS 110 101>0 t[ 1981 A U49. 

IDIE Pr"IODO 

BERALDI. SALVADOR 1962 

FERRAZ . ANTONIO DIAS 19112 l 1913 

ftERLY, JOAOU!ft ZOT!I 19119 l 1912 

PENTEADO, fiELFm n. C. 19119 

PENTEADO, JOSE !MACIO C. 19111 il 1914 

RODRIGUES, J>OniNGOS DIEGUES 1912 l 1921 

NERY, FORTUNATO SOUZA 1913 il 1918 

BRUHELL I, SEUEJmo 1914 

nACEDO. JOSE OSORIO a CIA 1914 l 1916 

UIDAL , LUI2 1915 l 1921 

AZENHA, JOSE RODRIGUES 1918 l 1931 

SCHIASSO, CAn!LO li 1921 f 1922 

[ IAHONE. PEDRO li 1922 a 1926 J 
ROSSJTO, JRnAOS JOAO E THOnAZ 1922 il 1949 

DOTTO, ROnULO 1923 l 1933 

PETRILLI, HORACIO 1923 l 1925 

BARRETO, JOAO 1924 

GALDINO, IRnAOS 1927 

IANONE, PAULO [ 1927 J 
SPIHELLI, JOSE E JOAO 1927 il 1936 

• BOSSOLAH, UICTORIOÕ ~HGELO, JOAO 193{') l 1946 
E EUGEHI 

FRAHCHINI, AUGUSTO 1936 f 1931 

PACHECO, nANOEL JOAOU!n 19311 f 1931 

COnTRE, ANTONIO E ABILIO 1933 

nENDES, JOAO G. 1933 

COnTRE, UALEHTINO a FILHO 1935 

BLANCO, ftARCELO GUnERCINDO 19411 

nART I HS, ~nADEll 1946 

ZORNET!A , IRnROS, 
E LUI2 

~HTONIO, JOSE 194€1 f 1949 

CAftARGO, IRINEU 1946 E 1949 

GANTUS, SALOnAO 1946 E 1949 

SANTAN In a JRnAOS, ANTONIO 1946,E 1949 

AAAUJO, ftANOEL DE 1949 

BARNABE, JOSE 1949 

BARROS , ftANOEL DE 1949 

FAUARO, IRnAOS 1949 

FERNANDES, nAHOEL CARLOS 1949 

GIATTI. AHTOHIO 1949 

GUERRA, DIONISIO COELHO 1949 

NUNES, ftAHOEL 1949 

PASCHOAL, nAHOEL 1949 

SALGUEIRO, JOAO 1949 J 
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O tijolo, utilizado esporadicamente antes da 

estrada de ferro, seria definitivamente adotado nesta fase. 

Rlém da familiaridade dos construtores e pedreiros 

italianos, a alvenaria de tijolos foi a tecnologia 

construtiva que permitiria a aplicaç~o dos materiais 

importados e a caracterizaç~o da arquitetura eclética da 

regi~o. 

O processo de renovaç~o urbana ocorrido em S~o 

C a r l o s s e g u i u d e p e r t o , p a s s o a p a s s o , o de 5_~ o __E__a u_l o , 

claro que n~o na mesma dimens~o. Has o ritmo das 

transformações e a assimilaç~o das novidades foram 

praticamente iguais. Os materiais construtivos importados, 

desembarcados no porto de Santos, chegavam quase 

simultaneamente às duas cidades, pois o transporte 

ferroviario encurtara as distâncias. 

Desta forma, S~o Carlos também pode receber 

desde os materiais basicos para a construç~o até os 

finlssimos materiais de acabamento, ja conhecidos da 

aristocracia cafeeira em suas viagens à Europa: vidros 

belgas, coloridos, lisos, lapidados ou fosqueados; telhas 

de ardósia e de cerâmica de Marselha; papéis de parede, 

lisos e decorados; tintas a óleo e ingredientes para a 

execuç~o de massas para revestimentos e ornatos; mosaicos, 

ladrilhos e azulejos; grades e colunas de ferro forjado e 

fundido; ferragens e louça sanitaria inglesas; 

cobre e de zinco; marmores de Carrara; pinho de 

cimento em barricas da Noruega (5:p.36 e 3:p.5). 

chapas de 

Riga; e 

Esta situaç~o de dependência .das importações 

européias se prolongaria por muito tempo ainda. 

Praticamente, s6 seria interrompida com o advento- . da 

Primeira Guerra Mundial, quando as dificuldades de 

importaç~o, contribuiriam, finalmente, para o crescimento e 

o surgimento de industrias nacionais, como foi o caso da 

instalaç~o da primeira fabrica de louça sanitaria 

brasileira, a Companhia Cerâmica Jundiahyense, em 1924 

(7:p.103). 

Para receber a verdadeira avalancha de materiais 

importados, instalaram-se diversos depósitos de materiais 

de construç~o em S~o Carlos. Ro que parece, um dos 

primeiros foi o de Rttilio Picchi. Embora tenha constado 
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dos livros de impostos apenas em 1910 ( 12)' um anuncio, 

publicado no ~lmanaque de 1894 C i L . 102), atesta a 

antiguidade do seu depósito de materiais, instalado à rua 

Santa Cruz. No total, foram quinze proprietârios de 

depósitos 

(quadro 

de materiais citados nos livros de impostos 

2). Tambem foram encontrados anuncias, em 

publicaç8es antigas, relativos a alguns destes e de outros 

depósitos, sempre enfatizando o "grande sortimento" de todo 

tipo de materiais de construç~o (cal, cimento, ferragens, 

louças sanitârias, tintas, tubulaç8es, etc.), às vezes, ate 

junto a vinhos italianos, formicidas e artigos para 

presentes (il. 103 a 110). 

~»J z: IIJACAO 105 ID'OSITOS li IIATDIAIS H COKSTJIICAO 
IMCOKTIII\I>OS IIOS LIUIIOS H IIIPOSTOS NO PDIO»> H 
1911 • u.,. 

IOIE PER IODO 
BENJAMIM!, PEDRO 19e1 

FERREIRA I SANTIAGO ' 19e5 i 192? 

FEHR , GERMANO I GIOMGO , ABEL 1989 i 1915 

PERE2 , E. FERNANDES 19e9 

PICCHI, ATTILIO I IRMA O 1918 

PICCHI, JUSTO I CIA 1913 i 1918 

FEHR , GERMANO 1915 i 1933 

GIOHGO , ABEL 1915 i 1935 

MARTINS , JOSUE I CIA 1922 l 1949 

AMARAL, ADAUCTO DO 1923 l 1928 

[ CAMARGO. BAZ !L I O FERRE IRA DE ][ 192? l 
LAZZAVIME I GEMOVEZ 192? 

CASALLE , JOSE 1928 i 1949 

SCH I AVOMNE, FRAHCI SCO 1928 i 1931 

LOMBARDI, ANSELMO 1949 

Mesmo existindo a dependência generalizada às 

importaç8es, foi possivel ocorrer o desenvolvimento de 

alguns setores ligados 

foram as 

à construç~o. Em S~o Carlos, 

provavelmente, serrarias que obtiveram maior 

relevância*. Nos livros de impostos foram encontradas doze 

ao todo (quadro 3). ~lgumas destas serrarias ofereciam n~o 

só madeiras em toras, serradas e aparelhadas em dimens8es 

variadas, mas tambem esquadrias em geral e ate outros 

* Ver a este respeito o livro Cafe e Industria - S~o 

Carlos: 1850-1950, de Oswaldo Truzzi, à p.169. 
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materiais de construç~o, como as importantes serrarias de 

~bel 

(i l. 

Giongo e a Santa Rosa do português Francisco Ferreira 

13 a 16). ~inda foi constatada a existência de duas 

outras serrarias, a de Gaspar Berrance e a de David 

Cassinelli, atraves dos anuncias publicados no ~lmanaque de 

S~o Carlos de 1894 (il. 111 e 112), nos 

procuraram deixar evidente a qualidade e a 

serviços fornecidos. 

~110 3: llllJICAO MS SI:DARiaS JltCOI!TMDAS IIOS 1.1 'lOS H 

IIIPOSYOS 110 PDIOJ>O JI Ull. • 1~. 

IOIE PERIOIIO 

GIOMGO a FEHR 1989 l 1914 

FERREIRA, FRAMCISCO a SAmAGO 1911 l 1949 

SERPE, FRAMCISCO 1912 

ALTENFELDER a CIA 1915 • 1916 

GIOMGO, ABEL 1915 l 1949 

BASSO, ANTONIO 1921 l 1949 

SILVA, nANOEL RODRIGUES DA 1922 • 1923 

FACCHINA, GIOnETTI a PICCHI 1923 l 1927 

nARZARI, SILVIO 1938 • 1931 

GASPAROTTI, EniLIO 1938 • 1946 

LU!, FRA"CISCO 1938 • 1946 

FAVORETTO , JACI"TO 1949 

Outros setores de destaque foram as 

quais tambem 

variedade dos 

ser ralharias 

e as fábricas de artefatos de mármore, gesso e granito 

artificial, tratadas no capitulo 6, e ainda as fábricas de 

ladrilhos e mosaicos. 

proprietários de fábricas 

Foram registrados 

de ladrilhos nos 

quinze 

livros de 

impostos (quadro 4), dos quais os mais importantes foram 

Germano Fehr, Jose Casalle e Juliano Parollo ( ) . 

O predominio dos materiais importados n~o impediu 

que os profissionais deste periodo assimilassem com 

facilidade as novas tecnicas construtivas, que muotos já 

conheciam de seus paises de origem. ~traves do perfeito 

dominio dos novos materiais, estes profissionais puderam 

executar a transformaç~o urbana de S~o Carlos, 

edificios novos e alterando os antigos, que, 

construindo 

desta forma, 
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atendiam às necessidades e aos padr~es estéticos desta nova 

sociedade . 

~R04: IDIICtiO tAS hJRJ taS H IADIUUIOS D«::KTMDAS 

IIOS LIIJOS H IIIPOSTOS NO PDIODO 11 1911 A 1M9. 

IQI[ PERIOOO 

NUNCI, TORELLO DE H13 

FERRAZ , ANTONIO DIAS 1!114 l 1916 

PAROLLO, JULIANO 1914 l H38 

FEHR, GERMANO 1918 l 194!1 

CONSTANTINO, ftARIO H28 

CASALLE, JOSE 1922 l 1949 

BONCOMPAGIIO, ERNESTO, Eft!LIO E 19Z8 l 1933 
ANTmO 

RICE , ftiGUEL I IRMAO 1928 t H31 

BARNABE ' , ATILIO I SALVADOR 1931 l 1933 

PAROLLO , DILETA 1931 l 1933 

BARNABE' I ftARINO 1935 

nARIHI, DOftiNGOS 1935 

JACOBUCCI, DOMINGOS 1938 • 1949 

FARIA, JOAO COELHO DE 1941!1 l 1949 

GIONGO, ALVARO 1946 i 1949 

Rs janelas ganharam novas dimens~es e novos 

desenhos, utilizando-se largamente do vidro e da veneziana 

nas folhas de abrir. R maior precis~o construtiva, 

proporcionada pelo uso do tijolo, permitiu a padroniza~~o 

de esquadrias de madeira, prontamente fornecidas pelas 

principais serrarias locais. Foi comum a ocorrência de 

janelas 

balc~es 

rasgadas até o piso arrematadas por sacadas 

também 

ou 

com guarda-corpo em ferro. Existiram os 

falsos bala6stres de alvenaria, incrustados nos peitoris, e 

muitos outros tipos de ornamentos de estuque para a 

composiç~o das janelas nas fachadas. 

Os telhados ficaram mais complexos e mais 

movimentados com as solu~~es em v~rias ~guas, muito 

inclinadas pelo uso da telha francesa. Foram adotados os 

arremates com platibandas, graças ao uso de calhas e 

condutores, encimadas por vasos e pinhas. Também existiram 

os beirais com acabamento em estuque e os lambrequinados. 
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Em alguns casos, o uso da madeira rendilhada alcançou 

sofisticaç8es que extrapolaram a singeleza do lambrequim. ~ 

madeira, serrada e aparelhada, necessârios para a estrutura 

do telhado, formada de tesouras, terças, caibros e ripas, 

foram fornecidas pelas serrarias locais. 

Estas serrarias forneceram, ainda, forros, pisos 

e escadas de madeira. ~s escadas internas eram 

freqOentemente 

lances curvos 

de madeira e podiam ser em caracol 

e retos. Os soalhos, com juntas em 

e em 

macho-

fêmea e encerados, podiam ser de peroba, ipê e marfim. 

Tornou-se muito comum, depois, o uso do parquete, que 

permitiu a execuç~o de desenhos geométricos com a aplicaç~o 

de madeiras de cores diferentes. 

O forro de madeira foi muito usado em S~o Carlos. 

Nas habitações mais antigas, o tipo saia e camisa foi mais 

freqOente; nas mais simples o "paulista" e até a treliça 

nas cozinhas (ajudando a eliminar mais facilmente fumaças e 

odores); nas mais sofisticadas, o forro de tâbuas estreitas 

envernizadas formando desenhos que repetiam os do piso. 

· Também foram muito empregados, neste periodo, os 

forros de estuque. Os mais antigos com telas de bambu e, 

depois, os de tela de arame. ~s vezes, eram pintados e com 

ornamentos em relevo, principalmente nos pontos de onde 

pendiam os lustres de cristal. 

Os ladrilhos hidrâulicos, executados nas diversas 

fabricas existentes na cidade, foram adotados nos pisos de 

banheiros e cozinhas, sempre assentados sobre estruturas em 

abobadilha (abóbadas de tijolos apoiadas ' em perfis 

metâlicos). Os mosaicos coloridos foram aplicados 

preferencialmente nos ambientes mais nobres, como 

vestibulos e alpendres, que podiam também ser de ma~more ou 

granito. 

Os porões foram elevados, de acordo com as 

posturas municipais, para afastar a umidade do solo, com 

pequenas aberturas para ventilaç~o, colocadas sempre no 

mesmo alinhamento das janelas e protegidas por grades de 

ferro. Quando respeitadas as alturas minimas e demais 

exigências de iluminaç~o e ventilaç~o, os porões puderam 

ser habitâveis, isto é, foram usados para depósitos, adegas 

e até cozinhas. 
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~s escadas externas foram uma conseqOência da 

elevaç~o das habitaç5es e dos afastamentos das divisas. 

Eram de formas variadas, muitas vezes curvas, com pisos 

revestidos de marmore, ou granito, e corrim~o do mesmo 

padr~o que o dos alpendres, aos quais normalmente davam 

acesso. Estes alpendres podiam ser pequenos, de estrutura 

metalica e cobertura de vidro, sustentados por pilares de 

ferro, ou extensos, ao Longo das fachadas laterais, também 

sustentados por pilares de ferro, mas a cobertura era de 

madeira com telhas francesas. Desta forma, a afirmaç~o de 

Nestor Goulart Reis Filho, sobre a importância funcional, 

plastica e construtiva do alpendre, feita no seu Livro •o 
Quadro da ~rquitetura no Brasil" (8:p.165), também se 

aplica às habitaç5es antigas de S~o Carlos e n~o houve 

residência, 

alpendre. 

rica ou modesta, que n~o tenha tido o seu 

~inda um outro elemento metalico de muita 

relevância, neste periodo, foram os port5es e gradis de 

fechamento frontal das moradias - belissimos exemplares de 

ferro forjado e fundido, quase sempre executados nas 

serralharias locais. 

~s pinturas das habitações, neste periodo, 

sofreram uma mudança completa em relação ao periodo 

colonial. Silvio de Vasconcelos afirma que, no século XIX, 
em vez da pintura de paredes brancas de cal e de cores 

fortes nas portas e janelas do periodo anterior, houve o 

predominio 

fingimento" 

se repetiu 

do marrom, cinza e chumbo e das •pinturas de 

(13:p.181). ~o que parece esta situaç~o também 

em S~o Carlos, pois o pedreiro ~nésio Silva 

declarou que, externamente, as cores preferidas foram •o 

chumbo e o amarelo-camurça•. Internamente, os ambientes 

podiam receber cores diferentes uns dos outros, em geral de 

tons fortes e pinturas de flor5es, molduras, paisagens, 

imitações de marmores etc ... Nos banheiros, antes da 

popularizaç~o do azulejo, foi usado o barrado de pintura a 

óleo, como proteç~o contra a umidade (18). 

O binômio banheiro-cozinha, a que Carlos ~.C. 

Lemos se refere (5:p.78), também foi uma caracteristica das 

habitações de S~o Carlos deste periodo, a partir da 

instalaç~o das redes de abastecimento d'agua (1899) e de 
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esgoto (1900). ~aproximação fisica de duas atividades tão 

distintas, necessària em função dos custos elevados dos 

encanamentos importados, foi um habito que se prolongou por 

vàrias décadas. Esta aproximação permitiu também que 

pudesse haver àgua quente nos banheiros, através de 

encanamento que passava pelos fog8es a lenha destas antigas 

cozinhas (17). O conforto proporcionado por estas 

instalaç8es, além de banheiras, chuveiros, pias, bidês e 

vasos sanitàrios, fariam cair no esquecimento o tempo das 

latrinas de fundo de quintal. 

Papel relevante tiveram os . proprietàrios de 

armazéns de materiais de construção na introdução e 

implantação do ecletismo em São Carlos, principalmente os 

mais antigos . Estes atacadistas, através da ferrovia, 

puderam receber de maneira ràpida e consta~te, as novidades 

da época, atendendo aos anseios progressistas da sociedade 

cafezista local. 

Os materiais 

arquitetura paulistana, 

importados e a influência 

e mesmo da Europa (trazida 

da 

pelos 

artesãos estrangeiros), foram alguns dos fatores 

determinantes na definição das soluç8es técnicas utilizadas 

em São Carlos, que até certo ponto se generalizaram em todo 

o interior paulista no periodo do café. ~tê certo ponto, 

porque, mesmo estando submetida a tantos aspectos comuns, 

houve o florescimento de novas apropriaç8es (il. 119 a 

158) . 
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Esta residência da rua Jesuino 
de ~rruda 2360 (il. 93 a 97), 
certamente, e uma das mais 
antigas construç8es da cidade. 
Embora tenha as paredes 
externas de tijolos, o 
processo construtivo adotado 
foi o tradicional. Na 
amarraç~o da construç~o foram 
utilizados vigas e pilares de 
madeira; alicerce de pedra; 
paredes internas de taipa; 
forro saia e camisa; assoalho; 
janelas tipo guilhotina; e 
portas internas com bandeira 
de vidro. ~lem disto, o 
banheiro era externo e a 
cozinha tinha fog~o a lenha. 
Lamentavelmente, muitas destas 
caracteristicas se perderam na 
reforma de 1958 (fotos 
recentes: M. ~- Bortolucci). 

93 

94 
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Rua Marechal Deodoro 1617 (foto recente: Paulo Pires) 98 

~venida São Carlos 3594 (foto recente: Paulo Pires) 99 
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Rua Padre Teixeira 2262 (foto recente: Paulo Pires) 100 

Rua Rui Barbosa 557 (foto recente: Paulo Pires) 101 

• 
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@. Justo Picchi I Importação directa 
Deposito de materlaes para construcçOes • Deposito por etecado de Vlnh6~ ltall!llOs 

de 'odas u qualidades, farinha de trigo. sal, arroz, assucar, etc . 

Vende-se por atacado - Preços modicos - Rua Bento ta~os n.s 7 e 9 - São Carlos 
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Existiram grandes depósitos de materiais de 
constru~~o na cidade; um dos mais anti~os foi o 
de ~ttilio Picchi Cil. 102- ~lmanaque de 1894). 
Outros depósitos foram os de: Justo Picchi ~ seu 
irm~o Cil. 103 - ~lmanaque de 1917); Francisco 
Schiavonne Cil. 104 e 105 - ~lmanaque de 1928 e 
~ Cidade em Revista de 1940); ~maral Barros 
Cil. 106 - ~lmanaque de 1894); e ~daucto ~maral 
(il. 107 - ~lm~naque de 1928). 
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n :Jou.uP..,, liiACRr~.u. n:~tw 101 IIAMk."- t"Dik.l- I 
)IE:\"l'.U:, • P'J:"J:DA.I, C11A1".ll. 'f1~"'T.1S., I)I...D)o". Olt.\· I 
s .\5., )lATDU.D J•,uu oosnat·cçt•~:J... Tau.'~)l~lfJl 

~~ ~rr~ • ~-IIT'ü ~~-[; AÇO O~lJt"U11C\ . CTC'.. . \ 

. . . . : Oei>osttario : -'- Can>IO Cokr; · 
.. .' · Lopi., ··Cant\as t La~istins 
; .: .. H,- f'EHR ; Cor~ias 4t s~lo 
· · , , ·1'\ERCEDE.S, Corrtizs dt lona ...• 
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! -l;rJf!f ~?~~~JD~E~!: Jl > ?! IM~ORTAD~RE?=-:- :-:: .. 
r ;;~~ -~-~t.q~·:_;. ~er~&lllenW 
k/:}:.f~rfi.~;·i~ e:n+~ - . ! . 
j"'.1~ :-,chap;.,·p~w ê ealvanizadas j 

;· ~i,;i' ' .:.:._ Oleoa :_ Artl_gos S~~oa 
L-.· .. _ ca1 -.: _êíi:Déiito:' eié . .' ~tc: ·~ 

r:::,)/> ·. :. .. --, .. : ~.: .. -·. 
U . O 'maior ~ ·melhor sortimento 
!=. · ; '. ' · ~~ ferrO em barras no · 
(~·:. r···: interior do Estado. . . 

Üf~' .]::: : _~ê - ~:.~· •:~~-· :_ . _,.;:-: -<·_; __ ,: .. 

fk~~<;üicid~ba~(l:44."' '~ · ' ~6 
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·;f }.Telefon~s. ·12 e .. -.134 ;_;,_:·;_ ~ -
~p·,~:· ::_SAO . .CARLOS _: ____ : .-
~!--.:..:·------·-· - --------- -- ....... .. 
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~s il. 108 a 110, destacam a 
existência de armazéns com 
sortimento de materiais 
elétricos (il.108 - Correio de 
São Carlos, dez. 1946); il.109 
- ~ cidade em Revista de 1940; 
il.110 - ~lmanaque de 1917). 

para constrncões - lrtiuns . 
tal, timeoln; liinlns c .: 
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Tefus, Ferauens, Loocas. Tintas, : • ... " 
11m, etc. - UOYBS. .. . 

·. ' 
· Materiais . eldricos , e 

Artigos para presentes 

.·. ·. ~ . ·. ~ . ~- ·. 

Ma ri~~ l La~ãlf 
,. 

. ~ • \ -' ,. I .: : 

General Osor1o, · 149·151 

SAO CARLOS -

i;, . · . . ;_;lri;W,;;~,'%~~ 

."~ -ca·s·à ·~ ·Amaral . 
. 'I · ' ~ . ;n: 'I , .,. 

··~·:: __ · ·_·.:_• _______ _ 
f~~~~~~ . ,louças, OltoS lubriiic:•ntes. Olet's .,.,.. 

, r,~nturas;, Tln12s, Cal, Clm,.,to, Tli<>lo., T elhu. 1.\a
., )~es·, pora ComtrucçOe\. • ArtiJZ05 Domeslic:os
.Gn:r;ollnn "~f o,-,, N 0" 

. , ·,.:·· fAB~ICA ~-_P~EIRAS E RASTELLOS . 

RDAU(TO I;lMRRf-\L li. (ia . 
· ~u~ : t~n_er,at. ,Oaorlo, 1is .: ,lelepbaoe, 17 

Estedo :de Sêo Paulo -::- · SAO CARLOS · 
' 

~'3~~- ~§d 
.. ~ - . - ~ - ~-- --. - - .. . -- . ------ . . . ---. -. . . ----- ---- . --. -- ~ . 
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-Jo~u~ Martin~ . & [ia. 
Ferr:~men= - M:>.quin:ls Agricobs 

MA TERIAJS ELETRICOS 

' Gr:~xas e Oleos Lubri6c.:=tes 
. ARTIGOS SANITARIOS .. 

. , . . . I 

Ferngens - 'Louças - TmC.S "e _ Oleos 
. Correias ma= •FIELFLEX• 

ENCANAMENTOS 

ARTIGOS PARA PRESENTES · 

C:U .:._Cimento- Tijolos-Telhas c.lc viJru 
_·{de barro-Ferro em ba= .:hato e rcdonJo 

MATERIAL DE !SARRO l'ARA 
ENCANAMENTOS 

Rua General Osorio, 209 - Caixa Poslal, 67 

Telefone, 121_- S. CARlOS 

110 

CASA ARGÊo-_~ 
RUA GENERAL OSúRIO - H.• 44, 

Almeida & Comp.l 
Grande sortimento de ferragens. oleos. I 

tintas. tubos de barro para exgotos. etc., etc. 
ENC~NTOS E CONEXÓ€5 PA~A AOUA 

Telephone N. 50 - SÃO CARLOS 
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1. . Serraria 1 
~ ; 
"Santo Antonio". 

Deposito de madeiras serra· 
das e apparelhadas 

GRANDE DEPOSITO DE LENHA 
f'reços modtcos 

lltenlel~er & - ~um~. 
RUa S. earlos. N. 32 

Telephone N: 5 - CaixA Postal, 258 

S.CARLÓS ···~=:~ .•·:,··= 
·-.....;~ ............. 9 ~ ............. ~.:-.::.: 
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Existiram serrarias muito importantes em São 
Carlos; duas das mais destacadas foram a Santa 
Rosa e a Giongo (il.111 - ~lmanaque de 1894; 
il.112 - almanaque de 1894; il.113 - ~lmanaque 
de 1915; il.114 - ~lmanaque de 1917) . 
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Serraria Santa Rosa f F. ferreira & Santiago 
= Ma;riz : 51.0 ..:ARLOS = ~ 

>: Scrnria: RUA DO MERCADO :·: ~ 

:-: ID)Itllllltl· 

mil .. IMI I 

llll!m .. -
JI!Jall!IIIIIC. 

Filial: SANTOS 
:-: RUA AMADOR BUENO N. 66 :-: 

~ Esc:riptorio : RUA VISC. INHAÚMA 

~ ~ TELEPHONE N . T7 = 

Emtb« !Di-

~ut llllllllotr 

mt:lll'li 11 Q]'. 

llllllll. :-:-:-

Acceitam=se encommendas de madeiras de lfUalquer qualidade, serradas ou em toras, etc. 
~ FREÇOS BARATISSif\05 ~ 

1c:::::z::=: -==x I 

~ 
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~Se. rraria Santa Ros~ ' . -

> rmi FRANciSco FERRE'~RA i! i I 
~IA MAIOR DO INT~R~OR DO ESTADO I 
~ -, 11)]1 Madeiras em toras, I 

-.n.ct•• • . aparelhad- en'l qu.laquer bitola• --. ...,............,_ --
Esquadrias em geral 
executada• 8fT\ rnaquln6rto moderno • a~l~do. 

eob • ort.nt.QAo eM ~kx»a 004"n~m:--. 

ORÇAMENTOS I MEDIA ']['01!!1. 

~ 
D 
B 

~(JA RIACHUELO, .5 S. CARL0.4tj 
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~ serraria Santa Rosa~ fundada 
em 1888 1 pertenceu ao 
português Francisco Ferreira. 
~ serraria de ~bel Giongo foi 
fundada em 1897 (il.115 - ~ 
Cidade em Revista de 1940; 
il.116 - ~lmanaque de 1915; 
il.117 - ~Cidade em Revista 
de 1940). 

~ : IF.====~===.=~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~======'9! 

:s ·e~W~}a· r :i:a ::.·:·G i o n g o 
' ' · · ' ' . ... t*'\: ';.:<" • ! JF~ndad• en'\ te97 · • 

::: ! ~~ª~ir~s ' ~erré!das . e ~parelhC!das 
. . .- ::· : ~ · ~. :·.• .· ~· .. ,:em)!grande escala ----

:!'r · · · . : ·.~"!j~iit;; J i t.i; t ' ' . · ,·. 

,, Telh~~{rJ[tjô,os ·~ · Cal• Cim~nto 
; Esqua'drias : em 'geral .. 
t! : . •. ; .1 : . • . ! · . 

·! ,~ ::; ,;;: Materiais par à . construções -
:~ :;

1 
:;· Maquinas para beneficiar café 

.... 

·; •' ~i : ~ ~· ' . i ' ' ' 1 I • 

RUA GEMERA~ · OSORIO.' 62 'Í 82· • ([1esvio Giongo) 

Telefone, 23 ·-•. Bondi3 ~ porta - S. CARLOS 
. • . .. I :· . I ' 
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·. ·'·· A' tracçêo electrlca 

Antigo deposito de materiaes 
nacionaes e extrangeiros para 
= constrncções = 

A·-=-B=--E=-=L:--0~/~0N(JO 
· · Taboas em bruto e 

: . apparelhadas, telhas, 
·tijolos, ladrilhos, cal, 
cimento, vigotas, t:ai· · 
bros, ripas, etc., etc. 

"R,ua .Bento Carlos, ]{. 1 . 

li J 
(.úrgo da Estaçao) 

. SÃO CAI?LOS 
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Uma das pedreiras da 
cidade 1 a de ~ntonio 
Dias Ferraz, que 
também era fazen-
deiro de café 
(il.118 - ~lmanaque 
de 1905). 
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. PEDREIRA· .. 
~-= · 

--~ 

Antonio~iasJerrài 
Tem . sempre á disposi

ção dos senhqres constru
ctotes pedras Iages .. guias. 
pedra de construcção, tudo 
de superior qualidade, que 
vende . a preços baratissí-
moS: · 
: · Para negoci'os póde ser 
_procurado o seu proprieta- · 

1rio á 

1'· .· ~BUA D! S. CABLOS H. 21 

~- S. CARLOS . \ I 
. I 
I 
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Rlpendre com 
estrutura de 
ferro e telhas 
de vidro. 
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Rlpendre com 
estrutura de 
madeira, telhas 
de barro e 
lambrequins. 
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Marquise de 
madeira coberta 
por telhas de 
ardósia. 
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Marquise de 
ferro coberta 
por telhas de 
vidro. 
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Rendilhados de madeira usados no 
arremate dos telhados das casas em 
"estilo francês". 
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~s esquadrias (portas, janelas e port5es) foram 
bastante diversificados, na forma e nos detalhes. 
Eram elementos importantes na composi~~o 

volumétrica das moradias do ecletismo, juntamente 
com outros recursos ornamentais (bossagens; 
florões; volutas; conchas; capitéis e pseudo
colunas; balaústres e elementos vazados), mostrados 
nas ilustra~5es seguintes, deste capitulo) . 
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6 
OS PROFISSIONRIS DR CONSTRU~~O 

E>.1 
Engenheiros e Rrquitetos Vindos de Fora 

~ introdu~ão do ecletismo no Brasil foi possivel 

gra~as à atuação de profissionais estrangeiros e 

brasileiros formados fora do pais, ou que freqOentaram os 

cursos instalados no Rio de Janeiro e na Bahia (12:p.33). 

Sem dúvida, uma das primeiras e mais importantes 

atuaç~es neste periodo, foi a do arquiteto italiano 

Giuseppe ~ntonio Landi. Ele veio ao Rrasil como arquiteto 

da coroa portuguesa, fazendo parte da comissão para 

demarcar os limites da colônia como determinava o tratado 

de Madri de 1750, e acabou se fixando em Belem, no Par~, 

edificios 

Jussara da 

onde foi o responsável pela construção de muitos 

religiosos e civis (24:p.24). De acordo com 

Silveira Derenji "deve-se a ele a introdução, na região, de 

um estilo com ideias classicizantes e que mantem traços do 

barroco italiano, caracteristico dos prédios oficiais e 

igrejas de Belém Colonial" (10:p.148). 

No Rio de Janeiro, as linhas classicizantes se 

fizeram notar ainda no último quartel do século XVIII 

(exemplo: Igreja da Candel~ria) e se afirmaram 

definitivamente com a chegada do arquiteto da Missão 

Francesa, Grandjean de Montigny, "verdadeiro chefe da 

escola cuja atuação começou em 1816 ... e se estendeu ate a 

sua morte, 

jamais se 

Giovanna 

em 1850, ocorrida no Rio de Janeiro, de que 

afastou• (20:p.52). ~inda no Rio de Janeiro, 

Rosso del Brenna revela outra participa~ão 

estrangeira na arquitetura carioca (que antecede, por 

alguns anos apenas, à vinda da Missão Francesa), a do 

pedreiro inglês John Johnston, que, em dezembro de 1812, 

"embarcava, em Londres, no navio Betsey com destino ao Rio 

de Janeiro•, onde permaneceu por oito anos, tornando-se 
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logo o arquiteto respons~vel pelo •primeiro episódio de 

arquitetura 'eclêtica' na capital. R própria residência de 

D. Jo~o VI" C3:p.30). 

E marcante tambêm a passagem de outro 

estrangeiro, a do engenheiro francês Louis Lêger Vauthier, 

entre 1840 e 1846, em Recife, onde deixou construido, entre 

outras obras, o teatro Santa Isabel, em estilo neocl~ssico 

(25:p.181). Geraldo Gomes da Silva destaca, ainda em Recife 

e a partir de 1846, exatamente o mesmo ano da partida de 

Vauthier, a participaç~o do engenheiro pernambucano Jose 

Mamede Ferreira, tambêm formado na Ecole des Ponts et 

Chausêes, que projetou v~rios edificios importantes na 

capital pernambucana e na regi~o, em sua maioria 

neocl~ssicos (25:p.183). 

Em S~o Paulo, que pouco conheceu do neocl~ssico 

da Miss~o Francesa, as manifestaç6es eclêticas puderam 

florescer, mais tarde, sob as condiç8es econômicas criadas 

pela produç~o cafeeira. Carlos R. C. Lemos informa, no 

livro Rlvenaria Burguesa, que, por volta de 1877, o 

arquiteto alem~o Von Puttkammer projetou o Grande Hotel, 

•um dos mais comentados edificios do inicio da nossa 

arquitetura cafezista• (13:p.106). Entretanto, a mais 

importante obra deste periodo foi o •monumental pal~cio do 

Ipiranga, o grande marco comemorativo de nossa 

independência, inaugurado j~ nos primeiros dias da 

República• (13:p.106), obra do arquiteto italiano Tommaso 

Gaudênzio Bezzi, radicado no Rio de Janeiro desde 1875 

(9:p.140). Outro italiano, Luigi Pucci, foi o construtor 

que, depois desta obra, 

dominante• (13:p.107). 

se tornou •arquiteto da classe 

Foi 

estrangeiros 

toda sorte 

econômica da 

cafeicultura 

muito forte a presença de profissionais 

em S~o Paulo neste periodo. R cidade atraiu 

de profissionais, que viram na situaç~o 

regi~o, favorecida inicialmente pela 

e depois pela industrializaç~o, excelente 

oportunidade para afirmaç~o profissional e ascens~o social. 

Na construç~o, a maior participaç~o foi de italianos*, 

* Ver a este respeito a obra •Rrquitetura Italiana em S~o 

Paulo" de Rnita Salmoni e Emma Debenedetti. 
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embora o mais destacado profissional deste periodo tenha 

sido um brasileiro, o arquiteto Francisco de Paula Ramos de 

~zevedo. Mesmo para Ramos de ~zevedo, n~o foi dificil 

reconhecer a importante contribuiç~o dos italianos e, em 

várias ocasieles, ele externou esta consideraç~o, como no 

pequeno trecho de um discurso transcrito por Salmoni e 

Debenedetti: 

em 

•Revelarei o concurso de italianos, cuja 

para o nosso Estado tem sido mais numerosa e porque 

constituem a maior comunidade de artistas de todas as 

artes. 

Entre eles e seus descendentes tenho encontrado os 

meus melhores auxiliares de todos os misteres; e seria 

injusto se n~o salientasse a sua notável colaboraç~o 

no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos e 

artes da construç~o· (9:p.76). 

Ramos de ~zevedo era formado na Bélgica e viveu 

Campinas. partir de 1886, passou a morar 

definitivamente em S~o Paulo, onde tornou-se um dos 

arquitetos mais importantes da sua época. ~lém de uma 

intensa atividade junto à classe dominante, para a qual 

projetou inómeras residências, foi autor de importantes 

edificios póblicos, como as Secretarias da Fazenda e da 

~gricultura C14:p.47 a 113). Foi também um grande 

empreendedor, um verdadeiro •homem de neg6cios•. ~gregando 

em torno de si grande nómero de colaboradores, pode 

desenvolver uma série de atividades paralelas às do 

escrit6rio de projeto e construç~o C13:p.107 a 111). 

~ vasta atuaç~o profissional de Ramos de ~zevedo 

acabou gerando uma natural liderança e influenciando os 

demais profissionais da construç~o, principalmente a partir 

da reformulaç~o da antiga Sociedade Propagadora de 

Instruç~o Popular, convertida, na virada do século, no 

Liceu de ~rtes e Oficios. Para formar o corpo docente, 

Ramos de ~zevedo pode contar com a colaboraç~o de muitos 

profissionais de sua confiança (arquitetos, mestres-de-

obras, 

maioria 

serralheiros, 

italianos, 

estucadores, pintores e outros), na 

como Domiziano Rossi, Cláudio Rossi e 

Luiz Scattolini. ~o longo de várias décadas de ensino, 

estes professores do Liceu foram responsáveis pela 
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definiç~o de um •estilo• e ditaram as normas sobre o que 

•fosse bom ou ruim nos acabamentos arquitetônicos e no 

mobiliaria em geral• (13:p.114). 

Outra importante atuaç~o de Ramos de ~zevedo, na 

formaç~o profissional, foi na Escola Politêcnica de S~o 

Paulo, instalada em 1894, no solar do Marquês de Três Rios. 

Nesta instituiç~o, sob a direç~o e organizaç~o do notavel 

mestre e arquiteto, teve inicio o ensino de arquitetura em 

S~o Paulo, inspirado no chamado •estilo impêrio• (26:p.18). 

~tê esta data, todos os •engenheiros-architectos• de S~o 

Paulo eram estrangeiros ou brasileiros formados fora da 

cidade, onde o predominio era de estrangeiros: Matheus 

H~ussler, ~ugusto Fried, Carlos Eckmann, Victor Dubugras, 

Domiziano Rossi, Ricardo Severo e tantos outros. Na 

passagem do sêculo, apareceram os primeiros brasileiros 

formados pela Escola Politécnica, dentre eles: ~lexandre 

~lbuquerque, Hip6lito Pujol e ~ugusto de Toledo (26:p.18). 

~o mesmo tempo que S~o Paulo cresceu em 

importância econômica e se afirmou como centro de 

efervescência cultu~al e artistica, ocorreu tambêm nas 

cidades paulistas enriquecidas, dentro de seus limites, um 

processo parecido. ~ renovaç~o da arquitetura paulistana, 

sob a atuaç~o de profissionais muito bem informados e 

influenciados pelo que se fazia na Europa, atingiu o 

interior do Estado, que, por sua vez, teve S~o Paulo como 

modelo a ser imitado. Foram muitos arquitetos e 

engenheiros, vindos da capital, que fixaram residência 

nestes lugares, ou que fizeram apenas um projeto aqui e 

outro ali, para clientes particulares, ou através de 6rg~os 

póblicos, como a atuante Diretoria de Obras Públicas. 

Salmoni e Debenedetti mencionam, no livro 

~rquitetura Italiana em S~o Paulo, dois casos de atuaç~o de 

profissionais estrangeiros no interior paulista. Um deles é 

o do engenheiro Bertolotti, formado em Bolonha e exilado 

•por ser um socialista extremado•, que chegou ao Brasil em 

1890. No ano seguinte, assumiu a direç~o da Seç~o de Obras 

Póblicas, em S~o Paulo. Pouco depois, foi contratado pela 

familia Puglisi e transferiu-se para Piracicaba (9:p.56). O 

outro profissional, a que se referem as duas autoras, ê o 

arquiteto Giovanni Bapttista Bianchi, formado na Escola de 
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Belas Rrtes de Mil~o. FreqOentou o estudio de Sommaruga, um 

dos arquitetos milaneses mais famosos e adepto do •art

noveau•. Bianchi chegou a S~o Paulo em 1911, deix•ndo 

algumas obras de sucesso em Mil~o, portanto, com •todos os 

requisitos para se tornar o arquiteto em moda da colonia 

italiana•. Pouco depois da sua chegada, foi contratado pela 

Diretoria de Obras Publicas, onde elaborou muitos projetos 

de escolas para a capital e vârias cidades do interior, 

entre elas: Botucatu, Guaratinguetà e Piracicaba (9:p.118). 

Sendo uma das cidades envolvidas pelo processo 

urbanizador do café, S~o Carlos pode também desfrutar desta 

atraindo muitos engenheiros e arquitetos de fora 

e, principalmente, de S~o Paulo. S~o varias as referências, 

encontradas nos antigos almanaques e livros de autores 

locais, a respeito destes profissionais. R primeira delas, 

consta do Rlmanaque de 1894, que apresentou listas de 

profissionais de diversas atividades urbanas. Na lista dos 

engenheiros constaram três nomes apenas: Rlfredo Porchat, 

Cristov~o Caramuru e Hermann von Puttkammer (1:p.8). Este 

Puttkammer, que poderia ser o mesmo do projeto do Grande 

Hotel em S~o Paulo, deve ter permanecido algum tempo em S~o 

Carlos, pelo menos até 1908, pois, através de uma portaria 

do dia 16 de janeiro deste ano, o prefeito municipal 

anunciou a sua demiss~o do cargo de engenheiro da 

Prefeitura (22). Lamentavelmente, n~o foi possivel 

constatar maiores registros da sua atua~~o e nem da dos 

outros dois da lista. 

Este mesmo almanaque, de 1894, deu mais noticias 

sobre engenheiros na cidade. Cincinato Braga, no seu relato 

que inicia o almanaque, informou que, ~m 1~90, foi firmado 

um contrato entre o intendente municipal Phellippe Ladeia 

de Faria e os engenheiros Halfatti & Huggins para a 

realiza~~o dos servi~os de ilumina~~o urbana, publica e 

particular, a luz elétrica, de levantamento da planta 

topografica, planimétrica e altimétrica da cidade, de 

abastecimento de àgua potãvel e coloca~~o de rede de 

esgotos. Nem todos os itens do contrato foram cumpridos, 

•por companhia, que incorporaram, foi levada a efeito a 

execu~~o do primeiro destes serviços, por si próprios 

executaram o segundo. Do contrato relativo ao ultimo, 
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fizeram transferência a terceiro, que n~o logrou 

desempenhà-lo, deixando-o incorrer na pena de caducidade• 

(1:p.XL e XLI). Sobre Malfatti, existe mais uma informaç~o 

sobre sua atuaç~o na cidade, encontrada no Rlmanaque de 

1928. Segundo este Rlmanaque, ele foi o autor da •pLanta• 

da Santa Casa de Misericórdia (5:p.101). 

Rinda no almanaque de 1884, apareceu o nome do 

italiano David (assinelli que, em anóncio da serraria Santa 

Maria de sua propriedade, destacou a sua qualificaç~o de 

•engenheiro-civil architecto• (il. 10). E, mesmo n~o 

estando entre os três da lista dos engenheiros deste 

almanaque, at~ esta data jà havia executado pelo menos duas 

obras de relevância: a residência urbana do (onde do 

Pinhal, um dos fundadores da cidade (1883) (17:p.32) e o 

teatro Ypiranga, chamado depois de S~o Carlos (1882) 

(1:p.23 e 24). Otàvio Damiano afirma que (assinelli, além 

das vàrias construç~es que projetou, elaborou, em 1884, um 

mapa da cidade, localizando os principais edificios, e 

trabalhou no prolongamento da estrada de ferro Rio (laro

Jaó (8:p.18 e 20). Roque parece, sua carreira promissora 

foi interrompida bruscamente, pois ele foi uma das 

lamentadas vitimas da epidemia de febre amarela que assolou 

a cidade entre os anos de 1885 a 1888 (7:p.30). 

Na mesma data da portaria da Prefeitura Municipal 

(16 de janeiro de 1808) que demitiu o engenheiro Hermann 

von Puttkammer, foi publicada uma outra que nomeou o 

engenheiro Ernesto Rbbt (23). Este engenheiro era alem~o da 

Próssia, 

Ele foi 

Impostos 

nascido em 1862, e veio jà formado para o Brasil. 

o primeiro engenheiro a aparecer nos Livros de 

de Indóstrias e Profiss5es de S~o Carlos (21), 

constando de 1808 a 1822. Realizou muitas obras durante sua 

permanência na cidade, podende ser destacada sua atuaç~o em 

levantamentos de terras para divis~o de propriedades. 

Elaborou, ainda em 1808, uma planta da •cidade e subórbios • 

(28). E, quando se aposentou nos primeiros da d~cada de 20, 

foi residir em S~o Paulo, onde faleceu em 1844 (30). 

O nome de Ernesto Rbbt constou da relaç~o de 

engenheiros publicada no Rlmanaque de 1815 (6:p.105), 

juntamente com os de: Rntonio Rmaral (amargo, Rffonso 

Fleury, Diocleciano de Carvalho, Francisco Zoello Penteado, 
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Italo Morelli, J. Fonseca Rodrigues e Mario Natividade. ~ 

interessante observar que nenhum destes profissionais, à 

exceç~o de Ernesto Rbbt, constou dos livros de impostos e, 

aparentemente, n~o tiveram qualquer envolvimento com a 

construç~o de edificios na cidade, pois n~o houve quaisquer 

referências a atividades de projeto e construç~o exercidas 

por eles nas fontes consultadas, sequer no pr6prio 

almanaque que publica seus nomes. Sabe-se que dois deles 

atuaram como docentes da Escola Normal de S~o Carlos - o 

engenheiro Francisco Zoello Penteado foi professor de 

geometria e trigonometria e o engenheiro Natividade foi 

professor de aritmética e âlgebra (19:p.9). 

Por outro lado, no mesmo ~lmanaque de 1915, foram 

abordadas as atividades profissionais de outros 

engenheiros. Um deles foi o engenheiro ~lvaro de Menezes 

que, a 8 de janeiro de 1900, firmou um contrato com a 

Câmara Municipal para a execuç~o da rede de esgotos (que 

desta ·vez foi de fato realizada) (6:p.XLV). Resultou destes 

serviços a planta cadastral da ãrea da cidade servida pelas 

instalaç5es, datada de 1901, e que se constitui um valioso 

documento, pois é a mais antiga que se conservou (29). 

O outro engenheiro, citado no almanaque de 1915, 

é Euclides da Cunha . que esteve em S~o Carlos para 

fiscalizar as obras do grupo escolar Paulino Carlos 

(6:p.XLVII). R construç~o deste edificio era da alçada do 

Estado e Euclides da Cunha era o engenheiro responsãvel 

pelo 5Q Distrito de Obras Públicas. R 2 de dezembro de 

1901, ele participou da solenidade de assentamento da pedra 

fundamental, mas a inauguraç~o do prédio s6 iria ácontecer 

bem depois, em 1904 (18:p.85 e 86). 

No Rlmanaque de 1917, foi feita referência à 

atuaç~o de engenheiros, em um artigo do juiz da comarca, 

Octaviano da Costa Vieira, sobre o Colégio S~o Carlos 

(1913). Neste artigo, ele revelou que o projeto do colégio 

foi executado pelo escrit6rio Mello & Companhia, de S~o 

Paulo, com a fiscalizaç~o da obra sob a responsabilidade do 

engenheiro Francisco Homem de Mello, que gentilmente lhe 

fornecera os dados técnicos para a elaboraç~o do 

artigo (7:s.p.). 

Rtravés de um anúncio encontrado no Rlmanaque de 
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1928, tem-se noticia da presença de mais um profissional em 

S~o Carlos. Trata-se do •architecto e construtor• O. 

Falc~o, que, além deste titulo, acumulou também o de 

•engenheiro da Companhia Fiaç~o e Tecidos S~o Carlos• 

( i l . 1 9 ) . 

~ry Pinto das Neves, no seu livro S~o Carlos na 

Esteira do Tempo, também notou o interesse das classes mais 

abastadas da cidade - a aristocracia cafeeira e a burguesia 

industrial do imigrante em ascens~o -, em seguir os · padrões 

construtivos e arquitetônicos de S~o Paulo, tanto através 

da c6pia de edificios paulistanos, como da contrataç~o de 

projetos diretamente com engenheiros e arquitetos da 

capital. O caso mais not6rio de •replica paulistana• é o 

Palacete Pinhal, a residência urbana do [onde do Pinhal, 

projetado pelo jâ mencionado David [assinelli. Neste 

projeto, [assinelli recebeu ordens expressas do [onde para 

que o prédio, no seu aspecto externo, fosse •igual ao do 

Marquês de Três Rios sito à Rua ~legre esquina da Rua 

Senador Queiroz ... • (18:p.21). 

~ outra opç~o, a de contratar diretamente os 

escrit6rios de S~o Paulo, teve na •casa do Major• o 

acontecimento mais importante da cidade. O Major José 

Inâcio de [amargo Penteado encomendou o projeto de sua 

châcara, construida na primeira década deste século, ao 

famoso escrit6rio do arquiteto Ramos de ~zevedo (18:p.21). 

Em todos os pormenores, esta construç~o se relaciona com as 

obras ecléticas do •estilo francês• d~ste arquiteto, 

parecendo-se, inclusive, com sua pr6pria residência, 

construida em 1891 (13:p~109). Neste prédio, alguns anos 

depois (em 1923), passou a funcionar o Ginâsio Diocesano e, 

desde ent~o, sofreu sucessivas reformas e ampliações, 

descaracterizando-o profundamente. Infelizmente, ligados a 

estas intervenções, estiveram mais dois profissionais, 

mencionados pelo prof. ~ry no seu livro. Na primeira 

intervenç~o, realizada jâ em 1924, para a construç~o de um 

pavilh~o de aulas, anexo à construç~o original, foi 

responsâvel o engenheiro Rodolpho Fehr. Em 1928, outra 

reforma, desta vez, atingindo irremediavelmente o projeto 

de Ramos de ~zevedo. O engenheiro Enoch da Rocha Lima foi o 

autor das adaptações necessârias para satisfazer às 
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exigências do novo programa - um colégio masculino em 

regime de internato (18:p.92). 

Foi lembrada, ainda pelo prof. ~ry, a passagem de 

mais dois engenheiros, ambos através da Diretoria de Obras 

Póblicas. Um deles, o engenheiro Raul Porto foi o autor do 

projeto do prédio da Escola Normal, inaugurado em 1916 

C18:p.91). O outro, e o engenheiro ~rthur Pio Deschamps de 

Montmorency, apresentado como responsavel pelo projeto e 

fiscalizaç~o da construç~o do antigo F6rum e Cadeia, 

inaugurado em 1900 (18:p.74). E aqui poderia se 

caracterizar um impasse, pois para Yves Bruand (baseando-se 

em Flavio Motta), o projeto deste prédio teria sido de 

outro francês, o arquiteto Victor Dubugras. Segundo Bruand, 

Victor Dubugras •passou por uma fase medieval que foi de 

1891 (data de sua instalaç~o em S~o Paulo) ate 1902: nesse 

perlodo, ele foi uma espécie de funcionaria encarregado de 

construir, no interior do Estado - Botucatu, S~d Manoel, 

S~o Carlos, Santa Barbara, S~o Jo~o do Curralinho, ~raras, 

Jaboticabal varias escolas e pris6es, onde empregou 

tanto o neo-romano, quanto o neog6tico• C4:p.44). ~lem 

desta intensa participaç~o em obras póblicas do Estado, e 

preciso lembrar que Victor Dubugras mostrou ser, ao longo 

de sua atividade profissional, um arquiteto de grande 

competência. Carlos ~- C. Lemos vai mais longe, declarando 

que seu •talento era enorme e chegamos mesmo a acreditar 

que foi o maior arquiteto que passou por esta cidade de S~o 

Paulo ate hoje ... • (13:p.142). Desta forma, à luz destas 

consideraç6es, e inevitavel aceitar que Dubugras seja 

definitivamente o autor do projeto do antigo F6rum e Cadeia 

de S~o Carlos, cabendo a Montmorency, provavelmente, o 

acompanhamento da execuç~o das obras, o que justifica o 

fato do prof. ~ry ter encontrado seu nome nos documentos 

pesquisados por ele. E, para finalizar, vale acrescentar 

que, atravês de contato com Silvio Montmorency, bisneto do 

engenheiro, sua vinda ao Brasil se deveu a convite do 

Governo, para a realizaç~o de uma ponte em S~o Josê do Rio 

Pardo, cuja execuç~o teria sido feita pelo ja conhecido 

Euclides da Cunha (36). Portanto, parece mesmo atê que a 

concentraç~o da atividade de Montmorency se deu em outra 

area de engenharia. 
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Muitos dos nomes de engenheiros, encontrados na 

bibliografia consultada, n~o aparecem nos livros de 

impostos e vice-versa. Foi possivel notar que, nestas 

publicaç8es muitos destes profissionais s~o de S~o Paulo, 

semp~e envolvidos em construç8es importantes da cidade; ora 

através de escrit6rios particulares, como o engenheiro 

Francisco Homem de Mello <Colégio S~o Carlos) e o arquiteto 

Ramos de Rzevedo (residência do Major José Inàcio de 

Camargo Penteado), ora através da Diretoria de Obras 

Públicas, como o engenheiro Euclides da Cunha (Grupo 

Escolar Paulino Carlos) e o arquiteto Victor Dubugras 

(antigo F6rum). 

Entre os nomes dos engenheiros encontrados nos 

livros de impostos (quadro 5) est~o aqueles que estiveram 

vinculados a 6rg~os públicos e instituiç5es particulares da 

cidade. Estes profissionais desenvolveram, basicamente, 

outras atividades de engenharia que n~o a de construç~o de 

edificios, como: Jonas Novaes e Silva Camargo, engenheiro 

da Prefeitura Municipal; Helio de Oliveira, engenheiro 

agrônomo da Companhia Rgricola de Imigraç~o e Colonizaç~o; 

e Vinicius Leopoldo da N6brega Magalh~es, engenheiro 

mecânico da Companhia Paulista de Estradas de Ferro (37). 

Rliàs, esta companhia foi responsàvel pela vinda de outros 

·•ngenheiros para a cidade, principalmente mecânicos e 

eletricistas (33). Este foi também o caso do engenheiro 

gaúcho Rlfredo Lopes, que n~o consta dos livros de 

impostos, mas é citado nos almanaques pelas suas atividades 

beneficentes na Cooperativa dos Empregados da Estrada de 

Ferro e na Rssociaç~o Protetora das Familias dos Empregados 

da Companhia Paulista (2:p.42, 46 e 57). 

Por outro lado, foram encontrados, nos livros de 

impostos, nomes de engenheiros que, mesmo ligados a 

instituiç5es, puderam trabalhar também na construç~o de 

edificios na cidade. Este foi o caso do, jà mencionado, 

engenheiro Ernesto Rbbt e também de: Djalma Ferraz Kehl 

Cil. 18), Lafael Petroni e Mario Maffei (32 e 37). 
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~110 5: JI[IAOIO lOS I'JtGDIIIIIOS IJICOI(TJIAIOS IIOS LJUOS ti 
liVOSlOS ltO PDIODO )[ Ulll A U..,. 

!OU: PER IODO 

ABBT, ERHESTO 1989 1 192Z 

FEHR ; JIODOLPHO [ 191? ' 1949 ) 
nARIHI, Dms 1926 

CAnARGO , JOHAS MOUAES E SILVA 192? 

nARZARI. LUIZ 1933 

GLAS, LEO FRIEDRICI< 1935 

)(EHL, DJALnA FERRAZ 1935 ' 1949 

' SCALIZE. EUGEHIO 1935 

SCALIZE , LUIZ 1938 

FEHR , THEODORO [ 1946 ' 1949 ) 
DL I UE IRA, HELIO DE 1946 ' 1949 

PETROHI, LAFAEL 1946 

AHDRADE, RUBENS U. 1949 

BORELL I , ALFREDO 1949 

CRESTANA, ARnENIO 1949 

nAFFE I, nAR I O 1949 

nAGALHAES, UIMICIUS L. DA NOBREGA 1949 

niCALI, TIRSOLUA 1949 

PEHALUA , BEHIDITO 1949 

STELLA , DAHTE 1949 

Djalma Ferraz Kehl constou dos livros de impostos 

a partir de 1935. Era formado na· Escola Politécnica de S~o 

Paulo, em 1928, e esteve em S~o · Carlos como diretor técnico 

da Companhia Paulista de Eletricidade, da qual sua familia 

era a principal acionista. Foi longa a sua pemanência na 

cidade, em funç~o de interesses familiares. Fez muitas 

obras neste periodo, inclusive se associando ao empreiteiro 

~lvaro Giongo nos anos de 1954 a 1972 (32). 

Lafael Petroni apareceu nos livros de impostos 

somente na década de 40. E formado pela Universidade 

Mackenzie, em 1942, e nasceu em 1917. Trabalhou alguns anos 

na Prefeitura Municipal (foi o substituto de Jonas Camargo) 

no. final dos anos 40. Mas, antes disto e logo depois de 

formado, participou de muitas obras na cidade, às vezes 

sozinho ou em sociedade com outros engenheiros. Dentre 

estas obras, vale destacar a sede social do S~o Carlos 

Clube (juntamente com o engenheiro Theodoro Fehr) e a 

Catedral de S~o Carlos (juntamente com o engenheiro Mario 

Maffeil. Com a instalaç~o da Escola de Engenharia de S~o 

Carlos, em 1953, Lafael Petroni foi contratado como 
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engenheiro respons~vel pelas primeiras construç~es do 

Campus. Posteriormente, tornou-se docente desta 

instituiç~o, aposentando-se em 1987 {37). 

formado 

atuaç~o 

O engenheiro Mario Maffei, nascido em 1926, é 

na Universidade Mackenzie, em 1949. Teve uma 

profissional muito intensa desde esta data até 

1973, interrompendo suas atividades de engenharia neste 

ano, para assumir a Prefeitura Municipal. ~pós cumprir o 

mandato de prefeito, n~o mais retomou suas atividades 

profissionais {37). 

Estes três engenheiros s~o exemplos de 

profissionais que, durante algum tempo da vida 

profissional, estiveram a serviço de 6rg~os e entidades e, 

ao mesmo tempo, conseguiram atuar na construç~o de 

edificaç~es. Entretanto, mais um profissional com estas 

caracteristicas foi revelado através das entrevistas e, 

embora n~o conste dos livros de impostos, teve um papel 

destacado em S~o Carlos. Trata-se de Durval Duarte, 

engenheiro da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e que 

projetou, entre outras construç~es, duas igrejas da cidade 

- a nova igreja de S~o Benedito e a igreja de Santo ~ntonio 

na Vila Prado {32 e 37). 

~inda em relaç~o aos nomes constantes dos livros 

de impostos, foi possivel constatar que a atuaç~o de alguns 

engenheiros na cidade se deveu à existência de laços de 

parentesco ou amizade. Esta atuaç~o teve, basicamente, três 

formas diferentis: espor~dica {em geral, o profissional 

residia em S~o Paulo); por algum tempo (depois fixando-se 

~m S~o Paulo); e por toda a vida profissional. Este foi o 

caso dos, j~ citados, engenheiros Lafael Petroni e Mario 

Maffei, ambos descendentes de familias ja residentes em S~o 

Carlos, mas foi também o caso de mais alguns outros 

tratados a seguir {32 e 37). 

Os engenhei-ros e irm~os Eugênio e Luiz Scalize 

atuaram por pouco tempo na cidade (apesar dos laços 

familiares) e se estabeleceram em S~o Paulo. Mesmo assim, 

Eugenio Scalize ainda teve tempo de, por volta de 1935, 

projetar 

capela, 

{antiga 

o Semin~rio Menor de S~o Carlos Borromeu e a 

ambos ao lado do Ginàsio Municipal Diocesano 

residência do Major José Inàcio de Camargo 
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Penteado) (37). 

Tirso Mica li era formado pela Universidade 

Mackenzie, em 1942, e foi colega de turma de Lafael 

Petroni. i=lpesar de sua familia ser de Taquaritinga, 

resolveu iniciar sua carreira em S~o Carlos, onde 

permaneceu alguns anos. Posteriormente, foi para S~o Paulo 

e se sobressaiu na area de pavimentaç~o, chegando a ser 

diretor-presidente e um dos proprietarios da firma Vega

Sopave ( 37). 

Os irm~os Fehr, Rodolpho e Theodoro, filhos do 

empreiteiro e, posteriormente, grande empresario Germano 

Fehr, foram dois engenheiros que tiveram importante atuaç~o 

na cidade. Rodolpho, mais velho que seu irm~o, formou-se na 

Suiça e trabalhou varies anos em S~o Carlos, principalmente 

na execuç~o de predios das empresas da familia. Seu nome 

apareceu nos livros de impostos desde 1917, mas, no inicio 

da decada de 40, acabou se fixando em S~o Paulo. Theodoro 

formou-se na Universidade Mackenzie, 

sempre em S~o Carlos <32 e 37). 

em 1927, 

Rinda mais um nome de profissional, 

e trabalhou 

que teve sua 

presença na cidade motivada por laços familiares, foi 

lembrado nas entrevistas, embora n~o conste dos livros de 

impostos. Trata-se do arquiteto Rlexandre Rrsenio Netto, 

descendente de vidraceiros estabelecidos em S~o Carlos e 

autor de inómeros projetos de residências (32 e 37). 

Mesmo tendo sido t~o diversificada a 

participaç~o dos engenheiros na cidade, foi possivel 

constatar a destacada presença de profissionais radicados 

em S~o Paulo na maior parte das construções importantes. 

Por outro lado, o restante das construções - mais simples 

e em maior nómero -, foi absorvido pelos engenheiros que se 

fixaram em S~o Carlos. No entanto, eles tiveram que dividir 

esta fatia do mercado de trabalho, principalmente as 

residências, 

próximo item. 

com os construtores licenciados, tratados no 

Basicamente, os primeiros profissionais eram 

estrangeiros, de diversas nacionalidades, e com formaç~o no 

exterior. Depois, predominaram os brasileiros _, embora 

descendentes de estrangeiros, principalmente italianos, e 

de familias da cidade. Estes, em geral, realizaram sua 
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formaç~o profissional nas escolas paulistanas, permitindo, 

desta forma, a continuidade da influência da arquitetura da 

capital nas construç~es s~ocarlenses. 

6.2 
Imigrantes - Construtores e Rrtes~os 

R predominância de estrangeiros n~o existiu 

apenas entre engenheiros e arquitetos mas em todas as 

demais atividades ligadas à construç~o de edificios em S~o 

Carlos. Rlias, principalmente nestas atividades houve, 

inclusive, a marcada superioridade dos italianos e seus 

descendentes. 

O sistema de grande lavoura de cafê, no inicio da 

sua expans~o, se utilizou de m~o-de-obra escrava. Por volta 

de 1850, alentou-se a perspectiva de implantaç~o do 

trabalho assalariado, atravês do estimulo à imigraç~o 

estrangeira. Depois de algumas dificuldades, a iniciativa 

teve amplo sucesso, pois, entre outras raz8es, as próprias 

condiç~es nas varias regi8es europêias, principalmente na 

Italia, funcionaram como •fator de expuls~o· e 

contribuiram, juntamente com a propaganda de agentes 

brasileiros, para a migraç~o em massa. Desta forma, foi 

grande a afluência de trabalhadores para as fazendas de 

cafê, eliminando definitivamente as preocupaç~es dos 

fazendeiros quanto à falta de braços para a lavoura. 

Entretanto, nem todos os imigrantes se fixaram 

nas fazendas. Muitos foram para as cidades, depois de uma 

passagem pela fazenda de cafê ou mesmo diretamente. Vã rios 

autores têm-se dedicado ao estudo da imigraç~o ocorrida 

durante o periodo cafeeiro, procurando caracterizar melhor 

a grande mobilidade geografica e a luta pela ascens~o 

econômica e social. De maneira geral, as pêssimas condiç~es 

de trabalho, oferecidas pelo fazendeiros, fizeram com que 

muitos imigrantes se sentissem mais atraidos pela cidade, 

que, a curto prazo, n~o oferecia muitas vantagens em termos 

de melhoria de vida e de sucesso profissional, mas as 
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perspectivas eram infinitamente maiores do que nas fazendas 

de café. Rs cidades, neste periodo, foram alvo de grandes 

transformaç~es; o aumento da populaç~o e a ferrovia muito 

contribuiram para isto. Mas, a participaç~o dos imigrantes, 

em especial daqueles que conheciam alguma habilidade ou 

oficio, foi decisiva para o maior incremento da vida 

urbana, assumindo todas as atividades rejeitadas pelos 

brasileiros que, preconceituosamente associaram o trabalho 

manual ao escravo. 

S~o Carlos foi muito favorecida pela imigraç~o no 

auge da sua produç~o cafeeira. No perlodo de 1898 a 1902, 

segundo Pierre Mombeig, de um total de 123.069 imigrantes, 

distribuidos pelas fazendas paulistas, apenas cinco 

municipios absorveram mais .de um terço deste nomero, entre 

eles estava S~o Carlos: Ribeir~o Preto - 14.293; S~o Sim~o 

- 7.837; S~o Carlos do Pinhal - 7.739; Rraraquara - 7.679; 

e Jao - 6.191 C16:p.172). R decadência da produç~o de café, 

a partir do final da primeira década do século XX, 

acarretou grandes transformaç~es em todo o quadro econômico 

e social do municipio. Interessa, aqui, destacar que a 

crise do café, em S~o Carlos, foi um dos fatores que 

concorreu para o aumento gradativo da populaç~o urbana, 

através da absorç~o de ex-colonos e de seus descendentes em 

toda espécie de atividades artesanais, comerciais e 

industriais. E preciso dizer ainda, que também em S~o 

Carlos, contribuiram para a composiç~o da populaç~o urbana, 

imigrantes vindos diretamente para a cidade, sem passagem 

pelas fazendas de café, e que, neste afluxo para a cidade, 

predominaram os italianos. Estes s~o fatos que, apesar da 

falta de um nomero preciso, est~o sempre muito evidentes em 

toda publicaç~o local (almanaques etc.), bem como em teses 

de mestrado e doutorado que tiveram S~o Carlos como objeto 

de estudo*. Na lista de profissionais envolvidos nas 

* Ver a este respeito, por exemplo, as obras de Oswaldo 

Truzzi, Café e Indotria - S~o Carlos: 1850-1950, Regina 

C.B. Devescovi, Urbanizaç~o e Rcumulaç~o - um Estudo 

sobre a Cidade de S~o Carlos, e Vilmo Guimar~es Melo, R 

Imigraç~o Italiana e a Transformaç~o da Estrutura 

Econômico-Social do Municipio de S~o Carlos. 
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de "Commercio, lndustrias, ~rtes e Officios•, 

no ~lmanaque de 1894, 48\ dos sobrenomes 

encontrados s~o 

Embora 

de italianos (1:p.95 a 114). 

nestes trabalhos haja uma total ausência 

de referências quanto à regi~o de origem dos imigrantes 

italianos, n~o e possivel desco~siderar que a denominaç~o 

de •Piccola Calabria", dada à areada cidade ocupada pelos 

imigrantes, e uma evidência da supremacia de italianos 

sobre as demais nacionalidades. E poderia significar também 

a maior presença, pelo menos no inicio, de italianos do 

sul. Neste caso, se confirmaria, também em S~o Carlos, a 

constataç~o de outros autores a respeito da preferência dos 

imigrantes italianos meridionais pelas atividades urbanas, 

enquanto os setentrionais preferiam a fixaç~o no campo*. 

Sendo, os imigrantes, aqueles que desenvolveram a 

maior parte das atividades urbanas, também foram maioria 

nas profissões e oficios ligados à construç~o. Isto é o que 

confirma a consulta às litas de profissionais e artes~os, 

encontradas nos almanaques e nos livros de impostos. 

No ~lmanaque da Provlncia de S~o Paulo de 1873, 

foi publicada uma relaç~o de profissionais de S~o Carlos, 

onde ainda predominavam os sobrenomes de origem portuguesa, 

que poderiam ser de brasileiros e/ou de imigrantes 

portugueses (15:p.540 a 542). De qualquer forma, um sinal 

evidente de que, nesta época, ainda era pequena a 

participaç~o de imigrantes, como era pouca, de maneira 

geral, a própria vida urbana. ~ interessante notar também 

que, entre as profissões constaram apenas advogados, 

médicos e farmacêuticos, n~o havendo · referências a 

engenheiros ou construtores, nem ai e nem na lista de 

artes, indostrias e oficios. 

Entretanto, o italiano ~urelio Civatti, que 

apareceu, neste almanaque de 1873, apenas na relaç~o dos 

fazendeiros de cafe, foi também, nesta época, vereador e 

I r'. 
\ ....) -· 

·. ,.. I .. 
-·' 

l r 
..J .. , . ! 

* Ver a este respeito as obras de Zuleika ~lvim, Brava 

Gente, e de ~ngelo Trento, Do Outro Lado do ~tlântico -

um Século de Imigraç~o Italiana no Brasil. 
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· construtor (18:p.74). E, em 1868, quando a Câmara decidiu 

construir um novo templo, também de madeira como o ja 

existente desde 1856, entregou a Civatti a •elabora~~o do 

plano de constru~~o• (7:p.15) . 

Outro construtor importante deste periodo foi 

o também italiano ~ttilio Picchi (il. 1). Seu nome apareceu 

na rela~~o dos empreiteiros e mestres-de-obras do ~lmanaque 

de 1894. Segundo informa~~es de um sobrinho, José Picchi, 

~ttilio, quando veio para o Brasil, foi contratado pela 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Permaneceu um 

periodo em S~o Carlos, juntamente com outros irm~os, e, 

depois, emigrou para os Estados Unidos (38). ~pesar de n~o 

ter sido posslvel precisar o periodo exato de sua 

permanência, s~o muitas as noticias sobre sua atua~~o na 

cidade. Entre as principais obras executadas por ele est~o: 

o primeiro prédio da Câmara e Cadeia, em 1884 (1:p.XXXI11); 

em 1888, o Lazareto de Variolosos (1:p.XXXV ); o teatro 

Ypiranga, em 1892 (1:p.23 e 24); em 1894; inicio das obras 

da Santa Casa de Miseric6rdia (18:p.72); ainda em 1894, o 

Jardim Póblico (escava~~es, coreto e ajardinamento) 

(17:p.45); e o prédio do antigo F6rum (atualmente ocupado 

pela Câmara Municipal), inaugurado em 1900 (18:p.74). 

~ preciso destacar também a vasta e importante 

atua~~o do construtor Germano Fehr. Seu nome apareceu na 

rela~~o dos empreiteiros e mestres-de-obras dos almanaques 

de 1894 e 1915 e também nos livros de impostos de 1902 a 

1923. Ele era um imigrante sui~o que chegou a S~o Carlos 

através da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, quando 

devia ter por volta de 20 anos. ~inda, nesta época, 

empreitou obras em varias cidades paulistas e muitas em S~o 

Carlos, onde acabou se fixando. Conseguiu tornar-se um 

grande empreiteiro e também um empresario pioneiro em 

diversas atividades. ~lguns destes neg6cios eram ligados à 

constru~~o e outros n~o, como por exemplo: a serraria (com 

~bel Giongo); a fabrida de ladrilhos e artefatos de 

cantaria; a fabrica de m6veis; a Companhia Fia~~o e Tecidos 

Madalena; a fabrica de lapis (associando-se, mais tarde, à 

empresa Johann Faber); e muitos outros neg6cios (27:p.226 a 

228). Construiu muitas obras na cidade, pri.ncipalmente 

residências. Entre suas obras .mais importantes, vale 
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destacar a construç~o do Colégio S~o Carlos, inaugurado em 

1913 (18:p.87). Com sua morte, em 1943, aos 78 anos, o 

filho Germano Fehr Júnior assumiu a liderança dos negócios 

da familia C11:p.162). 

Bruno Giongo foi outro grande construtor de S~o 

Carlos. Embora seu nome tenha aparecido tardiamente nos 

livros de impostos, somente a partir de 1933, sua atividade 

foi muito intensa e a primeira atuaç~o na cidade aconteceu, 

ainda em 1918, com a reforma da Matriz. Esta reforma deu à 

igreja a feiç~o que perdurou até sua demoliç~o no final da 

década de 40. ~ry Pinto das Neves afirma que Bruno Giongo 

trabalhara, anteriormente, na Catedral de Campinas e usou-a 

como modelo na igreja de S~o Carlos, principalmente no 

aspecto externo (18:p.63). Bruno Giongo era italiano do 

Trentino, nascido em 1891. FreqOentou o Liceu de ~rtes e 

Oficios em S~o Paulo, o que certamente lhe proporcionou as 

condiç8es necessárias para também se destacar como 

escultor, principalmente em arte funerária. Esta habilidade 

ainda garantiu o cuidadoso acabamento das fachadas de suas 

construç8es com flor8es, guirlandas etc. Em 1932, ele 

fundou a marmoraria Brunetto, inspirada na do amigo 

Octaviano Papaiz em Campinas, que fabricou artefatos de 

mármore, 

pinhas, 

granito, gesso e cimento (jardineiras, vasos, 

balaústres etc.). De 1918 a 1922, Bruno Giongo fez 

muitas obras em S~o Carlos e vale ressaltar deste perlodo , 

além da matriz, a execuç~o do pavimento superior da antiga 

Sociedade Dante ~lighieri. Esteve fora de S~o Carlos até 

1929, realizando obras para a Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro. ~o voltar, continuou suas atividades 

anteriores, construindo principalmente residências, até 

praticamente ~ua morte ~m 1946; embora, já a partir de 

1939, seu estado de saúde tenha limitado o exerclcio da 

profiss~o, levando seu filho, ~lvaro Giongo, à liderança 

das atividades. ~lvaro Giongo continuou as atividades do 

pai, inclusive ap6s a sua morte, chegando a instalar, em 

1954, uma construtora, com o engenheiro Djalma Ferraz Kehl, 

que funcionou até 1972 (32). 

Calimério Martinez (ou Martins) (il. 20), um 

espanhol nascido em 1870, foi outro construtor de muita 

atividade e competência na cidade. Trabalhou para a 
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Diretoria de Obras Póblicas, executando escolas e cadeias 

nas cidades do interior paulista, até que decidiu trabalhar 

por conta própria. Formou uma pequena equipe de pedreiros, 

carpinteiros etc. e se fixou em S~o Carlos. Ele n~o teve 

sócios, mas contou com a colaboraç~o de um primo, ~lberto 

Lorenzo Rodrigues, e deixou continuadores entre seus 

descendentes. Primeiro, o filho Roberto Martinez, também 

construtor, e, depois, 

Carlos e José Fernando. 

os netos e engenheiros Roberto 

Roberto Carlos chegou a fundar a 

construtora ~rquitécnica que teve grande atuaç~o em S~o 

Carlos e regi~o, cujo cargo de diretor foi ocupado por José 

F~rnando. Calimério apareceu nos livros de impostos apenas 

entre os anos de 1922 e 1930. Entretanto, segundo seu filho 

Oswaldo Martins, sua atividade em S~o Carlos teve inicio 

pelo menos dez anos antes, realizando obras na cidade e na 

zona rural (residências, armazéns, sedes de fazendas, 

colônias etc.), entre elas: o teatro Polyteama (1992, onde 

est~o atualmente os cinemas Studio 1 e 2); e o prédio da 

rua Sete de Setembro (em 1928), que ja teve varies usos e, 

atualmente, abriga um hotel simples, no pavimento superior, 

e no térreo, desde 1954, a Farmacia Central. Foram 

contemporâneos e amigos de 

Cândido Martinez, ~ntonio 

Umberto Sorregotti (34). 

Calimério, 

Gasparotti, 

os construtores: 

~ngelo Petroni e 

O nome de Umberto Sorregotti começou a aparecer 

nos livros de impostos a partir de 1928. Mas, segundo seu 

filho Mario, Umberto Sorregotti passou a morar e trabalhar 

na cidade desde 1924. Ele era filho de imigrantes 

italianos, chegados ao Brasil em 1878 e radicados na 

fazenda Itaguas~u no municipio de S~o Carlos, onde nasceu 

em 1899. ~inda na fazenda, Umberto realizou muitas obras de 

construç~o (tulhas, colonias etc.). Ele possuia o titulo de 

construtor-licenciado e três de seus filhos trabalharam com 

ele: Olivio, Henrique e Mario. Entre as muitas obras 

executadas por Umberto, podem ser destacadas: a antiga sede 

da Radio S~o Carlos (atualmente é sede da Embrapa), em 

1941; casa de tecidos Le~o, na rua General Osório, em 1940; 

pastificio Flor de Trigo, na avenida S~o Carlos, em 1950; e 

ampliaç~o e reforma da antiga capela de nosaa Senhora 

~parecida, ainda na década de 30. Umberto trabalhou até por 
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volta de 1970 e faleceu em 1981, aos 82 anos de idade (41). 

Mais nomes de construtores, responsaveis por 

obras antigas e importantes de S~o Carlos, foram 

encontrados na bibliografia consultada: Guilherme 

construiu o Matadouro Municipal em 1886 (7:p.22); 

Ricci, 

Domingos 

Marra, construiu a capela de S~o Benedito iniciada em 1890 

(18:p.67); Serafim Corso, construiu o Grupo Escolar Paulino 

Carlos em 1900 C18:p.86); Francisco Daddamio, construiu o 

primeiro pavilh~o do Mercado Municipal em 1903 (7:p.34); e 

Torello Dinucci, construiu a Escola Normal em 1916 

(18:p.91). 

Na lista dos empreiteiros e mestres-de-obras, 

publicada no almanaque de 1894, constaram doze nomes 

(dentre os quais alguns ja foram mencionados neste texto): 

~gostinho Pereira Borges, ~ntonio Gasparotti, ~ntonio 

Fontenelle, Baptistella Stephane, Domingos Marra, Giovani 

Reymer, Germano Fehr, Jose Pedro de G6es, Jo~o ~lves 

Pintor, Miguel Parola e Ranieri Guarani (1:p.107). Destes 

doze nomes, apenas quatro apareceram tambem nos livros de 

impostos como empreiteiros: ~ntonio Fontenelle, Domingos 

Marra, Germano Fehr e Jo~o ~lves Pintor. E apareceram nos 

livros de impostos com outras atividades: ~ntonio 

Gasparotti, como proprietario de olaria; Jo~o ~lves Pintor 

e Jose Pedro de Goes, como pintores. Constaram, do 

~lmanaque de 1915, sete construtores no total, dos ~uais 

dois deles ja haviam sido mencionados no ~lmanaque de 1894, 

mas todos eles apareceram tambem como construtores nos 

livros de impostos: Constantino Rios, Candido Martins, 

Domingos Marra, Germano Fehr, Juliano Parollo, Jo~o de 

Senze, Luiz Baptiston (6:p.105). 

Nos livros de impostos, foram muitos os nomes de 

construtores encontrados, oitenta e dois no total 

(quadro 6). Provavelmente nem todos chegaram a ter uma 

atuaç~o relevante na cidade. ~lguns podem ter sido simples 

passageiros, na profiss~o ou na cidade. ~lias, a mobilidade 

geografica e o exercicio concomitante de mais de uma 

atividade, ou a mera troca de atividades, foram muito 

comuns. Este fato ocorreu, por exemplo, com Francisco 

Schiavonne, que exerceu por algum tempo as atividades de 

carpinteiro e construtor, estabelecendo-se definitivamente 
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como negociante, com a instalaç~o de uma loja de materiais 

de construç~o, na rua General Os6rio, que Lafael Petroni 

chegou a 

Benincasa, 

apenas no 

Benincasa, 

l=lraraquara, 

conhecer (37). Foi também o caso de 

construtor que apareceu nos livros de 

ano de 1928. Segundo seu neto, 

sua permanência em S~o Carlos foi 

ele ficou mais alguns anos até que 

definitivamente em S~o Paulo <31). 

~i()(.: JlllACliO PIICIAL!t lOS COfiSTJIJTC"':11i DICOiaiAIIOS 110S 

LIVIOS t[ IIIPOSTOS, 110 PDIOliO DE U8l I U., 

m PERIOOO 
FERNANDES, JERONVMO MARIINS 1961 i 1913 

RIOS, CONSTANTINO 1961 l 1936 

BERALDI, SALUADOR 1962 

I!ICUDO, JOAO 1962 

CAMINHO, FRANCISCO DE ALMEIDA [ 1962 

DAMI ANO, FRANCISCO 1962 

FEHR, GERMANO 1962 i 1923 

FERRAZ, ANTONIO DIAS 1962 

FONTINELLI, ANTONIO 1962 

PAROLLO, JULIANO 1962 • 1927 

SILUA, JOAO ANACLETO DE PAUU E [ 1962 l 1936 

I:IAI>DAMIO, FRANCISCO 19114 

MARTINEZ, CANDII>O 196? i 1935 

PINTOR, JOAO ALUES 1916 l 1912 

CHEFALLV, JACINTO [ 1912 i 1913 

~ERO, JOSE DEL 1912 e 1933 

SENZE, JOAO DE 1912 i 1922 

BAPTISTON, LUIZ 1913 i 1914 

MARRA, I>OMINGilS 1914 f 1936 

TONISSI, ANTONIO 1916 l 1931 

PETRONI, ANGELO 1917 l 1949 

PINTO, MANOEL MOREIRA [ 1921 i 1925 

SCHIAUONKE, FRAHCISCO 1921 f 1962 

MARTINEZ, CALIMERIO 1922 i 1936 

BENI NCASA, FRANCISCO 1928 

CHEFALLV, JOSE 1928 i 1931 

MATHIA, LUIZ 1928 i 1949 

SORREGilTTI, UMBERTO 1928 l 1949 

CHINAGLIA, ANTONIO 1936 

GIONGO, BRUNO 1933 i 1946 

MARINO, »ENIS . 1933 

ftARINO, DOMINGOS [ 1933 i 1949 

I!IWNO, CAETANO 1946 

DECICO, COSMO 1949 

GIONGO , ALUARO 1949 

MARTINEZ, ROBERTO 1949 

PINTO, ANTONIO MOREIRA 1949 

SORREGOTTI, HENRIQUE I IRMAO 1949 

• Constu desta l'fl~iD IJ'fD~ os nows c i bdos •o texto 
h total de construto!'fs •os livi"'s •• i•postos e' 12> 

1 

1 

] 

1 

] 

Francisco 

impostos 

Vladimir 

curta. Em 
se fixou 
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Entre os primeiros nomes de construtores 

encontrados nos livros de imppstos, e que até poderiam 

estar atuando antes da data do primeiro livro consultado, 

ou seja, antes de 1901, est~o: Rntonio Dias Ferraz, 

Francisco Damiano, Francisco de Rlmeida Caminho, Jacyntho e 

Joé Chefally, Jeronymo Martins Fernandes, Jo~o Rnacleto 

Paula e Silva, Jo~o Bicudo, José Del Nero e Salvador 

Beraldi (que também teve pedreira no mesmo periodo) (21). 

Muitos dos nomes encontrados nos livros de 

impostos foram mencionados, pelas pessoas entrevistadas, 

como profissionais importantes e atuantes na cidade. Foram 

eles: Rngelo Petroni, Rntonio Chinaglia, Rntonio Fontenelle 

(trabalhou com Germano Fehr), Rntonio Moreira Pinto 

(trabalhou com Theodoro Fehr), Rntonio Tonissi, Caetano 

Bruno, Cosmo Decico, Domingos Marino (atuou na Vila Prado), 

Luiz Mathia (trabalhou com Lafael Petroni e Mario Maffei) e 

Manoel Moreira Pinto (32, 37, 38 e 41). 

O aspecto da autopromoç~o profissional, 

envolvendo 

Salmoni e 

a atividade de construtor, verificado por 

Debenedetti em S~o Paulo (9:59), parece ter 

ocorrido também em S~o Carlos, embora de forma menos 

expressiva. Ou seja, entre os profissionais mais 

habilidosos, houve a passagem de pedreiro a mestre-de-obras 

e construtor, fato que na verdade acontece ainda hoje. O 

ónico caso que pode caracterizar a ascens~o de construtor a 

engenheiro, pelo menos temporària, é o de Denis Marino. Seu 

nome apareceu no livro de impostos de 1926 como engenheiro 

e no de 1933 como construtor. Lafael Petroni assegura que 

era mesmo esta a sua profiss~o e que ele n~o era formado em 

engenharia (37). E quase total a ausência de referências a 

pedreiros na documentaç~o disponivel, o que n~o contribui 

para o aprofundamento da quest~o. Uma das poucas 

referências foi a encontrada no Rlmanaque da Provincia de 

1873 (15:p.542). Entretanto, dos cinco pedreiros 

relacionados neste almanaque (Rndre Xavier, Carlos 

Rmericano, Carlos Rugusto Stelmanin, Daniel Gomes Pimentel 

e Martiniano Cuyabano), 

condiç~o de construtor, 

nos livros de impostos. 

nenhum apareceu posteriormente na 

quer nos demais almanaques, quer 

R r.az~o da quase completa inexistência de 
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registros sobre pedreiros pode residir no fato desta 

atividade estar diretamente subordinada à de construtor. 

Desta forma, alem da relaç~o publicada no almanaque de 

1873, s6 foram encontrados mais nomes de pedreiros nos 

livros de impostos de 1949. Para suprir em parte esta 

Lacuna, foram valiosas as informaç~es obtidas através das 

entrevistas, que permitiu, numa categoria t~o numerosa e 

anônima, a identificaç~o de alguns pedreiros frentistas ou 

estucadores. 

De maneira geral, um pedreiro executava desde o 

alicerce ate o acabamento de uma construç~o, como afirmou 

~nesio Silva. Ele foi pedreiro de Calimerio e Roberto 

Martinez por trinta e quatro anos, iniciando a atividade em 

1920, quando tinha apenas catorze anos de idade (39). Mas, 

n~o eram todos que sabiam fazer t~o bem a parte de ornamen

tos, que, pela total falta de profissionais, foram abando

nados completamente por volta de 1950. Este depoimento e de 

~lvaro Giongo, que mencionou também varies nomes de estuca

dores que ele chegou a conhecer: ~ntonio ~guiar Cera 

negro), ~ntonio Franco de Camargo (trabalhou com Lafael 

Petroni), Ettore Buzzini, Fortunato Felice Confolonieri 

(foi mestre-de-obras de Rodolpho Fehr), Henrique Terenci, 

Jose Colombera, Leonard~ Petrucelli e Octavio Liberta Cirio 

(32). Pode-se perceber pelas informações prestadas que a 

execuç~o dos ornamentos era mesmo a parte nobre do 

edificio. Foi com orgulho que Mario Sorregotti declarou que 

ele e o irm~o Olivio executaram ornamentos em fachadas de 

construções erguidas pelo pai (41). 

Na identificaç~o dos antigos carpinterios de S~o 

Carlos foi possivel contar novamente com os almanaques e 

livros de impostos. Entretanto, nas listas encontradas nos 

almanaques de 1894 e 1915, os nomes de carpinteiros e 

marceneiros aparecem juntos, sem qualquer discriminaç~o. 

Este comportamento e reflexo da própria proximidade destas 

atividades, como pode ser claramente percebido através dos 

livros de impostos, nos quais o nome do mesmo 

ora aparece na qualidade de carpinteiro, 

marceneiro. 

individuo, 

ora na de 

O ~lmanaque da Provincia de S~o Paulo de 1873 foi 

o ónico que publicou relações distintas para carpinteiros e 
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marceneiros (15:p.541 e 542). 

foram encontrados 18 nomes, 

Na relaç:~o de carpinteiros, 

dos quais nenhum chegou a 

constar da lista do almanaque de 1894, e apenas sobre um 

deles obteve-se alguma informaç:~o da atuaç:~o profissional. 

Trata-se de ~ntonio da Costa Hattoso que executou os 

serviços de carpintaria da nova capela da cidade, por 

decis~o da Câmara em 1868 C7:p.15) . 

lista de vinte e um nomes de carpinteiros e 

marceneiros do ~lmanaque de 1894, teve apenas o nome de 

Jorge Faro em comum com a do almanaque de 1915, que por sua 

vez apresentou um total de dezesseis nomes destes 

profissionais. Estabelecendo-se uma comparaç:~o entre estas 

listas e os 

dois nomes 

livros de impostos (quadro 7), percebe-se que 

foram comuns ao almanaque de 1894 e aos livros 

de impostos: Francisco ~ntonio Hancuzzi e o ja mencionado 

Jorge Faro. O nome de Francisco ~ntonio Hancuzzi apareceu 

nos livros de impostos, desde o ano de 1901 atê 1921, quase 

que apenas na atividade de marceneiro. ~ ónica exceç:~o foi 

no ano de 1905, em que ele apareceu como carpinteiro (21). 

. 

~JtO 7: DlACIIO PtJICIAL!O )OS CIKPIIITIIJOS I IIIIICIJIIIJIOS IJ(XII!IJOOS JIOS LIIIJOS 

)[ IIU'OSYOS, 110 miODO ti Ulll I 1949 

1m l miODO lrl IYIVIDAI>I: 

[ CaltPI KYII JO I lrlJICIIC[JJO 

CARACCIOLO, PEllRO - 1981 , u2e 

61AIIPA', THOMAZ - 19e1 , 1931 

MANCUZZI, FRANCISCO A. ues 19e1 , U64 

PEllRA2Z I, ARMANDO - 1981 l 1917 

SYELLA, FELIPPE - . 1981 l 1918 

FARO, JORGE - 19e6 a 1921 

FARO, JOSE - 1989 a U31 

CASALLE, JOSE 1914 1911!' 1913,1915 a 1917 

CAPUCCI, ANTONIO - 1912 a 1918 

CAPUTYO, RAPHAEL U14 a 1918 f 1924 1912, 1913, 192e , 1921 

SCALAMAHDRE , A~TOHI O - 1912 l U15 

COLLA, RAPHAEL ])E 1913 l 1915 -
FARO , ROCCO - 1913 f 1914 

SCHIAUOHHE, FRANCISCO 1915 1913 f 1914 

BARBERIO , JOSE - 1914 l 1928 

MAYHIA , LUIZ 1928 , 193e -
PASCHOALIHO, HELIO 1949 -

• Constu ~sta rti;M:u ~us os nows cit.ldos no ttxto (o totd dt cupinttii'Cis 
dos livors ü ilU'Cistos t' 45, tn'!IWito o v ~tntii'Cis t' 71) 

Na comparaç:~o dos livros de impostos com o 

almanaque de 1915, a identificaç:~o foi praticamente total, 
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exceto pela ausência do nome de Baldoino Rlves dos livros 

de impostos. Em relaç~o aos demais nomes deste almanaque, 

alguns apareceram nos livros de impostos como marceneiros e 

carpinteiros, contudo, predominaram aqueles que foram 

exclusivamente marceneiros. Os nomes encontrados como 

carpinteiros e marceneiros foram: Francisco Schiavonne e 

José [asalle (que acabaram se dedicando definitivamente a 

outras atividades); Raphael [aputto (que apareceu nos 

livros de impostos sempre intercalando o exercicio das duas 

atividades); e, finalmente, Raphael de Colla (que apareceu 

nos livros de impostos apenas como carpinteiro). Rqueles 

que apareceram apenas como marceneiros foram: Rntonio 

[apucci & irm~os, Rntonio Scalamandre, Rrmando Pedrazzi, 

Felippe Stella, Jorge Faro, José Faro, Rocco Faro, José 

Barberio & [ia, Pedro Caracciolo e Thomaz Giampâ (21). 

~ preciso lembrar que houve, em S~o Carlos, desde 

o inicio do séc~lo e até o final dos anos 50, uma indóstria 
/ 

moveleira forte, chegando a ter projeç~o regional (27:p.191 

e 192), sendo natural, portanto, o predominio de 

marceneiros neste periodo. Por outro lado, o exercicio 

exclusivo da atividade de marceneiro por parte destes 

profissionais pode ser questionado, haja visto o anóncio 

encontrado no Rlmanaque de 1917, da •marcenaria e 

carpintaria' de Pedro [aracciolo (il. 21), que é citado nos 

livros de impostos apenas como marceneiro. 

Rtravés das entrevistas foram obtidas mais algu

mas informaç~es sobre a atuaç~o dos carpinteiros na cidade. 

~lvaro Giongo lembrou que: Luiz Mathia (que também era 

construtor) foi um grande carpinteiro; Francisco 

Schiavonne, o mais antigo que ele conheceu, executou toda a 

estrutura do telhado do Colégio S~o Carlos; e José Paschoa

lino (que n~o constou dos livros de impostos) especializou

se na execuç~o de formas, a partir da introduç~o do concre

to armado na cidade, atividade que foi continuada por seu 

filho, Helio Paschoalino (32). Lafael Petroni acrescentou 

que este José Paschoalino trabalhou em vârias obras, inclu

sive para ele próprio, juntamente com o pedreiro Rntonio 

Franco de Camargo, cada um no seu oficio (37). 

Os pintores formaram uma categoria importante, 

contribuindo para um maior apuro do acabamento da 
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construr;~o. ~ primeira atuar;~o de pintores em S~o Carlos é 

encontrada no ~lmanaque de 1894. O nome de José Pedro de 

G6es apareceu como pintor e dourador, sendo o 

relar;~o nesta atividade C1:p.112). Vale Lembrar 

também constou, neste mesmo almanaque, da 

{mico da 

que ele 

de 

empreiteiros 

almanaque, 

e mestres-de-obras. ~Lém disto, ainda neste 

num anoncio sobre este •artista•, foram 

destacadas suas habilidades de pintor, dourador, decorador 

e a t é v:i d r a c e i r o ( i L . 23). No ~Lmanaque de 1915, constaram 

três nomes da relar;~o de pintores: ~ntonio Fiorentino, 

Ernesto Di Thomazzi e Francisco Horuzzi (6:p.116). 

Nos Livros de impostos apareceram dezessete nomes 

de pintores (quadro 8). Destes, apenas dois foram comuns 

aos almanaques nesta mesma atividade: José Pedro de G6es e 

~ntonio Fiorentino. Dentre os demais profissionais, alguns 

foram Lembrados nas entrevistas. ~ntonio de Oliveira foi 

citado como um pintor de muita importância e 

também (32 e 37). Os outros nomes 

que 

foram: 

pintava 

~rthur quadros 

Darezzo, Oswaldo Ribeiro da Silva, Ricardo ~Lvarez, José 

Hascarin (estes dois oltimos trabalhavam juntos (32) e 

Oswaldo Ribeiro da Silva, que ainda trabalha e realizou 

~1!0 a: JI!JACtiO toS Pli!TOIES DICOIITIWIIIOS 110$ LIVJOS li 

IIIPOStOS 110 PIRIOPO li 1911 • 1949 

IDIE PER I ®O 

PINTOR , JOAO ALUES 1961 l 1912 

CAMPOS, ROMA O DE 1969 l 1912 

60ES, JOSE PEDRO DE 1969 E 191e 

MARUCCI, DOMI"GOS 1912 A 1915 

FlORENTINO, ANTONIO 1914 

MORUT2 , CAETANO 1915 

6ALL, PAULO UOH 1916 

ALUES, OSCAR CAYUBY 1928 

r ALVAREZ , RICARDO [ 1949 J 
ALVES , HENRIQUE 1949 

DAREZZO, ARTUR 1949 

GOES, ANISIO MARIANO DE 1949 

MASCAR!", JOSE 1949 

n I GUEL, OSYALDO 1949 

MORE!! I, MIGUEL 1949 

OLIVEIRA, ANTONIO 1949 

SANTOS , FRANCISCO DOS 1949 
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recentemente a restauraç~o das pinturas internas do 

Palacete Pinhal (37). Vale salientar ainda, a participaç~o 

do famoso pintor Benedito Calixto em algumas obras na 

cidade; a mais notàvel foi no antigo Palàcio Episcopal, jà 

demolido. Mas, suas pinturas foram salvas e est~o 

preservadas na atual Residência Episcopal. 

Em relaç~o aos vidraceiros, foram encontrados os 

primeiros nomes no almanaque de 1894, na relaç~o intitulada 

"papéis pintados, vidros, quadros etc.": ~ntonio Lucrecio 

Soares, Carlos Schettini & irm~o e Jo~o Francisco 

Bellegarde (1:p.112). Destes nomes, nenhum se repetiu na 

relaç~o de "vidraceiros" do ~lmanaque de 1915: ~bilio 

Miguel Derene, Ernesto Barberio, José Foeza e Miguel José 

Gantus (6:p.119). Por outro lado, quase todos estes nomes 

foram encontrados igualmente nos livros de · impostos 

(quadro 9). Observando a relaç~o dos nomes constantes dos 

livros de impostos, percebe-se facilmente como foi 

freqOente a ocorrência de profissionais de mesmo sobrenome, 

caracterizando o exercicio da atividade entre individuas 

ligados por laços familiares. Isto aconteceu até em 

situações nem t~o evidentes, como foi o caso de Regite, 

[astral e Gracindo, narrado por Oswaldo Truzzi. Segundo 

Truzzi, eles eram cunhados entre si, trabalhavam para o 

vidraceiro ~rsenio e resolveram, em 1933, iniciar um 

negócio próprio (27:p.220 e 221). Outros casos a salientar 

s~o os de exercicio desta atividade concomitante com 

outras, de maneira geral sempre t~o comum. Um deles é o dos 

irm~os Gantus que dividiram o local onde estavam instalados 

em duas "seções", uma de charutaria e outra de vidraçaria, 

como mostra o anóncio publicado no ~lmanaque de 1917 (i l . 

22). Foi, da mesma forma, o caso de Carlos Schettini e 

Dario Vedovelli que constaram dos livros de impostos como 

folheiros, além de vidraceiros. 

conheceu, 

Gantus; 

Entre os vidraceiros mais co~petentes que 

~lvaro Giongo destaca: Elias ~rsenio; os irm~os 

Regite, [astral e Gracindo; e Manoel Reyes Gomes. 

Mas, dentre estes, segundo ~lvario Giongo, 

Manoel Reyes Gomes foi o melhor artifice <32). 

o espanhol 
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~)Jg: ~CtiO toS 'I»IIACIIIIOS lltCOifJJIA)OS IIOS I.IUJIOS 

JI IIIPOSTOS 110 PDIO»> JI 19111 I 194' 

IOU: PERI®O 

BARBERIO, ERNESTO 1988 • 1933 

RE lHE, JORGE DE 1988 • 1916 

"ASCER, ABDO E JORGE 1918 E 1936 

FUEZA , JOAO 1912 E 1913 

GANTUS, MIGUEl JOSE E SALOftAO J . 1912 A 1924 

REINE, ABILIO DE 1912 A 1917 

SCHETTINI, CARLOS 1913 A 1921 
w . 

UEDOUELLI, DARIO 1914 A 1931 

ARAB, GABRIEL E CIA. 1926 A 1931 

SAAD, JACOB 1926 A 1929 

ARSENIO, ALEXANDRE 1924 E 1925 

SHERIGIIO, JOAO ftARIGO 1924 

SILUA, J. I. CAMARGO P. 1925 

LAURITO , PAULO. 1926 • 1933 

REGGES, PEPRO 1926 

SILUA, PLACIDO P. 1926 

TOHISSI, UALEN!In 1926 

ARSENIO, EliAS 1927 • 1949 

BATARCE, JOAO 1927 i 1949 

PORIA, JOSE DE CASTRO 1938 

DE SANTIS, THOMAZ DE 1938 l 1949 

REGITE , CASTRAL I GRACINDO 1933 • 1949 

GOMES , ftANOEl REYES 1946 l 1949 

CHIESSI, RIGIERO 1949 

Os funileiros, ou seja, aqueles profissionais que 

se dedicaram à execuç~o de calhas, condutores etc., tanto 

podiam executar estes componentes da edificaç~o, como uma 

série de utensilios domesticas (canecas, pratos, lamparinas 

e muitos outros). Esta segunda linha de produç~o foi res-

ponsàvel pela maior parte da ocupaç~o destes profissionais, 

suprindo as necessidades de uma populaç~o que ainda n~o 

podia dispor de outras opçaes mais refinadas. R menç~o mais 

antiga sobre profissionais desta atividade foi encontrada 

no Rlmanaque da Provincia de 1873, que apresentou uma 

relaç~o de quatro nomes: Bertholdo Inder, Jo~o Florenciano, 

Jose Chefornio e Vicente Betini C15:p.S41). 

Estes profissionais foram chamados de latoeiros 

no almanaque de 1894, e de folheiros no almanaque de 1915 e 

nos livros de impostos. Na lista de 1894 apareceram sete 

nomes: Carlos Schettini, Carlos Schettini & irm~o, 
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Francisco Raelle & Filho, Francisco Rizzo, José Ciffoni 

(deve ser o José Chefornio do Rlmanaque de 1873), Miguel 

Limoge e Victor Ciffoni (1:p.109). Ja no Rlmanaque de 1915 

foram nove nomes, dos quais apenas dois haviam constado do 

almanaque anterior: Rntonio Octavio, Carmo Herola, Cesar 

Hani, Carlos Schettini, José Hontefusco, José Salvo, Luiz 

Rugusto Rzevedo, Vicente Lacamara, Victor Chifoni 

(6:p.106). Rlguns destes nomes foram comuns aos livros de 

impostos, que teve um total de vinte e cinco funileiros 

citados (quadro 10): Carlos Schettini, [armine ([armo) 

Heralla [esar Hani, Vicente Lacamara e Victor Chifoni (21). 

~Jt() 18: DJAC*O )OS FOLIIIIJOS DtCOtiTIIADOS IIOS LIVIOS I[ 

IIIPOSTOS 110 miOlO J[ 1ft! a U49 

IOIE 

SCHETTI N I, CARLOS 

CHIFOHI , UICTOR 

LACAMARA, UI C ENTE 

ftAHI, CESAR 

ftERALLA , CARMINE 

SAL UI, JOSE DE 

PASCHOALIHA, PICOLA 

UEDOUELLI, DARIO 

FRANCISCO, EUGENIO DE 

FIGLIOLI, ALBERTO 

RAYEL , HICOLAU 

CH!FONI , FELICIO 

nERALLA, CARLOS 

SCHETTINI, UIUUA 

IARTAG:.IONI, PASCHOAL 

nERALLA, H I COLA 

SITIA I CANIARINI 

IBELL I, JOSE 

ftANCIHI, CESAR 

TAR!AGLIONI, ANTONIO 

BIANCO , Eft!LIO UALENTIM 

YAMADA , JOSE 

RAYEL, ALBANO 

MAXABASHI, J<O 

Observa n d·o- se os 

constantes destas relaç8es, 

PER IODO 

1913 il 1928 

1914 il 1924 

1914 

1915 

1915 l 1931 

1915 l 1926 

192B 1 1931 

192B 1 1933 

1922 il 1923 

1925 l 1938 

1925 f 1938 

192? il 1933 

192? 

193e il 1931 

193B il 1931 

1931 

1931 

1933 

1933 

1933 il 1946 

1935 il 1938 

' 1938 

194B 

1946 

sobrenomes dos profissionais 

nota-se, mais uma vez, que foi 

comum, também entre os funileiros, o exercicio da atividade 

entre membros da mesma familia. 
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Na medida em que uma atividade se torna muito 

especializada, 

profissionais 

diminui 

envolvidos. 

sensivelmente o nó me r ·o de 

Isto pode ser percebido 

claramente no caso dos artifices que executaram ornatos de 

gesso e cantaria, principalmente de mârmore. Nos livros de 

impostos foram encontrados sete nomes apenas (quadro 11). 

Mas, se foram poucos os profissionais que atuaram nesta 

atividade em São Carlos, nem por isto deixaram de existir 

desde os primeiros tempos. No ~lmanaque de 1894, apareceram 

duas listas, separando •ornatos de gesso e mârmore• e 

•marmoristas•. 

~. Tomeoni, e 

Da primeira lista, 

da segunda dois, 

constou apenas um nome, 

~ngelo Trancilli e Luiz 

Fazzi & [ia. (1:p.110 e 111). Nenhum destes nomes apareceu 

novamente no almanaque de 1915 ou nos livros de impostos. 

Foram mencionados somente dois nomes na 

Bruno di Francisco e Manoel Sanches 

lista de 

(6:p.112), 

apareceram por vàrios anos nos livros de impostos. 

~JIO 11 : ~!EU~ CIO JOS IIAitiiOIU SI•s DICOIITJIAJOS 1105 IJ nos 

)[ IIIPOSIOS 110 PlltiODO J[ 1981 I 1M' 

IDIE PERIODO 

SANCHES, nANOEL 19es 1 194e 

PEDRASSO, ARnAIIDO HllS 

CHEFALLY, JANCYN!HO 191l9 

FRANCISCO, BRUNO DE 1914 I 1935 

PRA!AUIEIRA, A!!ILIO 1924 f 1935 

GIONGO, BRUNO 1933 

SANCHES, AURELIO 1946 i 1949 

1915, 

que 

~través da entrevista com ~lvaro Giongo, foi 

confirmada a importância do trabalho do espanhol 

Sanches, que também atuou muito em arte funerària. 

Manoel 

~liàs, 

esta foi igualmente uma das atividades de Bruno Giongo que, 

a partir da instalação da marmoraria Brunetto, iniciou na 

cidade também a execuç~o de artefatos de granito artificial 

e de cimento (bancos, jardineiras, balaóstres etc.) C32). 

Um discipulo destes dois mestres foi Benedito 

Vieira da Silva. ~tualmente com 75 anos de idade e, desde 
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1986, afastado desta atividade. Mas, antes disto, chegou a 

ter o negócio próprio, a fàbrica de granitos N. S. do 

Rosàrio, executando artefatos de cimento, granito e màrmore 

(40). ~liàs, percorreram caminhos semelhantes os artifices 

~ttilio Pratavieira, Jose di Milano, Octàvio Libertà Cirio 

e Pedro Xavier (32) (il. 159). 

Entre os mais antigos serralheiros de S~o Carlos, 

sem dóvida, o primeiro nome a destacar e o de Leonardo 

Botelho. Ele pertencia à familia dos fundadores da cidade e 

foi o proprietàrio de uma •grande fundiç~o de ferro e 

bronze•, a mesma em que foram executados os gradis do 

Jardim Póblico (17:p.45), instalados atualmente da Escola 

de Engenharia de S~o Carlos. 

Entretanto, foi a familia Mastrofrancisco que 

marcou forte presença nesta atividade ao longo de vàrias 

decadas, realizando um trabalho de grande competência em 

ferro forjado e fundido. Ercilio, o ónico Mastrofrancisco 

que resistiu na atividade, conserva ainda hoje a serralha-

ria instalada pelo seu pai nos primeiros anos deste seculo, 

e que acabou herdando. Ercilio nasceu em S~o Carlos, em 

1905, e aprendeu o oficio, trabalhando desde criança junta

mente com o pai e os irm~os. Seu pai chamava-se Rogerio e 

nascera na regi~o italiana de ~bruzzi em 1865. Ele e os 

irm~os aprenderam o oficio de serralheiro na Itàlia e, ao 

chegar a S~o Carlos, estabeleceram-se nesta atividade, 

instalando vàrias serralharias. ~ de Rogerio prosseguiu sob 

sua liderança ate sua morte, em 1922, e, a partir desta 

data, os filhos mais velhos (Guilherme, Orestes e Ercilio) 

assumiram o trabalho. ~lem do profundo conhecimento da 

tecnica e do material, os Mastrofrancisco se utilizaram de 

belissimos àlbuns trazidos da Itàlia, repletos de modelos 

de portões, gradis, alpendres etc. (35) (il. 160 e 161). 

No almanaque de 1894, a relaç~o de quinze nomes 

de •ferreiros e serralheiros• n~o permitiu distinguir quais 

os que estiveram envolvidos com a execuç~o de gradis, 

portões etc. ~ ónica exceç~o foi o nome de Leonardo 

Botelho, que tambem constou desta lista. Os demais foram: 

~ntonio Sericino & [ia, ~gostinho Pereira Borges, Brambila 

Jean Baptista, Bernardo Jose Ribeiro, Joaquim Lino de 

Moraes, Jose Stamato & irm~o, Manoel Rodrigues da Silva, 
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Mathias Norder, Ceglin Mambanille, Nicolau Consiglio, 

Octavio Vinha, Pietro Tomitan, Salvador Tavani e Vicente 

Baroni (1:p.108 e 109). No almanaque de 1915, sob o titulo 

'ferrarias• foram relacionados apenas quatro nomes: Cesar 

Manzini, Humberto Moretti, Rogerio Mastrofrancisco e 

Themistocle Mastrofrancisco (6:p.106). Também nos livros de 

impostos houve dificuldade em destacar os nomes de 

serralheiros. Somente a partir de 1938, eles começaram a 

apa~ecer sob esta denominaç:~o. ~ntes desta data, era usado, 

indiferentemente, o termo ferreiro. Portanto, existe a 

possibilidade de ter sido desprezado algum nome de 

serralheiro que tenha atuado anteriormente ao ano de 1938 

(quadro 12). 

Mesmo sem ter muitas comprovaç:6es, n~o hâ porque 

n~o considerar a declaraç:~o de Ercilio Mastrofrancisco de 

que os serralheiros de S~o Carlos instalaram seus neg6cios 

depois de aprenderem o oficio com os Mastrofrancisco (35). 

~liâs, esta foi também a opini~o externada por ~lvaro 

Giongo (32). 

~RO 12: mAtaO llOS SIJUIP.UIIIJtOS m:ot!TRAllOS ltOS LltiOS 

J>[ IIIPOSTOS 110 PDIOI>O JI 1981 fi 1'•" 

IDIE PER IODO 

[ MASTROFRAHCISCO, PEHASLOCOLE J[ 19e1 i 19e7 I 
MASTROFRAHC I SCO, TEM I STOCLE 19e2 a 1938 

ftASTROFRAHCISCO , ROGERIO 19es , 1922 

ftASTROFRAHCISCO, UIUUA <ERCILIOl 1923 i 1946 

ftASCI, JOSE 1928 A 1938 

GARCIA, IHDALECIO 1931 I 1H9 

' ftASTROFRANC I SCO, 60FREDO 1939 l 1949 

ftiLHA, AHTOHIO 1949 

Encanadores e eletricistas formaram duas 

categorias que demoraram a ter participaç:~o corrente na 

construç:~o de edificios. N~o foram mencionados em nenhum 

dos almanaques e, nos livros de impostos, o primeiro nome 

destes profissionais a aparecer foi o do encanador José del 
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Nero, em 1913 (jâ citado anteriormente pelas suas 

de construtor). 

mais antigo de 

Segundo J!H v a r o 

S~o Carlos 

Giongo, o 

foi Ricardo 

atividades 

eletricista 

Gilbertoni ( 32)' apesar de seu nome ter aparecido somente 

no ano de 1949, nos livros de impostos, juntamente com o de 

~urelio ~nnunciato (quadro 13). 

~JIO 13: IWIOIO toS llJ:riJCIStllS DICOKTIA»>S IIOS LIUIOS 

)[ JIIPOSTOS NO PDIODO )[ 1911 • 1M' 

uu: ~ PER IODO 

AHNUHCIATO, AURELIO D 1949 

GILBERTOHI, RICARDO li 1949 

~ provâvel tambem que estas duas atividades 

tenham sofrido o mesmo problema dos pedreiros - a 

subordinaç~o ou dependência direta da atividade de 

empreiteiro o que contribuiu para a quase completa 

inexistência de informaç~es. Esta situaç~o foi mais grave 

entre os eletricistas porque, em 

instalaç~es muito simples (quase 

geral, 

sempre 

eram executadas 

externas), n~o 

exigindo 

qualquer 

muito conhecimento especializado e permitindo que 

pedreiro pudesse realizâ-las (37). Mesmo assim, 

~lvaro Giongo lembrou de mais alguns nomes de especialistas 

nesta atividade: Salvador Magri, Carlos Sorregotte e os 

irm~os ~ndreossi (32). 

Quanto aos encanadores, o nómero de profissionais 

habilitados nesta atividade foi crescendo, principalmente a 

partir da decada de 20, diante da necessidade de atender a 

exigências sanitârias. Desta forma, foram encontrados nos 

livros de impostos um total de 21 nomes de encanadores 

(quadro 14). Destes profissionais, alguns foram mencionados 

por ~lvaro Giongo: os Marolla, os Trombella, os Gatti e 

Herminio Buzzine, o mais famoso de todos (32). 
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~110 14: DJACIIO DOS IIO*I>OIIES DtCOKTJiaDOS IIOS LJQOS ti 

IIIPOSTOS ltO PD!Oto ti Ull • 1,_., 

IKliiE PER IODO 

MERO , JOSE DEL 1913 

[ MAR! I NS, JOAO l[ 1925 J 
TROnBELLA, AYRON 1928 ~ 1949 

TROnBELLA, SILVIO 1928 i 1949 

ALBERTJn , GUERINO 1929 ~ 1931 

GI!OPPA, "!COLA 1929 ~ 1931 

nAROLLA, ANTONIO 1929 ~ 1949 

ftAROUA, OCTAVIO 1929 ~ 1949 

GATTI, JOSE 193e r 1931 

ROQUE, FRA"Cl SCO 193e r 1931 

SPE2ANI, JOAO 1ne r 1931 

BRAGA, FRANCISCO 1931 

FASCHI"I, VICTOR 1931 

ALBER!ln, ANTONIO ftAR!ANO 1949 

BREGAGNOLO, ANTONIO 1949 

BV22INI, HERniNIO ' 1949 

CARISANI, "!COLA 1949 

CHINAGLIA, BELARnJNO 1949 

6ALLO, I>OHATO 1949 

GATTI, JOAO 1949 

OLIVEIRA, JOSE I>E [ 1949 1 

Nesta explanaç~o sobre os profissionais que atua-

ram na constru~~o em S~o Carlos até a década de 40, ficou 

sempre muito evidente a supremacia do elemento estrangeiro, 

em particular do italiano, e/ou de seus descendentes (que 

talvez jã fossem mais brasileiros do que estrangeiros), 

ocorrida indiscriminadamente nas diversas atividades. Neste 

sentido, o quadro 15, que apresenta o nómero de profissio

nais encontrados nas principais fontes de consulta, desta-

cando os de sobrenome italiano entre os estrangeiros, 

mite visualizar melhor este aspecto. 

per-

Outra caracteristica deste periodo foi o 

envolvimento de profissionais ligados por laços familiares 

numa mesma atividade. Isto ocorreu, com freqOência, 

praticamente em todas as atividades analisadas, tanto 

envolvendo elementos de mesma gera~~o (irm~os e até 

cunhados), como de geraç~o diferente (pai e filhos). 

Da mesma forma, foi muito comum a acumulaç~o de 

atividades. Ou seja, o exercicio concomitante de mais de 

uma atividade por parte do mesmo individuo. Esta situaç~o 

ocorreu, indiferentemente, ou em virtude de um interesse 

deliberado de ampliar os neg6cios (caracteristica dos indi-
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viduos mais empreendedores), ou simplesmente por haver 

facilidade para isto, decorrente da afinidade entre algumas 

profiss6es. 

,... 15: 
- K I'IDI'ISSIOMIS llltOLIII05 MS nJIICIPIIS ltiWIIJIJIS JJiAIIS "I CGIIStlllcaO D S.O Cdi.05, H ICODO C. IS I'GIIIIS CGIISILJOIS 

~ 11 .... K S.PIIIJ.0-111J ILMIIINI H S .CIII.OS - 11M ~~ K S.CULG6 - lU$ ~1nos H 1~05 - 1911/., 

lti,IIIXS ISY-1105 1St IIIIGIII05 ISYMIIGII 105 ISYMIIGII 105 
tot~ tot~ tot~ tot~ 

0111105 Jt~l- Cllftl05 Jt~l- 0111105 JYIIJIIIOS 0111105 

Jlft[I1'IJI05 I 
:12 3 6 7 3 4 82 16 

lmtiiS K GIIIS 

..-JI05 :5 :1 27 :1 
' 

~~1!!~~---·········L·~-~-- :1 _________ _I _________ --- ---· ... J. -------- ___________ L_~?.. .. :12 --------- --------- --------- ----------
IUCIIKII05/CliPIIII'DI05 2:1 :14 :16 :1:5 

Pllll'oas :1 3 3 :19 3 

IIJIIIQJIO$ 3 2 4 2 2 28 17 

Alll 1.11105 4 :1 3 7 :1 6 9 :1 6 2:5 6 

MMOIJSYIIS . 
<On~tes • IKSI • 3 3 2 :1 :1 7 2 
-w-i~ 

~~---·········li. ........ ......... .1 .......... . ......... .! ......... . .......... l ... ~--- :1 ---------- --------- ---------- ---------
fiiiDI05/SIIIlLUIIO$ 3 :1:5 :1 9 :5 1 4 

IIDIICISYIS 2 

--.oas 21 

r -.JCG 31!1 3 3 62 :5 41!1 46 8 3:5 264 :58 
tot~ 

I PDCIIUII1. :11!11!1"/. :11!1"/. :11!1"/. :11!11!1"/. ex 64.:5::'. :11!11!1::'. :17.4X 76X :11!11!1"/. 21.9X - - - -

E, finalmente, o óltimo aspecto a destacar e o da 

mudança de uma atividade para outra, conseqOência do forte 

desejo de ascensão social e econômica que envolvia, de 

maneira geral, todos os imigrantes, compelindo-os na busca 

de uma ocupação que proporcionasse maiores possibilidades 

de êxito. Esta foi a mesma motivação que levou à mobilidade 

geografica e fez de São Carlos, ora uma parada de 

permanência provis6ria, ora um ponto de fixação definitiva, 

para os trabalhadores manuais em geral, inclusive os da 

construç~o de edificios . 

~ propaganda, 

da epoca, foi muito 

profissionais radicados 

atraves de anóncios em publicaç6es 

usada tambem pelos diversos 

na cidade para auxiliar na 

divulgação 

confirmação 

descoberta 

de 

de 

suas atividades. Este fato permitiu a 

alguns nomes de profissionais e ate a 

de outros, como mostram as reproduções destes 

anóncios (il. 162 a 177). 

[ ltiLIIIIOS 

47 

:16 

26 ---------

7 

6 

:19 

:5 

7 ---------

2 

:18 

:1:53 

:57.9X 



Fabrica de Granito 
N.S. do Rosario -
onde ainda são 
executados todo 
tipo de artefatos 
de cimento (foto 
recente: M. ~
Bortolucci). 

159 

160 

Serralharia. Mastrofrancisc6 -
na il.160, aparecem Ercilio 
Hastrofrancisco e seu 
empregado (desde 1958) Helio 
Sgobbi; na il.161, um dos 
portões em ferro forjado 
executado por eles (fotos 
recentes: M. ~- Bortolucci). 

161 
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~ propaganda é um habito anti
go também entre os profissio
nais da constru~~o. Foram 
muitos os casos encontrados em 
publica~ões locais: Djalma 
Ferraz Kehl (il.162- Correio 
de S~o Carlos - 1946); O. 
Falc~o (il.163 - ~lmanaque de 
1928); Calimério Martins, ou 
Martinez (il.164 - ~lmanaque 
de 1928); Pedro Caraciolo 
(il.165 - ~lmanaque de 1917); 
Irm~os Gantus (il.166- ~lma
naque de 1917). 

~ MARCENARrA E cÁRPINT ÁRIA ~ 
Pedro Cara~iolo & Alho~ 

I Executa~ com perfei~o e gosto todo e qualquer tr.lb:tlho I 
coocementr a nt:a arte - Reforma-ee moveis ..-los, taes 

como piano, mobilias fmas, etc., etc. 

Roa Major José lgnacio, 59 :-: São Ca~os 
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~ EHÓEHHEIRO Dll --· 

~~~a.nbk A~Çàh- Teemos: .s. Cü~ -
~-:~ ·-·~~F!_ _:. _ .. ~~-~ ., ! . .. : . 

R6idencia: Rua D. Pedro ll n. 50 
!. ~·· ·' o . . 
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CAUMtRW MARfiNS 
h -~-'- ,...,_.. . ·- . _·, 

-~\~~~mwroa n_E _omus - : 
-

RUA MAHECH~ MOOORO, 128-l e~~66 

·., SID CIRLDS 
.. ... : · -: .... 
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-·-~·---CII:ril.a.r.a..~ 
:-:• ....... ~·c::iprr-..~ -·-. ~..- ..... ---..~ 
--LZ.An ................ ~ 

--=-
Rua Gen. Osorlo. 239-A 
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Outros anuncias de antigos 
profissionais: José Pedro de 
Góes (il.167 - Rlmanaque de 
1894); ~lvaro Giongo (il.168 -
Correio de São Carlos - 1946); 
Vicente Cascaldi Cil.169 
Rlmanaque de 1917); João 
Coelho de Faria Cil.170 - R 
Cidade em Revista - 1940); 
Rayel Cil.171 - Correio de São 
Carlos, 1946). 

. . I 'i 
Funilaria RA YEL: ----de ·. J 

· ·.:7Jt6ano. 9la.i;~t 

'd 
'Executa:~se . todo . e · qualqu~r · 
·serviço -concernente ao ·ramo 

com 

· ,: PRESTEZA E CAPRICHO I 

Rua Gemiaiano Costa, 52 

S. CARLOS 

171 

t 

ficenm casc~ru 
EIPmP·••'* ~~ 
KI'TICI-Ufrrt:lt 
t:--~-= 81IUII . =-: - .. 

Esll:llllàlt 111 111:111: 11r1 

JIIMU. JldrU IUI - · lU. 

PREçOS IIIODIC:O.i 

IWUII!Wl'P,N 

S. Carlos 

"lndustria e Comércio 
BRUNO GIONGO" 

-oc-

.!1)/oaro 9tongo 

fábrica de granito artipciel, erteletos 

de cimento. - _Mármores e 
Arte Funer~ria 

Materiais para construç~o -
Rua Nove de Julho, 63-55 

Tela. 783 e 765 

São Carlos 
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. - .. . . . . . . I 

.· L ~ r~ m i.~ ~ .$.. L ~r I ~ ~ 1 : 
· · :: : . Cempleto aortimento . de l""çaa do . ~ 

todas u qualidadoa, MORINGAS, . ! 
... 1 POTES e todoo os lrtigos concer:- : j 

1 te 1 .-"'~ ~· de negocio. f 
.TALHAS com e ' sem liÍtros, i . 

finns e grossas. 

Fabrica . de LOUÇAS de BARRO 
: ' 
:; . . ' va.Só6'· 'pára platibandas. 

1.'.

:.· Re. cebern-se encomendas 
. para o Interior. 

• -" !l.'eÇCI1 · 1t111 eeapdmcia a dia6eiro. 

> I 
i 
I . 
i 
i 
f 
i 
i 

l 
. ! 

· ·:: João CoeUio de · :focio ! 
. I 

· -.' ·Rua· José Boniiacio, 65 · j 
J'~l.efone, 457 . : . São Carlos ·1 
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Uma das marmorarias mais 
S~o Carlos foi a de 
Cil.172 ~lmanaque de 
Correio de S~o Carlos -

importantes de 
Manoel Sanches 

1917 e il.173 
1946) . 

~nuncios de três serralherias famosas na 
cidade: a de Leonardo Botelho Cil.174 -
~lmanaque de 1894); a de Rogério 
Mastrofrancisco, hoje com seu filho 
Ercilio Cil.175 - ~lmanaque de 1917); e 
a de Indalécio Garcia (il.176 - Correio 
de S~o Carlos - 1946). 

Ricardo Gilbertoni foi um dos mais 
antigos eletricistas da cidade (il.177 -
~Cidade em Revista- 1940). 
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~.;.:_=_r- .. õifici~ã··M~~ha~i~~- --~- ·serraü;éii~ -- --'(=_:·~.; 
' 1'\0VIDA A ' 'T,.. .. , { Ã•" 1 L~ C ·~1-A • 

R~~eri~ Mastiolranciseo 
Incumbe-s< de •odo < qn•l~ur> sm·iço con«rnrnl< :i orlr ti) 

Fabria Fococa economicos e CaiJ:AI ~ara A:ua 

Garantc-ac lOdo o zelo c er.:unDtidio- Prcc;ot atodicoa 

CIJ 
"C 
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