
VITOR JOSÉ BAPTISTA CAMPOS

UM

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

ORIENTADOR: PROF. DR. MURILLO MARX

SÃO PAULO 1996

709.043
C157a

DEDALUS - Acervo - FAU
O art-deco na arquitetura paulistana : 

iiiiiiHin 
20200004483

■

<0 AIRT-IDIÉCO NA. 
AIRCILIITIETUKA 
IPAUILISTANA

OUTPfl ffICE DO MODtenO

( «v/BibhotecaS

xL sp JZ

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ESTRUTURAS AMBIENTAIS URBANAS



I

■

■

Dissertação (Mestrado) - FAUUSP, 1996.

-■

t CDU 72.03 ( 816.11 )

t

' í í

ii-*.

í

Design gráfico da capa 
bc&c Comunicação e Design

1. Arquitetura - História - São Paulo ( Cidade ) - 
Teses 2. Arquitetura art-déco 
São Paulo ( Cidade ) - Teses 1. Título

i

■

Jut

Editoração eletrónica de imagens / Impressão dos originais 
arq. Tereza Epitácio

t

Campos, Vitor José Baptista
C198a O art-déco na arquitetura paulistana: uma outra face 

do moderno / Vitor José Baptista.-- São Paulo : s.n., 1996.
273p. : il.

Foto da Capa
Luminária de Alabastro e Bronze (L.C. Leite - Folha Imagem)

&



A
Silk, Gabri e Bei

■■



<

Albstiraict

--

t

!-

=1

li
I

i
i

■i ■ .í

i!

The present dissertation aims to bring into the academic 
debate a trend of the architectural thought that, in spite of not 

having received the appropriate recognition by the history of the 
architecture, has contributed significantly to the process of 
renovation of the urban appearance of Sâo Paulo in the 1930’s : 
the Art Deco. Through the systematization of Information 
gathered from scattered documental sources and a study of 
repertoire that intends to identify the main elements of language 
characterization, in its local version, this work tries to 
demonstrate that this is one of the forms under which the modern 
project is represented in the paulistano urban context. Therefore, 

an inventory is shown, with 80 examples which are considered 
the most representative testimonies of an important moment in 
the history of the city.
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A presente dissertação tem por objetivo trazer ao debate 
acadêmico uma corrente do pensamento arquitetônico que, 
apesar de não ter merecido o devido reconhecimento por parte 
da historiografia da arquitetura, contribuiu de maneira 
significativa no processo de renovação da fisionomia urbana da 
São Paulo dos anos 30 deste século: o Art-Déco. Mediante a 

de dados coletados em fontes documentais 
estudo de repertório que busca identificar 

principais elementos de caracterização da linguagem, 
versão local, o trabalho procura demonstrar que 
das formas com que o projeto moderno se 
contexto urbano paulistano. Para tanto é apresentado um 
inventário de 80 exemplares considerados representativos 
enquanto testemunhos de um momento importante da história da 
cidade.
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10. Edifício Martinelli (1929):

11. Casa

12. Casa da Rua Santa Cruz, por Gregori Warchavchik;
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na Av. São João:

na Al. Ministro Rocha Azevedo, n°* 1052, por Flávio de Carvalho (1933);



Apresentação

Declaração de amor em concreto aparente

Lourenço Diaféria

■

Como qualquer paixão, a 

num relance. Mas a conquista, o deuoramento, o 

entrega, a posse e aquele gostinho de bem querer 

ciúme, isso requer paciência, tarimba, catimba, ginga

paixão por São Paulo pode implodir 

deuotamento, a 

e uma gota de 

e predestinação. 

E inútil parafusar que as pessoas que aportam a este escolho de 

esperanças e ambições possam descobrir os requebros e dengues 

afetuosos da cidade logo na primeira aula de anatomia urbana. São 

Paulo continua a exigir aquela tenacidade que os pioneiros tiueram ao 

escalar a Serra do Mar para semear a utopia no patamar do planalto.
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As

esses

de

espera 
sujeitos

de Diaféria
se fez presente desde 

por tudo aquilo que

exprimem, com muita oportunidade, um 
o início da pesquisa, qual seja, a paixão 
a cidade possa vir a representar para o 

encantos de aparente superficialidade não 
e dedicação, 

fisionomia

como se o 
ou sua presença tivesse sido de 

principais objetos de estudo, os

O interesse em destacar um aspecto desse universo pouco conhecido, no 
caso, o Art-Déco, surgiu da constatação de que não havia um suporte 
bibliográfico mínimo que orientasse uma reflexão adequada a respeito, dentro do 
contexto urbano paulistano. Apesar de sua participação significativa no processo 

de modernização da paisagem construída da cidade, essa linguagem tem sido 
omitida sistematicamente da historiografia oficial da arquitetura, 

fenômeno jamais tivesse ocorrido por aqui, 
menor importância. Soma-se a isso o fato que os 
edifícios, ainda subsistem à espera de estudos sistematizados. Vítimas de 
descaracterizações frequentes e sujeitos ao desaparecimento precoce, 
testemunhos materiais de nossa primeira modernidade estão por merecer o seu 

devido reconhecimento cultural. Tal estado de indiferença precisa 

caso se pretenda preencher essa lacuna. Posto isto, 

exigia fôlego redobrado, caracterizando-se como 

quase tudo estava por ser feito. Mesmo correndo o 
contemplar todas as condicionantes envolvidas com a questão, era possível 
vislumbrar algumas linhas de pesquisa que instrumentalizassem investigações 

futuras de maior especificidade.

palavras
sentimento que 
por São Paulo e 
observador mais atento. Todavia, seus 
se revelam de imediato. E preciso uma certa dose de paciência 
principalmente quando se pretende trazer à luz algum aspecto de sua

— multiforme que ainda não foi suficientemente percebido-, a ponto de sugerir uma- 
apropriação social mais adequada, como é o caso de algumas manifestações no 
campo da arquitetura.

ser revertido 

a tarefa que se impunha 
uma pesquisa de base, onde 

risco inevitável de não se

O Art-Déco, enquanto alternativa de design para uma sociedade em busca 

uma identidade com o mundo moderno, transpõe os limites da França dos 

anos 20 e ganha o mundo, respondendo, a seu modo, às novas aspirações e 
necessidades de uma sociedade em profunda transformação. Apropria-se das 

experiências das vanguardas das primeiras décadas do século XX, e acrescenta a 

estas novos ingredientes para compor o seu repertório formal. Transformado em 

fenômeno transcultural, incorpora valores próprios das culturas regionais que o
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seus

/

umcomo

A introdução do Art-Déco 
em que a cidade ansiava por uma 

condição de cidade industrial, onde as—cidades—nortes-americanas 
constituiam-se nos 

a cidade dá início a

para o
para a introdução do projeto moderno na 
cidade, procurando demonstrar que esse 

uniforme e, sim, como resultado de 
isoladas, tendo no Art-Déco, ao que 
penetração e consistência.

Ao lado da dispersão da documentação existente, um dos problemas que 
se impunham, de início, dizia respeito à definição dos componentes de linguagem 

mais recorrentes utilizados pela versão paulistana do Art-Déco, tratados aqui 
como elementos de caracterização de repertório, de modo a permitir a distinção 
da corrente no conjunto das demais manifestações da época. Como a 
investigação nãopoderia ficar restrita à análise de aspectos de natureza formal,- r 

o terceiro capítulo introduz uma discussão onde a arquitetura é vista, também, 
como um fenômeno de comunicação, atribuindo a esta uma nova função que não 

aquelas de natureza utilitária ou simplesmente estética.

A ausência de modelos pré-estabelecidos facilitou o aparecimento de uma 
série de experiências arquitetônicas que buscavam traduzir os sentimentos de um 
novo tempo para a vida da cidade. Apesar de guardarem muito poucas relações 
entre si, foram reunidas genericamente sob o rótulo de “futuristas”. Como forma • 
de melhor compreender esse momento foi dado destaque, no segundo capítulo, 

trabalho de quatro profissionais que contribuíram de forma significativa 
arquitetura e design produzidos na 
processo não se deu de maneira 
amálgama de várias experiências 

tudo indica, sua vertente de maior

absorveram e ganha dimensão internacional. Desta forma, um estudo que 
contemple essa corrente em um realidade particularizada esbarra, forçosamente, 
no conhecimento prévio do contexto cultural de origem da manifestação, bem 
como no reconhecimento de seus principais agentes de formação, questão de que 
se ocupa o primeiro capítulo da presente dissertação.

no cenário paulistano acontece em um momento 
imagem de metrópole moderna, refletindo sua 

nova condição de cidade industrial, onde as—cidades—nortes-americanas e seus 
arranha-céus constituiam-se nos principais referenciais. Como fruto dessa 
mentalidade, a cidade dá início a um processo acelerado de verticalização de 

espaços urbanos, tendo como principais protagonistas os novos edifícios em 
concreto armado. Sintomaticamente, uma parcela significativa dessas construções 
guarda uma estreita relação com a linguagem do Art-Déco, o que justifica um 

estudo mais cuidadoso.
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DécoO
maiso

segura,

***

conhecimento prévio do repertório básico utilizado pelo 

paulistano, permitiu que o trabalho de inventário dos exemplares 
representativos da corrente fosse realizado de uma forma mais 

diminuindo os riscos de interpretações equivocadas, como as que ocorrem 
frequentemente em nosso meio devido à falta de informação. O resultado desse 

trabalho é apresentado no quarto capítulo, onde os dados possíveis de serem 
obtidos a respeito de cada imóvel selecionado são apresentados na forma de 

fichas, nos moldes daquelas utilizadas pelas instituições encarregadas do estudo 
e preservação do património cultural. O coroamento da dissertação é feito com o 

destaque de três testemunhos representativos da São Paulo dos anos 30 que, 

como não poderia deixar de ser, são eminentemente Déco.

A história tem demonstrado, em vários momentos, formas de apropriação 
da arquitetura como suporte para a transmissão de mensagens de conteúdos 
variados; seja para a divulgação de um ideário político, promoção de um estágio 

tecnológico, reforço a apelos de natureza publicitária, entre outros qUe poderiam 
ser citados. O tipo de diálogo estabelecido dá-se mediante a utilização de uma 

linguagem própria, sujeita a um código específico próprio do sistema a que esteja 

vinculada. Desta forma, para que a comunicação se complete, essa linguagem 
precisa ser decodificada e, para tanto, o repertório utilizado precisa ser 
conhecido. Como não poderia deixar de ser, o Art-Déco possui uma linguagem 

codificada e um modo particular de se fazer representar. Considerada essa 

necessidade básica, foi pensada uma estrutura de decodificação a partir da 

desmontagem do objeto. Para tanto, foram eleitos os principais elementos de 
composição do edifício e analisadas as figuras de vocabulário 

características, utilizadas na fatura destes.
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Tanto nossa alma como nosso corpo são compostos de elementos 

que já existiam na linhagem dos antepassados. O 'novo' na alma 

individual é uma recombinação variável ao infinito, de componentes 

alma têm um caráter

recombinação variável ao 

extremamente antigos. Nosso corpo e 

eminentemente histórico e não encontra no 'realmente-novo-que- 

acaba-de-aparecer' lugar conveniente, isto é, os traços ancestrais só se 

encontram parcialmente realizados. Estamos longe de ter liquidado a 

Idade Média, a Antiguidade, o Primitivismo e de ter respondido às 

exigências de nossa psique a respeito deles.
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CONTEXTO CULTURAL DO ART-DÉCO

entre-guerras,

longo do século

e

um

as

o

bases

Além de propiciar o surgimento de avanços sociais como decorrência da 

derrubada de velhos regimes políticos, a guerra estimulou o avanço tecnológico, 

particularmente o emprego do concreto armado, novos meios de transporte e 

manufatura de metais. Da mesma forma, o primeiro conflito mundial permitiu o 

enriquecimento de muitos, por intermédio de transações comerciais realizadas no 

mercado paralelo das zonas neutras de guerra. Como consequência direta dessa 

modalidade de comércio paralelo, surge uma verdadeira elite, potencialmente 

consumidora de artigos de luxo e supérfluos, particularmente na França. Já os 

Estados Unidos, na condição de maior fornecedor de guerra, acumula riquezas e 

créditos, transformando-se em potência mundial. A nova condição permite não 

só sua liderança no processo de restauração da economia mundial, como

de comportamento geral. Ao que 

processo originado com a crise 

que acabou por permitir a fusão das 

período de grandes

mundo. Após a

para um

Por se tratar de um fenômeno cultural que se desenvolveu no período do 

o Art-Déco esteve condicionado, entre outros fatores, a um 

conjunto de influências decorrentes de uma situação de grande conflito em todo 
o mundo. Após a Primeira Grande Guerra (1914-18), inicia-se um processo de 

desmonte da estrutura económica capitalista consolidada ao 

XIX, com reflexos significativos nas relações sociais, económicas e culturais que 

se dariam a partir daí. A Europa experimenta momentos de forte abalo moral 

devido, principalmente, à destruição de seus territórios e à forte crise económica 

originada pela queda da produção industrial e consequente aumento do índice 

de desemprego. Tal quadro implicava na tomada de medidas urgentes de 

reconstrução, o que acabou por valorizar as ações urbanísticas sob o patrocínio 

do Estado, único capaz de dar atendimento ao grande número de tarefas que se 

impunham de forma simultânea.

Por mais paradoxal que possa parecer, quase todos os países europeus, 
com exceção da Áustria e Alemanha, apesar de suas crises internas, mergulharam 

em um estado de contentamento doentio, ilusório, superficial e inconsequente, 

observável em suas manifestações artísticas 

parece, tratou-se do primeiro estágio de 

económica desencadeada pela guerra, 

antigas classes sociais, lançando 

transformações em amplos setores.
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e

grandes

efeitos

desejos de fuga de uma 
desejo da 

de

americana apoiou-se, exclusivamente, i 
clima de prosperidade 

que ficou conhecido como a

também sua primazia sobre os demais países industrializados. Um exemplo dessa 
nova realidade, foi a ajuda dada à Alemanha, para sua recuperação industrial, 
propiciada pelo Plano Dawes, em 1^25.

O que se pode depreender desse momento, é que foram criados 
fomentados, deliberadamente, mecanismos de compensação que permitissem não 
só a superação pacífica das contradições sociais decorrentes da acumulação 
deliberada de riquezas em poucas mãos, como também a ilusão de um 

progresso indefinido.

Enquanto isso, na Alemanha derrotada pela guerra, persistiram as 
dificuldades de ordem política, económica e social, com fortes 

inflacionários. Em 1919, instala-se a República de Weimar e, a partir de 1924, 
dá-se início à recuperação do país, apoiada em investimentos americanos. Ao

A dinamização da economia 
mercado de consumo europeu, fazendo-se sentir 
euforia de seu povo. Tal período corresponde ao 
"era do jazz".

Ao lado do jazz, um segundo aspecto contribuiu para a criação desse 
mundo de ilusões fabricado pelos americanos: o cinema. Hollywood converte-se 
no maior centro mundial de produção cinematográfica e essa enorme fábrica de 
sonhos assume o papel de principal veículo de difusão cultural do modo de vida 

americano.

Originado da fusão cultural afro-americana, esse estilo musical influenciou 
comportamentos que extrapolaram as terras americanas, indo de encontro aos 
europeus. O jazz inspirou o estabelecimento de novos padrões estéticos, com 
repercussão na moda e nas artes em geral. A liberdade, o vigor e a negligência 
"manhosa" de sua forma de expressão, se adequava aos 
realidade pós-guerra, onde o esquecimento de um passado recente era 
maioria das pessoas. Esse estado depressivo é o mote para a procura 
compensações ligadas fundamentalmente ao prazer. Brilho, movimento e 
superficialidade são alguns dos aspectos indiciais que podem ser associados ao 
que se buscava nesse momento. As coisas não precisavam mais se parecer com o 
que realmente eram, fato que permitiu a adoção deliberada de simulacros.
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Assim em 1919 foi inaugurada

em

era

políticadiretaA crise na

internacional. os

Walter GROPIUS, Bauhaus: Nouarquitetura, p. 30-31.

O sonho americano manteve-se até o crash da Bolsa de New York, ocorrido 

em 29, com desdobramentos em quase todo o mundo. Os países europeus que 

mantinham parceria económica com os Estados Unidos, foram os que mais 

sentiram os efeitos decorrentes da suspensão de empréstimos e financiamentos.

contrário do que ocorreu em outros países da Europa, o florescimento cultural 

alemão foi marcado por um caráter austero e realista, com forte preocupação 

social de conteúdo reformista. A criação da Bauhaus, por exemplo, é uma 
demonstração prática dessa mentalidade.

a Bauhaus. Seu escopo específico 

arquitetura moderna que, como a natureza 

vida em sua. totalidade. Seu trabalho se

como aera concretizar uma

económica americana teve repercussão

Por toda parte eclodiram manifestações contra os governos 

estabelecidos e, com isso, os movimentos que apregoavam soluções radicais 

arregimentaram boa parte dos insatisfeitos. Como decorrência das contradições 

internas do sistema económico mundial, foram surgindo novas formas de 

organização social. O fortalecimento dos partidos socialistas, que rivalizavam 

com a ascenção dos fascistas e antiliberais, tornou-se inevitável. Todavia, tal 

condição não impediu que personalidades como Hitler e Mussolini subissem ao 

poder.

humana, abrangesse a 

concentrava principalmente naquilo que hoje se tornou uma tarefa de 

necessidade imperativa, ou seja, impedir a escravização do homem 

pela máquina, preservando da anarquia mecânica o produto de massa 

e o lar, insulflando-lhes novamente sentido prático e vida. Isto significa 

o desenvolvimento de objetos e construções projetados expressamente 

para a produção industrial. Nosso aluo era o de eliminar as 

desvantagens da máquina, sem sacrificar nenhuma de suas vantagens 

reais. Procurávamos criar padrões de qualidade, e não novidades 

transitórias.1
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UM DESENHO PARA A ERA DA MÁQUINA

foi marcado estado altamenteser como um

continuidade dasnâo o amas

de primeironatureza ao

um

a

Rio de Janeiro,

Art-Déco, 
forte o suficiente

formal, 
forçosamente interrompidas por este.

O período de desenvolvimento de uma nova estética que mais tarde viria a 
identificada

depressivo, 
experimentações 
conflito mundial e

por
para impedir 

ocorridas anteriormente

Industrielles Modernes, 
o emprego do termo fosse generalizado

pela era da máquina. O Art-Déco surge então, nesse quadro, propondo uma 

releitura “modernizada” de valores universalmente aceitos.

Nos planos político e social brasileiro, o período é marcado por revoltas e 
desejo de mudanças, que acabam por gerar instabilidade. Com o término do 
governo de Washington Luís (1926-30), decreta-se o fim da República Velha e, 
depois da Revolução de 30, instaura-se a era getulista (1930-45), caracterizada 
“por uma mistura de reformas sociais, autoritarismo político e oscilação 
• j » x . ff 2 ideológica .

2 Luiz Paulo Fernandez CONDE e Mauro ALMADA. Guia da Arquitetura Art Déco no
3P' 6-

Roberto SEGRE, América latina, fim de milénio: raízes e perspectiuas de sua arquitetura, p.109.

O término da guerra permitiu o surgimento de uma nova elite económica, 
carente de símbolos de afirmação social, que não via com bons olhos as críticas 
contra o Ecletismo formuladas pelas vanguardas do início do século. Da mesma 
forma, como nos lembra Roberto SEGRE, refutava as posições de Marinetti ou 
Corbusier, “cujo ascetismo figurativo aproximava em demasia o novo repertório 
de edifícios e objetos dos repertórios requeridos pelo proletariado industrial 
Desta forma, era preciso formular um sistema que contemplasse de forma 
satisfatória essa demanda por uma nova estética burguesa, conciliando os 
valores tradicionais da cultura clássica com os novos referenciais estabelecidos

O termo Art-Déco foi cunhado nos anos 60, por ocasião da exposição 
revisionista Les Années 25, realizada no Museu de Artes Decorativas de Paris, de 

3 de março a 16 de maio de 1966, comemorativa daquele que foi o mais 
importante evento relacionado às artes aplicadas no mundo moderno: 
Exposition Internationalle des Arts Décoratives et 

realizada em Paris em 1925. Até que
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que

I

sua penetração em 

libertar dos antigos

e o

No âmbito da arquitetura, o Art-Déco propunha-se a ser uma alternativa 

acessível do estilo moderno. Originalmente consumido como moda pelas elites, 
atingiu as camadas populares por intermédio dos veículos de comunicação de 

massa, vindo a se constituir em uma--veísrrõ-popularizada do Internacional Style 

preconizado pelos grandes mestres da arquitetura moderna; Corbusier, Gropius e 

Mies.

o Art-Déco propunha-se a

alternativo às vanguardas 
uma ponte entre o 

radicalismo explosivo

Mais do que um movimento integrado ou 

dos anos 20, é uma tendência que estabelece 

ecletismo, já carente de vitalidade própria, 
do racionalismo europeu.4

Todavia, a ausência de um conteúdo ideológico claramente definido, que 

equacionasse de modo adequado os novos problemas de configuração ambiental 

de uma sociedade em transformação, não permitiu que essa corrente se 

sustentasse frente à consistência do ideário racionalista.

É provável que o sucesso e a rápida disseminação do Art-Déco no cenário 

arquitetônico internacional devam-se ao fato deste não ter rompido totalmente 

com as tradições do passado, o que deve ter facilitado 

realidades tão diferentes. Apesar de não ter conseguido se 
cânones de composição clássica na arquitetura, foi suficientemente prospectivo 

na medida em que promoveu uma releitura de alguns destes, com acréscimo de 

novos ingredientes, de modo a permitir uma maior aproximação entre as formas 

do passado e o desenho do futuro. E o caso, por exemplo, da manutenção do 

ornamento como elemento de importância no resultado plástico final, tratado 

agora de forma despojada, quase minimalista.

4 Roberto SEGRE, op. cit., p. 109.

internacionalmente, a corrente era identificada de diversas formas, tais como: 

Modernistic, Jazz Modern Style, Zigzag Modern, Style 1925, Paris 25 e 

Streamlined Modern. No Brasil, compunha o amplo conjunto de manifestações 

artísticas reunidas sob o rótulo do Futurismo ou Cubismo.
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associações, publicações) que ordenasse

sentido pleno 

em que não foi 

suporte de

oo longo

A coexistência com outras vertentes do desenho moderno não impediu que 

o Art-Déco estabelecesse um modo particular de expressão, diferenciado dos 

valer de um sistema simbólico que, além da 

um conjunto de produtos desenhados com base nos 

funcionais, o Art-Déco estabeleceu uma relação 

toda essa

O Art-Déco não pode ser considerado um “movimento”, no 

da palavra quando aplicada à manifestações artísticas, na medida 

suficientemente revolucionário, nem tampouco contou com o suporte de um 

ideário claramente definido. A esse respeito, assim se referiram CONDE & 
ALMADA:

5 Luiz Paulo Fernandez CONDE e Mauro ALMADA, op. cít., p. 9-10.
6 Ibid.

demais. Ao contrário, ao se 

arquitetura, contemplou todo 

mesmos referenciais figurativos e funcionais, o Art-Déco estabeleceu 

imagética harmónica que acabou por conferir uma identidade própria a 

produção.

Ao contrário do Movimento Moderno, 

definido como um 

razões:

Ainda segundo os autores, se não foi um movimento foi, com toda a 
certeza, um estilo, “com estilemos claramente identificáveis”.6 Nesse particular 

cabe uma dúvida, posto que, se esses estilemas fossem, de fato, fáceis de serem 

identificados, não dariam margem a tantas interpretações distintas a respeito de 

um mesmo fenômeno. Ou seja, o fato de existirem componentes de linguagem 

facilmente reconhecíveis não é suficiente para impedir que determinados 

produtos culturais, especialmente os arquitetônicos, sejam associados à corrente, 

mesmo nos casos onde não exista qualquer relação aparente. Desta forma, a 

clareza apontada pode e deve ser relativizada, principalmente se considerarmos 

que uma parcela da confusão parte dos próprios estudiosos da arquitetura.

o Art Déco não pode ser 

‘movimento’ artístico, principalmente pelas seguintes 

ausência de uma doutrina teórica unificadora (manifestos, 

a produção segundo conceitos 

e paradigmas bem definidos e consensuais ... abrangência limitada: 

embora difundido mundialmente, não chegou a abarcar a totalidade da 

produção de uma época ou região, convivendo em sincronia, 

do seu desenvolvimento, com outras correntes artísticas.0
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sua

em suas

déficit de consciência

O

com

a

Benévolo e 

obras para a corrente, nem ao menos para uma desqualificação crítica:

inegável contribuição para o

a travessura

Apesar de sua inegável contribuição para o desenvolvimento do desenho 

moderno, somado à sua larga difusão mundial, foi omitido deliberadamente da 

historiografia oficial da arquitetura. DE 

adverte para o fato, demonstrando suas 

arquitetura do porte de Nicolau Pevsner,
Manfredo Tafuri, por não terem dedicado um só parágrafo

7 Arie Van DE LEMME, A guide to art deco style, in: The Enciclopédia of decoratiue styles, p. 250.
8 Jorge Ramos DE DIOS, EI sistema del art-déco: centro y periferia - un caso de apropriación en la 

arquitetura latinoamericana, p. 11.

O Art Deco foi verdadeiramente o primeiro estilo do século 20. 

além do mais, internacional ... chegou no momento em que as novas 

formas de comunicação haviam assegurado sua rápida difusão. 

Finalmente, e o mais importante, foi o último estilo total. Assim como o 

Barroco, o Clássico ou Regência, podia ornamentar uma casa, um iate 

ou uma faca. O espírito do Art Déco foi o espírito do moderno. Ainda 

que tenha adaptado estilos antigos para uso próprio, ele ainda foi o 

estilo do novo. 7

Em última instância, estamos diante de um 

crítica da vanguarda cultural européia, que tenta cobrir com um manto 

de esquecimento um produto de sua própria colheita: 

francesa do Art Déco.8

DIOS, com muita propriedade, nos 

suspeitas para com historiadores da 

Bruno Zevi, Giulio Argan, Leonardo

Na busca de uma imagem que representasse o modo de viver moderno, 

Art-Déco referia-se, metaforicamente e com frequência, à indústria e às novas 

tecnologias (automóveis, aviões, cinema, rádio, concreto armado, etc). Essa 

relação dava-se, todavia, de uma forma abstrata pois, concretamente, a 

vinculação com os modos de produção industrial só ocorreu no nível da 

produção de alguns objetos. Ao contrário do Art-Nouveau, que não soube 

resolver de forma adequada a contradição entre artesanato e produção 

industrial, o Art-Déco promoveu um redimensionamento do trabalho artesanal, 

adequando-o aos novos parâmetros da arquitetura e do design. A aliança entre 

arte e indústria permitiu o desenvolvimento de produtos-voltades-à-produção de
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ao

um

uma

a

código próprio

de continuidade

massa e

Pelo menos na origem, o Art-Déco propunha-se a estabelecer os parâmetros 

de modernidade para a sociedade francesa, contrapondo-se ao racionalismo 

abstrato alemão, em uma nítida demonstração de nacionalismo defensivo pós- 

guerra. Dentro da linha do “bom gosto francês”, foi estabelecendo um receituário 

baseado nas experiências culturais europeias, acrescidas de contribuições dos 

países periféricos a título de exotismo, como nos lembra DE DIOS:

o Art-Déco, ao nível do consumo, representou um triunfo das novas 

tecnologias industriais sobre os modos de produção industrial até então vigentes.

Desta forma, o Art-Déco justifica, a um certo grau, sua caracterização como 

uma “vanguarda tradicionalista”.

Entre o apogeu do Art-Nouveau e a afirmação do Art-Déco, ocorreram 

manifestações saudosistas que culminaram com o retorno do estilo Luis XVI, na 

França, e a criação dos estilos Chippendale, Hepplewhite, Adam e Sheraton, na 

Inglaterra. De certa forma, pode-se afirmar que houve um reuiual dos padrões 

estéticos do final do século XVIII. Esse renascimento de estilos antigos denotava 

uma certa austeridade que se contrapunha ao excesso de decorativismo dos 

últimos suspiros-dxs Art-Nouveau. Todavia, o-período não contribuiu, em nada,------

se utilizou de aspectos do 

a proa de 

um transatlântico, as engrenagens e rodas 

ou do motor de um carro. Ele é ainda mais

O Art Deco foi moderno porque 

desenho da máquina como inspiração, as asas do aeroplano, 

um iate, a vigia da cabine de 

de uma máquina de costura 

moderno porque acelerou a 

plástico, baquelite e cromo.J

adoção de novos. materiais como o

9 Arie Van DE LEMME, op. cit, p. 258.
10 Jorge Ramos DE DIOS, op. cit, p. 13.

... o Art Déco foi elaborando um código próprio a partir de 

experiências próprias em uma linha de continuidade e tradição 

sustentada , assim como assimilando contribuições de uma ‘nova visão’ 

moderna e da redescoberta das estéticas periféricas.10
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As vanguardas das primeiras décadas

a

para a formação 
seguir.

um lado,

Na virada do século, as discussões em torno dos binómios arte/ técnica e 

arte pura/arte aplicada ganharam corpo dentro de várias instituições de ensino e 

pesquisa. Como salienta DE DIOS, os debates estavam polarizados em torno de 

dois grandes blocos. De um lado, os defensores da abstração, racionalização e 

sistematização. De outro, em posição antagónica, os que valorizavam 

particularidade, a imaginação e a invenção espontânea. Em outras palavras, um 

confronto entre internacionalidade versus localidade. O momento foi favorável 

para o surgimento de vários movimentos tidos como de vanguarda, tendentes à 

abstração e à busca dos elementos básicos de composição. Entre os principais, 

figuram:

do repertório estético-formal do Art-Déco, como veremos a

Arts and Crafts Movement. Movimento inglês fundado por William Morris 

(1834-96), promulgava a resistência aos novos métodos de produção, baseados 

no emprego de máquinas, propondo um retorno ao trabalho artesanal como 

única forma de se preservar a individualidade do artista. Tinha por objetivo 

reintroduzir um caráter de humanidade nos locais de trabalho, em resposta ao

Para melhor compreender esse universo de múltiplas combinações em que 

acabou se transformando o Art-Déco, segue uma breve exposição das 

manifestações referidas anteriormente, a título de contextualização.

As múltiplas facetas da estética Déco são decorrentes de um processo que 

tem sua origem na absorção de um conjunto de influências, de naturezas 

variadas, que contribuíram de forma significativa para a caracterização do 

repertório formal da corrente. Com graus diferenciados de participação, essas 

contribuições acabaram por conferir um caráter híbrido ao Déco dificultando, em 

boa parte dos casos, sua imediata identificação. Podem ser reunidas em dois 

grupos: os movimentos de vanguarda das primeiras décadas deste século, e um 

conjunto de eventos surgidos sob o clima do pós-guerra.
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11 Malcolm HASLAM, In the deco style. p. 24.
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Wiener Werkstatte. Fundada em 1903 por Josef Hoffmann, foi o último suspiro 
da artesanato fino europeu, na medida em que transpôs os limites austríacos, 
estabelecendo um estilo marcado por uma discreta erudição, que acabou por 
romper com arquétipo aristocrata-burguês em franca decadência. Entre seus 
componentes figuravam Gustav Klimt, Loloman Moser, Cari Otto Czeschka e 
Charles Rennie Mackintosh, seu principal expoente. É conhecido como 

.progenitor de alguns estilemas característicos do estilo Déco. Particularmente 
característico do Art Déco são os motivos florais, a articulação geométrica e a 
integração da escultura no desenho de interiores” 1 ;

acelerado processo de industrialização que se verificava na época. Inspira-se no 
homem da Renascença, que com suas mãos podia transformar a matéria bruta 
em qualquer coisa, na tentativa de recuperar antiga condição substituída pela 
especialização dos ofícios. Teve como principais seguidores Walter Crane Í1845- 
1915) e Charles Robert Ashbee (1863-1942) que, assim como o mestre, eram 
resistentes à oportunidade de produzirem-para-o mercado de massa;

Deutscher Werkbund. Considerada a instituição cultural mais importante da 
Alemanha pré-guerra, foi fundada em 1907 por um grupo de artesãos, artistas, 
arquitetos, escritores e industriais, com o propósito de promover uma aliança 
entre arte, indústria, artesanato e comércio, com o objetivo de não só valorizar o 
trabalho artesanal como, também, atingir um nível de alta qualidade no trabalho 
industrial, mediante o uso adequado das máquinas. Tal postura não evitou, por 
outro lado, discussões internas envolvendo questões do tipo estandardização 
versus expressão individual do artista, como as que ocorreram na assembléia 
anual de 1914 entre Hermann Muthesius e Van de Velde, onde o primeiro 
defendia um desenho tipificado, de gosto universalmente aceito, pronto para 
exportação, na linha do nacionalismo expansionista, e o outro, o individualismo. 
Teve como principais protagonistas Walter Gropius, Peter Behrens, Josef 
Hoffmann e Henri Van de Velde. Permitiu o surgimento de versões estrangeiras 
na Áustria (1910), Suíça (1913), Suécia (Slõjdsfõremingen, 1913) e Inglaterra 
(Design and Industries Association, D.I.A., 1915);
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valorizando

naturezaas

a

em

o
próprias do

em 1911 com base

com a
V. Huszar, além dos arquitetos J.

Van’t Hoff. Posteriormente, recebeu a adesão dos
Van Eesteren. Com base em postulados elaborados

Cubismo, tais como Picasso, Braque, 
estética dos anos 20,Modigliani e

Cubismo. Formado fundamentalmente por Picasso
adquiriu verdadeira expressão a partir de 1911. O grande número de adesões 
gerou contradições internas, fato que originou sua classificação em fases. A 
própria obra de Picasso é um exemplo. Em linhas gerais, o Cubismo propunha 
que a obra de arte substituísse sua condição de mera reprodutora da realidade, 
para a de artífice, mediante a fragmentação do objeto e estruturação geométrica 

do tema adotado. Artistas vinculados ao
Brancusi, influenciaram profundamente a

particularmente nos segmentos do ballet, teatro, moda e artes decorativas;

Der Biane Reiter. Movimento expressionista alemão criado
no pensamento de Wassily Kandinsky e Franz Marc, valorizava todas as formas 
de manifestação da natureza, tais como os raios do sol, o arco-íris e o raio 
elétrico. Demonstrava um enorme fascínio pela velocidade dos animais. De uma 
forma mais radical que o Cubismo, excluía qualquer relação entre sua forma de 
arte e a vida prática. Contava com uma revista de mesmo nome como porta-voz 

oficial;

e Braque, esse movimento só

De Stijl (Neoplasticismo). Movimento holandês fundado 
iniciativa dos pintores Piet Mondrian e Theo Van Doesburg, com 
experiências conceituais iniciadas—s-m 1910. O grupo - contava, ainda, 
colaboração dos pintores Bart Van der Leck e 

J. P. Oud, Jan Wils e 
arquitetos Gerrit Rietveld e

1917 por
base nas

Futurismo/Vorticismo. Originado no manifesto do poeta italiano Filippo 
Marinetti, datado de 1909, o Futurismo apresentou uma versão inglesa 
denominada Vorticismo. Ambos cultuavam o desenvolvimento 
tecnológico do século XX, fato que acabou por resultar em toda 
artística voltada para a representação das forças físicas ou

o dinamismo das coisas e seu caráter de mutabilidade. Buscava-se —
-um estilo do-movimento, da velocidade, um vórtice da vida moderna.-Essa-ne^ão---------
de movimento estava apoiada em formas geométricas convergentes ou 
divergentes, de forte inspiração cubista. Todavia, apesar dessa influência, 
Futurismo condenava as representações estáticas da 
Cubismo;

mecânico e 
uma produção 

mecânicas,
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... a Bauhaus era uma Idéia. Essa, creio, 

exerceu uma influência tão grande, no mundo inteiro, 

escolas ciosas de progresso. Nem a organização,

Compagnie des Arts Français. Fundada em 1919 por Louis Sue e André Mare, 
tinha por objetivo congregar os artesãos em torno de um projeto de consolidação 
da artesania francesa, da cerâmica ao desenho têxtil, de modo a se criar uma 
estética nacional, em contraposição ao caráter cosmopolita das propostas alemã 
e holandesa. Apoiada nos aspectos mais conservadores do Style Moderne, com 
forte influência sobre os gostos da época, deu origem ao estilo que ficou 
conhecido como Bon goút français, com várias referências à estética retrógrada 

de Louis Philippe;

Bauhaus. Escola de arte, design e arquitetura resultante da fusão da Escola de 
Artes e Ofícios com a Academia de Belas Artes de Weimar, Alemanha, 
Dirigida por Walter Gropius até 1928 e, posteriormente, por Hammes Mayer e 
Mies Van der Rohe até 1933, tinha por princípio a busca de uma síntese das 
artes, visando sua aplicação nos objetos do cotidiano, com destaque para a 
pureza do desenho, a simplicidade das formas e a total funcionalidade. Almejava 
a comunhão entre as diversas formas de trabalho criativo, mediante 
reconhecimento da interdependência existente entre estas, 
com o objetivo de impedir a escravização do homem pela máquina, eliminando 
as desvantagens desta sem o sacrifício de suas vantagens reais. A Bauhaus se 
opunha de forma radical à idéia de arte pela arte e, para tanto, propunha a 
aproximação do artista com o mundo real de trabalho, bem como a humanização 

das atitudes rígidas dos homens de negócios. Erroneamente interpretada 
uma tentativa de criação de um estilo, o principal propósito da Bauhaus era o 

exercer um papel de forte influência sobre o design da época. Segundo Mies,

por Mondrian, e posteriormente divulgados por Van Doesburg, caracterizava-se 
por apresentar uma abordagem mecanicista, racionalista e abstrata, onde 
caráter utilitário da máquina era valorizado enquanto meio de socialização 
arte. Buscava a criação de uma linguagem formai que se aplicasse a todas as 
esferas da vida moderna, tendo por base o emprego de composições 
geométricas, a regularidade plástica e a utilização de cores primárias. Assim 
como o Der Blane Reiter, contava com uma revista para difusão de suas idéias;



26
/

em

Eventos do pós-guerra

Após uma mudança de Weimar para Dessau 
Berlim pelos nacional-socialistas, em 1933.

Ballets Russes. A companhia de balé formada em 1909 pelo empresário e 
diretor Serge Diaghilev (1872-1929), sacudiu a Paris dos anos 10, no rastro do 
sucesso alcançado anteriormente por Boris Godunov na mesma cidade. A 
importância de Diaghilev para a recuperação da dança como arte viva, na época 
em franca decadência, é inestimável. Propunha uma renovação do balé clássico 
que permitisse compatibilizar a pompa burguesa com as principais experiências 
de vanguarda da época.

em 1925, foi fechada

poderão fazer uma coisa semelhante. Só uma ideia pode atingir uma 

tal envergadura.12

12 Walter GROPIUS. op. cit., p. 14.

O segundo grande grupo de influência na formação do repertório formal do 
Art-Déco. compreende um conjunto de eventos e manifestações culturais surgidas 
sob o clima de pós-guerra (1914-18) que, de alguma forma, buscavam uma 
forma de compensação aos horrores vivenciados no conflito. Dentre estes, 
podemos destacar os seguintes:

Diaghilev primou, sempre, pela qualidade. Mesmo nos momentos em que 
não contava mais com apoio oficial, trouxe para junto de sí a nata dos artistas 
da época, convencendo-os a participar de suas produções, como foi o caso de 
Picasso, Matisse, Marx Ernest e Miró. Contava, ainda, com a colaboração 
competente de Leon Bakst (1866-1924), pintor, cenógrafo e figurinista, parceiro 
na fundação da revista Mir Iskusstua (Mundo da Arte), dedicada à difusão da 
nova arte russa. A parceria de Diaghilev e Bakst culminou com a produção de 
espetáculos carregados de forte simbolismo e referências explícitas ao exotismo 
oriental, embalados ao som de Stravinsky, Satie e Korsakof, e protagonizados 

pelo talento do exímio bailarino Nijinsky. E o caso das obras levadas a público 
em 1910, L’Oiseau de Feu, de Stravinsky, e Shéhérazade, de Rimsky-Korsakof;
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em cenografia tipicamente Déco;

Transatlânticos. Uma das grandes realizações que marcaram os anos 
compreendidos pelo Art-Déco, foi a construção dos grandes transatlânticos de 
turismo franceses Atlantique (1931) e Normandie (1932) ou dos ingleses Queen 
Mary e Queen Elizabeth, onde se destacam os desenhos de interiores, 
oportunidade ímpar de exercício da estética Déco, fato que resultou em trabalhos 
de extremo requinte e sofisticação. Em contrapartida, o design naval exerceu 
influência sobre uma parcela da produção arquitetônica da época, como é o caso 
da gigantesca estrutura em forma de casco de navio do Radio City Music Hall , 
construída nos anos de 1931-32 dentro do conjunto arquitetônico Rockefeller 

Center, em New York-,

Estilo musical de i 
frases melódicas, harmonias

Cinema. Elo de ligação entre a realidade cotidiana e o mundo ilusório, o cinema 
influenciou a vida das pessoas de maneira profunda, balizando novos padrões de 
comportamento e referenciais estéticos. Principal veículo de difusão cultural da 
sociedade da época, contribuiu para a produção e consumo de outras mídias, 
tais como jornais e revistas periódicas. Da mesma forma, propiciou o surgimento 

-de salas d-e-exibição com arquitetura e—desenho de interiores inspir-ades
temas das grandes produções. Um exemplo da integração entre o cinema e a 
arquitetura Art-Déco pode ser observado em um dos filmes mais representativos 
do cinema expressionista alemão, “Metrópolis”, de Fritz Lang, datado de 1926, 
ambientado

Jazz norte-americano. Estilo musical de raiz africana, baseado na 
improvisação, onde as frases melódicas, harmonias e palavras são inventadas 
hora, o jazz não só permitiu o reconhecimento de outros estilos musicais, como 
spiritual, work songs e blues, como também abriu caminho para a valorização da 
arte e dos artistas negros. O Jazz, apoiado na fuga e negação da realidade, em 
um clima de pós-guerra, acabou por influenciar o estilo de vida, a moda e 
artes, tanto da América quanto da Europa;

Culturas primitivas da África. A descoberta do túmulo de Tut-Ankh-Amon por 

Howard Cárter, em 1922, provocou um grande—furor. em toda a Europa, só 
comparável aos efeitos da campanha de Napoleão no mesmo Egito. Como 
consequência, todo o luxo e exotismo dessa antiga civilização é redescoberto e 

valorizado, dando margem a interpretações que vão desde os brincos à
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apropriação de elementos simbólicos da 
a releitura de dois

, como observados 
em Saqqara, são

Já no que diz respeito às colunas, tanto as papiriformes, em forma de 
feixe de papiros (Fig.02), quanto as lotiformes, em forma de flor de lótus aberta, 
presentes nas colunatas de vários templos egípcios, particularmente 
exemplares da XVIII dinastia, serviram de fonte de inspiração para uma 
infinidade de aplicações (Fig. 03), com destaque para os trabalhos de 

serralheria artística e decoração de interiores;

Cleópatra, às cadeiras de Pierre Legrain inspiradas nos tronos dos faraós. Da 
mesma forma, estimulou grandes produções de teatro e cinema, 
desdobramentos diretos na cenografia e figurinos.

No âmbito da arquitetura, a 
arquitetura egípcia do período dinástico deu-se mediante 
elementos básicos de composição: a volumetria dos edifícios e a forma das 
colunas. No primeiro caso, o prisma ortogonal, a sobreposição de planos de 
fachada e os baixos relevos com ornamentação geométrica, como observados no 
templo e pirâmide escalonada de Zoser (III dinastia), 
principais referências (Fig. 01).
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Culturas da América Pré-

Colombiana.

de exotismo disseminada no

as

também forama-mericanas

consumidores arte.e

doarte

Brasil,no a

do oeste

dose

velhomaias e no

valorizada

Os filmes norte-americanos do

uma

sobre essas

reflexos nacom

decorativas.artese

Fig. 02

Na onda

alto

primeiro 

culturas

México, 

culturalmente, tendo recebido 

reconhecimento internacional.

astecas, 

foi

pós-guerra, 

tradicionais

indígena

Amazonas,

indígena

Unidos

gênero western estimularam a 

edição de uma série de 

publicações 

culturas, 

moda

tradição

dos Estados

as lendas

objeto da atenção de artistas 

de arte. A

Um outro aspecto que despertou muito interesse na época, foram 

brasileiras e o folclore sul-americano, influenciando criações de artistas como 

Ferdinand Preiss e Chiparus, que produziram verdadeiras obras de arte em 

estatuetas seriadas, com emprego de materiais nobres como marfim, bronze e 

mármore onde, entre outros temas, figuravam a lenda das amazonas, indígenas e 

figuras mitológicas. Aracy AMARAL, analisando as influências recebidas pelos 

artistas brasileiros tidos como modernistas, em suas constantes visitas a Paris, faz 

a seguinte referência: “Vemos que Tarsila já apreende esse ‘clima’ em Paris,
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ò família dizendo que nosso país está moda.. .emem
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1923, quando escreue 

Paris’’.13

A influência dessas culturas se fez sentir, particularmente, na arquitetura. 
Frank Lloyd Wright, em seu início de carreira, demonstrou profundo interesse 
pela arte e arquitetura pré-colombiana, como exemplificado pelo seu projeto de 
1917, a residência Barnsdall (Hollyhock), em Los Angeles, uma das primeiras 
experiências de aplicação de volumetria e ornamentação próprias da cultura 
“maia” em obra de arquitetura moderna. (Fig. 04) Wright é considerado por 
alguns autores como um dos precursores do Art-Déco na arquitetura.

13 Aracy A. AMARAL, Arte e meio artístico: entre a feijoada e o x-burguer, p. 59.
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e à pirâmide de 

e toda uma série

A diversidade e 

maia e asteca foram amplamente 

sua versão tropical. E em 

degraus egípcia, tinham-se as 

de motivos e

qualidade plástica do decorativismo presente nas culturas 

pioradas pelos promotores do Art-Déco 

ao zigurate babilónico 

em degraus do México,

Da mesma forma, 

indígena brasileira inspirou 

artistas como Theodoro Braga

Correia Dias, dentro da 

linha nacionalista dos 

primeiros tempos modernistas. 

Dias, assim que aportou em 

terras brasileiras, logo passou 

a se interessar 

maravilhas da fauna 

local.

pelas

e flora



32

para a

marajoara.

Fig. 06

Empreendeu uma pesquisa incansável sobre padrões decorativos com 

raízes tipicamente brasileiras, como foi o caso das cerâmicas preparadas sob 

encomenda para a Companhia Cerâmica Brasileira, com forte inspiração

Como se pode verificar, de uma maneira geral, os códigos formais do Art- 

Déco foram estabelecidos com base na combinação de componentes de 

linguagem que faziam parte das vanguardas do início do século, dos grandes 

empreendimentos da era da máquina e de releituras de formas tradicionais do 

passado, fato que permitiu o surgimento de produtos culturais novos, cuja 

contribuição no processo de evolução do desenho moderno ainda está por 

merecer o devido reconhecimento.
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O ART- DÉCO NOS ESTADOS UNIDOS E AMÉRICA LATINA

uma

o Art Déco uai

com Paris

com grande força 

do espetáculo em 

e descanso, muito

na produção e 

indústria cinematográfica, o desenho industrial e os 
nouaiorquinos se identificarão eternamente com o estilo.14

Cinema, turismo e grandes corporações. Los Angeles, Miami, Chicago e 

New York. Palavras que se transformam em sinónimos de négocios quando o 

assunto é Art-Déco. Ou seja, dentro dessa realidade, a corrente está infimamente 

associada a uma série de empreendimentos surgidos em função das novas

Quase simultaneamente com seu auge na Europa 

ganhando terreno nos Estados Unidos e se implanta 

em Hollywood (local da indústria cinematográfica e 

geral), em Miami (um sítio romântico de diuersão 

em moda nos anos 30 e 40), e em Noua York (que começa a competir 

reprodução dos nouos códigos estéticos). A 

o desenho industrial e os arranha-céus

Não se pode negar que o contexto cultural de origem daquilo que passou a 

ser identificado como Art-Déco tenha sido a França pós Primeira Grande Guerra, 

mesmo que seja muito difícil reconhecer com exatidão quais foram as primeiras 

manifestações da corrente. Todavia, se o impulso original é europeu, sua 

consolidação como uma nova modalidade estética é inegavelmente americana, 

como sugere DE DIOS:

se o

14 Jorge Ramos DE DIOS, op. cit., p.19.

O Art-Déco entrou em terras americanas via Estados Unidos, para depois 

atingir a região do Caribe e os países latino-americanos, vindo a se caracterizar 

como um fenômeno de transculturação de grandes proporções. Por se tratar de 

um sistema sígnico aberto, permitiu a contribuição de elementos das culturas 

regionais por onde passou, facilitando sua rápida expansão. Desta forma, foi 

possível o surgimento de novos produtos culturais com uma dose acentuada de 

representatividade. No caso dos Estados Unidos, em particular, sua presença foi 

tão expressiva a ponto de alguns estudiosos sugerirem tratar-se de um fenômeno 

tipicamente americano.
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eas

seu
e

a

Art-Déco, versão
americana

foi

York

seusnos

o

necessidades da sociedade moderna americana, emprestando-lhe uma imagem 
apropriada aos novos tempos.

principais
Edifícios

protagonistas, 
como o Chrysler 

(1928-30), de

é, 
principal 
Art-Déco

cuja 
streamline, (linha 

aerodinâmica), foi muito 
difundida.

Building 
William Van Alen (Fig. 07, 
ao lado);
RCA Victor Building (1930-

primeiro e 
levantados

ao contrário do que ocorria 
campo onde alcança 

incorporação de temas decorativos 
asteca e centro-americanas e, 
por último, a releitura da 
corrente mais racionalista do

15 Juan Pedro MARGENAT. Arquitectura art deco en Montevideo (1925-1950) - cuando no todas las 
catedrales eran blancas, p. 31-2.

Com relação aos 
terceiro aspectos 
pelo autor, New 
indiscutivelmente, o 
exemplo de como o 
serviu de meio expressão para 
as novas formas de afirmação 
do poderio económico das 
grandes corporações, tendo 

arranha-céus

Juan Pedro MARGENAT15, analisand,o os—principais traços distintivos entre 

versões européia e americana do Art-Déco, salienta cinco aspectos 
merecedores de destaque: a mudança da clientela, das antigas famílias abastadas 
para os grandes empresários ou corporações; a ausência de uma tradição de 
artesania fina, ao contrário do que ocorria na Europa; a expansão apoiada na 
arquitetura," ... campo onde alcança seu verdadeiro desenvohiirrverito ’2^- a----

volumetria inspirados nas culturas maia,
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Tropical Deco

e

i

I

uma nova

resultou em

31), de Cross & Cross; Empire State Building (1930-31), de Shreve, Lamb & 

Harmon e Rockefeller Center (1931), de Raymond Hood transformam-se, ao lado 

de muitos outros exemplares da arquitetura verticalizada, nos novos paradigmas 

da sociedade moderna americana transcendendo, em muito, as questões 

meramente arquitetônicas.

Ao contrário do que ocorre em New York ou Chicago, os edifícios de Miami 

caracterizam-se pela simplicidade dos acabamentos, pela pouca altura e pela 

adoção, na maior parte dos casos, das formas aerodinâmicas próprias do 

streamline. Nos anos 80, o distrito passou por um processo de revitalização que 

acabou por transformá-lo em reduto de artistas e modelos fotográficos. As 

antigas estruturas compostas de acabamentos simples e baratos, receberam novo 

tratamento cromático que, apesar de esbarrarem no kitsh, reforçam a atmosfera 

de fantasia, alegria e modernidade características dessa versão da corrente. A 

partir daí, “... a aventura norteamericana do Art Déco reformula sua identidade,

Concebido por volta do início dos anos 30 como alternativa turística para 

sólida classe média americana, surgida após a depressão de 29, 

um assentamento marcado por uma grande quantidade de hotéis, 

restaurantes, instalações de apoio turístico e casas de veraneio, que se 

desenvolveram ao longo do boulevard Ocean Drive, margeando a costa da 

península (Fig. 08). O conjunto consolidou-se na década de 50, concentrando 

mais de 800 edificações que guardam entre sí uma relação de homogeneidade, 

condição esta que permitiu sua designação como distrito histórico, em 1979, pelo 

Registro Nacional de Lugares Históricos, por iniciativa do auto-denominado 

grupo de apreciadores da arquitetura, Miami Design Preseruation League.

16 Tropical deco - architecture and design of old Miami beach. New York: Rizzoli, 1981.

O termo foi cunhado por Laura Cerwinske16 quando do desenvolvimento de 

seus estudos sobre o distrito de Old Miami Beach que, ao lado da Colónia 

Hipódromo (1927), no México, compõe o quadro dos dois maiores conjuntos 

arquitetônicos predominantemente Déco conhecidos no mundo.
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Fig. 08

17 Jorge Damos DE D1OS, op. cit., p. 21.
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democratiza o estilo, passa do luxo para poucos ao pseudo-luxo para muitos e se 
estabelece como uma ponte difusora para a América Latina.17



37

Déco latino-americano

setores da sociedade, principalmente

com

elementos uma

19

I

o mais

Roma

18 Juan Pedro MARGENAT, op. cit., p. 46.
19 Cf. Jorge Ramos DE DIOS, op. cit., p. 25-33.

A difusão do Art-Déco na América Latina deu-se de uma forma diferente 
daquela ocorrida na França ou nos Estados Unidos, caracterizando-se como 
fenômeno transcultural. Todavia, devido às características da corrente, foi 
possível a incorporação de valores culturais destes países, reforçando o caráter 
regionalista de grande parte dessa produção.

e a

México. País apontado como o local onde, provavelmente, a arquitetura 
déco desenvolveu de forma mais adequada a síntese entre a modernidade 
européia e as estéticas de origem nacionalista. A corrente esteve presente em 
obras do Estado, da classe média e de setores populares. Nesta última categoria, 
cabe ressaltar os conjuntos habitacionais nos bairros de Hipódromo, 
homogéneo e já citado anteriormente, Condesa, Escandón, Tacubaya e

mantendo a

Com base nas pesquisas desenvolvidas por DE DIOS, segue uma breve 
exposição das principais características da corrente no México, Cuba, Uruguai e 
Argentina, bem como uma relação dos profissionais mais comprometidos com a 
corrente nestes países.

Da mesma forma que ocorreu em São Paulo, o Art-Déco, de uma maneira 
introdução da linguagem moderna nas 
adotar uma postura menos radical que a 

dos movimentos de vanguarda europeus, facilitando sua aceitação por amplos 
a classe média.

a utilização de 

maneira

Com efeito, o Art Deco permite realizar uma transição gradual - 

sem quebras bruscas - dos princípios de composição ‘Belas Artes’ às 

propostas mais racionalistas da arquitetura renovadora eliminando seus 

vínculos com as ordens clássicas e a linguagem historicista, porém 

organização simétrica dos volumes e 

decorativos aplicados, garantindo dessa 
18 aceitação de base social muito mais ampla.

geral, foi quem abriu caminho para a 
principais cidades latino-americanas, ao
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Argentina. Com base

Argentina, deu-se de 

latinoamericanos. Tanto 

próprias das oligarquias

Miguel Rosich estão entre os

nas informações de que se 

forma menos intensa do

obras públicas, afetas ao

e os

as 

a partir de 

algumas obras de importância construídas nos principais centros urbanos, que 

irão servir-de referência para aquelas realizadas pelas camadas populares, tais 

como habitações unifamiliares, casas de aluguel para a classe média, pequenos 

edifícios comerciais e de serviços, clubes populares, garagens, agências de 

automóveis, cinemas e mercados. Entre os principais profissionais figuram

Uruguai. Somado à qualidade das obras realizadas, inquestionavelmente 

das melhores produzidas no continente, o fato mais marcante relacionado com a 

corrente no país refere-se à reflexão crítica que essa arquitetura de múltiplas 

facetas suscitou entre seus promotores, debate este ausente nos demais países 

latino-americanos. Pode-se destacar entre os principais profissionais, nomes 

como Eloy Tejera, Francisco Vázquez Echeveste, Julio Vilamajó e as parceirias de 

Vázquez Varela & Roco e Isola & Armas.

Cuba. O déco cubano caracteriza-se não tanto pela obra de autor mas, sim, 

pela grande quantidade de trabalhos com qualidade, realizados por construtores 

anónimos. Exemplares déco podem ser encontrados nas diversas tipologias, tais 

como edifícios hoteleiros, cinemas, residências de alto padrão e, principalmente, 

em habitações de setores urbanos populares. Profissionais como os arquitetos 

Esteban Rodriguez Castells, Rafael Fernandez Ruenes, Emilio de Soto, Evelio 

Govantes, Ricardi Mira, Fernando Martinez Campos, Pascual de Rojas, 

engenheiros José Menéndez e Miguel Rosich estão entre os mais identificados 

com a corrente.

Sur, construídos posteriormente à Revolução, em regime de auto-construção ou 

por intermédio de firmas imobiliárias e construtoras. Entre as principais, 

Construcciones Modernas S.A., Compania de Industria, Comercio y Bienes 

Raíces. S.A. e J. A. Espinar Construcciones. As obras de autor ficaram por conta 

de profissionais como os arquitetos Carlos Obregón Santacilia, Juan Segura, 

Emilio Méndez Llinas, Leonardo Noriega, Carlos B. Palencia, S. García-Diego, 

Ricardo Dantán, e os engenheiros Francisco Serrano, José Maria e -Ernesto 

Buenrostro.

dispõe o Art-Déco, na 

que nos outros países 

as obras públicas, atetas ao Estado, quanto aquelas 

e setores da burguesia, continuaram a privilegiar 

soluções de matriz historicista. O desenvolvimento da corrente dá-se
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novos

análise e a

20 Jorge Ramos DE DIOS, op. cit., p. 31.
21 Idem, p. 33.

e a

Alejandro Virasoro, mestre pioneiro, Algel T. Lo Celso e o grupo formado por 

Calvo, Jacobs & Giménes, “cuja produção oscilava entre os reuivalismos 
arquitetura moderna, incluindo o Art Déco”.20

É digna de nota a iniciativa da Secretaria Municipal de Urbanismo da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro que, ao promover o Io. Seminário 

Internacional “Art Déco na América Latina”, permitiu a necessária integração 

entre pesquisadores e simpatizantes do tema, o que acabou por resultar em um 

primeiro balanço do avanço dos estudos e acervo existente no continente. O 

evento ocorreu entre os dias 14 a 16 de abril do presente ano, com a 

participação de cerca de 400 interessados. Entre os conferencistas, Enrique X. De 

Anda Alanis (México), Roberto Segre (Cuba), Humberto Eliash Diaz (Chile), 

Salvador Schelotto (Uruguai), Jorge Ramos De Dios (Argentina) e Luiz Paulo

Respeitadas as peculiaridades e as formas com que se deu em cada país, 

deve-se reconhecer que o Art-Déco na América Latina caracteriza-se como um 

fenômeno de transculturação, fato que não impediu, por outro lado, sua 

apropriação por parte das culturas locais gerando, em alguns casos, produtos 

com uma dose acentuada de originalidade. Da mesma forma, não se pode-negar—— 

que sua presença e forte participação no processo de renovação da paisagem 

construída das cidades latino-americanas, contribuiu de forma significativa para a 

absorção, por parte destas, dos novos parâmetros estéticos da sociedade 

moderna. Em tempos de revisão de como se constituiu a nossa modernidade, tal 

reflexão se torna por demais oportuna e necessária, como nos lembra DE DIOS:

Acreditamos que em um processo de autoconsciência que nos 

integre coletivamente, é imprescindível a análise e a revalorização de 

tudo o que hoje constitui a cultura material urbano-rural. E esta cultura 

material (por ser dependente) se foi formando com elementos autócnes 

e transculturados, que nos obriga a integrar o estrangeiro e o nacional, 

o presente e o passado; em função de uma ‘modernidade situada’, 

pensada e projetada a partir de nossa realidade completa, híbrida e 

heterogénea.21
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***

Fernandes Conde (Brasil). Nas duas mesas redondas, que tinham como tema 
Arte e Cultura e Urbanismo, destacaram-se as apresentações de Aracy Amaral 
(Brasil) e Nuno Portas (Portugal). As sessões de comunicações contaram com a 
apresentação de trabalhos de Cândido Malta Campos Neto, Maria Lúcia Bressan 
Pinheiro, Hugo Segawa e Vitor Campos, representando o pensamento paulistano.



A SÃO PAULO MOOLPNA

linha deae

necessidadesda e

sua

Gregori Warchavchik, 1929.

justamente 

humanidade

que apesar 

desenvolvimento

as suasque tenha as suas raízes nas arquiteturas mais antigas que a terra 

produziu é aquela que não copia, mas cria valores novos.

Arquitetura Nova é aquela que sabe aproveitar os ensinamentos 

dos grandes mestres e as experiências adquiridas durante os séculos e 

disto e justamente por isto, segue 

corresponde às 

técnicas e estéticas do homem do século XX, bem diferente na 

mentalidade do homem de outros tempos. A Arquitetura Nova, bem
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os

na

as

indústria também sentiu

A VERTICALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS 
E OS EDIFÍCIOS EM CONCRETO ARMADO

Estados

reduzir

1930, 

anterior.

Assim como ocorreu com a agricultura cafeeira, a

os reflexos dessa crise mundial. Só em São Paulo e Rio de Janeiro, 579 fábricas 

fecharam as portas devido à escassez de dinheiro no mercado consumidor. Os 

salários dos trabalhadores da cidade e do campo foram reduzidos 50%, em 

média. As fábricas promoveram demissões em massa, sendo que grande parte 

destas passaram a funcionar, somente, de dois a três dias por semana.

A quebra da Bolsa de New York, iniciada em 21.10.29, deu início à Grande 

Depressão do mundo capitalista, produzindo desdobramentos que se fizeram 

sentir de forma acentuada na vida económica e social da cidade de São Paulo.

No período compreendido entre 24 e 28, a exportação cafeeira recuperou 

sua condição anterior de principal fonte de riquezas, interrompida que foi pelos 

efeitos da guerra. Com o choque de 29, a situação se modifica radicalmente e, já 

as exportações brasileiras de café caem 40% em relação ao ano

Uma vez que a economia paulistana estava apoiada na comercialização do 

índices acentuados de produção e exportação permitiam a valorização 

elevação dos níveis de consumo. O 

produtos estrangeiros de toda 

“crash” da Bolsa, 

maior consumidor, se vê obrigado a 

importações de café do Brasil. Tal fator foi suficiente para 

provocar uma imediata desvalorização da nossa moeda devido, 

fundamentalmente, à baixa de preços provocada pelos excedentes de produção 

do produto. Só para se ter uma idéia, o preço da saca de café caiu de 200.000 

réis, em agosto de 29, para 21.000 réis, em janeiro de 31. A produção brasileira 

em 1931, em sacas, foi de 28.333.000. Destas, apenas 15.589.000 foram 

exportadas, criando um excedente de 12.744.000. Somadas aos estoques 

existentes, o volume chegou a 27 milhões de sacas.

café, os

da moeda nacional e, como conseqúência, a 

dinheiro advindo do café promovia o acesso a 

natureza - da telha de barro à obra de arte. Com o 

Unidos, na condição de maior consumidor, 

drasticamente

Com a perda do poder de compra da moeda nacional, a importação de 

produtos estrangeiros ficou seriamente comprometida. Diante dessa nova
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1 Silvia ARANGO. Primeira y segunda modernidad en la ciudad latinoamericana, s.p.

I

A indústria foi, definitivamente, o 

transformações por que passou a cidade de São Paulo a 

particularmente aquelas que dizem respeito às mudanças 

Todavia, para que se possa entender, com um 

geradora da imagem de metrópole moderna, 

que se identifique os 

principal destes foi, 

espaços urbanos.

ou a

nesse processo.

verticalização crescente de seus

Segundo a conceituação de Silvia ARANGO1, as constantes transformações 

a que estão sujeitas as cidades não são resultantes de ações contínuas e 

sincronizadas mas, antes, decorrências de um processo de mudanças que se 

alternam em velocidade e intensidade, dependendo da época. Em determinados

seus

cidades norte-americanas, com seus grandes edifícios,

realidade, a diversificação dos investimentos nos setores produtivos da economia 

paulistana tornou-se uma necessidade. Paralelamente à produção agrícola, e de 

forma gradativa, passou-se a estimular a produção local de bens de consumo, 

mediante o investimento de parcela dos recursos advindos do café na expansão 

das atividades industriais. A partir de 1930, são lançadas as bases de uma política 

de proteção industrial em âmbito governamental.

Seguindo uma tendência iniciada em fins do século XIX, São Paulo 

continuava sendo palco de um processo de transformação sistemática de sua 

fisionomia urbana assistindo, pouco a pouco, a substituição de seus velhos 

sobrados residenciais por estabelecimentos comerciais, ou a demolição destes 

para dar lugar a novas construções.

principal agente de incremento das 

partir dos anos 30, 

em sua fisionomia, 

mínimo de clareza, a dinâmica 

no contexto paulistano, é preciso 

elementos que mais contribuíram nesse processo. O 

com toda a certeza,

Ansiosa em buscar sua inserção no “espírito de um novo tempo” a qualquer 

custo, mesmo que para isso não houvesse muita reflexão crítica, a cidade elegeu 

o edifício em altura, o “arranha-céu”, como símbolo de modernidade e 

progresso. Esses novos marcos referenciais da paisagem urbana passaram, desta 

forma, a conotar os ideais de modernidade de uma sociedade que ensaiava os 

primeiros passos de um processo de revisão de seus padrões de urbanização, 

onde as cidades norte-americanas, com seus grandes edifícios, constituíam-se 

nas principais fontes de referência.
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1

Com

a peso de ouro.

uma série de medidas de caráter técnico e 

ser tomadas como forma de adequar 

configuração urbana que

períodos, a qualidade e quantidade construtiva, para usar as suas palavras, chega 

a ser de tal magnitude, a ponto de imprimir uma marca definitiva no aspecto 

formal da cidade.

a cidade aos

Z No âmbito do poder público, 

■ administrativo passaram a 
\ novos tempos e à

as questões relativas à consolidação da maior parte das grandes 

cidades latino-americanas, a autora traz ao debate o conceito de “primeira 

modernidade”, localizado cronologicamente no período compreendido entre as 

décadas de 30 e 50 deste século. Avança na investigação ao tentar interpretar os 

sentimentos vigentes na época relativos aos conceitos de meio ambiente urbano, 

salientando o sentimento coletivo, iniciado em finais do século passado, de 

desagrado para com a monotonia e tristeza da cidade herdada. Tal fato é o mote 

para a aceitação de tudo aquilo que conotasse cosmopolitismo. As evoluções 

tecnológicas surgidas nas quatro primeiras décadas deste século causaram um 

impacto enorme na experiência urbana cotidiana das pessoas, gerando novas 

aspirações e necessidades, com implicação direta na fisionomia das cidades.

A verticalização da cidade de São Paulo deu-se a partir da região central.

a introdução de novos recursos operacionais proporcionados pela moderna
I

tecnologia, principalmente a das comunicações (correios, telégrafo e telefonia), 

ocorreu uma concentração de recursos humanos e serviços nessa área da cidade. 

Aliados à especulação imobiliária, tais mecanismos de incentivo foram os 

í principais responsáveis pela disputa dos terrenos

~ Silvia ARANGO, op. cit., s. p.

Estes momentos de consolidação física são cruciais porque neles se 

fixam uma ‘maneira de ser’, ‘personalidade tangível’ ou ‘identidade’, 

que a acompanhará por toda a sua vida. Por isto, entender o período 

de consolidação de uma cidade é indispensável para entende-la como 

fato físico. A consolidação urbana, obviamente, não implica na 

congelação no tempo; as cidades seguirão ampliando-se 
transformando-se.2
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O emprego de estruturas em concreto armado, na cidade, não se deu de 
forma imediata, como pode parecer em um primeiro momento. Apesar do papel 
fundamental desempenhado pela Escola Politécnica de São Paulo, no trabalho

A rápida e crescente disseminação da tecnologia do concreto armado em 
terras paulistanas deveu-se, basicamente, a dois fatores fundamentais: a 
substituição do sistema estrutural corrente para as construções em altura, que 

i começaram a surgir nas duas primeiras décadas deste século, e a valorização da 
terra nos setores urbanos melhor servidos por equipamentos e serviços públicos, 
fator determinante para a verticalização dessas zonas.

higienização da cidade era um dos principais problemas a serem enfrentados. 
Mediante a Lei n. 2.332, de 09.11.20, é alterado o gabarito das construções em 
função da largura das vias. Dessa forma, para vias com mais de 12 metros de 
largura, eram permitidas construções com altura até três vezes a largura da 
mesma; vias entre nove e 12 metros de largura, altura de construções de até 2,5 
vezes e, para os casos de ruas com nove metros de largura, eram permitidas 
construções com, no máximo, cinco metros de altura. Em 1923 a Prefeitura, 
como forma de garantir o traçado de avenidas e ruas principais, passa a legislar 
sobre arruamentos. Entre 1929 e 1933, o novo código de obras, denominado 
"Arthur Saboya", sistematiza normas que já vinham sendo empregadas, referentes 
a técnicas construtivas, elevadores, instalações sanitárias e elétricas, iluminação, 
ventilação, entre outras.

Os primeiros prédios altos de São Paulo foram construídos no começo do 
século mediante o emprego de estruturas metálicas, nos moldes dos viadutos e 
demais obras públicas de porte. Num primeiro momento, foram os perfis 
metálicos que viabilizaram essas construções. Apesar das vantagens em relação 
à resistência mecânica, leveza e economia de espaço, dada as 
dimensões necessárias para vencer os esforços, essas estruturas apresentavam o 
inconveniente de não serem produzidas aqui. Exigiam uma indústria de alta 
precisão de que ainda não dispúnhamos. Soma-se a isso o fato de que, além de 
serem importadas e estarem sujeitas aos entraves burocráticos dos serviços 
alfandegários, requeriam mão de obra especializada e acompanhamento técnico 
de profissionais estrangeiros na fase de montagem, dado que não possuíamos 

tipo de profissional em nossos quadros técnicos. Tais fatores colaboravam 
para o encarecimento das obras e dificultavam sua difusão em larga escala.
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relacionada com o aumento

se ter um parâmetro, em

o número de

quadro:

e 1944 (230.000).

construções 

andamento.

atendimento das necessidades de ordem 

novas tecnologias construtivas em 

uma indústria voltada à produção 

disseminação do sistema. Assim como ocorrera com 

se fabricava aqui o 

' concreto armado, 

em relação ao anterior, na 

ser preparado na obra, como

de capacitação de profissionais para o 

técnica, geradas a partir da introdução de 

nosso meio, não se contava com o suporte de 

dos insumos básicos para a

estruturas metálicas, que eram importadas, também não : 

ferro redondo, nem tampouco o cimento, necessários ao 

Todavia, o custo desse sistema era mais barato 

medida em que não só permitia a possibilidade de 

também não requeria mão de obra qualificada.

depois esse número passa

a 3.922, numa proporção 

de uma nova construção

a cada hora. Em meados da década, esse número chega à cifra de 7.550.

Como pode ser observado, em pouco mais de duas décadas 

imóveis na cidade praticamente quadruplicou. Se levarmos em consideração que 

uma parcela significativa dessas novas construções constituíam-se de obras

A nova imagem da cidade de São Paulo 

décadas de 20 e 40, estava infimamente 

significativo do volume de novas construções. Só para 

contava

Em termos quantitativos, 

total de edificações na cidade apresentava o 

seguinte quadro: 1920 (60.000), 1928

(100.000)

1933 1934 1935
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Os dois exemplares citados anteriormente são de pequenas proporções e 

pertencem a uma primeira categoria. Já na condição de primeiro “arranha-céu” 

da cidade, reinvindicado por seu autor, Cristiano das Neves, surge o elegante 

Edifício Sampaio Moreira,

Os primeiros exemplares edificados na cidade contavam com poucos 

pavimentos. O primeiro com mais de dois pavimentos foi o Prédio Guinle e Co., 

datado de 1915, projetado por Pujol Jr. e Barbosa de Oliveira. Todavia, o mérito 

de primeiro edifício em concreto armado da cidade deve ser creditado ao Prédio 

Riachuelo, com sete pavimentos, situado na confluência da Ladeira Dr. Falcão 

Rua Libero Badaró. O projeto, concluído em 1917, é de autoria de

São Paulo verticaliza-se a partir do Centro

atingir os bairros de Santa Efigênia, Santa Cecília, Vila Buarque, Consolação, 

e Paraíso. Numa escala menor, Vila Mariana, Cambucí e Brás. Os 

principais protagonistas desse processo de renovação visual da cidade foram, 

indiscutivelmente, os edifícios em concreto armado surgidos, em grande parte, 

como decorrência do incremento das atividades industriais, particularmente 

aquelas relacionadas com a construção civil.
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de sua construção, o 

tornara-se o maior edifício em 

concreto armado do mundo. Seus rivais mais próximos eram o Edifício A Noite 

(1928), no Rio de Janeiro, com 24 andares e 102,81 metros e o Salvo (1927) , em 

Montevidéu, com 24 andares, também, e 102,50 metros de altura. Seguem-se 

estes, o Dayton, em Ohio, com 71,70 metros e o Sterling, em Toronto, com 

77,50 metros. A construção de um edifício com aquelas dimensões em nossa 

capital, denotava a existência de riqueza e tecnologia suficientes, em nossas 

terras, para a consecução de um empreendimento daquele porte. Desta forma, o

Como era do gosto do autor, o edifício foi concebido plasticamente a partir de 

uma releitura do estilo Luiz XVI. Concluído em 1924, possui 14 pavimentos 

coroados por um belo ático pergolado. Seu pioneirismo não impediu, por outro 

lado, que a posição de principal referência da arquitetura verticalizada da cidade 

fosse ocupada por outro edifício.

Concluído parcialmente em 

1929, o Edifício Martinelli veio a 

se transformar no cartão postal e 

símbolo da nova metrópole 

paulistana (Fig.10, ao lado). 

Empreendimento ousado para 

época, chegou aos 26 andares 

após sucessivas alterações de 

projeto. Somando-se a 

Comendador, residência de 

idealizador

edifício, essa construção atingiu a 

altura de 105,65 metros. Tal 

permitiu que 

sua hegemonia 

o maior edifício da cidade até 

inauguração do Edifício Banespa, 

em 1946. Por ocasião do término 

Martinelli
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projeção da cidade de Sào

mesmo

i
■ 

■

3 Nestor Goulart REIS FILHO. Quadro da Arquitetura no Brasil, p. 79.

4 Ibid., p. 79.

Martinelli contribuiu de forma significativa para a 

Paulo no cenário das principais cidades ocidentais.

como as

Acredita-se que a aceitação dessa nova modalidade de morar por parte de 

uma sociedade fortemente conservadora, não tenha se dado de uma forma 

tranquila. Reações contrárias eram naturais e previsíveis. A coexistência de 

várias unidades de habitação em um mesmo suporte físico induzia um processo 

de reavaliação de valores individuais que nem todos estavam dispostos a 

enfrentar, pelo menos em um primeire^momento. A entrada privativa da casa

Internamente, procurava-se, por todos os meios, repetir as 

soluções de planta das residências isoladas com seus corredores, salas 

e saletas e mesmo amplos alpendres; de modo a oferecer aos 

habitantes uma reprodução de seus ambientes de origem.4

Um. aspecto que não pode deixar__.de ser mencionado, relativo à 

verticalização da cidade, é o fato dessa mudança abrupta da escala vertical não 

ter sido acompanhada por novas formas de ordenação espacial, rompendo assim 

com a estrutura fundiária até então existente. Ou seja, os lotes que anteriormente 

abrigavam habitações de pequeno porte, passaram a ser ocupados por edifícios

— - implantados junto às divisas dos lotes, repentindo um esquema de implantação------

que remonta ao período colonial. Por exigência dos códigos de obras, esse tipo 

de implantação em construções verticalizadas propiciou o surgimento de 

“poços" de iluminação e ventilação, na tentativa de se tentar suprir a antiga 

função ocupada pelas áreas livres ou quintais. O fato é que, como se refere Reis 

Filho, “os exemplos mais antigos resolviam-se, dentro do possível, 

residências da época e não como um problema novo”.

No que diz respeito aos edifícios para fins residenciais, as experiências das 

primeiras décadas não refletiam, em termos espaciais, uma preocupação com 

soluções novas para o ato de morar. Invariavelmente, reproduziam-se os velhos 

esquemas de circulação e fragmentação dos espaços observáveis nas habitações 

unifamiliares.

deixar__.de
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altura nas zonas em

espaço para a expressão 

as demais áreas entram no

Nas residências isoladas existia uma preocupação plástica em se valorizar as 

elevações frontais, em detrimento dos fundos. Para tanto, tomava-se emprestado 

soluções de composição formal presentes nas obras de maior envergadura, com 

linguagem ao gosto da época. Nos edifícios, tanto de habitação como 

escritórios, o fachadismo é mantido, só que agora de uma forma renovada.

A adoção do edifício em altura nas zonas em processo de adensamento se 

deu de forma gradativa. A medida em que essa nova alternativa foi sendo 

assimilada por parte da população, a-quantidade de oferta foi intensificada, até 

sua disseminação em larga escala a partir dos anos 30. Ainda que se tratasse de 

uma novidade, buscou-se, de todas as formas, encontrar mecanismos de 

compensação que guardassem uma relação direta com os velhos hábitos de 

construir e morar, como forma de amenizar o impacto dessas novas construções.

isolada cede lugar ao “hall” de acesso que, ao lado do elevador, passam a se 

constituir nos principais agentes de sociabilização das relações geradas dentro 

dessa nova tipologia arquitetônica. Desta forma, 

individual fica restrito à unidade de habitação, e 

domínio coletivo.

É muito provável que um dos recursos utilizados pela indústria da 

construção civil para tornar viáveis comercialmente esses novos produtos frente 

ao mercado consumidor, tenha sido a adoção de uma roupagem "moderna" que 

refletisse o espírito de um novo tempo para a cidade, ainda que isto só se desse 

de uma forma superficial, quase cosmética. Desta forma, o edifício, além de 

produto a ser comercializado, passa a ser utilizado como suporte velado de uma 

mensagem de forte apelo publicitário, onde a modernidade é a principal 

referência. Posto isto, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a 

introdução do Art-Déco na arquitetura paulistana, na medida em que a corrente 

se encaixava de maneira apropriada dentro desse tipo de mentalidade. A 

manipulação dessa linguagem por parte de vários segmentos da construção 

civil, aliada ao grande número de exemplares das diversas tipologias existentes 

na cidade, permitem que se possa afirmar que o Art-Déco é a corrente estética 

que melhor reflete a fisionomia dos anos 30 na arquitetura paulistana^— - ----
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AS NOVAS EXPERIMENTAÇÕES DE LINGUAGEM

na

novos

de

A cidade de São Paulo é

-

paulistano passa 

surgindo.

últimas manifestações do Ecletismo 

Modernista

Do ponto de vista da historiografia da arquitetura, toda essa produção, 

apesar da inexistência de uma unidade linguística, acabou sendo reunida em 

torno do rótulo genérico Futurismo, sem qualquer relação com o movimento 

italiano que lhe empresta o nome. Essa espécie de reducionismo historiográfico 

camuflou, por muito tempo, os traços distintivos de cada vertente desse conjunto

ou menor 

fisionomia. Apesar desta 

desenvolvimento de

contraposição aos até então vigentes, o fato 

em busca do “novo” facilitou a continuidade de

cuja escrita é raspada de tempos em 

de qualidade literária inferior, 

vezes sobre si mesma,

5 Benedito Lima de TOLEDO, São Paulo: três cidades em um século, p. 67.

O período compreendido entre as utnmas mamiesiaçoes ao tcletismo e a 

efetiva incorporação do repertório Modernista na arquitetura paulistana, 

corresponde a um momento em que a cidade clamava por uma imagem que lhe 

conferisse um aspecto “moderno”. Tal condição é o mote para o surgimento de 

uma série de propostas arquitetônicas diferenciadas que, em maior 

grau, viriam a contribuir para a mudança de sua 

preocupação ter sido fundamental para alavancar o 

padrões construtivos e estéticos, em 

é que essa corrida em busca do “novo tacilitou a continuidade de um processo 

de destruição sistemática de importantes referenciais urbanos da cidade, 

reforçando uma tendência histórica que subsiste, infelizmente, até os dias atuais, 

como nos adverte Benedito Lima de TOLEDO:

um palimpsesto - um imenso pergaminho 

tempos, para receber outra nova, 

no geral. Uma cidade reconstuída duas 

no último século.5

O moderno se apresentou no cenário arquitetônico da cidade com diversas 

faces, promovendo a coexistência de tendências que quase nada tinham em 

comum entre sí. Desta forma, a relativa uniformidade do cenário urbano 

a sofrer alterações em função dos novos produtos que vão
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período ainda muito 

riqueza e diversidade 

faz

pouco estudado de nossa 

em termos de contribuição 

é decorrente da falta de

destacam-se

(1881-1946)

de Flávio de Carvalho (1889-1973);

Gregori Warchavchik (1896-1972),

a investigação em

as correntes arquitetônicas surgidas nas primeiras décadas, 

o neocolonial de Ricardo Severo (1869-1940), José Mariano Filho 

e Victor Dubugras (1868-1933); o expressionismo de matriz alemã 

o racionalismo italiano de Rino Levi (1901- 

1965) e Gregori Warchavchik (1896-1972), e o art-déco de Elisiário Bahiana 

(1881-1980). No campo do design de mobiliário e arquitetura de interiores, 

predominou uma linguagem influenciada fortemente pelo art-déco europeu, cujos 

principais destaques são as peças desenhadas por John Graz (1891-1980), Lasar 

Segall (1891-1957), Cassio da Rocha Mattos (1896-1986) e Gregori 

Warchavichick. Grande parte de todo esse universo estético já mereceu a atenção 

cuidadosa de vários estudiosos. O Art-Déco, por outro lado, está por merecer o 

mesmo tratamento.

Por se tratar de 

arquitetura, apesar de 

cultural,

de manifestações, postergando para um momento futuro, 

torno de cada uma destas no âmbito de suas especificidades.

sua

grande parte da confusão que 

informação. Ou melhor, de conhecimento sistematizado. Hoje, com um relativo 

distanciamento histórico, tenta-se reverter esse quadro, direcionando a 

investigação para a busca de um -entendimento mínimo a respeito de cada 

vertente surgida nesse momento, dimensionando, ainda que de forma parcial, o 

grau de influência exercido por cada uma destas no processo de renovação da 

fisionomia urbana paulistana dos anos subsequentes.

Admite-se que para melhor contextualizar o que de fato ocorreu no período, 

o ideal seria avaliar a contribuição de cada uma dessas correntes e 

consequente trabalho de seus principais promotores. Todavia, por opção 

metodológica, a investigação das novas experimentações de linguagem centrou- 

se no estudo do trabalho de quatro profissionais: Flávio de Carvalho, Gregori 

Warchavichik, John Graz e Elisiário Bahiana.
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Flávio de Carvalho - 
um artista multimídia

em 3 tempos.

i b

6 Rui Moreira LEITE, O arquiteto modernista
1 Idem, p. 25.

No quadro dos fomentadores das novas formas de linguagem estética que 

passariam a surgir no meio cultural paulistano a partir da segunda metade dos 

anos 20, Flávio de Carvalho (1899-1973) tem lugar de destaque. Por sua atuação 

em vários segmentos das artes e cultura, sua contribuição é única e difícil de ser 

enquadrada dentro de uma única linha.

, 6concretas.

e a

Flávio de Carvalho não perdia uma oportunidade para defender suas ideias 

que, invariavelvemente, apoiavam-se na razão e no sentido lógico das coisas, 

transformando cada projeto em um manifesto. Foram cinco os concursos/projetos 

dessa fase: Palácio do Governo de São Paulo (1927); Embaixada Argentina no 

Rio de Janeiro, Farol de Colombo na República Dominicana e Universidade de 

Minas Gerais (1928), e Palácio do Congresso do Estado de São Paulo (1929). 

Em todos, pode-se notar uma preocupação com uma arquitetura inventiva,

Segundo a orientação metodológica de Rui Moreira LEITE, a obra de Flávio 

de Carvalho pode ser dividida em três momentos: o dos projetos monumentais, o 

de vinculação com a Antropofagia e, por último, o momento das realizações 

Do ponto de vista arquitetônico, a fase mais interessante corresponde 

justamente à primeira, período de três anos (1927-1929) em que o então 

engenheiro calculista do Escritório Ramos de Azevedo se rebela contra o 

academicismo e a submissão aos estilos clássicos, lançando-se em carreira 

paralela como arquiteto. Increve-se em uma série de concursos públicos de 

arquitetura, aproveitando a oportunidade para transformar suas propostas em 

verdadeiras peças publicitárias do projeto moderno. Como era previsível, todos 

os projetos foram rejeitados. “Apesar disso, a possibilidade de participação, ao lado 

dos outros concorrentes, das exposições realizadas a cada 

oportunidade não negligenciáuel de colocar em discussão os 
7 

projetual reinante”.
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dos serAs principais características dos projetos dessa primeira fase podem 

resumidas, de uma forma genérica, nos seguintes aspectos: axialidade 

composição a partir de um 

massa construída em volumes cúbicos rigorosos e ausência de decorativismo.

a seu

o doFlávio de Carvalho apresentou-se_em seu primeiro concurso oficial

Palácio do Governo de São Paulo - sob o pseudónimo “Eficácia”, com uma 

proposta inovadora e revolucionária para a época, fato que gerou grande 

repercussão na imprensa. Essa polêmica foi acompanhada de perto por Flávio 

que, mantendo seu anonimato, pode participar do debate com esclarecimentos 

adicionais sobre o projeto.

integrada com as artes plásticas e de cunho fortemente personalista, ainda que 

referenciada nos pressupostos funcionalistas.

Desde o primeiro concurso, as propostas de Flávio suscitaram manifestações 

favoráveis e contrárias na imprensa. Foi assim, também, com o projeto para o 

Farol de Colombo. Apesar de nem ao menos ter recebido uma menção honrosa 

na primeira fase do concurso, a proposta foi publicada em cores, ocupando três 

páginas do álbum editado com os projetos selecionados para a segunda fase. Tal 

fato despertou a atenção para o projeto de Flávio por parte da imprensa 

americana e européia.

nos seguintes aspectos: axialidade ou 

eixo de simetria, verticalidade, decomposição da

a atenção para

por mais de uma vez, 

Esforçando-se por analisar os 

reformadoras da arquitetura, os comentadores não levam em conta, 

porém, a inutilidade de contestar objetivamente a postura criativa 

autónoma que permite o autor, como acabamos de ver, mudar

idéias de Le Corbusier ‘para melhor’. Ou seja, Flávio 

desliga-se consideravelmente de toda ortodoxia e, avesso à submissão 

a este ou àquele conceito da revolução arquitetural, dificilmente 

absorve os preceitos autoritários do modernismo oficial.

o Palácio do Governo foi, 

cuidadosa

8 Ricardo Forjaz Christiano de SOUZA, Trajetórias da arquitetura modernista, p. 45.

O projeto de Flávio de Carvalho para 

mais de uma vez, objeto de crítica cuidadosa e pensada.

desenhos do prédio à luz das ideologias 

os comentadores não levam
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esse uma com o

Sao

recordadiversos artistas

o

e anos

o

e Expressionismo, p. 33.

essas, a proposta para a residência de Nelson 

conjunto, uma forte vinculação 

expressionismo, como bem observa Luis Carlos DAHER:

o futurismo

e os

concursos, dos principais projetos de Flávio de 

Brasil conheça realizadas obras monumentais 

expressionismo alemão e

expressiva

o caráter individualista.

Após os concursos, Flávio de Carvalho só voltaria ao cenário arquitetônico 
em 1935. No período intermediário, sua produção limitou-se às artes plásticas.10 

São dessa época as propostas do “Monumento funerário modernista” (1930), 

jazigo de sua família na necrópole do Araçá; “Monumento a Santo Antonio” 

(1930), comemorativo ao sétimo centenário de morte e os desenhos de selos 

para Brazil-Correio. Soma-se a 

Ottoni Rezende. Em todo

9 Ricardo Forjaz Christiano de SOUZA, op. cit., p. 49.
10 Paralelamente aos estudos de engenharia civil desenvolvidos na Universidade de Durham (Newcastle- 

On-Tyne, Inglaterra), concluídos em 1922. Flávio de Carvalho estudou Belas Artes, fato que o habilitou 
a transitar nessa área com grande desenvoltura.

11 Luis Carlos DAHER, Fláuio de Carvalho: Arquitetura

Carvalho impede que o 

passíveis de analogia com o 

italiano. ’

A derrota, nos

Enfim, várias tentativas, nesse caso frustradas, de construir em 

Paulo visões expressionistas da cultura urbana. A escolha de temas tão 

aquela compulsão expressiva dos artistas da 

tendência, analisada por vários autores. E 

urbano e universalizante, 

verificado.11

O segundo momento da trajetória de Flávio de Carvalho é marcado por sua 

vinculação com os modernistas liderados por Oswald de Andrade, que formavam 

movimento conhecido por Antropofagia. Flávio já havia manifestado sua veia 

teórica nos frequentes memoriais, entrevistas concedidas e artigos para 

imprensa. Agora, era o momento de aprofundar seus conceitos fundamentais. 

Apesar de inteirado do que acontecia em termos de vanguarda pós Primeira 

Grande Guerra, não comungava inteiramente com as influências absorvidas pela

atribuível ao expressionismo, pode ser
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com

XX”noe

a

uma

novas

as

12

em 3 tempos, p. 29.o arquiteto modernista

arte moderna , de conotação marxista, optando mais pela vertente primitivista, 

apoiada no pensamento de Freud e Nietzshe. Provavelmente, venha daí sua 
afinidade com o expressionismo, como nos lembra LEITE:

com os

contradições da civilização ocidental e 

lugar ao aparecimento do homem antropofágico,
• 13estrutura urbana."

a grande maioria,

LEITE, ao destacar alguns excertos da tese de Fiávio de Carvalho, assim se 

referiu: “ A tese ‘A Cidade do Homem Nú’ desenvolve-se tentando apresentar

da própria idéia de progresso que poderiam dar 

a que corresponderia uma nova 

Como não poderia deixar de ser, em se tratando do autor, a 

tese causou espanto entre os presentes não só pelo teor das ideias mas, 

principalmente, pela pouca relação que estabelecia com os demais trabalhos 

apresentados no Congresso. Já em Belo Horizonte, sua conferência mereceu os

Talvez se possa relacionar ao vorticismo, e à sua publicação Blastl, 

a origem de seu interesse pelo expressionismo alemão. Nesta revista do 

grupo vanguardista inglês, Ezra Pound se identificava com as posições 

de Kandinsky, enquanto Wyndham Lewis se referia à sua afinidade 

a estética primitivista dos pintores do Die Briicke. O artista 

registraria apenas a forte influência que sofrera pela leitura da epopéia 

de Guilgamesh e de antigas lendas africanas....12

Rui Moreira LEITE. Fiávio de Carvalho: modernismo e vanguarda em São Paulo entre 1927 e 1939, p. 
94.

13 Idem. Fiávio de Carvalho -

O espírito liberto e irreverente de Fiávio de Carvalho, tornado público com 

a apresentação de seus projetos em concursos, o habilitou a se apresentar no IV 

Congresso Panamericano de Arquitetos, iniciado na cidade do Rio de Janeiro em 

meados de 1930, na qualidade de delegado antropófago. Na ocasião, apresentou 

suas teses nas conferências “A Cidade do Homem Nú” (Rio de Janeiro, 20 de 

Junho) e “Antropofagia no Século XX” (Belo Horizonte, 9 de julho). 

Paralelamente à sua conferência do Rio, expôs uma série de maquetes que 

acabaram por abrir espaço para que divulgasse pela imprensa suas ideias 

respeito da arquitetura. Como sempre, não perdia uma oportunidade para 

divulgar novas idéias ainda que, para a grande maioria, pertencessem ao 

domínio do utópico.
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era novo no nem

aosas no

que oema

e

Além

em 3 tempos, p. 30. Cf. notas 25 e 27.

com

38a

Flávio de Carvalho trabalhou a expressão corporal dos atores, os figurinos e 

a cenografia da peça. Como não poderia deixar de ser, gerou polêmica. No dia 

seguinte da primeira apresentação, a peça foi proibida pela polícia. Da mesma 

forma, sua primeira exposição individual, em 1934, foi fechada pela polícia sob a 

alegação de obscenidade.

sob a

funda, ao

14 Rui Moreira LEITE, Flávio de Carvalho - o arquiteto modernista
15 Luis Carlos DAHER, op. cit., p. 49.

modernista com o

aplausos de um público composto, basicamente, de pessoas da cidade. Todavia, 

também aí sua passagem não passaria em branco. Sob o pseudónimo de Antônio 

Crispim, Carlos Drumond de Andrade tece críticas oportunas à conferência, 

salientando que Flávio de Carvalho não deixou transparecer que o movimento 

antropofágico era algo novo no campo do pensamento, nem tampouco 

apresentou as propostas da corrente no tocante aos principais problemas 

espirituais enfrentados pelo ser humano. As críticas foram aceitas 

conferencista admitido ter se

tendo o 
referido ao tema de forma muito genérica.14

É nessa fase, ainda, que Flávio de Carvalho incursiona pelo campo das 

artes plásticas com maior densidade. Em 1931, participa do primeiro salão 

modernista na 38a Exposição Geral da Escola Nacional de Belas Artes, agora 

direção de Lucio Costa, que se manteve no cargo por curto período (de 

08.12.30 a 10.09.31), ocasião em que foi possível confrontar o ideário 

academicismo até então vigente. Em fins do ano seguinte 

lado de Di Cavalcanti, Carlos Prado e Antonio Gomide, o Clube dos 

Artistas Modernos, responsável pela realização de uma série de eventos, tais 

como: exposições de arte, conferências, palestras e recitais de música.

de representar um ponto alto do 

modernista, o Clube incursionou pelo teatro. Fláuio de Carualho funda, 

numa sala térrea do mesmo edifício, o Teatro de Experiência. Em 15 
z 15 de novembro de 1933. estréia O Bailado do Deus Morto .

movimento artístico
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casas, voltadas para

sustentado por uma coluna que mergulhava

guarda sol de concreto ou os

combinavam de modo

encimado por um 

(janelas, porta

a partir de sua 

voltadas

ao cenário arquitetônico. Desta 

em obras construídas.

o transformou no

esse momento em sua carreira como arquiteto, foi o 

na esquina das ruas Barão de Itapetininga com Dom José de 

terreno de propriedade da família, concebe 

destinadas à locação, que acabaram por 

importante referencial urbano na

a aprovação das 

outubro de

0 B

e saliências) se

rosto. Embora mais bem comportado,

correspondia, aproximada mente, 

quadra atual. A implantação geral 

casas ao longo das duas 

e sete outras em um

A ponta de lança para 

projeto de uma loja 

Bartos. Logo "em seguida, 1 

executa um conjunto de 17 

transformar em

-j

gggg!

O projeto data de 1933, 

plantas na Prefeitura se deu em 

1936

Após esses dois primeiros períodos de militância profissional dedicados à 

investigação e promoção de uma nova postura conceituai frente ao mundo 

moderno, fato que o transformou no mais importante animador cultural da São 

Paulo dos anos 30, Flávio de Carvalho retorna 

vez, com o diferencial de poder trasformar projetos

a sugerir um 

o grupo de casas no interior do

na Breteitura se

e a conclusão da obra, em junho de 1938.

O terreno, situado na

Lorena com Ministro

As casas eram sobrados que se afastavam inteiramente 

forma externa. Assim essa série de dez 

1 avanço semi-circular, 

em um espelho d’àgua, 

elementos da fachada
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um tratamento muito especial das

os

a o

para a

em suas

i

única obra de Flávio de Carvalho na

conjunto trazia, como 

superfícies externas.16

as demais.

aluguéis, o que culminou com a 

Desta forma, deu-se início a um

a ser

Após a conclusão do conjunto, deu início à construção da sede da 
Fazenda Capuava, em Valinhos/SP 1 , que serviu de residência para o arquiteto e 

sua família por muitos anos. O edifício é um testemunho da poética arquitetônica 

do autor, bem como mais uma demonstração de irreverência frente às soluções 

convencionais. Apesar de ter sido um “arquiteto” de duas obras, Flávio de 

Carvalho tinha idéias claras sobre arquitetura, como se pode verificar 

palavras:

16 Rui Moreira LEITE. Flávio de Carvalho - o arquiteto modernista em 3 tempos, p. 31.
17 O imóvel foi .reconhecido como de valor cultural para fins de preservação, mediante tombamento..por 

parte do Condephaat (Conselho de Defesa do Património Histórico. Arqueológico, Artístico e 
Turístico), processo 286/73, Resolução 42. de 12.05.82. Está com suas obras de restauração 
paralisadas desde janeiro de 95, aguardando complementação de verbas para a sua conclusão. Os 
trabalhos estão sob a orientação do arq. Flávio Moraes do STCR/CONDEPHAAT.

i principal diferença entre essas casas e 

para a classe média da época, era 

soluções de circulação tradicionais, onde os quartos

Ora, a arquitetura é uma arte. Uma arte política, religiosa e social. É pelos 

monumentos que se avalia o grau de civilização de um povo. E a história das 

civilizações é caracterizada, sobretudo, pela inovação. Isto só começou 

compreendido nestes últimos anos. Porque até há poucos lustros, os engenheiros 

não faziam mais que copiar uns dos outros. E o hábito, essa preguiça de

Em termos de planimetria, a 

sobradinhos-padrão construídos ] 

rompimento com as soluções de circulação tradicionais, onde os quartos se 

mantinham isolados das áreas de uso social, com acesso por corredor. Aqui, isso 

não acontece, na medida em que os dormitórios e banheiro se projetam sobre o 

vazio interno da sala, originado de seu pé direito duplo. Da mesma forma, as 

casas que contavam com o avanço semi-circular frontal possuíam um dormitório 

com parede curva, fato que desagradava os moradores. A integração espacial 

dos ambientes internos, contrapunha-se um menor aproveitamento da massa 

edificada. Tal fator foi determinante para a gradativa desvalorização dos 

venda do conjunto em meados dos anos 40. 

processo de descaracterização sistemática da 

cidade.
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como

trabalhar tendoartesa

o

a

artistas noe

1939, p.

í

OU

nossa época de grandes

marcado pela 

do Departamento Municipal 

i orientação de Mário de

três versões: 1937, 1938 e 

vários artistas estrangeiros ligados

Como se

raciocinar para criar logicamente cousas novas, fez com que, durante centenas de 

anos, o homem não fizesse mais que copiar. E essa é a razão por que ainda hoje, 

em pleno século XX, se constroem edifícios com o mesmo estilo de há dois 

três mil anos, e que são, portanto, incapazes de definir a 
descobertas científicas, o nosso atual estado mental”.18

Paralelamente, continuou a trabalhar pelas artes plásticas, 

participado como colaborador e expositor dos famosos Salões de Maio, em suas 

1939, sendo o segundo responsável pela vinda de 

ao surrealismo e abstracionismo inglês.

refletir o

Ele que iniciara sua atuação em fins dos 

estímulos oferecidos pela atividade de 

partir de meados da década seguinte assumira 

principal animador da vida cultural de São Paulo. Suas iniciativas 

mobilizariam artistas e intelectuais, no momento 

fundação da Universidade de São Paulo e < 

de Cultura - este último criado sob a 

Andrade...19

18 Flávio de CARVALHO. Os anteprojetos do Palácio do. Congresso são cópias de estilos antigos.Diário 
Nacional, São Paulo, 1 mar. 1929. Citado por Ricardo Forjaz Christiano de SOUZA, Trajetórias da 
arquitetura modernista.

19 Rui Moreira LEITE, Flávio de Carvalho: modernismo e vanguarda em São Paulo entre 1927 e 
102.

pode observar, para Flávio de Carvalho, a arquitetura deveria 

espírito de seu tempo e, como tal, ser inventiva e prospectiva. 

Provavelrne-nte, esse tipo de postura conceituai tenha sido um dos principais 

entraves para solicitações de trabalho por parte de outros que não a sua própria 

família.

anos 20 respondendo a 

seus companheiros de geração, 

a condição de
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para

O ano de 1939 marca o retorno de Flávio de Carvalho aos concursos de 

arquitetura, com suas propostas para o Viaduto do Chá, Paço Municipal de São 

Paulo e Matadouro de Carapicuíba. Nas décadas de 50 e 60 continua 

participando de inúmeros concursos tendo, sempre, seus projetos recusados.

Mesmo não tendo visto seus principais projetos serem executados, Flávio 

de Carvalho demonstrou grande coerência entre seu pensamento e seu traço. Sua 

contribuição para a evolução do pensamento arquitetônico brasileiro jamais 

poderá deixar de ser reconhecida. . .
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Gregori Warchavchik- 
a chegada do Racionalismo

manifestações

a partir das ideias expressas 

imprensa para que Warchavchik
On

O Racionalismo bateu às portas da cidade em 1925, por intermédio dos 
20arquitetos Rino Levi e Gregori Warchavchik , diplomados na Itália e adeptos 

dos postulados de Le Corbusier. Na bagagem, muito do que mais tarde viria a 

provocar uma verdadeira revolução na arquitetura do século XX.

Gregori Warchavchik nasceu aos 2 de abril de 1896. na cidade de Odessa-Rússia. Cursou arquitetura 
na Universidade de Odessa até 1918. partindo em seguida para Roma. Matriculado no. "R. Instituto 
Superiore di Belle Arti”, obteve seu diploma de arquiteto em 1920. Trabalhou dois anos como 
assistente de Marcello Piacentini sem, contudo, ter oportunidade de projetar ou construir sozinho. Em 

1923. chega a São Paulo, contratado pela Companhia Construtora de Santos, a maior do país.
21 Agnaldo Aricê Caídas FARIAS, Gregori Warchauchik, introdutor da arquitetura moderna no Brasil, p.8.

Apesar do cunho reformista, ambas 

repercussão entre a elite intelectual da época que, 

primeiro manifesto, franquearam espaço na 

defendesse suas idéias acerca da arquitetura brasileira. Assim, em sua edição

O posicionamento desses profissionais a respeito da nova arquitetura 

registrado pela imprensa escrita da época. Ainda em Roma, Rino Levi envia 

uma carta para o jornal "O Estado de São Paulo", publicada na edição de 

15.10.25, sob o título J,A Arquitetura e a Esthetica das Cidades". Três meses antes, 

Warchavchik havia publicado um artigo/manifesto intitulado “Futurismo”, no 

pequeno jornal da colónia italiana "II Piccolo", em sua edição de 14.06.25. Dada 

a penetração restrita de um jornal de colónia, o artigo foi novamente publicado, 

só que agora em português e com o título “Acerca da Arquitetura Moderna”, no 

jornal carioca “Correio da Manhã”, edição de 01.11.25.

Pedagógico e prouocativo, seu artigo, agora intitulado ‘Acerca da 

Arquitetura Moderna’, além de estar totalmente sintonizado com o 

debate em curso na Europa, em parte calcado, em parte 

premonitório, em relação aos temas mais caros à Le Corbusier e Walter 

Gropius, é, indiscutiuelmente, o primeiro texto sobre arquitetura 

moderna publicado no Brasil.21
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reservou uma página

mesesser

O primeiro, liderado pelo grupo de Mário de Andrade, assim se referiu:

7, de 17.09.26, 

inteira, das quatro que

o quinzenário “Terra roxa e outras terras”22 

o compunham, para o arquiteto.

2?Jo.rnel literário paulistano, contava com a participação do que havia de melhor na vanguarda intelectuaJ- - 
paulista e brasileira, tais como: A.C. Couto de Barros (redator-chefe e diretor). Antonio de Alccântara 
Machado (diretor). Sérgio Milliet (secretário e administrador), e os articulistas Oswald e Mário de 
Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Martins de Almeida, Prudente de Morais Neto e Jorge 
Fernandes. entre outros.

O pioneirismo de Warchavchik não ficou restrito às palavras. Boa parte do 

ideário presente no primeiro manifesto pela arquitetura moderna no Brasil pode 

concretizado algum tempo depois, nos primeiros meses de 1928, com a 

conclusão da residência do casal Warchavchik e Mina Klabin, conhecida como 

Casa Modernista da Rua Santa Cruz (Fig. 12, abaixo), iniciada no ano anterior. 

A repercussão da obra na imprensa local foi-das mais significativas a ponto de, 

tanto o "Diário Nacional”, que representava a oposição do Partido Democrático, 

quanto o conservador “Correio Paulistano”, porta-voz do Partido Republicano, 

darem amplo espaço para a divulgação da obra.
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1927,
éa uma

arquitetura nos

autor da obra, que

muito brasileira, pela

Até
no

23 Geraldo FERRAZ. Warchauchik“Diário Nacional”, edição de 17.06.28. Cf.
arquitetura no Brasil: 1925 a 1940, p. 26.
"Correio Paulistano”, edição de 08.07.28. Cf. Geraldo FERRAZ, op. cit., p. 27.

e a introdução da noua

"‘Correio Paulistano” optou por dar a 

assim se manifestou:

palavra aoJá o

o advento da construção do edifício Ministério da Cultura, principal 

referência historiográfica da arquitetura moderna no Brasil, Warchavchick 

construi cinco casas em São Paulo: Casa da Rua Santa Cruz (1927-28), 

Residência Max Graf, Rua Melo Alves (1929), Casa Modernista, Rua Itápolis 

(1929-30), Residência Luiz da Silva Prado, Rua Bahia (1930) e Residência 

Antonio da Silva Prado Neto, Rua-Est-ados Unidos (1931). Em todas, um-ponto

Era justo que a capital paulista, que tem sido 

todas as iniciativas de modernização artística 

tomasse a iniciativa de modernizar a

Esta minha construção, situada à rua Santa Cruz, é a primeira 

tentativa dêste género no Brasil. Creio que nela consegui criar um tipo 

de casa racional, confortável, de pura utilidade, repleta de ar, de luz, 

de alegria. Não querendo copiar o que na Europa se está fazendo, 

inspirado pelo encanto das paisagens brasileiras, tentei criar um caráter 

de arquitetura que se adaptasse a esta região, ao clima e também às 

antigas tradições desta terra. Ao lado de linhas retas, nítidas, verticais 

e horizontais, que constituem, em forma de cubos e planos, o principal 

elemento da arquitetura moderna, fiz uso das tão decorativas e 

características telhas coloniais e creio que consegui idear uma casa 
24 sua perfeita adaptação ao ambiente.

mesmo o berço de 

no Brasil, também 

nossa arquitetura. Já quando foi 
do malogrado concurso de fachadas para o Palácio do Governo, os 

paulistas estão lembrados que o único projeto que conseguiu interessar 

um pouco o público foi o modernista (referia-se ao projeto assinado 

‘Eficácia’, de Flávio Resende de Carvalho, apresentado em 

naquele concurso). Agora, a residência de Warchauchik 

realização completa e vem provar que mesmo em 
coube iniciar a modernização no Brasil.23
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as

ser

recorrer a um artesanato

25

26 Agnaldo Aricê Caídas FARIAS, Gregori Warchauchick, introdutor da aquitetura moderna 

15.

série de 10 artigos 
sua visão sobre os

no Brasil, p.

desinteressada em atender às novas

...para realizar e propagandear uma série de objetos que encontram na 

indústria sua razão de ser, seja na aparência seja no modo -de serem 

produzidos, Warchauchick uiu-se obrigado a 

de alto níuel, naturalmente dispendioso, cujos profissionais muitas 

vezes ele mesmo se uiu obrigado a formar.26

com o

Em finais de 1928. o jornal “Correio Paulistano” encomendou ao arquiteto uma 
intitulada Arquitetura do século XX, onde o autor teve oportunidade de apresentar 
ideais da arquitetura moderna. Cf.. Agnaldo Aricê Caídas FARIAS, op. cif., p. 11.

desaparelhada e desinteressada em atender às novas necessidades surgidas com 

uma nova arquitetura, a qual requeria novos materiais e técnicas, o arquiteto não 

poupou esforços para manter a unidade compositiva em seus projetos, lançando 

mão da fabricação própria dos elementos de que necessitava em suas obras. 

Assim, montou oficinas para a execução de esquadrias de madeira, mobiliário, 

caixilhos de ferro, e peças metálicas complementares (luminárias, maçanetas e 

outros), onde é inegável a afinidade com o repertório Art-Déco. O caráter 

artesanal desses componentes contrastava com a opção pela estandardização dos 

elementos construtivos, preconizada pelo receituário moderno. A respeito dessa 

particularidade na obra inicial do arquiteto, assim se referiu FARIAS:

em comum: constante de suas

Como forma de amenizar as dificuldades decorrentes de uma indústria

a evolução investigações de linguagem e a 
preocupação em vencer as limitações impostas pela carência de materiais 

construtivos adequados a essa nova forma de pensar e fazer arquitetura.

As dificuldades encontradas por Warchavchick, para a implantação daquilo 

que acreditava ser o mais adequado à realidade cultural do momento, não 

ficaram restritas ao âmbito conceituai. A maior delas dizia respeito à forma como 

o ideário moderno poderia ser materializado na arquitetura de nossas terras com 

os recursos que se dispunha. Sua ampla--cuícura~e franca sintonia com o trabalho 

das vanguardas no cenário internacional, habilitavam-no a defender-se de seus 
opositores com relativa tranquilidade, em tom quase que didático.25 Por outro 

lado, as limitações de natureza material exigiram-lhe trabalhos redobrados.

em vencer
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Ainda os
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uma
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apresenta com as

se

27 Trecho de carta dirigida, em 1930, à S. Giedion, secretário geral dos CIAM (Congressos Internacionais 
de Arquitetura Moderna). Cf. Geraldo FERRAZ, op. cit.., p. 51.

que ocorrera com os materiais e componentes 

construtivos, o arquiteto também teve que contornar os problemas decorrentes 

de uma mão-de-obra local pouco habituada a soluções construtivas não 

convencionais, tendo que assumir, em vários momentos, as funções de mestre de 

obra.

Não tive coragem de construir a

A opção de Warchavchick em utilizar telhas de barro capa e canal ao invés 

da laje plana, na Casa da Rua Santa Cruz, deveu-se muito mais a limitações de 

ordem técnica do que a uma real preocupação do arquiteto em buscar referências 

tradição. Todavia, tal condição não desqualifica a obra 

do Modernismo em nossa arquitetura, como pretendem alguns

casa com

sua esposa,

jardim.

materiais isolantes adequados.
27 paredes com telhas coloniais.

teria desejado.

Cobri o

na praça

telhado embutido entre

não existiam

esparramado, apresenta certa familiaridade com as construções 

tradicionais brasileiras, que não se pode advertir contemplando-se 

apenas a fachada principal. Warchavichick alega que justamente ali 

estaria, além do paisagismo realizado por sua esposa, Mina ... um

A fachada posterior com

como o

Em sua passagem por São Paulo, em 1929, Le Corbusier visitou a casa da 

Rua Santa Cruz, tendo-se mostrado impressionado com o que viu, ressaltando a 

capacidade do autor em adaptar os fundamentos de 

arquitetônica em terras tropicais. Ainda que Warchavchick estivesse, em um 

primeiro momento, preocupado com a compatibilização de valores novos com 

aqueles próprios da cultura local, dentro de uma estratégia de afirmação 

profissional em território estranho, o fato é que sua produção iria demonstrar o 

contrário. Farias, ao analisar a obra da Rua Santa Cruz, assim se referiu:
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da Rua

participação
29 arquitetura.

cenário moderno, foram convidados os artistas que 

representavam o que havia de mais atual em termos de vanguarda na época. 

Entre as obras presentes, figuravam trabalhos de Tarsila do Amaral (1886-1973), 

Lasar Segall, Antonio Gomide, Di Cavalcanti (1897-1976), Cícero Dias, Anita 

Malfatti (1889-1964), Victor Brecheret (1894-1955), Oswaldo Goeldi, Celso 

Antônio, Ester Bessel, Patrícia Galvão, John e Regina Graz e Mina Klabin. Da 

mesma forma, a literatura moderna se fez representar por intermédio de Manuel 

Bandeira, Mário de Andrade (1893-1945), Menotti del Picchia, Graça Aranha,

harmonizasse com

28 Agnaldo Aricê Caídas FARIAS, Gregori Warchauchick, introdutor da arquitetura moderna
16.

29 A arquitetura fez-se representar na Semana de 22 de forma tímida. Contou com a participação de dois 
arquitetos tido como "modernistas”: o polonês radicado no Brasil, Georg Przyrembel (1885-1956), que 
apresentou alguns projetos com sua versão pessoal do neocolonial, e o espanhol Antônio Garcia Moya 
(1891-1949), com alguns desenhos referentes a propostas hipotéticas de casas e túmulos, influenciados 
pela arquitetura tradicional mexicana.

arquitetura 

a tradição do país. O tempo 

posteriores se encarregariam de desmentir essas preocupações que 

es construídas sem 

o cuidado com a vegetação citado acima.28

e as realizações

33s9
desenho i

Warchavichick

24.03.30 a

Casa

r;
.x' &
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de

as

uma

seus
“Lulu XV

como

30 Carlos A. C. LEMOS. Arquitetura Contemporânea, p. 834. In: ZANINI, Walter, org. História Geral da 
Arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walter Moreira Salles, 1983. Vol. 2. 9. 825-65.

com relaçao à sua

É inegável que Warchavichick teve certa influência em nosso meio 

artístico, levando nossos críticos a escrever bastante sobre o exemplo 

dava lutando por uma arquitetura moderna. Se não conseguiu 

colegas, só desafetos tipo Cristiano das Neves 

disseminação do então

que 

prosélitos entre os 

(1889-1982). talvez tenha influído bastante na 

chamado estilo futurista, que era uma mistura de cubismo com art- 
30deco. entre a burguesia paulistana."

Guilherme de Almeida, entre outros, cujas obras encontravam-se disponíveis nas 

estantes. A mostra contou ainda com trabalhos produzidos no exterior, 

pertencentes a colecionadores paulistanos. Sem sombra de dúvida, foi o primeiro 

momento em que se deu uma verdadeira integração entre a arquitetura e as 

diversas formas de expressão artística. Além da obra arquitetônica, 

Warchavichick participou com algumas peças de mobiliário e iluminação.

no caso

Opiniões à parte, o fato incontestável é que Warchavichick contribuiu de 

forma significativa para agitar um meio arquitetônico até então estagnado por 

posturas profissionais ultrapassadas. Se não conseguiu a aceitação unânime de 

pares, tal fato é perfeitamente compreensível, principalmente 

daqueles que ainda se rendiam a estilos históricos revisitados, como os 

melhorado ou Lulu XVI modernizado”, como diria Oswald de Andrade (1890- 

1954), em plenos anos 30. Para esses, com toda certeza, o ideário que 

Warchavchick defendia era por demais revolucionário. A falta de unanimidade 

obra não impediu, por outro lado, que o arquiteto deixasse

Warchavichick, em sua fase inicial, navegou pelo universo do Art-Déco. 

Ainda que essa referência tenha se mostrado discreta, quase restrita ao desenho 

de mobiliário, é verificável a influência dessa linguagem no desenho de alguns 

componentes de suas casas, particularmente os elementos metálicos e 

luminárias. Para Lemos, todavia, a obra de Warchavichick é de uma importância 

bem menor do que aquela frequentemente atribuída a esta. Pelo menos é o que 

sugere quando se lê:
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espírito de um novo tempo.
se pensar e

sua marca no cenário arquitetônico paulistano e brasileiro; não só pelo seu 
pioneirismo mas, principalmente, pelo modo determinado e competente com que 
introduziu uma nova forma de se pensar e fazer arquitetura, consoante com o
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John Graz 
e o design moderno brasileiro

promover

considerado aí

Essa reação contra aquilo que Mário de Andrade tratava

Semana de Arte Moderna de 22

em termos de propostas

Com o

como a

advento da introdução do ideário moderno em nossa arquitetura, 

vários arquitetos e artistas incursionaram pelo campo do desenho de interiores e 

mobiliário, como forma de não só suprir um espaço até então inexplorado, como 

também promover um tratamento uniforme ao produto arquitetônico, 

como um todo estético. “O conceito de objeto estendeu-se para a 
uma nova casa foi considerada como um objeto em sí”. 1

Nascido em Geneve. Suíça, John Graz teve importante participação nessa 

fase inicial de introdução do desenho moderno no Brasil. Desenvolveu seus 

estudos na Escola de Belas Artes de Geneve, no período compreendido entre os 

anos de 1907 e 1911, especializada em arquitetura e decoração. Posteriormente, 

entre 1911 e 1913, estudou decoração e artes gráficas com Cari Moos, na Escola 

de Belas Artes de Munich. Foi na primeira escola que conheceu os irmãos Regina 

e Antônio Gomide (1895-1967), cujo pai era o Cônsul do Brasil na cidade. Essa 

amizade viria a originar, mais tarde, uma parceria que renderia bons frutos aqui 

em São Paulo. "Os três ficariam conhecidos como a ‘A Família Graz-Gomide’ 
ft 32 devido à similaridade em seus trabalhos”.

Irma ARESTIZÁBAL. John Graz and the Graz-Gomide family, p. 187. In: The Journal of Decoratiue 
and propaganda Arts, v. 21. Miami: Wolfson Foundation. 1995.

32 Ibid. p. 181.

Grande parte da versatilidade observada na obra de John Graz pode ser 

creditada à influência exercida por seu mestre, Edouard Ravel, artista que 

dominava todas as técnicas de expressão pictórica da vanguarda européia da

teve sua

como “antiquado”, 

génese na Semana de Arte Moderna de 22 que, apesar de sua 

inexpressividade em termos de propostas no campo da arquitetura, constituiu-se 

em evento de grande repercussão nas artes plásticas e literatura, balizando toda 

investigação estética subsequente. No rastro das novas possibilidades 

abertas com o evento, surgem propostas que iriam influir de uma forma definitiva 

nesse novo cenário cultural que se descortinava. Entre estas, figura a
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forma,
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Museu de Artes Aplicadas de 
desenho de

33 Irma AREST1ZÁBAL, op. cit., p. 181.
34 O Werkbund teve uma versão suíssa. fundado em 1913, vinculado ao

Zurich. sob a direção do arquiteto e designer Alfred Altherr, que defendia a tese de que o 
um objeto deveria ocorrer em simultaneidade com a concepção do espaço a ser decorado.

35 Maria Cecilia Loschiavo dos SANTOS, O móuel moderno no Brasil, p. 40.

se destacou

e artes plásticas, 

Introduz, dessa 

Brasil, preconizado pela Bauhaus.

A contribuição de John e Regina Graz nesse período de afirmação do 

ideário moderno no Brasil foi significativa, ainda que tenha ficado restrita 

ambiente elitizado, devido às condicionantes culturais da sociedade da época. O

e futuristas, bem como 

desenvolvido pelos Ballets Russes. Todas essas formas de expressão exerceram 

forte influência na caracterização do repertório formal do Art-Déco,

xplica, pelo menos em parte, a afinidade do trabalho de Graz com essa corrente 

do desenho moderno, verificável nos trabalhos que viria a desenvolver 

em São Paulo.

o que

época. Essa afinidade viria a se manifestar, particularmente, em seus trabalhos 
de arquitetura de interiores. Como nos lembra Arestizábal33, a obra de Graz foi 

profundamente influenciada por valores próprios da tradição 

particularmente a preocupação com o desenho voltado 

conciliando qualidade com durabilidade e apuro técnico, seus estudos na 

Alemanha, colocaram o artista em contato com o German Werkbund, movimento 
fundado em 1907, do qual também absorveu influências.34 Prosseguindo em sua 

formação, visitou vários ateliers de artistas em Paris, ocasião em que tomou 

contato com o trabalho de Paul Cézane, que já havia conhecido na Suíça por 

intermédio do pintor Ferdinand Hodler, mestre de Antônio Gomide; assimilou os 

conceitos de forma dos cubistas e futuristas, bem como o trabalho multimídia

John Graz iniciou sua trajetória profissional na Suíça, onde 

rapidamente como ilustrador e vitralista. Após um período de mais de seis anos 

de trabalho, chega ao Brasil em março de 1920. Seus amigos de escola, 

irmãos Gomide, já haviam retornado dois anos antes, por ocasião do falecimento 

do pai destes. Aos 14 de julho do mesmo ano, Graz casa com Regina Gomide, 

dando início a uma trajetória de trabalhos de grande unidade linguística, 

tendências da vanguarda europeia com o Art-Déco,as principais 

estabelecendo uma ligação fundamental entre pintura, arquitetura 
35 

o plano do ambiente a estética do cubismo.

o conceito de design integral no
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Os móveis produzidos por John Graz 

oficinas de terceiros, com base em projetos detalhados. A execução 

acompanhada de perto pelo autor que, frequentemente, mandava refazer aquilo 

que não estava exatamente em conformidade com o projetado. Nos primeiros 

momentos, eram consumidos com restrição, dada a pureza e despojamento das 

formas apresentadas (Fig. 14).

com o

36 Entre estas destaçam-se as residências de José de Castro, Jeremia e Branca Lunardelli, Jane Gama 
Cerqueira, Roberto Simonsen, Rafael Noschese, Godoy Moreira, Caio1 Prado, família Jafet, Cunha 
Bueno. Celso Figueiredo. Carvalho da Fonseca, Ferrabino Borges Figueiredo, Sérgio Scuracchio e 
Franco Zampari. Cf. Maria Cecilia Loschiavo dos SANTOS, op. cit.. p. 40.

37 Maria Cecília Loschiavo dos SANTOS, op. cit., p. 43

casal foi responsável pela criação de ambientes harmoniosos nas principais 

residências de uma parcela da elite económica e intelectual paulistana.36 Ele 

projetou todos os componentes de uma casa: móveis, portas, janelas, vitrais, 

luminárias, fechaduras, relevos em forma de painéis e toda sorte de objetos. Ela, 

por outro lado, concentrou seu trabalho nas forrações, elaborando cortinas, 

tapeçarias, almofadas e paneaux, cujos desenhos eram influenciados pela arte 

indígena, art-déco e cubismo, tendo fundado a Indústria de Tapetes Regina Graz.

realizados em

Os desenhos de Graz para móveis refletiram de fato certa 

purificação nas formas, aquilo que ele chama de 'móveis futuristas 

mas. ao mesmo tempo, apresentaram aspectos pesados que o filiaram
"17

ao mobiliário Art-Déco.'
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Fig. 14

Embora nascido

umcomo

nossa

de linhas indiscutivelmentecomo um

seu

I

A obra de John Graz como um todo, 
contemporâneas para a época, promoveu a afirmação e o desenvolvimento dos 
princípios funcionalistas no cenário cultural paulistano, enriquecendo 
vocabulário estético-formal. Em 1940, o artista abandona essa trajetória bem

A aceitação gradativa das formas e 
esperada pelo autor, quando este afirmava que a 
na cabeça da época. Suas peças eram confeccionadas com 
sendo alguns importados. Em atitude pioneira, foi o 
no mobiliário brasileiro, mediante o emprego de chapas de cobre, latão e aço 
cromado.

materiais novos propostos já era 
idéia de simplificação já estava 

materiais nobres, 
introdutor do uso de metais

na Suíça, o nome de Graz ficou indissoluvelmente 

ligado à pintura, ao desenho industrial e às artes gráficas brasileiras e, 

tal, ele foi considerado um de seus grandes expoentes, 

participante dos principais momentos da modernização de 

cultura, inclusive da Semana de 22.38

38 Maria Cecília Loschiavo dos SANTOS, op. cit., p.40.
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Elisiário Bahiana 
e a introdução do art-déco em São Paulo

I

e a arquitetura art deco, p. 14.

se dedicar à pintura, suasucedida no campo das artes aplicadas, voltando a 

verdadeira paixão.

Todavia, 

está por 

também,

Natural do Rio de Janeiro, cidade em que nasceu aos 4 de dezembro de 

1891, Elisiário Antônio da Cunha Bahiana iniciou suas atividades profissionais 

em 1911, apesar de só ter se formado engenheiro-arquiteto em 1920, pela Escola 

Nacional de Belas Artes. Sua ligação com a arquitetura ja vinha de berço, como 

nos lembra Segawa: "... seu pai foi engenheiro; seu tio, Gastão Bahiana, foi eminente 

arquiteto e professor da ENBA; seu primo, Arquimedes Memória, foi o grande arquiteto 
carioca nas primeiras décadas do século. ” 40 E a trajetória não ficou por aí. Elisiário 

teve um filho que também se formou arquiteto, Carlos Henrique Bahiana que, 

demonstrando muita lucidez e desprendimento, doou todos os desenhos de seu 

pai à biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo.

A disseminação do Art-Déco na arquitetura paulistana teve em Elisiário 

Bahiana (1891-1980) o seu principal protagonista. Responsável pelos principais 

projetos do gênero na cidade, a obra de Bahiana contribuiu de forma 

significativa para construção de uma imagem moderna na metrópole paulistana, 

a justa avaliação do grau de participação do arquiteto nesse processo, 

merecer maior atenção , quer do ponto de vista quantitativo como 

principalmente, qualitativo. Sua produção contempla desde 

programas reduzidos, próprios de habitações unifamiliares, até os grandes 

edifícios e obras públicas. Independentemente da escala, esteve sempre presente 

a preocupação com o detalhe e apuro técnico nas soluções adotadas.

39 É digna de louvor a contribuição dada por Hugo Segawa que, em artigo elaborado em abril de 1981, 
posteriormente publicado com pequenas modificações na Revista Projeto n°' 67, setembro de 1984, 
sob o título Elisiário Bahiana e a arquitetura art deco , apresenta para a historiografia da arquitetura 
paulistana um profissional até então esquecido, cuja obra mereceria uma dissertação à parte. Esta 
pequena resenha está apoiada, basicamente, no referido artigo, o que explica as constantes referências 
a uma mesma fonte.

40 Hugo SEGAWA. Elisiário Bahiana
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Como nos lembra Hugo Segawa.

Homem Prado.

Com base no curriculum vitae41 apresentado por Elisiário Bahiana. por 

ocasião do concurso de ingresso como docente na FAU/USP, em 1954, atividade 

que já desempenhava desde 1943 na Escola de Engenharia Mackenzie, 

posteriormente Faculdade de Arquitetura, é possível observar que desde o 

primeiro ano de formado, Bahiana participou de concursos de arquitetura. 

Curiosamente, tirou segundo lugar em todos estes, com exceção do projeto para 

o Viaduto do Chá (1934), no qual foi o vencedor (Fig. 15); Porta monumental e 

Fonte luminosa para a Exposição do Centenário (1921); Pavilhão do Brasil na 

Feira de New York e Estádio do Clube de Regatas do Flamengo (ambos em 

1925); Arquivo, biblioteca e mapoteca do Ministério das Relações Exteriores 

(1927); Embaixada da Argentina (1928), vencido por Lúcio Costa, e Edifício- 

sede do Grupo Matarazzo (1935). Caso tivesse vencido este último, Bahiana teria 

conseguido concretizar o desejo de construir, além do novo Viaduto do Chá, 

suas duas cabeceiras, sendo o Edifício João Brícola (Mappin Stores), uma destas. 

Ainda em termos de concursos públicos, Bahiana participou em 1928, em 

parceria com Joseph Gire, do concurso para o Palácio do Congresso do Estado 

de São Paulo, sob o pseudónimo “Innovator” que, juntamente com o “Eficácia” 

de Flávio de Carvalho, não foi notado como deveria.
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linguagem Art-Déco, que passou a ser significativa em sua obra 

projeto do edifício-sede do Jornal “A Noite”, de 1927, em sociedade 

Gire, considerado na época o maior edifício 

mundo. ''Elisiário Bahiana foi

abraçou o

dos pioneiros

o art deco. ”

na sua geração um

no Brasil, em sua linguagem primitiva: o art deco.’’ Todavia, não 

Racionalismo corbusiano, assim como muitos de sua geração.

no uso
42

e as outras artes.

Desde os primeiros trabalhos, Bahiana manifestou grande afinidade 

a partir do 

com Joseph 

armado do

Lúcio Costa, manifestando-se a respeito do edifício do jornal A Noite, em 

1951, trata a obra como pseudomoderna , considerando-a o marco divisor entre 

dois momentos da arquitetura brasileira: a fase experimental, de estruturas 

adaptadas a uma arquitetura “avulsa”, e a fase consciente, de projetos 

vinculados à estrutura, cujo maior símbolo seria o edifício do MEC.

visto o

12 Hugo SEGAWA. op. cit., p. 16.
43 Elisiário BAHIANA. As épocas e a architectura. Artigo constante da publicação Architectura e 

Construcções da Sociedade Commercia! e Constructora Ltda - 1922 a 1939, São Paulo, 1939.

Segundo o pensamento de Bahiana, 

estava sujeito a dois processos: o evolutivo e o 

evolução é decorrente de 

gradativa do padrão de vida, dos materiais construtivos 

higiene e conforto ambiental. Soma-se a estes, 

artísticas baseadas

absoluto com

Bahiana foi, então, um arquiteto ‘pseudomoderno’ na concepção 

do principal teórico da moderna arquitetura brasileira. Arquiteto de 

transição, diria, visto o balão-de-ensaio que ele e seus colegas 

promoveram na estrutura e acabamento das edificações. 

Transitoriedade visível pela comparação dos extremos: de um lado, o

o desenvolvimento da -arquitetura 

revolucionário. No primeiro caso, 

um processo civilizatório natural, com a alteração 

e equipamentos de 

o desejo de novas criações 

no emprego de novos materiais ou releituras de velhas 

a evolução se dá de forma brusca e violenta, por 

ou novas ideias advindas de um indivíduo ou
soluções. No segundo caso, 

intermédio de revoluções políticas 

grupo, com caráter personalista. Nas palavras do arquiteto, "... procuraram elles 

dar a architectura e as outras artes, cunho absolutamente proprio e que se não 

o que os demais fizeram ou fazem. Neste grupo 
43 modernamente enquadra-se ‘Le Corbusier’, pioneiro inconteste do genero.”
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efetiva internacionalização.

“estilo”, na medida em que acreditava que 

encontra em florescimento, não está formado 

tratado como estilo.

e de outro,

i presente dissertação busca demonstrar que 

diversas faces assumidas pelo moderno, até sua 

forma, Bahiana não pretendia fazer 

um gênero de arquitetura que se 

e selecionado o suficiente para ser

primitiva 

com seus desenhos rígidos 
44

que 

geométrica.

e igualmente

Elisiário Bahiana permaneceu na cidade do Rio de Janeiro até 1930, ano em 

que se transfere para São Paulo. Atendendo a convite de Roberto Simonsen, 

direção dos projetos de arquitetura da Sociedade Commercial 

Constructora. Já nos anos de 28 e 29, realizara alguns projetos na cidade para 

essa firma. É o caso da residência de Caio Prado, na Av. Higienópolis (1928), 

1952, do Edifício Carmem Lopes (Fig. 16),- na Pça-. Marechal

44 Hugo SEGAWA, op. cit., p. 16.
1,5 Elisiário BAHIANA, op. cit., s. p.

O fato de Bahiana não haver aderido ao ideário racionalista não impede 

que sua obra possa ser enquadrada dentro do projeto moderno. Aceitá-la

de comparação entre extremos. Dado não ser eclética 

condição de intermediária 

obra de Bahiana

demolida em

de transição, só no caso

nem suficientemente racional, acaba por colocá-la na 

automaticamente. Seja lá como se queira classificar a 

consequentemente, o Art-Déco, a 

verdade se trata de uma entre as <

Estylo é, portanto, o conjuncto de formas e pormenores que se 

comportam dentro das mesmas bases geométricas e dos mesmos 

princípios constructivos, forçosamente limitados pelos materiaes typos 

adaptados. Estylo é sempre o typo de arte de uma determinada época 

45 
que ja passou.

a aplicação desmedida de ornamentos sobre a 

estrutura, a ausência da lógica clássica das proporções dos tratadistas;

a vanguarda carioca, racionalista. embebida em fontes 

No meio, o ‘estilo’ adotado pelos 

do

assume a
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Deodoro (1928), do Prédio Pirapitinguy, 
João Brícola (1929), também demolido, 
Libero Badaró (1929), só concluído em

De 
cidade, no 
de 1935 e 1942 , figuram o 
Edifício João Brícola (Fig. 17), 
de São Paulo (Figs. 19-20) e 

no Campo de Marte.

A atuação profissional de Bahiana não ficou restrita à prancheta e à sala 
de aula, tendo este atuado junto ao CREA como Conselheiro representante das 
faculdades de Engenharia (entre 1946-49), como Tesoureiro (entre 1947-49) e 
como Conselheiro representante das faculdades de arquitetura (1952).

na confluência das ruas Boa Vista com 
e do Edifício Saldanha Marinho, na Rua 

1933.

Entre 1943 e 1945, 
figuram uma série trabalhos 
ligados à radiodifusão, onde 
se destacam as sedes da 
Rádio Cultura (Av. São João, 
demolida - Fig. 18, e 
Freguesia do Ó); Rádio São 

Paulo (Alto da Lapa); Rádio 
Record (Via Anchieta); Capela 
da Rádio Record e reformas 
na TV Record (Av. 
Washington Luís).

a
Fig. 16

seus trabalhos mais importantes na 
período compreendido entre os anos 

Viaduto do Chá, o 
o Jockey Club 

o Parque da
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Apesar de haver trabalhado a 
vida toda, Bahiana precisou vender, 
nos últimos anos de vida, as 
coleções de selos e moedas para 
levantar algum dinheiro. Faleceu antes 
de completar seus 89 anos, no primeiro 
edifício verticalizado que projetara na 
cidade, o Carmem Lopes, no qual 
viveu por todo o tempo que esteve em 
São Paulo. A importância de sua obra 
no contexto da arquitetura paulistana 
ainda está por ser reconhecida como se 
deve. Isso, só o tempo será capaz de 
reparar. De qualquer forma, Elisiário 
Bahiana foi o arquiteto mais
importante da São Paulo dos anos 30 
deste século, ainda que poucos
Fig.18

h B h 1 0I 
iiniim
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Fig.20

Jockey Club -
Arquibancada de

Sócios

Fig.19
Jockey Club

Arquibancada da
Imprensa
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OS NOVOS MATERIAIS DE ACABAMENTO

Argamassas de pó de pedra

No que diz respeito ao resultado final, em termos de acabamento, as 

argamassas de pó de pedra podem ser classificadas em três tipos: liso, raspado 

ou pongado. No primeiro caso, após a colocação sobre a superfície, é batida com 

desempenadeira. Após a cura, é lavada com uma solução de ácido muriático e 

água, na proporção de 1:7. E o único tipo que permite a utilização da mica, 

revelada na superfície após a lavagem final. Já o tipo raspado é resultante da 

utilização de escova de aço, trabalho esse que pode ser eliminado nos casos de

Originalmente classificadas como rebocos nobres, esse tipo de revestimento 

também era conhecido por “cirex” ou simplesmente “granito”. Obtidas mediante 

a combinação de cal hidratada, cimento branco e pedra moída, geralmente o 

granito, poderiam receber, eventualmente, areia e feldspato (mica). A adição de 

areia resultava em uma coloração mais escura, enquanto a mica, por outro lado, 

permitia o brilho. Nos casos das argamassas coloridas, geralmente em tons 

róseos ou esverdeados, o efeito era obtido mediante adição de pigmentos no 

momento da confecção da mistura.

No rastro das novas tecnologias construtivas advindas da disseminação, em 

larga escala, do concreto armado racionalmente calculado, novos materiais de 

acabamento foram surgindo como parte desse processo de renovação estética 

das construções. Dentre estes, dois merecem destaque particular: as argamassas 

de pó de pedra e as granilitas. O motivo de tal distinção prende-se não só ao 

fato de terem sido amplamente empregados, como também introduzidos no 

mercado paralelamente ao surgimento do Art-Déco em nossa arquitetura. Nos 

caso das argamassas pré-fabricadas, pode-se afirmar que estas vieram a se 

constituir em verdadeira marca registrada dessa arquitetura. A associação chega 

a ser tão forte a ponto de, para o observador menos atento, bastar a sua 

presença no edifício para que este seja classificado como um exemplar do Art- 

Déco. Um terceiro material merece ser citado, ainda que seu emprego, pelo que 

se sabe, tenha se restringido ao Viaduto do Chá. Trata-se do concreto periférico, 

que permitiu dar um tratamento de cantaria apicoada ao concreto armado.
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Granilitas

anos, 

cidade.

De ampla aplicação até os dias atuais, as granilitas ou granilites são obtidas 

mediante a mistura de fragmentos de pedra (granito, mármore ou basalto), vidro 

e cerâmica, combinados ou não, cimento branco, areia fina peneirada e corante. 

Eventualmente, pode-se utilizar pó de mármore. Todavia, como este enfraquece 

o processo de aglutinação, só é utilizado nos casos em que o cimento branco é 

muito forte, funcionando como agente de correção e aumento da plasticidade da 

mistura.

aplicação por máquina. O tipo pongado é uma variação do segundo caso, de 

aspecto mais rústico, onde a massa é aplicada de maneira menos uniforme e a 

escova de aço é apertada sobre esta, em maior profundidade, e nunca raspando 

a superfície.

Entre as principais características desse material, pode-se apontar a grande 

capacidade de resistência à abrasão, percussão e risco, além da

impermeabilidade. Todavia, dada a porosidade da superfície acabada, ocorre a 

retenção de água e o consequente aparecimento de mofo. Em termos de 

durabilidade, com base em observações de campo, pode-se afirmar, com relativa 

segurança, que o tempo médio de durabilidade desse tipo de acabamento seja de 

60 anos, provavelmente abreviado pelas condições atmosféricas atuais da 

Infelizmente, nos casos onde ocorre destaque parcial do reboco, a 

recomposição fica prejudicada no que diz respeito à manutenção da 

uniformidade da superfície em termos de coloração e textura. Tal fato tem sido o 

principal responsável pelas frequentes pinturas, observáveis por toda a cidade, 

que acabam por descaracterizar as construções e maquiar uma das principais 

referências desse momento da arquitetura paulistana.

Existem variações terminológicas para designar o material, em função do 

tipo de agregado que é adicionado à massa básica (cimento branco e areia), 

conhecida por pastina. Desta forma, podemos encontrar referências do tipo 

granitina (grãos de granito) ou marmorite (grãos de mármore), não devendo o 

segundo ser confundido com o material sintético produzido nos dias atuais, 

utilizado na confecção de pias e tanques de linha popular, à base de resina e pó
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todos termos acabam sendo.os

com os

se

Concreto periférico

como uma 

superfícies

de mármore. Apesar das distinções, 

popularmente, utilizados como sinónimos.

O concreto periférico surgiu em nosso meio arquitetônico por intermédio da 

experiência pioneira, e talvez única, das obras do Viaduto do Chá. A 

preocupação em se dar um tratamento mais cuidadoso às superfícies pós- 

desforma, de modo a evitar as marcas de juntas de formas, ninhos (bicheiras) ou 

manchas, levou os construtores à adoção de uma alternativa engenhosa com 

relação ao acabamento final da referida estrutura.

Como o próprio nome já diz, o concreto periférico funciona 

espécie de pele, sendo que sua principal função é permitir que as 

expostas possam ser trabalhadas como obra de cantaria, simulando um aspecto 

de pedra natural. Para se chegar a isso, existiam procedimentos simples, porém, 

cuidadosos.

As granilitas podem ser classificadas como pedras artificiais,, cujas principais 

características são seu razoável grau de dureza, aliado às possibilidades de 

aplicação em superfícies de formas variadas. O resultado plástico é de alto valor 

decorativo e, no Art-Déco paulistano, teve ampla aplicação em pisos, 

barramentos de áreas de uso coletivo e portadas. Todavia, seu apogeu deu-se 

nos anos 50.

A qualidade desse tipo de acabamento está diretamente relacionada 

modos com que é produzido. Para se obter um resultado adequado, deve-se 

proceder da seguinte forma: sobre um leito regularizado de cimento e areia 

(traços 1:3 ou 1:4), é acrescida uma camada de 1 a 2 cm. da massa básica, ou 

pastina. Logo em seguida, salpica-se a granilha de forma uniforme, alisando-se 

levemente para não afundar os agregados. Após um período de três dias de cura, 

é feito o lixamento/polimento com abrasivo de alta dureza, como o silicato de 

carbono, conhecido por “carborundum”. O processo pode provocar riscos ou 

revelar porosidade. A correção é feita, simultaneamente, mediante a aplicação de 

pastina bem aquosa. Nos casos de emprego em pisos, o prazo para trânsito é de 

10 dias, sendo que o recomendável são 30.
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camadaTanto a

comum para

ia-se levantando

a

o

Viaduto do Chá é resultante de umano

na

Quartzo (70% britado

Octaviano

***

■

O concreto periférico empregado 

composição de cimentos e agregados de quartzo, 

Cimento(80% branco e 20% Portland) e 

traço de 1:5,5 (cimento/agregado). Essa dosagem 

adequada dentre as inúmeras amostras testadas.

estrutural quanto a periférica eram concretadas 

simultaneamente. Entre estas, uma chapa de ferro fixada por meio de calços, 

definindo a espessura do revestimento. As formas eram executadas à medida que 

avançava a concretagem. Esta, por outro lado, começava pelo lado externo, o 

concreto periférico, que secava por algum tempo. Posteriomente, era lançado o 

concreto interno, comum, sempre em um nível um pouco abaixo da camada 

externa evitando-se, assim, a possibilidade de infiltração de água do concreto 

o periférico, originando manchas superficiais. Os dois concretos 

eram trabalhados mais secos do que o de costume e, após um período de cura, 

a chapa de ferro, deixando uma parte enterrada como “espera” 

para a próxima fase de concretagem. Após alguns dias do término da 

concretagem, as formas são retiradas para que o concreto possa ser trabalhado 

com a picola.

cimentos e seguinte proporção: 

e 30% moído), no 

foi considerada a mais

A descrição pormenorizada dos procedimentos relativos à referida obra foi 

objeto de artigo específico na publicação Architectura e Construcções da 

Sociedade Commercial e Constructora Ltda - 1922 a 1939, sob o título “O 

concreto peripherico no novo viaducto do chá”, de autoria do eng°' 

Leão Bertagni, também publicado na Revista Polithecnica, n°' 133.
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Peter Collins

3. AOOUITETUOA ENQUANTO
Hl'iA E>E LINCUACEA4

analogia biológica 

chaves sobre o caráter da estrutura

A linguagem, acima de tudo, tem a grande vantagem sobre as 

analogias biológica e mecânica, de que pode referir-se às emoções 

humanas ou à maneira como se experimentam essas emoções. A 

ou mecânica dá ao teórico da arquitetura muitas 

e da função; mas são inúteis 

quando se trata de resolver problemas estéticos que constituem e 

constituíram sempre, o grande dilema da Idade Moderna.
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A COMUNICAÇÃO POSSÍVEL

na em

como uma

uma

vistao

das humanas e como

Além umaou

leituras e

obra

para 

atividades

Pode parecer estranho, a 

determinada corrente

Este aspecto da reação que os edifícios produzem nos espectadores 

é apenas uma das muitas evidências que demonstram que a 

arquitetônica permite ou induz a leituras nem sempre preuistas no 

projeto. A despeito das intenções do projetista. a obra realizada

linguístico, dado que

adequado para o desenvolvimento 

elementos de comunicação. Todavia, mesmo não se constituindo em novidade, 

esse tipo de abordagem do fenômeno arquitetônico poderá contribuir para a 

identificação de novas funções, além daquelas de natureza utilitária, construtiva 

estética. Além desses atributos próprios da arquitetura, existe 

comunicação possível entre o objeto arquitetônico e aquele que o observa, 

passível de ser demonstrada. Não raros são os casos em que um determinado 

edifício, concebido segundo determinados parâmetros, provoca 

interpretações nem sempre previstas pelo(s) seu(s) autor(es), decorrência direta 

da capacidade deste estimular o repertório informacional do observador comum. 

Um exemplo observado na cidade de São Paulo, que se enquadra nesse tipo de 

constatação, é o do Edifício Saldanha Marinho, conhecido por muitos como 

“ferro de passar roupas”. A esse respeito se refere Elvan SILVA:

princípio, querer analisar os produtos de 

do pensamento arquitetônico sob o ponto de 

estes são concebidos para funcionar como suporte 

não

A opção metodológica por se buscar apoio na semiótica para o estudo do 

Art-Déco na arquitetura paulistana deveu-se, em grande parte, ao 

reconhecimento da importância que uma investigação em torno de sua linguagem 

específica impunha ao desenvolvimento do trabalho, devendo esta ser entendida 

um conjunto de componentes que permitem que uma determinada 

mensagem arquitetônica possa ser transmitida e, ao mesmo tempo, diferenciada 

de outras. Tais componentes serão tratados como elementos de caracterização de 

repertório.
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Para a

a

em
urbanistas.

ambienteo

de

em umaumumase

ser

observadas:

provocam

Assim sendo,

comunicará algo, mesmo que este algo diga mais respeito aos usuários 

que ao próprio arquiteto.1

precisam
grau de fidelidade do 

a conceituação de código

e o

que a arquitetura possa ser melhor compreendida enquanto 
fenômeno de comunicação, é recomendável que se busque uma decodificação de 
sua linguagem como uma das formas de se tornar possível um aprendizado 
nessas bases.

1 Elvan SILVA. Arquitetura e Semiologia, p. 14.
2 Lucrécia D’Aléssio FERRARA, Ver a cidade, p. 44.
3 Charles Sanders Peirce (1839-1914) e Ferdinand de Saussure (1857/1913), foram os responsáveis pela

estruturação e definição dos propósitos da Semiologia, na forma como hoje é compreendida.

A arquitetura e o urbanismo surgem como resposta material 

desafios contextuais físicos, económicos e sociais, que em nada 

a consciência de linguagem dos arquitetos e 

o primeiro passo metodológico para que

urbano seja compreendido enquanto sistema de comunicação é ser 

visto e/ ou analisado como signo, isto é, deve ser semiotizado.2

R 3Segundo a ótica de Charles PEIRCE , todo objeto que representa algo para 
alguém é considerado um signo. Todavia, essa representação é sempre parcial 
uma vez que é seletiva, só contemplando alguns aspectos do objeto. Desta 
forma, o que fica evidenciado é o caráter de representatividade de um signo.

Devido à sua natureza tectônica, a arquitetura se comunica por intermédio 
uma linguagem própria, composta de vários elementos estruturais, entre os 

quais volumetria, solução espacial, cor, textura e grafismo. A ordenação desses 
componentes, segundo uma convenção pré-estabelecida, é que irá permitir não 
só a criação de um código específico para cada corrente de manifestação 
arquitetônica, como também a distinção entre cada uma destas. Posto isto, para 
que se possa enquadrar, de uma forma segura, um exemplar 
determinada corrente arquitetônica, duas condicionantes 

o conhecimento prévio do código utilizado e o 
objeto em relação a este. A problemática envolvendo 
será analisada mais adiante.

segura,
duas
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O edifício um

Aplicando
na sua

uma

o que se pode dizer 
relação triádica signo-objeto-

Diante de uma 
daqueles significados 
interpretante?

o caráter denotativo do edifício estaria

Para Umberto ECO, um signo se faz representar de duas maneiras: 
denotação e conotação. Para que esse conceito possa ser entendido no campo 
da análise arquitetônica, tomemos como exemplo de demonstração um edifício, 
visto como um objeto arquitetônico.

conceituação assim configurada, 
decorrentes de uma

medida em que este comunica, a quem o observa, 
o edifício comunica algo além de seu 

o concebeu. Tal função é de 
Comunica ideias que nada mais são do que seu caráter 

conotativo. Exemplificando: ao se estabelecer uma relação interpretante com um 
templo egípcio da XVIII dinastia, percebe-se que por intermédio de seus vários 
signos de representação, o edifício/templo comunica, entre várias mensagens, 
uma seleção e um juizo perceptivo particulares de quem o concebeu, um estágio 
tecnológico de uma civilização e um modo de ser de uma época, de uma cultura. 
Posto isto, a ênfase na função conotativa de um signo se justifica, na medida em 
que esta supera, quase sempre, a primeira. Função simbólica versus função 

utilitária.

a conceituação de Eco, 
função utilitária, na

para o que ele serve. Por outro lado, 
caráter utilitário, fruto da mentalidade daquele que 
natureza simbólica.

A função simbólica de um edifício é o que mais interessa na presente 
análise, dada a sua capacidade de conotar idéias. Ou seja, a intenção 
comunicativa do(s) autor(es)/construtor(es) expressa por intermédio da forma, 
técnica construtiva, sistema estrutural e composição arquitetônica adotadas. 
Paralelamente aos aspectos de natureza tectônica e ainda dentro da dimensão 
simbólica da arquitetura, pode-se identificar a expressão de um ideário filosófico, 

possível demonstração de poder e um estágio cultural de um povo. Todos 
esses significados são próprios do produto arquitetônico Edifício, signo de 

representação do objeto Arquitetura.

apresenta um potencial de representabilidade e 
comunicabilidade que está sujeito a vários tipos de interpretações possíveis, 
decorrentes das formas com que este se faz representar. Tais elementos de 
representação nada mais são do que signos do objeto/edifício.
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em

repertório informacional próprio, 

produção de novos significados

se

de

a

em estudo

Art-Déco no

no universo 

um conjunto de relações com 

objetos, condição essencial, para a..prod,uçãQ J.e_

Todo código supõe uma forte intenção comunicativa 

forma, a adoção de um significado baseado 

conferido a 

reconhece o 

produção de

Numa relação interpretante que vise a produção de conhecimento, uma 

série de relações tanto de contiguidade quanto de similaridade são possíveis de 

serem estabelecidas, tomando-se por base um 

lais relações, por outro lado, resultarão na 

atribuídos ao objeto, que podem não corresponder, necessariamente, àqueles 

originais de seu produtor. Vendo-se sob este prisma, pode-se estabelecer duas 

naturezas de significados para um determinado ..objeto: aqueles inerentes à sua 

própria realidade, ou concretude, e outros advindos de uma relação interpretante 

dinâmico/energética. Ou seja, a função significativa é acoplada à função 

comunicativa, conforme a distinção de Eco. Nesse universo de representações, os 

graus de definição informacional e interferência do interpretante estão na justa 

medida da densidade informacional de um sistema sígnico codificado.

O edifício, na qualidade de produto arquitetônico exposto à 

experimentação, não diz nada apenas pelo fato de representar a si próprio. Ou 

seja, não é sensato falar-se de um significado a priori , uma vez que todo 

processo significativo está apoiado em relações. Tal constatação justifica 

pertinência de ter sido introduzida uma contextualização do objeto 

nos capítulos iniciais do presente trabalho, como forma de situar o 

âmbito da arquitetura, facilitanto a interpretação do fenômeno 

particular da arquitetura paulistana, como parte de 

outros produtos culturais, ou 

conhecimento.

Um edifício, com o seu modo particular de se fazer representar, onde as 

representações nada mais são do que signos dele mesmo, visa a comunicação 

com alguém denominado seu interpretante. O modo como estas representações 

se manifestam e o que passam a significar para o seu interpretante, são questões 

que merecem serem analisadas com uma certa cautela.

no processo

e de significado. Desta 

adoção de um significado baseado no potencial de representatividade 

um signo por um código, é transcendida, na medida em que 

potencial de comunicabilidade de um signo 

novos significados por parte de um interpretante.
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CÓDIGO E REPERTÓRIO - UM ESTUDO NECESSÁRIO

O reconhecimento de um

a

se

III! i

Os traços distintivos entre os diferentes códigos estéticos são decorrentes 

conjunto de elementos formadores de repertório, que nada mais são do 

determinado grupo social

de um

que uma coleção de símbolos apropriados por um determinado grupo social ou 

corrente de pensamento. E justamente esse fator que confere identidade a cada 

uma das manifestações no âmbito da historiografia arquitetônica.

repertório de símbolos 

as regras de combinação

Código é um sistema que estabelece um 

que se distinguem por oposição recíproca, 

desses símbolos e , frequentemente, a correspondência termo-a-termo

uma

se dispõe do suporte de

um conjunto de produtos culturais vinculados a 

mesmo sistema de objetos pressupõe a existência de um código. Todavia, essa 

condição de pré-existência não descarta a possibilidade do estabelecimento de 

um código reelaborado, que facilite esse trabalho. No âmbito da presente 

pesquisa, é de fundamental importância que se identifique o código empregado 

pelo Art-Déco na arquitetura paulistana, como condição primeira para uma 

estudo que vise delimitá-lo, mesmo que em caráter preliminar, no contexto 

urbano da cidade. Essa tarefa pode originar, como já referido anteriormente, o 

surgimento de um outro código, reelaborado segundo uma visão pessoal, de 

natureza instrumental e didática. Para SILVA,

A possibilidade de geração de novos significados, ou melhor, a revelação 

do potencial significativo das formas de representação está condicionada ao 

repertório informacional do receptor. Note-se, contudo, que o receptor não é o 

intérprete da mensagem que se faz representar através do signo. Por receptor, 

deve aqui ser entendido o processo de relações mentais que o intérprete 

estabelece entre uma dada representação e a própria natureza de um objeto 

representado. Posto isto, pergunta-se: como é possível extrair-se o potencial 

significativo de uma dada representação, em um contexto particularizado, 

quando não se dispõe do suporte de um código devidamente conhecido e 

delimitado?
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entre cada símbolo

se

os a

Uma

para

, portanto,

.. o código é o

que 

são de natureza subjetiva e, 

e espectativas de cada emissor.

A temática envolvendo a

e o significado que lhe é atribuído. E mais adiante: 

uínculo entre o emissor da mensagem e seu destino.4

operação interpretante sobre determinado conjunto de objetos 

vinculados a um mesmo sistema codificado, deverá estar apoiada na memória 

informacional do receptor que, mediante processos associativos, elabora novos 

signos a partir de outros anteriormente conhecidos. A qualidade da análise 

interpretativa fica sujeita, desta forma, ao repertório do intérprete. Cada nova 

interpretação gera uma nova informação, um novo signo.

4 Elvan SILVA, op. cit., p. 74.
5 Ibid, p. 77.
6 Ibid, p. 74.

Todas as formas de manifestação artística são, por excelência, de natureza 

subjetiva e, como tal, sujeitas a um código próprio. Desta forma, é compreensível 

a dificuldade em se trabalhar com esse tipo de informação, dado que em uma 

mesma corrente artística cada autor estabelece seu próprio código. Soma-se a 

isso, o fato de que “o subjetivismo do codificação da informação estética atinge 
também o receptor e o processo de decodificação" 5 realizado pelo interpretante 

da mensagem estética.

conceituação de “código” constitui-se em matéria 

por demais complexa para ser tratada em um trabalho dessa natureza, por mais 

oportuna que possa parecer. Todavia, tal constatação não impede que 

reconheça o fato de que toda informação de caráter estético se utilize de um 

código pré-existente para a sua transmissão. O grande problema que esse tipo de 

investigação impõe é que os códigos utilizados para a transmissão de 

informações estéticas são de natureza subjetiva e, portanto, estruturados 

segundo as aspirações

Chama-se ‘codificação’ o procedimento pelo qual são selecionados 

e introduzidos no canal de comunicação os sinais adotados, enquanto 

que o processo de interpretação, identificação e assimilação de tais 

sinais é a decodificação.6
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ao

processoesse

como

processo.

aou

na medida do possível, com o 

o repertório do 

ao empirismo. No caso do 

as fontes de embasamento conceituai do fenômeno 

arquitetura, passíveis de serem trabalhadas, dizem respeito a realidades 

de matrizes europeia ou norte-americana, importantes para

Mediante a apreensão de fragmentos dispersos 

cidade, é possível buscar-se a unidade subjacente entre 

produto arquitetônico, bem como a relação deste com outros 

características. Para tanto, é preciso que se estabeleçam relações de contiguidade 
e similaridade7, baseadas no domínio prévio dos pressupostos fundamentais do 

objeto de estudo por parte do sujeito interpretante..

na paisagem urbana da 

as diversas partes de um 

com outros de iguais

Todo trabalho interpretativo deve contar, 

suporte de referenciais teóricos como forma de não só alimentar 

intérprete, como também evitar uma tendência natural 

presente objeto de estudo, 

Déco na 

culturais

Dentro das leis de caracterização de repertório, toda informação produz 

informação. Todavia, a informação nova surge em função de uma reelaboração 

de informações anteriores, única forma de torná-la assimilável. Essa concessão 

“velho”, demonstra a necessidade de se recorrer à historicidade das coisas 

como forma de se provocar um choque de informações e, consequentemente, 

acrescentar alguma informação nova ao repertório. Contudo, não se quer com 

isso professar um determinismo histórico mas, antes, medir o grau de novidade 

do presente a partir de uma interpretação do que ocorreu no passado.

Retomando a questão da leitura do edifício, suas formas de manifestação e 

as relações estabelecidas entre este e o interpretante, pode-se afirmar que todo 

trabalho caracteriza-se como um processo gerador de sentido, de 

inteligibilidade. Essa prática implica em três momentos distintos: 

contextualização, desmontagem e 

visa um levantamento das condicionantes 

determinado objeto, mediante o 

perceber quais foram os 

por último, a remontagem do objeto, que consiste 

não descritiva, caracterizando-se como a fase

7 Segundo definição de Décio Pignatari, contiguidade (coisas formando conjuntos por estarem próximas) 
e similaridade (coisas formando conjuntos por serem parecidas).

sentido,um 

implica em três momentos 

remontagem do objeto. O primeiro momento 

que influíram na produção de 

distanciamento histórico. O segundo, busca 

elementos que fizeram parte da génese desse objeto e, 

no trabalho de interpretação 

mais importante de todo o
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do

que

nos

de

informações 

aos sentidos 

meio de

em uma

permitir não só a 

consciente e controlada, 

intérprete.

A riqueza do repertório informacional do Art-Déco aplicado à arquitetura, 

deve-se ao amplo conjunto de influências a que todo o sistema esteve 

vinculado durante seu período de influência. Tais condicionantes já foram 

tratadas anteriormente como fontes de referência formal, e constituem-se no

O processo de conhecimento produzido a partir do estudo da linguagem é 

mediado por signos. Tal mecanismo está apoiado na relação triádica objeto- 

signo-interpretante, sendo que, dada a interdependência entre estes, a exclusão 

de qualquer um deles inviabiliza a possibilidade de cognição. Apesar de distintos, 

são inseparáveis.

As formas de representação são sempre parciais e para que se possa 

avançar em uma investigação a partir delas, é importante que se recorra aos três 

suportes de estruturação da linguagem: representação, associação e percepção, a 

título de orientação metodológica. Com relação aos dois primeiros, nada se tem 

a acrescentar. Quanto à percepção, cabem algumas considerações adicionais.

fenômeno no âmbito internacional, mas de 

análise pautada na identificação das formas de 

dessa corrente por parte dos países periféricos. Neste caso 

principal aspecto que se busca identificar é a forma como se deu a- 

introdução do Art-Déco no cenário arquitetônico da cidade de São Paulo, 

mediante o estudo prévio de seu repertório e das formas como este foi 

manipulado por parte dos promotores 

exemplares mais significativos, 

representação de algo que se

A análise interpretativa de uma dada realidade física com base nos vestígios 

da cultura material, depende da compreensão do significado que as coisas 

tenham ou possam vir a ter para o sujeito interpretante, aliada à capacidade de 

percepção das relações de comunicação que estas possam estabelecer entre si. 

Posto isto, entende-se que a possibilidade de produção de idéias ou 

novas implique em que não se limite as formas de interpretação 

físicos. Uma instância mais abrangente torna-se necessária, como

emissão de juízos perceptivos elaborados de forma mais 

como também diferenciar o simples observador do

contextualização geral 

participação relativa 

apropriação 

particular, o

e das formas como

ou agentes de informação, refletido 

que nada mais são do que signos 

pretendia comunicar.
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CARACTERIZAÇÃO DO ART-DÉCO 
NA ARQUITETURA PAULISTANA

universo simbólico. Todavia, tal 
a permitir a emissão de juízos de

que promoveu uma 
composição a serem utilizados.

um certo grau de liberdade compositiva, 
conjunto da produção, arquitetônica do

A evolução dos estudos com vistas à identificação e consequente 
valorização da produção arquitetônica vinculada ao Art-Déco, na cidade de São 
Paulo, esbarra, forçosamente, em um conhecimento mínimo dos seus limites de 

linguagem e das formas como o fenômeno se deu na cidade. Mesmo correndo o 
risco de não se contemplar todos os aspectos envolvidos em uma investigação 

dessa natureza, o que seria por demais pretensioso, o trabalho precisa ser 
iniciado, ainda que em caráter introdutório e sujeito a toda a sorte de críticas.

Com base no anteriormente exposto, é preciso reconhecer que a 

sistematização dos dados possíveis de serem obtidos, mediante consultas a 

fontes documentais dispersas e trabalho de identificação no campo, torna-se uma 
tarefa imperiosa; não só por se constituir no eixo estrutural da pesquisa, como

O fato do Art-Déco ter permitido 
dificulta sua adequada delimitação no 

período. Estabelecer o que pode ou não ser enquadrado dentro dos parâmetros 
dessa corrente não é tarefa das mais fáceis. A possibilidade de leituras 
particularizadas e a incorporação de elementos de outros sistemas sígnicos em 
um mesmo objeto, abriu espaço para interpretações discutíveis e geradoras de 
impasses conceituais. Tal fato explica, em parte, as frequentes atribuições de 
exemplares de outras vertentes do pensamento arquitetônico da época, ao Art- 
Déco. Essa condição é perfeitamente compreensível, uma vez que é decorrente 

de um desconhecimento generalizado de seu 
condição deve e merece ser revertida de modo 
valor com maior consistência.

núcleo básico de caracterização da linguagem. Por outro lado, por não se tratar 
de um sistema sígnico fechado, o Déco propiciou a incorporação de valores 
regionais, das diversas culturas onde o fenômeno ocorreu, àqueles de caráter 
gerai e universãimente adotados. Aí reside o grande mérito dessa corrente, na 

medida em que promoveu uma verdadeira democratização dos recursos de
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final das décadas de 20 e 30. o setor de marcenaria do Liceu de 
toda uma linha de mobiliário popular de forte inspiração Déco, composta de 

cabeceiras, mesinhas, aparadores, chapeleiros com espelho entre outros.
Roberto SEGRE, America Latina, fim de milénio. São Paulo: Nobel, 1991. 326 p.

li ir

Assim como ocorreu em outras partes do mundo, a arquitetura foi o meio 

de expressão mais utilizado pelos promotores do Art-Déco na cidade, ainda que 
seu repertório tenha sido utilizado para a elaboração de obras de arte e objetos 
industrializados em pequena escala.8

Segundo Roberto SEGRE9, 

Déco

O sistema de composição arquitetônica empregado pelo Art-Déco estava 
apoiado no seguinte tripé: predomínio dos volumes puros, axialidade ou 

composição a partir de um eixo de simetria e ortogonalidade. Soma-se a essas 
linhas mestras, a participação significativa do ornamento em versão depurada e-----

de tendência geometrizante. Essas “regras” simples, permitiram a rápida 

assimilação dos códigos formais dessa corrente tanto pelos projetistas de

a incorporação do sistema figurativo do Art- 

nos diferentes países, deve a sua heterogeneidade a dois fatores essenciais, 

com graus distintos de influência em cada realidade local: a existência de uma 

elite vinculada à renovação artística européia ou admiradora dos progressos 

científicos e tecnológicos norte-americanos e a presença de projetistas e 

construtores afinados com a produção dominante dos países desenvolvidos. 

Ainda segundo o autor, no Brasil e na Venezuela esse processo deu-se de forma 

menos intensa, devido à rápida absorção dos postulados do Movimento Moderno 

por parte destes.

também por reunir um conjunto de informações que pode permitir a abertura de 
novas linhas de pesquisa a partir de um universo já configurado.

Como já referido anteriormente, a apropriação do ideário Déco por parte 
das culturas regionais não se deu de uma forma linear e automática, como 

decorrência de uma mera transposição cultural. Ainda que isso tenha ocorrido 

em alguns casos particulares, o fato é que grande parte de toda essa produção é 

resultante de releituras dos conceitos matriz e adaptações locais às 

condicionantes quer de natureza tecno-construtiva ou simplesmente estéticas. 

Dessa condição, resultaram produtos com uma relativa variedade plástica, 

decorrente dos modos com que a linguagem foi manipulada por seus adeptos.

No período correspondente entre o 
Artes e Ofícios produziu 
cristaleiras, camas e 

9
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ser

formação acadêmica quanto pelos construtores primários, dividindo 
em dois níveis: a obra de autor e os trabalhos anónimos.

produção ■

fisionomia de alguns edifícios Déco, que
Em outros

Considerada a unidade subjacente que permeia todo esse universo, a qual 

poderia ser tratada como “o espírito Déco”, deve-se buscar a identificação da 

forma como o fenômeno foi interpretado em nossa realidade.

A resposta para uma questão instigante como esta, não pode estar pautada, 
apenas, nas associações de natureza formal possíveis de serem estabelecidas. O 

aprofundamento da análise deve considerar a possibilidade de participação de 
componentes imateriais como fundamentais dentro do sistema. A forma é, 

simplesmente, o resultado de um modo particular de se pensar o estético que, 
em um primeiro momento, pertence ao mundo das idéias. No caso do Art-Déco, 

tal conceituação é aplicável desde que se reconheça que essa forma de expressão 

cultural estava vinculada a um ideário de amplo espectro, estabelecido com base 

nas novas necessidades impostas por uma sociedade em transformação. Longe 

de poder ser considerado fruto do pensamento isolado de um grupo de artistas 

formadores de “estilo”, o Déco é resultante de uma tentativa de se buscar uma 

alternativa de desenho para o mundo moderno, ainda que, a princípio, não se 

propusesse a ser universal.

Existem aspectos marcantes na 
permitem sua identificação imediata no cenário urbano da cidade, 

casos, é preciso que se faça um trabalho associativo, dado que os traços 
distintivos não são tão evidentes. De qualquer forma, existe um elenco 

considerável de protagonistas desse espetáculo que precisa ser estudado a partir 

de algum modelo referencial.

Tomando-se como referência os paradigmas internacionais, pode-se 

observar que, no caso paulistano, os edifícios identificados com a corrente 
guardam muito pouca relação formal com estes. Ou seja, o resultado plástico 

obtido é decorrente de uma forma particularizada de apropriação de repertório, 
fato que confere uma identidade própria à produção local. Tal constatação induz 

a que se formule a seguinte questão: Quais são os reais fatores que permitem 
que produtos culturais de realidades tão diversas possam compor um mesmo 

sistema de objetos, com manutenção da unidade de linguagem e respeito à 
identidade local?
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A opção metodológica por apresentar os resultados dessa reflexão na forma 

de ilustrações, precedidas de breves comentários, visa permitir uma melhor 
visualização das soluções mais comumente empregadas, fato que a análise 

descritiva, por si só, não consegue contemplar satisfatoriamente.

Tendo como suporte teórico a apreensão possível do vocabulário mais 

característico, somada a interpretações de natureza pessoal, foi pensado um 
modelo preliminar de análise e classificação dos edifícios a partir da 

decomposição destes nos seguintes elementos arquitetônicos: volumetria geral, 
relevos de fachada, mísulas, balcões, platibandas, portadas e portarias, 

serralheria artística, luminárias em áreas coletivas e componentes metálicos. A 
definição desses componentes de linguagem, no âmbito -da presente dissertação, 

constitui-se em importante subsídio para o trabalho de inventário seletivo dos 
exemplares mais representativos existentes na cidade, objeto de seu último
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Volumetria Geral

dessas é,

e nunca como uma

i

resolvido 

isolados em 

enquadrados

I 
opção pelo j

em exceção, devendo ser

e
e frisos

A análise dos projetos correspondentes permite que se possa afirmar, com 

um relativo grau de segurança, que não ocorreu um avanço nos modos de 
interpretação espacial das condicionantes de programa arquitetônico. Ou seja, 

em termos de planimetria ou agenciamento interno dos espaços, mantiveram-se 

as soluções verificadas em momentos anteriores à introdução do Art-Déco em 

nosso panorama arquitetônico. Da mesma forma, em alguns casos estudados, 

pode ser observada a não correspondência entre a planta e o resultado 

volumétrico final, sugerindo uma preocupação com o fachadismo, puro e simples.

Tomando-se como referência os exemplares selecionados para fins de 

caracterização, pode-se dizer que na grande maioria das soluções, o programa é 

em um único bloco. Os casos onde ocorre a combinação de volumes 

uma mesma composição, constituem-se 

na categoria de conjuntos arquitetônicos.

A principal característica volumétrica dessas edificações 
indiscutivelmente, sua compacidade, devendo o termo ser aqui entendido como 

uma concentração de massa construída em torno de um único volume, com 
predominância dos cheios sobre os vazios.

De um modo geral, as composições apresentam-se como resultantes da 

manipulação de sólidos regulares de geometria pura. A rigidez e o despojamento 
decorrentes de tal opção só são rompidos e alterados devido ao emprego de 

recursos de escalonamento, requadros e frisos ou bunhas, que pertencem ao 
domínio do ornamental. A estes somam-se, em alguns casos, elementos pré- 

fabricados de cimento armado (entelado), com motivos zoomórficos e 

fitomórficos geometrizados, completando o quadro geral de ornamentação. Ainda 

que se deva reconhecer sua importância no resultado plástico final, o ornamento 

é empregado de forma discreta e controlada, como forma de reforço da 

mensagem estética que se pretendia transmitir, 

decorativismo gratuito.

a planta e o 

fachadismo, puro e
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Relevos de Fachada

tipos de relevo de

um

que se

cidade são as

\

Outro recurso utilizado em vários exemplares existentes na 

faixas em alto relevo, no sentido horizontal, obtidas mediante a frisagem da 

argamassa de revestimento com um gabarito. Predominavam as seções “em meia 

cana” e, em menor escala, as faixas de “canto vivo” entre frisos.

em nossos

o efeito escalonado obtido 

a noção de ritmo e
recurso 

ponto de ter dado origem ao 
resultante.

a
em alusão à forma

construtivo, um aspecto não pode deixar de 
escalonamentos de fachada, qual seja, 

correspondência direta com as soluções de estrutura 
efeito é obtido mediante

Para que se possa compreender melhor o que se quiz dizer anteriormente, 

tome-se como exemplo um edifício reduzido à fase de superestrutura, composto 

de pilares, vigas e painéis de vedação. Uma vez configurado o volume básico e 

definido o ritmo de envasaduras, as superfícies resultantes dessa combinação de 

elementos construtivos são trabalhadas, tanto interna quanto externamente, de 

modo decorativo, mediante a sobreposição de camadas de alvenaria, sugerindo 

uma falsa noção de robustez ao conjunto. Essa espécie de maquiagem, sem 

qualquer função estrutural, acabava por ocultar, intencionalmente, a esbeltez das 

estruturas de concreto armado.

ser
o fato deste 

e vedação.

a adição de

vários tipos de relevo de fachada encontrados 
um figura como dos mais marcantes:

sobreposição de planos de fachada, sugerindo 

movimento. O recurso foi amplamente utilizado pelos promotores da corrente, 

termo “zig-zag moderne”.

Do ponto de vista 

mencionado com relação aos 

não guardar uma 

Na quase totalidade dos casos, o 

substratos à um suporte pré existente.

No quadro de elementos de caracterização de repertório do Déco 
paulistano, os relevos de fachada figuram entre os mais significativos. A presença 
desse recurso de linguagem pode ser observada na quase totalidade dos 

exemplares produzidos em todas as partes do mundo. Não fugindo à regra, na 
cidade de São Paulo, seu emprego se deu do exemplar mais sofisticado ao mais 
simples, do estabelecimento bancário à casa do operário.

Entre os 

exemplares, 

mediante a
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Completando o quadro geral de relevos de fachada, figuram as placas pré- 

moldadas de cimento, cal e areia, seguindo a velha técnica da estucagem, 

largamente empregada em épocas anteriores de nossa produção arquitetônica, 

que no Art-Déco encontraram sua última oportunidade de aplicação. Os temas 

seguem os já citados anteriormente no item volumetria.
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Mísulas

foiCom base
por

sera

de fachada, 
história da

10 O termo Mísula é empregado para designar saliência que serve de apoio. Pequeno CACHORRO. O 
mesmo que PEANHA. Ver CORONA & LEMOS. Dicionário da Arquitetura Brasileiro, p. 323.

O emprego de mísulas10

nos exemplares onde este componente foi empregado, 

possível identificar uma grande variedade de desenhos, tendo sempre 

referência a sobreposição escalonada de sólidos regulares, como pode 

observado nas ilustrações, a seguir.

plasticamente elaboradas foi amplamente utilizado 
como recurso construtivo para apoio de balcões, marquises e grandes saliências 

nos mesmos moldes como ocorrera em momentos anteriores da 
arquitetura. Todavia, no receituário Déco, esse marcante elemento 

de composição é retrabalhado e a antiga “voluta” cede lugar a soluções pautadas 

em uma geometria simples, quase sempre ortogonal, em clara oposição às formas 

orgânicas.
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Balcões

Os exemplos do primeiro caso.comportam solu_çj3.e_s_variadas, permitindo a 

utilização de volumes ortogonais, curvos ou combinados. No segundo, a 

liberdade de composição fica condicionada às características gerais de voiumetria 

da edificação, sendo os que apresentam menor riqueza formal. E por último, os 

balcões de canto, que geralmente acabam em curva ou “quina” quebrada, 

recurso construtivo que aumentava a durabilidade dos revestimentos.

Em todos os casos, predominam as soluções de peitoril fechado em 

alvenaria de tijolos, eventualmente acrescida de alguma carga ornamental. As 

exceções ficam por conta dos exemplares onde são incorporados gradis 

trabalhados, em ferro batido que, além da função utilitária participam como 

recurso ornamental. O desenho dessas peças, com raras exceções, obedece a 

uma geometria simples e regular.

Pode-se dizer que ocorreram três tipos predominantes: os que se projetam a 

partir de um plano contínuo de fachada, em posição de balanço (A); aqueles 

resultantes de recortes de voiumetria, ancorados em três faces (B) e os de canto 

ou requadro, ancorados em duas faces (C/D). 

Ainda que não apareçam_de forma frequente, os balcões foram utilizados 
como recurso adicional em alguns edifícios, particularmente os destinados à 
habitação multifamiliar.
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A) Rua das Palmeiras 311 e 354(esquina)

■ 13.

Cl

(D) Edifício Ministro Rocha Azevedo 
Rua Helvética. 737 - 
esq. Rua Barão de Campinas

(B) Edifício Parnahyba
Rua General Osório, 266

(C) Prédio A. Rocha
Largo do Arouche, 257
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Apesar que, de um modo geral, nos edifícios Déco predominasse a 
simplicidade nos acabamentos externos, frequentemente resolvidos mediante a 

aplicação de argamassas pré-fabricadas de vários tipos, as portadas, sempre que 

possível, recebiam um tratamento diferenciado, mesmo que tal preocupação 
ficasse restrita, apenas, a questões de volumetria.

em relação ao 

ao lado da valorização arquitetônica dessas construções, 

possibilidade de execução de trabalhos artísticos, de fatura esmerada, em 

materiais nobres, só que agora dentro de uma linguagem de desenho renovada, 

predomínio das formas puras e escalonadas. Talvez como um último suspiro 

e artesãos qualificados, toda uma tradição construtiva, 

contribuição de imigrantes europeus, com tendências ao 
manteve por quase duas décadas, ainda que em escala

F provável que o destaque que foi dado às portadas deva-se a um desejo 

deliberado, ou até mesmo inconsciente, de se compensar o despojamento 

plástico dessas construções, se comparadas ao que se fazia, na cidade, até o final 

dos anos 20. Soma-se a isso, a possibilidade de terem sido utilizadas como parte 

de uma estratégia de marketing imobiliário que visava, antes de mais nada, criar | 

um diferencial entre os vários produtos arquitetônicos produzidos na época.

Como iorma de se promover o desejado destaque para esse componente 
arquitetônico no quadro geral da edificação, dois recursos eram utilizados: 

emprego de materiais nobres, como o granito, por exemplo, que denotava 

opção pelo requinte, e a atenção para as questões de desenho, frequentemente 

de padrão mais apurado em relação ao todo construído. Tais preocupações 

permitiram, ao lado da valorização arquitetônica dessas construções, a

Nos exemplares mais requintados, a preocupação anteriormente apontada, 

se estendia para o hall social, circulações verticais (escadas e elevadores) e 

corredores, cujos pisos e paredes recebiam revestimentos finamente trabalhados, 

em materiais nobres, tais como mármores, granitos e lambris em madeira de lei. 

A cenografia era complementada com lustres, arandelas e elementos metálicos, 

geralmente em bronze: quadros de portaria, detalhes em cabines de elevador e 

corrimãos de escadas. Caso se pretenda constatar, in-loco , as observações
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Por último, pode-se afirmar que, independentemente da forma e dos 
materiais empregados nesses elementos de composição, sua participação é 

significativa na caracterização dessas construções dentro dos códigos formais do 

Art-Déco, aplicados à arquitetura.

Nem só de materiais nobres se 

esses elementos. Nos casos de edifícios com orçamento menos generoso, nas 

e embasamento), as pedras de revestimento foram 
substituídas por argamassas compostas de vários tipos de agregados, tais 

granito triturado (simili-granito), cimento pigmentado, feldspato (mica) ou pó de 

vidro colorido, entre outros. Internamente, pisos em mosaico cerâmico 

ladrilho hidráulico, e paredes em “estuque lustre ou lúcido”, simulando 

mármore, granilite ou barras a óleo, com acabamento penteado.

anteriores, sugere-se a visita aos seguintes edifícios: Banco de São Paulo (Praça 
Antonio Prado, 9); Saldanha Marinho (Rua Libero Badaró, 39); São Francisco 

(Rua Senador Paulo Egídio, 15) e Banco Bamerindus (Rua Boa Vista, 242). De 

todos os exemplares estudados, o Banco de São Paulo e o Banco Bamerindus 

são os únicos que apresentam alto relevos em bronze aplicados na portada.
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Serralheria artística

■■

No esquema geral de modenatura das fachadas, os cheios sobrepunham os 

vazios e, desta forma, a caixilharia participava do resultado final da composição 

de uma forma discreta. As exceções ficam por conta dos exemplares que contam 

o acréscimo de guarda-corpos metálicos finamente elaborados.

Se por um lado a caixilharia de janelas se caracterizou pelo despojamento 

de desenho e singeleza, o mesmo não se pode dizer das portas dos acessos 

sociais. Mesmo nos edifícios mais modestos, pode-se perceber uma maior 
preocupação no tratamento dessas peças. Confeccionadas em perfis laminados 

de vários tipos, apresentam detalhes de relevo obtidos mediante prensagem 
mecânica ou resultantes de trabalhos de fundição exclusivos. Em pequena escala,

E provável que tenha sido nesse período que surgiram os caixilhos tipo 

“camarão", cujo desenho obedece ao esquema pantográfico, onde o vão-luz é 

subdividido em várias partes, que se sobrepõem quando da abertura. Tal recurso 

permitia alternativas de controle da ventilação natural, sem prejuízo na 
iluminação. Talvez, por motivos de redução de custos, uma vez que solicitava um 

dispêndio maior de ferro e dobradiças, foi muito pouco utilizado. As soluções 
mais comumente utilizadas foram a de duas folhas de abrir ou, nos casos de vãos 

maiores, quatro folhas, sendo duas fixas (laterais) e duas articuladas (centrais). A 
presença de bandeiras superiores pivotadas, também pode ser observada, 

principalmente nos edifícios de escritórios.

O ferro, em substituição à madeira, permitia seções delgadas, suficientes 
para sustentar panos de vidro de pequenas dimensões. Além disso, contribuía 

para dar mais leveza de desenho e transparência às peças. Nos casos onde a 

altura das folhas excedia às mais comumentes utilizadas no mercado, o equilíbrio 

da área iluminante era compensado pelo estreitamento na largura destas. Ou 
seja, as grandes superfícies envidraçadas ficaram para um momento posterior da 
arquitetura.

Indiscutivelmente, o ferro laminado foi o material mais comumente utilizado 
nas peças de caixilharia onde, na grande maioria, predominavam as “folhas de 
abrir", como opção às deslizantes, ou “de correr”.
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se comparado ao que pode ser observado no Déco carioca, particularmente nos 

edifícios de Copacabana, aparecem aplicações em bronze, latão ou chapas em 
cromo, reforçando o requinte. Em comum, a preocupação com desenhos 

elaborados, predominantemente geométricos, onde círculos concêntricos, ondas, 
triângulos e zig-zags, convivem de forma harmónica com releituras 

geometrizantes de motivos florais e volutas.
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Platibandas
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No Art-Déco, o uso 

construções, de modo a 

volumétrica final. Raros são 

impermeabilizadas, como 

Instituto Biológico, por 
ser adotada,

de platibandas se deu como recurso de coroamento das 

evitar a participação dos telhados na composição 
os casos onde a cobertura é composta de lajes 

as encontradas nos edifícios Saldanha Marinho e 

exemplo. Tal solução, própria do Racionalismo, só viria a 

em maior escala, alguns anos mais tarde.

Presentes desde o momento em que se optou pela substituição dos beirais e 
captação das águas pluviais mediante calhas metálicas, as platibandas 

ocultavam, além do sistema de drenagem, telhados convencionais em estruturas 

de madeira cobertas com telhas de barro. Esses componentes frequentemente 

recebiam ornamentação, com destaque para os frisos e adereços em estuque. 
Nos edifícios de inspiração neoclássica, as platibandas poderiam comportar, 

também, balaústres, utilizados para fechamentos parciais de vãos simetricamente 

abertos, com função decorativa.

A presença de platibandas ocultando parcialmente telhados convencionais é 
uma constante nas construções Déco, como decorrência de uma opção pelo não 

rompimento com algumas soluções construtivas pré-existentes à sua introdução 
em nosso cenário urbano. Com relação a esses componentes, o que ocorreu de 

"novo . se assim pode ser dito, esteve limitado a questões de natureza plástica, 

mediante soluções criativas e variadas, com presença marcante na composição 
geral das fachadas.

Genericamente falando, pode-se dizer que a alternativa mais recorrente 

edifícios em altura é a das platibandas apresentarem-se como um prolongamento 

natural das paredes periféricas, a partir da laje de cobertura, formando um pano 

de alvenaria contínuo. Como variação, apenas a redução de espessura e a

Nas construções verticalizadas, a preocupação com os detalhes e relevos 

não deixou de estar presente, ainda que a visualização, por parte do observador, 

estivesse prejudicada pela altura em que se encontram. Predominam as soluções 

escalonadas, nos sentidos vertical e horizontal, cujas superfícies poderiam 

lisas ou decoradas com frisos, caneluras, relevos geométricos aplicados 

aqueles decorrentes de trabalhos na argamassa (penteado).
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eventual valorização plástica. O Edifício Saldanha Marinho é um caso raro, onde 

tal generalização não se aplica totalmente. Seus terraços de cobertura 
apresentam, em alguns setores, peitoris metálicos sobre platibandas baixas, com 
destaque para a qualidade de desenho e fatura esmerada.

exemplares, 

arquitetônico, mediante a 

daí. desenvolve-se

fczZZ 
■-? H '? r~ 
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observada, em 
preocupação com o destaque desse elemento 

marcação da linha de respaldo das paredes. A partir 

composição- plasticamente mais elaborada, 
com o despojamento do restante da construção.
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Luminárias em Áreas Coletivas

e

ema merecer citação

No tocante ao desenho dessas peças, constata-se a repetição das soluções 

presentes na maioria dos elementos de composição, onde as formas puras, 
dispostas de forma escalonada, são uma constante. Em alguns casos, surgem 

soluções resultantes de releituras de motivos egípcios, reduzidos ao essencial, 

suficientes para permitir a identificação dessa influência.

De um modo geral, pode-se dizer que as luminárias em áreas coletivas 

caracterizam-se mais pelo desenho diferenciado, de forte tendência geométrica, 

do que pelo emprego de novos materiais, uma vez que, salvo exceções, 

predominavam os vidros leitosos e o latão com acabamento martelado.

Dentro do quadro de valorização das áreas de uso coletivo, particularmente 
as portarias, as luminárias e arandelas assumiam um papel de relativo destaque 
contribuindo, de forma significativa, para uma ambientação intimista 
acolhedora, de forte efeito cenográfico. Parte dessa preocupação pode ser 

creditada à influência exercida pelo cinema na arquitetura Déco. Nos exemplares 
mais requintados, a busca por um desenho apurado em todos os elementos de 

composição plástica desses espaços, permitiu que fossem criadas verdadeiras 
jóias da arquitetura de interiores, mediante o emprego de materiais nobres como 

o bronze e o alabastro, por exemplo, fartamente utilizados no Edifício do Banco 
de São Paulo, cuja visita torna-se obrigatória para todos os interessados no 

tema. Na condição de exemplar mais representativo em termos de luxo e 
acabamentos, foi o único edifício Déco da cidade 
literatura internacional.11

11 Rossana BOSSAGLIA, L"Art déco’, p. 10.
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Componentes Metálicos
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A principal característica desses artefatos, 

manipulação artística de metais como o ferro 

preocupação para com as questões de desenho 
mesmo nas

sem

Banco de São

confeccionados a partir da 
o bronze, diz respeito à 

e esmero nos acabamentos, 
peças mais simples. Vistos isoladamente chegam, em alguns casos, a 

se constituir em verdadeiras obras de artesania fina. Nessa condição, 
concorrentes à altura, encontram-se os trabalhos realizados no 

Paulo, já citado anteriormente.

Completando esse pequeno quadro referencial dos elementos de 

caracterização de repertório mais recorrentes na versão paulistana da arquitetura 
vinculada aos códigos formais do Art-Déco, merece citação, como item 

particular, todo um conjunto de componentes construtivos que, apesar de 
figurarem como complementares, participam de forma significativa no resultado 

plástico final das composições. Fazem parte desse grupo, todos os componentes 
metálicos introduzidos nas construções com intenção plástica, tais como gradís, 

guarda-corpos, corrimãos, marquises metálicas, detalhes de ornamentação em 
cabines de elevador (grades de ventilação, botoeiras, molduras etc), quadros de 

portaria, complementos de caixilharia (maçanetas e cremonas), relógios, entre 
outros.

Em termos de desenho, predominam os motivos geométricos, 
combinações de linhas retas e curvas, como utilizadas em outros elementos de 
composição mantendo, dessa forma, a unidade de linguagem característica da 
corrente. Quanto aos acabamentos, pode-se observar uma tendência à 
valorização das superfícies de algumas partes das peças mediante a aplicação de 

texturas obtidas por prensagem mecânica, resultando em linhas paralelas, zig- 
zags, ondulações contínuas ou concavidades. Por outro lado, quando se desejava 

dar um toque de requinte adicional, valia-se dos recursos de cromeação ou 
douração (latonagem), surgidos na época como novidade, e que acabaram 

virando marca registrada do Déco no mundo. Esse tipo de acabamento foi muito 

utilizado nos tubos de seção circular utilizados nos guarda-corpos e corrimãos, 
denotando a influência exercida pelas construções náuticas na formação do 

repertório Art-Déco.
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Infelizmente, por se tratarem de elementos predominantemente de 
interiores, o registro fotográfico destes elementos fica seriamente comprometido, 
uma vez que o acesso aos interiores dos edifícios é frequentemente vetado sob a 
alegação de motivo de segurança.
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... seja por vício cultural ou falta de visão, o fato é que nos 

acostumamos a privilegiar o estudo e a análise de alguns períodos de 

detrimento de outros. Assim, valorizamos o Barroco 

o Modernismo, relegando a um plano de inferioridade outras 

manifestações culturais, principalmente aquelas do período que 

intermédia essas duas fases supostamente áureas de nossa Arquitetura.

Nossa historiografia, por outro lado, se ocupa de diversas 

construções cujas características dificilmente estão presentes 

produção corrente e de massa, de tal sorte que a conformação concreta 

das cidades em que vivemos, em sua maior parte, se distancia muito 

desses exemplos citados nos livros.
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A QUESTÃO METODOLÓGICA
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fatores que impediam, desde o início, a rápida identificação 

fariam parte do inventário, com um certo grau de segurança.
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Pós Graduação, 

atenção.

representativos 

amenizando os 

seletividade adotados.

A tarefa de inventariar a produção arquitetônica vinculada à linguagem do 
Art-Déco, no contexto da cidade de São Paulo, não foi das mais fáceis. Não só 
pelas dificuldades decorrentes de questões de natureza conceituai, como também 
por outras de ordem técnica.

Vários eram os 
dos imóveis que

A viabilização de uma tarefa dessa natureza, com todos os 
decorrentes, foi tomando forma com base em um conjunto básico 
informações, fato que permitiu uma primeira delimitação do universo a ser 
estudado. Para tanto, foi realizada uma primeira varredura na cidade, 

denominada de pré-inventário, de natureza mais abrangente e menos seletiva, de 
modo a subsidiar um processo de interpretação qualitativa de dados e o 

consequente aprofundamento dos estudos. Essa primeira etapa das pesquisas de 

campo foi objeto de um dos Trabalhos Programados, no âmbito do Programa de 
contemplando 137 exemplares considerados merecedores de

Um inventário arquitetônico, pelas suas próprias características, implica em 
seletividade e juízos de valor. Todavia, não deve estar sujeito a interpretações 

apaixonadas, sob risco de se perder a objetividade nescessária a um trabalho 
dessa natureza. Desta forma, é conveniente que esse processo de seleção esteja 
apoiado em uma conceituação teórica mínima, como forma de contemplar os 
principais aspectos de caracterização do objeto a ser estudado, facilitando sua 
identificação no panorama geral de uma dada produção arquitetônica existente. 
No caso da presente pesquisa, uma das primeiras tarefas a serem realizadas, a 
título de suporte metodológico, consistia na delimitação do universo abrangido 
pelo Art-Déco. em sua versão paulistana, mediante um estudo dos elementos de 

repertório mais característicos e a definição de tipologias, ainda que em caráter 
introdutório. Posto isto, o trabalho de seleção dos exemplares mais 

estaria referenciado em bases previamente estabelecidas, 
riscos de omissões e facilitando a compreensão dos critérios de
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A estratégia metodológica do pré-inventário mostrou-se de grande valia, 
medida em que permitiu um redimensionamento do trabalho de campo e 
pesquisa documental, previsto originalmente de forma subestimada, 

estabelecimento prévio de critérios rígidos de seleção, nessa fase,

Um dos principais dizia respeito aos diferentes níveis de incorporação do 

repertório Déco, observáveis nos exemplares listados preliminarmente. Tal 
condicionante permitia, em vários casos, que a fidelidade à linguagem ficasse 
restrita a algumas partes da construção, comprometendo o trabalho de 
classificação. Ainda assim foi possível identificar uma variedade enorme de 

soluções sob um mesmo tema, passíveis de serem classificadas como 
manifestações Déco. De qualquer forma, admitia-se a existência de uma coluna 
dorsal que estruturava esse conjunto de signos. Uma estrutura subjacente a 
produtos culturais aparentemente distintos, mas passíveis de serem agrupados 
segundo algumas características comuns, que precisaria ser adequadamente 
compreendida e metodologicamente organizada.

A apresentação dos dados obtidos nessa fase deu-se na forma de uma 
listagem, onde os imóveis foram agrupados segundo critérios de ordem 

geográfico-espacial. Ou seja, foi observado que paralelamente aos edifícios 
tratados como "isolados", por não apresentarem proximidade com nenhum outro 
de características semelhantes, ocorriam duas formas de concentração de 
exemplares na malha urbana. Uma do tipo "mancha", tratada como Setor 
Urbano, e outra do tipo "linear", identificada como Eixo. Desta forma, foi 

possível definir-se 6 setores urbanos e 7 eixos de concentração.

O arrolamento preliminar dos produtos supostamente passíveis de estudo e 
classificação, no âmbito da pesquisa, foi realizado com base no grau de 
apreensão possível, que se tinha até aquele momento, dos elementos de 
caracterização do universo estético-formal do Art-Déco. A investigação 
concentrou-se, em um primeiro momento, nos setores urbanos que sofreram 
maior impacto de verticalização na década de 30. Os imóveis foram fotografados 
e plotados em plantas cadastrais da Emplasa, na escala 1:2000. 
Simultaneamente, foram registrados em fichas de campo todos os dados 
possíveis de serem obtidos em uma leitura visual, tais como: denominação, 
endereço, número de pavimentos, uso atual, grau de descaracterização e 

acabamentos.
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MAPA DAS

1. Largo São Francisco/Sé
2. Largo São Francisco/Praça Antonio Prado
3. Sé e entorno
4. Rua Xavier de Toledo/República
5. Largo Paissandú
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PRINCIPAIS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE EXEMPLARES

6. República/Arouche
7. Rua Santa Efigênia e entorno
8. Rua São João/Praça Princesa Isabel
9. Vila Buarque
10. Santa Cécília

1
\ BELA. VISTA

considerado metodologicamente inadequado, dado que exigia 

considerável do tema a ser investigado que não se possuía e que, provavelmente, 
ainda persiste a um certo grau.
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INVENTÁRIO POR CATEGORIAS DE USO ORIGINAL

l
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T 1
T 2
T 3
T 4

T 5

T 6

T 6.1

T 6.2

T 6.3

T 6.4

T 6.5
T 6.6
T 7
T 8
T 9

T 10
T 11

Os imóveis selecionados foram agrupados segundo uma classificação 
tipológica determinada em função de suas destinações originais, ou melhor, dos 
usos para os quais foram concebidos originalmente. A exceção ficou por conta 
dos estabelecimentos hoteleiros, que vieram a se constituir em uma tipologia 
específica, ainda que a grande maioria destes tenha sido resultante de 
adaptações em edifícios de habitação multifamiliar. Desta forma, foram definidas 

11 tipologias, a saber:

Edifícios Residenciais Unifamiliares;
Edifícios Residenciais Multifamiliares;

Edifícios de Escritórios;
Edifícios para Fins Comerciais ou 

Edifícios Escolares;
Edifícios de Uso Misto (duas ou mais categorias):

Comércio + Serviços;
Comércio + Escritórios;
Comércio + Habitação Multifamiliar;
Comércio + Habitação Unifamiliar;

Comércio + Escritórios + Habitação;
Serviços + Escritórios + Habitação;

Edifícios de Hotelaria;

Edifícios Bancários;

Salas de Cinema;
Edifícios de Uso Especial e 
Equipamentos Urbanos.

A elaboração do inventário, que viria a se constituir no coroamento da 
pesquisa e objeto de capítulo específico da Dissertação, surgiu como um 
desdobramento natural do trabalho desenvolvido anteriormente , só que agora 
de uma forma mais seletiva e com um nível maior de detalhamento das 
informações. Aos imóveis listados preliminarmente, somaram-se outros que 
foram sendo descobertos com a continuidade das pesquisas de campo e as fontes 
documentais.
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no

IA Ficha de Inventário

e i

A omissão de informações a respeito da técnica construtiva e avaliação do 
estado de conservação dos edifícios é proposital. No primeiro caso, deve-se à 
constatação de que, com exceção das edificações com apenas um pavimento, 
todas as demais foram constituídas a partir de um esqueleto em concreto armado 
e vedação em tijolos de barro ou blocos cerâmicos, como base do sistema 
construtivo. Da mesma forma, as informações a respeito do estado de 
conservação foram omitidas, devido ao fato que a grande maioria dos 
exemplares selecionados encontram-se entre os níveis razoável e bom, tornando 
desnecessária a inclusão desse tipo de dado nas fichas. Os casos que se 
apresentaram abaixo ou acima desses parâmetros foram registrados no campo 
destinado aos dados complementares. Segue descrição dos campos e forma de 

preenchimento das fichas.

Os exemplares classificados como de Uso Misto, foram definidos quando da 
constatação da existência de mais de uma categoria de uso em um mesmo 
edifício, independentemente da relação de áreas ocupadas por cada função em 
relação ao todo construído, gerando seis sub-categorias. Os casos de exemplares 
que, por suas especificidades, não se enquadravam em alguma das outras 
tipologias estabelecidas, foram reunidos no conjunto de Edifícios de Uso 
Especial.

a uma 
relação a

Tomando-se por referência a metodologia de trabalho e formas de 
sistematização de dados utilizadas pelos órgãos de preservação do património 
cultural, somadas a uma preocupação em facilitar o acesso às informações 
obtidas com relação a cada edificação eleita, foi elaborada uma ficha de 
inventário, com campos específicos destinados ao registro dos dados 
considerados de maior importância para uma adequada identificação 

caracterização de cada exemplar.
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LOCALIZAÇÃO:

trecho da Planta Cadastral do Município de São

dacom

ou

prefeitura;

em

Setor/Quadra/Lote: em conformidade 
Prefeitura Municipal de São Paulo (MOC);

plotagem do imóvel em 
Paulo(Emplasa), na escala 1:2000;

IDENTIFICAÇÃO:

Denominação: quando houver;

Endereço: logradouro e numeração atual (1996);

Proprietário Original: responsável pelo empreendimento;

Autor(es) do Projeto Arquitetônico: nome do(s) profissional(ais) 
escritório técnico de projeto;

Construtor(es): ídem autor;
Alvará de Construção: número do processo da PMSP relativo ao Alvará de 

Aprovação;

Ano Projeto : relativo ao ano de aprovação do projeto na
Ano Conclusão Obra: relativo à concessão do habite-se;

a classificação oficial

CARACTERIZAÇÃO:

No. Pau.: número de pavimentos na versão atual;
Uso Original: destinação conforme projeto original;

Uso Atual: destinação atual;
Proteção: indica se o imóvel possui algum tipo de proteção institucional 

termos de preservação;
Dados Complementares: informações adicionais de natureza histórica, 

tipológica ou geral;
Classificação Tipológica por Categoria de Uso Original: sistema de 

classificação dos exemplares inventariados segundo a primeira destinação de 

uso, salvo caso especial dos estabelecimentos hoteleiros;
Sub-Categoria: campo destinado ao detalhamento das variáveis para os 

casos de edifícios de uso misto e equipamentnos urbanos;
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foto atual da edificação e 
em escala reduzida, como

e do

ILUSTRAÇÃO:

campo destinado à inserção de pelo menos uma 
de uma planta esquemática (quando possível), 

referencial de planimetria;
Código de Identificação das ilustrações: codificação do filme 

diapositivo de modo a facilitar a localização destes no arquivo fotográfico.

Código de Identificação Tipológica: definido a partir dos números da 
classificação tipológica, da sub categoria (quando for o caso) e do número 
sequencial da tipologia. Ex.: Para um imóvel de Uso Misto (T6), com Comércio + 
Escritórios + Habitação (6.5), compondo a terceira ficha da respectiva tipologia, 

seu código de classificação será T 6.5/03;
Código de Identificação de Campo: corresponde a uma codificação do 

autor para acesso rápido ao banco de dados e à plotagem dos imóveis nos 

mapas de campo;
Ficha N° : numeração sequencial das fichas do inventário.
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T 1
Edifícios Residenciais Unifamiliares
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n< ii iFdilieio Residencial I nilámiliar( I.VXSI1 111*01.

01om<;..

<■(»!). IDENI. 111’01.

Residência Annando AI vares Penteado

EXDFREÇO:

\miando Alvares Penteado

Engenheiros

COSSn?CTOR(ES) ideni autor

42.716/31 e 26.30'32 (subst.)

1931
ASO COXCL. OBRA:

VSO ORJGLXAL.

VSO ATUAL:

proteção.

13-14CÓD. IDENI. II.USTR.: Ç| 9

'FAC
/

propr.
OMCCUL

AUTOR4ES)
PRO.J ARQ Dácio Aguiar de Moracs 

Archilectos Ld

DADOS 
«IMPLEMENTARES.

IN VI NIÁI2IO IJO AIP1-DÍ ISA
AI.WIHII I|||JII?A r>AI.JI ISTArNA

ALVARA COXST. 
PMM’ PROC. y 
ASO no PROJETO.

Habitação Unifamiliar
Institucional ( FAAP)
Em processo de tonibamento pelo Condephaat.

IIDIE^llIFICAÇÃC
DESOMIXACÃO:

con.mFNi.T AMPO: Isolado / OX

.. ILUSTRAÇÃO

______________ 1932_________________________ ________ _

CARACTERIZAÇAO
VPAV : Porão+-T + 2

Rua Alagoas. 69 - esq com Rua Ceará. 2

JiZJ
I ÍMAI I.//H



1.34

iiiijlctimçaW

X. ■

EONTE CL 8/XA-00-0-10

1NV1 NIIÁil.XO I X ' AII.HI-iDÍ €C NA 
AIMÍUIlTir II1JIPA IPAIJIJISTANA

Ui
I 100,1 
|i

I ICIIA X

01/a

B
PIÍKí^è:

I* riAB»

a

'■5?

£. - '.jjísSB
|&.<ru2>5Xr FE*

W-

1
uji jM™

kOiíi'' fe í si JL^g i ■% : I íí' i&Sis-íiil í ■ass^lg^l 
HMflEill

iiiI
»ix£«-i. »

ilre
t ^*J»«taâ3u ns

t.IffiF
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FONTE: CL 8/1-2

|Sr>'i:SIÁII.>ll'O IIJ-O AIPII-IDILCÍ.) SA 
AIXX JIII ITTUIRA IPAULflSTAMA

l l< II \ \

01/b
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Edificio Residencial I nifainiliar n< ha

|NV1 NIÃl.JKJ II )< ) All-ni-l?ÓX) NA 02
AI2<2<JI<I II HI.ZA II >A<JI IMANA C()l>. IDEXI. 111*01- T I / 02

IX) TE.

Residência Jorge Maluf

ENDEREÇO: Rua dos Franccse s. 350

Jorge Maluf

Alfredo Mathias engenheiro civil e architecto

CO\STRITOR(ES). idem autor

47.113/34

1934
VOCONCLOBRA:

VSOOR1GLS.KL:

ISO ATUAL

W)Tf(AO

cóo. mrxr. ILVSHt: çl 9'21-22

<

I 
I

IU0PR.
ORJGT5AL

AlTORlES)
FROJ. ARQ

O imóvel é. indiscutivelmente, o exemplar mais significativo 
desta lipologia existente na cidade, merecedor de proteção 
institucional.

CLViSII . 111’01.
I’ ( AI.HSO 
OIHG.:

DUX)S
COWLLMLVTARES:

Habitação Unifamiliar _____________
Prestação de Serviços (ag. publicidade) 
Não Existe

esses

U.VAJU COSST
FXH» PRQC.N-:
ASO DO PROJETO:

I Ql A11RA. SÓ 

lOE^TIIIFIICAÇÃC
0CXO\n\ACÂ0:

con. iDfjvi,campo: Isolado / 14

- IIILiLSTilMÇÃC

1937

CARACTERIZAÇÃO
VPAV^ ± ... , 1SS +-1 + 1

SnOR: 9
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IIII JIJOTMÇaM)

&

1'ONTE: CL. 9/8-11

IM1 SIÃIIO II )O AII>ir-IDIÍ:<3€> NA
AIMXffl iriJIPA PAULISTANA

H< IIA X

02/a



IBS

l.dilkio Rcsidaici.il I iiifamiliar

03
I I 0.3( <>(> IDE.VI. 111’01.

1X111 34SFTOR 82

DENOMINAÇÃO

Rua Santa Efigàiia. 370. 376. 386 e 390endereço

João Alves de Siqueira Castro

Engenheiros

coxsnurroR(ES): idem autor

48.164 3!

1931
ANO CONCL OBRA:

T 4-2
INO ORIGINAL

«NO ATUAL

raoncÀO: Z8 - 200 - 010 (6dia 094)

< OI> IIWST u.rsiK: PH. 3 20: CL. 7 17

2S ps*VIM*HTO

ta «rAVIMBMTO /'

I OCAILILZACAC

|NVI NTÁli:.’IH') IX? Al.>l-1)1:00 NA 
AIXX Hl II IIIHDA OAlJl IMANA

II S Caiubx 
Conslructores

PROPR. 
ORIGINAI.

KLIOR(ES) 
PRGI. ARQ

ALXAR.K CONST
FMSP PROC.V;
ANO DO PROJETO

DXDOS
COMPLLML.VT ARES

UI.KSSU I1POI. 
r cai.rso 
ork: :

Habitação l nitainiliar 
Comércio

1932

CAKACTEPIZAÇAC
”^PAVi

COD. IDE-VE. CAMPO: MC 2 ! 09

IILUSTKaVÇÃC

g I QUADRA

ICtNTiriCAÇÃO

Rcsidaici.il
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l’.dilicio Residencial ( nifamiliar fktia v

INVI NIIAII.)II'O 190 AI4I-I9IÍCC NA 04AIMMJII iriEWIM PAULISTANA UOD.IDENI. iipol 04

W€aMJI£aM?ÂC

740 8

SETOR 14 QUADRA IOTE53

Residência Allcnfelder

ENDEREÇO. Rua Canadá. 35

Cristiano Allcnfelder Silva

.Alfredo Mathias ngenheiro civil e ardiilecto

CONSTRITOR(ES). idem autor

27.164'37

1937
VÍ0CONCLOBR.V 1938

uso ORIGINAL

USO ATUAL

PWOTTÇAO:

CÔD. IDENT. ILUSIR: £L 9 0-0 1

PROPR.
original

AITOR(ES)
PRQJ ARQ

KL\ \RA CONST 
PMSP PRQÇ.y.
ANO DO PROJETO

DWOS
cosu‘le.mlviaRís

( LVÍ.ME III-OI. 
r uai. uso 
ORIG.

Habitação Unifamiliar
Habitação Unifamiliar
Não Existe

IDENTIFICAÇÃO
DENOMINAÇÃO:

COD. IDENI. CAMPO; Isolado 13

ILUSTOACSÕ

CADACTEKIZAÇAO
VPAV.: T ‘1
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MCI I A s-1 ídilicio Residencial l 'niliiiiiiliar

05OUIG

T I 05(oi) ii)»xi uroi.

IPE^TIflCAÇAC
DLSOM1SACÃO 5 sobrados geminados

Rua Frederico \branches. 261. 1 17. 119. 127 e 129ISDFRFCO

Domingos Pisani

engenheiro e

COSSrRITOR(ES) idem autor

26.527 37

1937

T + 1
VSOORJCLXAL:

ISO ATUAL:

ppohcâo Não Existe

coo.unsi iu sii*.: PB 5 08: Cl.. 7 20

■CAI IIZaVCaW

PROPR.
ORJCISAI

UTORlLS)
VMM A*Q

DOOS
COMPLEMENTARES:

Josc Chiappori 
oonslructor

jnvi niáixo i>r /Wii-irí co na 
AIMM -'«11 11 X5A II >A( .'I IS1 ANA i

Habitação Unifamiliar
Habitação Unifamiliar

ALVAR.A CONST 
PMSP PROC.y 
v-o DO PROJETO

COI). II»NI. CAMPO: MC. 2 / 02

IIILILCTIIMÇÃC

VO COSCU OBRA: ] 93

CAKACTEPIZAÇÃO
S' pav.7

< iassi» iipoi.



141
H< IK VEdilicio Residencial l nilamiliar

061NVI SIIÁII.)II<J IDO AIPT-HDIÉC© MA
AOOOITI: 1I IJIPA IPA1JLISTAHA t <ji>. ideni. iipoi.- 06T I

LCCA!IZMÃ€>

M^IÍI
1]25 a 32QUADRA: 45

IDEMFiriCAÇÃC
DF.MHQXACÁO 8 Sobrados Geminados

Rua Major Maragliano. 112 106 98 94 90'78 76 74ENDEREÇO.

Tufik David Curx e .Alberto David Cur>

CONSnU-TORfES) idem autor

77.957/36

1936
VXOCONCL.OBRA

T+ 1
ISO OR1GLSAL:

ISO ATUAL:

rUOTTÇAO: Não Existe

cód. ioEXi.it ’stR-: |»B. 5 191 CL. X 07-08

Paulo Taulik Camasmie 
eivil

propr.
ORJGIXAL

\ITOR(F-S»
PROJ ARQ

KL\ MtK COXST
PMSI» PROC.y 

V.ODOPROJEIO

dados
COMPLEMENTARES:

ci.vvsir. iipoi. 
p CAI.I SO 
OKIG.:

   J   r-

Habitação Uni familiar
Habitação Unifamiliar

engenheiro

COD. IDENI. CAMPO Isollldo 06

ILIJSTRAÇAÕ

CAKACTCKIZAÇAC 
vpav?

SETOR 27

ioEXi.it
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T 2
Edifícios Residenciais /Haltiíamiliares
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CUVS.MF. 111*01. Residencial Xlultitamiliar H(HA S-

INVIzNlTÁlPIíC) ll>O AUT-CIÉCC NA CMHíL: 07
A»QIHIIIUIPA PAULISTANA COO. IIHN'1. 111'01. 1'2 01

WCaWIZACÃ©

1.0 TE: 6 ã 57

Majeslic

rENDEREÇO: Rua .Aurora. 460 - csq. c/ Rua Guaianazes

Xrthur .Augusto Garcia

tf
COXSnUTOR(ES): idcm aulor

56.415/33

1938
ANO CONCL. OBRA: 1939

150 ORJGLNAL

150 ATUAL:

PROTEÇÃO:

róD.n)ENT.ii.<.'srR.: ]>|j 3 22-24: CL. 4 20

.1

PROPR. 
0UCLXA1.

DADOS
COMPLEMENTARES;

Pistorcsi & Cia
Engenheiros - .Ardnlectos - Conslnictores

UIOR(LS) 
PROI ARQ.

n

UVARA CONST
PMSP PROC..S-;
AX) DO PROJETO:

| QUAOKA gQ

IIDEWir-IICAÇÃC
DENOMLVAÇÂO:

CALACTEKIZaVÇA©
V PAV-- T j. *7 j. -l + 7 + porão

Habitação Muttifamiliar___________ _____
Habitação Multifamiliar
Não Existe

COn.lDENI. CAMPO: \fC. 1 77

_. IIJl&TIIMÇÃC

SETOR;
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< i.asmj uroi. I;.diliei<» Residencial XlnltiGitinliar

INVí-NIÁB^IK) IDO AlDT-IDirCC NA ohic;.. 08AII>()IIJI1I ririJIPA IIM1JIJI VIANA ( (>l». IIH .VI. 111'01.: 12 02

ILCCaKILIZAÇÃC

QUADRA: £ |X

Prédio Kasinskx

ENDEREÇO Alameda Barão de Limeira. 45

3?»

B Kasinski & Cia

Rodolpho Gabriel Tartari (E.B..A.S P)

COVSnurTOR(ES): S.A. Kliol

70.862 37

1937
AM) CONCL. OBRA: 1939

ISO ORIGINAL:

VSOAHJAL-

FPOríCÂO:

■í-

<<>!>.inrM.iusnu PB. 3 / 31: Cl-5 17

j

PROPR.
O0CCUL:

UTOR(ES)
PPOJ ARQ

OKDOS
<n'ÍPLEMLVTARE-S:

!

- -r£
1AL\ AR.\ CO.NST

PMSP PROC. V:
ASO DO PROJETO:

Habitação Multifamiliar
Habitação Multifamiliar 
Não Existe

IIIDIE^TIIFIICaVÇÂC
DESOM1.NAÇÀO:

con.m».vi.campo: MC. 1'91

1LILCTKAÇAC

CAKACTIEICIIZAÇAC
VMV; T+10

I
'•°rf: 118 à 139
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Edilicio Residencial Miiltifamiliar Hílll v

INVI:SIÁIPII'O !■><> AIPU-DIÉCO MA ork; 09
AIMJVKETURA irAUII 1STAMA cot»,ii».vi. iipoi. 12 03

5q z

o

QUADRA: l-OTF. 5991

II
Prédio Morcole

fXDIRFÇO. Alameda Barão de l imeira. 27

Adulles Isella

ardutecloAlfredo Giglio

cossnnqoR(ES)

84.221'38

1938
V»OCO.NCLOBRA: 1939

••«OTEÇÁO:

CÓI).U)KIVI.IM'SIH.: |>B. 3 ■ 32: Cl. 4 21

' 4 6 5

! 
I

1'ROI’R.
OMCCM xi

150 OR1GLVAL:

150 ATT.AL

Mees & Danunann
Archilectura e Consinicçòes

AUTOROS» 
MIOJ. ARQ

IJADOS
IMPLEMENTARES:

( IASSI» I1I*IM.

Habitação Multifamiliar
Habitação Multifamiliar 
Não Existe

ua arà co.vst.
PMSP PRQC, y- 
A>0 DO PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO
DEXOMLXACÂO:

COO.I!»NI.CAMPO: MC. I '90

IUJSTI2AÇÃO

CADACTEDIZAÇAO
lp" T ■ 6

> 4 X /

V Ir
J Q ' *■ V

BI

SETOR:



146

1'dilicn» Rcsideiicial Multiliuiiiliar

10
cod.idini. iipoi..

LOCAIJ/AÇÃO

ADR \

DENOMINAÇÃO Palacete 14 Bis

LNDFRFÇO: \v. Sào João . 1311

Diogo de Toledo I -ira

Martins. Dobcreiner & Cia Lida

coxsnnTOR(ES) ideni autor

56.415 3.3

1939
VMJ CONCL OBRA:

ISO ORIGINAL:

VSO ATUAL:

PROTICÂO: Não Existe

( ()!). IDF.X1.il.» snt: [»)} 4 01

ouxr»
«IMPLEMENTARES:

ALTOR4ES) 
PRQI <RQ

INVI NIIÁIOIIO IOO AOU-OÍ OO NA 
.WOOirilll IIOIOA I >AL1 «5» IIANA

PtropR. 
OHGIVKL.

U.VARA CONST. 
PMSP PROC, V, 
OO DO PROJETO

Habitação Multifamiliar
Habitação Multifamiliar

_____________1940____________________

CaMPACTEIEIIZAÇaW
vr*v.. T + 8 * ático

(T.Vi-MI 11I-OI. 
r cai «so 
ork;.

SFTOR; 7 QUADRA 4)

IDENTIFICAÇÃO

T2 01____________
con. IDENI. CAMPO: MC. 2 3X

' . ILUSTRAÇÃO
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f irii vlídilicio RcMilaici.il Miiltilaniiliar< iasmf itpch.

11|NVTNllÁr7l'D IDO AII7II-IDIÍOO NA IIWIG

AIM3UITET OIDA l-WIJIJI ST ANA cod.idfni. nroi. T2 05

WCaVILIIAÇÃC

■

snoR 7 QUADRA: 1913

Edifício Lunice

LVDFRECO Rua das Palmeiras. 342

wJoaquim Camillo de Moraes Mattos

■ <

COXSTRETOR(FS): arciiitectoAnlonio l erreri

46 91 5'42 (ampliação)

1940
W) COXCL OBRA:

130 ORJGLXAL

ISO ATUAL

protfcão

<on inf.si Ji.i sin.: p|) 5 03-04. Cl. 7 13

1'ROPR.
OWCLXAL

U70R(LS)
PROJ ARQ Alfredo Giglio 

ardiileclo

ouxjs
COMPLEMENTARES:

Habitação Multifamiliar
Habitação Multifamiliar
Não Existe

klvara coxst 
PMSP PRQÇ.y;
Tso DO PROJETO

IIIDIE^TIIFICAÇÃC
DE SOMINAÇÃO:

UOD.IDFNI. CAMPO: MC. 2 36

■ILLSTRAÇXÕ

1941_________________

CAKaVCTIEICIIZAÇAC
x*pavj T + 7 '

engenheiro
; -74

RcMilaici.il


14S

Edilicio Residencial Xhiltilainiliar

INVlTNirÁlpm ID'O AIPT-IDÉCO NA 12
AIXXJITO1JIRA I2A1J1J.STANA COII.IDFNT. IICOI.: 12 06

LOCAI JZAÇAO

v< ADIU IX) TF.52 10

Edifício Carmem Lopes

LMHREÇO Praça Marechal Deodoro. 236

Manoel Femandes Lopes

architectoElisiáno Antonio da Cunha Bahiana

a)xsmioR(ES): Sociedade Commerci a 1 e Construa ora lida

1928
S-NO CO.NCL OBRA:

«0 ORIGINAL:

ISO ATUAL:

r-PonçAo

còD.iDE.vr.iLUsrnL; PR 5 / 0: CL. 7'14

M-TORíES) 
PPCM .ARQ.

$ 
£

dados
COMPLEMENTARES

!
!•

PWOPR.
OWGLNAL

Habitação Multifamiliar
Habitação Multifamiliar 
Não Existe

KLVAR.A const
CMSP PROC.V 
<NO DO PROJETO

( ()!). IDF.NT. CAMPO: MC. 2 < 13

IUJSTI2AÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
DENOMINAÇÃO:

CARACTERIZAÇÃO
vpav. T * 5

< I.ANM» IIPOI.

ORIG.:

SETOR: 20
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HCIK VEdifício Residencial Multilamiliarciaasii iir<»«.

-13<iut<;

12 07COD IDFNI. Iiroí

l_€)CALI£AÇÃO

'•otf 29 ã 41QUADRA

DENOMINAÇÃO: Prédio Santa Paula

LMMREÇO Ixirgo Santa Cecília. S9

Jacinto Cintra de Paula

engenheiroLuiz José Carvalho de Mello Mattos

CO\STRITOR( E S); ideni autor

15 212 37

1937

USO ORIGINAL:

USO ATUAL.

PROTEÇÃO Nào Existe

|>H 5 29: Cl 7 15COD. IDENI. II I SIK:

AVTOR(ES)
PRQJ ARQ

PROPR.
ORJGIN XL

ISVll NIÁI5IC II Xj AI3I-DÉCO SA 
AÍ>GI 1111II III lll^A IJAIJILIS1 ANA

DADOS
COMPLEMENTARES.

Habitação Multifamiliar
Habitação Multifamiliar

ALUARA CONST.
PMSP PROCV
ASO DO PROJETO

ANO CO.NCL. OBRA: ] 93 g

~ CAKACTEPIZAÇÃÓ
"P" T • " ____

(W. IDENI. CAMPO: MC. 2 01

.JIILILCTIRaVÇÃC

SETOR: 7 I QUADRA 35

IDENTIFICAÇÃO



ISO

HCH *I ililici»» Residencial Miillilamíliar

14
T 2 OK< (»!» IIH.VI. HPOI.

%O f t B '

r
127. 129 a 140

• LSDIRfÇO Rua l)r Cesãrio Mota. 359

Francisco Soares Camargo

engenheiroJosé Chiappon

' CONSTRCTOR(ES) idem autor

71 831/39

1939
VMJCOSCLOBRA;

T t 7
HO OMCLNAL:

IV) ATCAU

PPOTIÇÃO

29-30: CL. 7 05-06CÓD.IDENl.lWSnt: PB. 5

i rt OCR.
' O63GC.AL

UTORaLSi
1 PÍOJ.ARQ

DWOS 
roMrUMLKlARES:

INVCNIÁIMO II M) AlPU-IDf €€> NA 
AIMJIJII« IIIJIPA II AtJlISltANA

A

< uvisn uroi. 
c cai.i s<> 
uiik; .

^b.b.iotecz.'
INFANTIL

m O n T E i R C
 08 ATO

ESCOÚA or
S0. j.OGlAf P9l\TiCA POSTO

Bp

Habitação Mukifamiliar
Habitação Multifamiliar

Não Existe

U.VAR.K CONST 
”CP PROC .V 
<X) DO PROJETO

CARACTECIZAÇAO
PAV.:

COO. II1FNI.CAMPO ,\ÍC 3 02

- ILUSTRAÇÃO
J£c--- 1 jJ
G r N E R A L

T
srro«. 7 I quadra | inir

' IDENTIFICAÇÃO
I Itwntó pród|0 Sanla R|l ,

o 748 5
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IIIJIJOIMÇaW

=

1-ONTE: CL 7/5-6

mr

INV.I1NIÁPIIO 114.) All,>ll-|)lí €O NA
APCIJlli' 114 JIPA IPAUII ISIANA

nriiA \

14/a

i Bk 
ggjjàfaèi 

p K

tenij
w

íf»H ki -



I .lilici» Kcsitknei.il \1iil1ilamdi.ir

IIIHl.

< <l|> IDIXI IH*OI

C 74t ‘

V7OR 7

IDIE NTI II CAÇAC
Df X()XQX KC ko Prédio llaliba

Rua General JardimLXT1ERICO Rua l)r Cesário Mota 339 - esq. c

■ -fr
engenheiro

Jose Chiappon

coxsnii Tonas» idein autor

50.768 38

1938
!V«0 COXCLOBRA

T+6
IVJORJGISal

IV) AU M.

coneto

•i *'•

c

I ADRA

Habitação Multifamiliar
Habitação Multifamiliar 

Xào Existe

PROPV 
08K4XAL

KlTOP(ES)
Fím krq

kiaara coxst 
rnsp proc v;
K.XO DO PROJETO

Dados 
eomillmfxiares;

|SrVÍ NIÁII.W I ;•(' A I I - IW CO NA 
Aí><?inillII I I 'IàA 1 >A'I !‘l 1MIANA

esc'"»l|a de
S(V ? 9G«Í- f P3S •

c

1939

CAKACTECIgAÇAC

H)ÍA!I l/ A», XI
 

imn
GENE

12 2‘9 _
( (>l>.IIHXI.C AMPO MC. 3 01

IIIJIATKAÇAC

I u>ir 27 a 29 c 31 a 4K

I
y1

XI II I Kl

Havio Soares de Camargo e Francisco Soares deCamargo

< I KAMI 111*01

uai wm'Úi'1» l‘H 5 31-32-

Kcsitknei.il


153
11< II \ s

IIJLSTKAÇAO 15/a

l-ONTE: CL 7/3-4

|X\| MIÁII.>irL') II)'() AII.) ||-l)lf'C'C) NA 
•WWIIirWII-A IPAUJII IISIIANA

■4

tí": 
r ■

■

■ J ■ .-LJí

"Ík
. '.V^- í -S\.

I
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Idillcn» KcMikiiciul \liillilaniihar( I.WSII 111*01.

UHIG

I 2 10con.inrM. iivoi

*

maomixac "desconhecida"

Praça Mareduil DeodoroDOOtECO \vcnida Xngèlica III - esq com

CO.XSTRCTOR(ES): Sociedade Cominei ciai e Con^melora

VVJCO.XCt.OBRA:

T + 5
ISOOWGLXAL:

IV) ATUAL-

raOHCÁO: Nào Existe

1114. Cl. ocoii.inis’i.ii.1 siR : |>B. 4

10CA1!ZA€Ã€>

UTORtfS)
HKM \Ry

1L1AR.K CONST.
PMSP 1‘RQC, V;
V*O DO PROJETO:

FVOi*R 
ORIGIXAL-

OADOS
CAKMPIJMIVÍARFS:

ISVÍ MLWK > II X ■ .WII-lDIÍ <-<■) NA 
.AIXX .111II II l 'IIJ.A I )A1 Jíl IS I ANA

Habitação Multifamiliar 
I labitação Multifamiliar

«■OD.fDF.VI.CAMI-O: \|C 2 VI

. ILUSTKAÇXÕ

CARACTE RIZAÇÃO

Í16
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T 3
Edifícios de £«critérios



l.r>(>

I diliei<» <le I sciilonos

17M I -Dlí < r NA M II

< (>i> iinm iir<>i

I I I \! IIZAÇAO

SI 1OR Ql \l IR \

IDENTIFICAÇÃO
nfxoMiv \cao I dillcio Saldanha Marinho

fXDfPFCO

Cia Paulista de Estradas de Ferro

architecloI'lisiario Antônio da Cunha Bahiana

coxsninoR(FS) Sociedade Comincrcial e Con<rudora

1929

ISO ORIGINAL:

’ V) AHAL

raoriçAo:

IVOIH.
ORJCIX U.

UlOR(ES)
FROI KRQ

ISA! NIIÃI II I I
WWIlll 11'Í.>A I AI I IS II ANA

Ia < \l I Ml 
llllfi.

OUMJS
(’'Mía|.»MFxiARFS

Rua I ibero Bad.iro 59 . Rn.i São I r.mcivo. 52 e Rua do 
Ouvidor s n

*L\ kRA CONST 
PMSp PROCV 

<s0 DO PROJETO

VSOOONCL OBRA:

CADACTEKIZAÇÃÓ
 2 ss + T + 13 alico 

1 } 01

01

( oi) íin xi.ii.rsiH PB. 1 03

Escritórios
Administrativo (Tnb Reg. Eed. 2a. Reg. Adin.) 
"CONDEPHAAT- Pr 23.304 85 - Res.39 (08.09.86) 
COMPRESP - Z8-200 039 (PI). ex-off. Resol. 05/91 

l meo exemplar existente na cidade cuja volumetria 
configura uma quadra inteira

< lll) IDF SI. camvo MC. 1____________________________

- IIILUW1IMÇÃC
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l-.dilício de |

18St II

I 1 02(W II» vi. intii.

VI KDRA

DIVOMIN KC AO: Prédio Nhonhô Magalhães

IXDFRECO

Companhia Itaqucré

Architetectos

CO\STRITOR(ES) idetn autor

17.503 35 e 96 807'36 (substitutivo)

1935

T <• 16
ISOORJGLVKL:

USO ATUAL:

PROTEÇÃO: Não Existe

■ ís.-í?»5.

i

PROPR.
OR1GLXAL.

■ ?

INYI N1ÁII-7IC I X ) AI.’ll-lljlÉC'() NA 
AIXXITCT I ;IUA || AUH JIS1IANA

Siciliano & Silva 
Constructores

U.TOR(ES)
PROI ARQ

O KDOS 
COMPLEMENTARES:

U.\ KRA COXST.
PMSP PROC. N»;
VÍO DO PROJETO:

Escritórios
Escritórios

AVO CO.VCl. OBRA: ] 93 7

~ CaWaVCT EKIZAÇÃO 
v PAVu

( ()D H».VI• < AMPO: MC. I K4

JIIJIJCTIIMÇÃC

Praça Manoel da Nóbrega. 16 - esq. c Roa 1^ de Novembro

SFTOR: T | QUADRA: 6q | ix>ie

JDir NTIIF-ICAÇÃC

SP-
■■■■C . a]n

:: né
.41

2:
..r-

< <>|>.||»A-| IIÍSIB.; PH 2 07. Cl 7 20
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T 4
Edifícios para fios Comerciais ca de Serviços



15‘»

( i.wsn iipoi

19<>ui<:

ra oiCOD.IIHM

antiga " \ I Aposição"

rxntRHo Praça do Patriarca. 6

\nna 1 rancisca da Silva Marqu»

C0.XMW lOM(IS) idem autor

4304 33

1932
V>O COXCU OBRA

T - 2
VSO ORIGINAL:

ISOAniAL:

ruoncAo Não Existe

M(cm mi s i i" S,K PB 1

pkoik 
original

vnoRifsj 
PR UI kRQ

ISVI NII Áil.’!< ■) I .<■) AUl-DÍ CD NA 
IIIIIII II IJIUA II >A1 Jll 15II ANA

Mees Danunann 
.Vchilectura e Constnicções

ouxjs
«OMPI IMEXT VRES:

I diliciopaia I IIP. Comerciais <»t« de 
Scr\iç<»s

r ■ 
y.

1933

CAPACTEKIZAÇAO
S’ PAV

Comercio
Comercio

ua ARA coxsr
KLSP PROC XV
V»O DO PROJETO

< <>!>. ||»EN'I CAMPO MC I 09

IIILIJCTIMÇAC



1 (>()

.1

T d»
Edifícios Escolaures



1(>1

rdilicio I

15 01CUD.IDJKI

i

l< I M l/ VI M

OU ADR

Ql ADR \

DENOMINAÇÃO: Escola Allcinã de \ illa Marianna

ENDEREÇO: Rua Josc Antônio Coelho. 56

ardutectos
Furtingcr & Fugulin

CONSTRCTOR(ES)

KNOCONCL OBRA:

T + 2
«'50 ORIGINAL:

USO ATUAL:

PROTEÇÃO. Nào Existe

coo mm.11.1 SIM. PB. 5 22-2'

PROPR.
ORIGINAL

DADOS
COMPI.E MEXI ARES:

l-NVil NllzWIIU) II )■() All.’!-11)11. <>l> SA 
.W'l)i|JIIIIII?‘IIHJIlAA IPAtJII 15IIANA

AITOR(ES)
PROJ. \RQ

< IANSII 
P < \l ts<> 
OKU.

> ?. \ 
'r

i O

Escola de Educação Infantil
Escola de Educação Infantil

klvarv co.nst. 
PMSP PROC N-: 
VNO DO PROJETO:

1934________________ __________________

CAKACTEKIZAÇAC
v PAV4

COD. DM.NI. CAMPO Isolado 02

,JIILILCTIPaVÇAC

120
□_

A \V°>YA

SETOR: 42 | QUADRA: | 2 | IAn f-

ICtNnriCAÇÃO
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E.dillcio Escolarc i_v.su iiroí-

21oiiig .

coD.unsi iwoi.;

ilustração

d

IPEMTIFICAÇÃO
DLSOMLXACÀO I vra. atual linbelD.M.G V

FSTHRFCO Rua São Joaquim. 329

í
Sociedade Philamionica Alemã

J. Diez Cia

cossnmoR(FS) idem autor

18.507'34 e 50.716 34

1934
<SO COXCL. OBRA

T + 1
ISO ORIGINAL:

USO ATUAL:

PWOTLÇAO: Não Existe

CÓD. IDEKl.lLUSTR.: 7 23

.!! UACAC>r.

T5 02

COO. IDFNf. CAMPO: Isolado - 09

PROPR. 
OWGCSAL:

AUTORiES» 
PROL ARQj

dados
UOMPLF.MLVT,\RES:

INVirrVTÁlPIC) IIX ■> ACT -IDÍíCO MA 
AÍMMJITf !|i|J.rA rAUlJISTAMA

Escola de Música e .Artes

Indústria leve

UA ARA coxst. 
i-MSP PRQC, V 
ASO DO PROJETO:

1934_________________________ —

CARACTERIZAÇAC
VPAVj

■n íw.3-

' ■• £1

Em 1940 o imóvel foi objeto de reforma, sob os cuidados de 
Ulrieo Edler Lida. - Sociedade Brasileira de Construcções 

Civis.

i_v.su
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IIILLWMÇÃC

I

EONTE: CL 7/24

INVÍ MÁRIO 11)0 AlRU-OILCO MA 
Aixjijirm iioida paulistana

S

IK II \ X

21/a

taSEfc'«Í&RK

Ie

i

ÈOrrr
;■■■ ímHi 
it—M
Tít i|in|iul1

............
víããMiiia
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 I xlillcio Iscolar

22
i <»n hum. nroí

~r
suor

n f SOMLXACÃO

ÍXDfRÍCO Rua Maria \nlonia. 242 25S

Liceu Nacuional Rio Branco

Arnaldo Tomasi engenheiro

COxsnUTOR(FS) idein autor

104734 36

1936
VOCOXCLOBRA

T + 2
iaooriglxal.
IV) ATUAL:

roOHÇÀO:

I

'Hl
CÔD.tDFuVT ILVSTTt: CL. 9 16

 

nora.
UfUCLXAL

1937 ________

CAIBaVCTEIEIZAÇaW

AVTOR(LS)
PROJ KRQ

INVÍ NÍÁMO IIX) Al.>|-OÍ €€) NA 
AÍXXXHI IIUIPA I At I IS 1 ANA

dados
COMPLEMENTARES

O imóvel e remanescente de um conjunto de 3 edifícios que 
compunham o antigo Liceu

Escola
Prestação de Serviços
Não Existe

U.VARA COXST
PMSP PRQÇ.X»
AXO DO PROJETO

7

ICENTIflCAÇÃO
(antigo) Liceu Nacional Rio Branco - Prédio Nabuco

15 03 
<•<>!> 11)1 Aí. C AMPO. Isolado IK

ILLSTPAÇAÕ

II

____ [

y

i«yi J!Lb

!! !■■ iBb ||i 
■ i ■ i ■ i n, ■ ■ B-ni -j 
íglfi

-•'■'Ijlh
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f

I

i

T C
Edifícios de Esc Misto

■

I
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hcha vEdilicio de I so

coo. mm. uroi.:

W€A1 IMQW

M)TE: 17SETOR.

"desconhecida"

EXDtRECO Rua 11 de agosto. 68 • a,
Desiderio Slapler

ardiitectoSAÍ Rodcr

C0SSTRlTOR(F5) idem autor 4
3.835/29

1929
IHJCONCLOBRA

r><.a«OORJCLXAL:

«O ATUAL:

^OIICÀO; -Pcw-Tirrco-^Não Existe

20; PB. 6 04-05inKN-l.U-VSIK.: |>B I

.4'

■ u

Comércio + Serviços
Comércio + Serviços

INVTNIÁIIJW í)€) aWII-IDIÉCO NA 
AIXXHTI'11 JIPA «DAT J1JSTANA

proir.
OWGLVKL

AllOPjtS)
PPQJ UJQ

DADOS
COMPLEMENTARES:

< IASMK. Iirol- 
r cai.rs<» 
ork;.:

A1\ AR\ coxst 
FHSP PRQC, x»: 
VO DO PROJETO:

5 QUADRA: 2X

ICEWTIFICAÇÃC
DLXOMLXACÁO:

CM2ACTEPIZAÇAC
VPAV^ ' _ . ._ T + 7 + atico

Comércio (T) • Serviços
T6.I 01

COD. IDF-NL CAMPO: MC. I ■ 6.1

IIILIJSTPaVçSÊ

:L

V- 
jir
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Edificio dc 1 so Mi4o

,24
UOD IDK.NI. 111’01.:

J

o

7 ’59 6

setor. QUADRA

DENOMINAÇÃO: Xnhcmbi

CVDIPÍCO Rua Senador Feijô. 64

l)r Brasilio Machado Nctto

COSSTRUTOR(FS)

38.908/34

1934
snoconclobra-

T + 7
USO ORIGINAL:

USO ATUAL

PROTEÇÃO; Não existe

23: PB. 6 10(OtUlDENl.ILUSUL |>B. |

fSVt NIIÁIIJIIO DO ADJ-DIÉCO NA 
A!XX'ITODDA DAUIIMANA

J Iaiíz do Rego e S M Roder 
Engenheiros - Architectos

PROÍSL
ORJGtNU.

wn*(ES)
PRCU KRQ

DKDOS
UOMJ-I LMLNLXRFS:

JLReSMR I id
Engenheiros - Ardntectos

< l-VSSIF. niNii. 
p Í AI.USO 
ORIG.

Comercio + Escritórios
Comercio + Escritórios

u.\ AR.* CONST 
PHSP PRQÇ.N-;
KNO DO PROJETO

1935

CAKACTERIZAÇAC

Comercio (T) • Escritórios 
T6 2 01

UOD. IDLVI.UAMPO: MC. 1 ' 16

JLUSTCAÇliÕ

. ESTAN TE 
DO 

METRO

i sc-
7 • "S0 i31

S I QUADR X 2 1________________ | 1-0TE: <)

IDENTIFICAÇÃC
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Edifício dc I 'so MistociAssir. iipoi.

COD. 11)1X1. I1POL:

19SflOR

DIXOMIXAÇAO

LXDFRÍÇO: Rua Libero Badaró. 92 e94

Guilherme Prates e Eduardo Prates

Engenheiros -

COXSTRITOR(ES) idem autor

37.014/35

1935
AXOCONCUOBRA.

T + 6
CW ORtGINAU

I SO ATUAL:

proteção Não Existe

■<OD.IDIM.II.ISIX-: pB. 1 01-02: PB. 6 16

3AOI OCA!

Escritórios
Comércio + Escritórios

PROPR.
OWGIXAL.

ALVAR.* coxst. 
PMSP PROC. X*: 
*XO DO PROJETO:

Duarte & Cia
Architectos - ConstrucLores

INVÍ>'1ÁI.)|'O DO AOIl-Olf-.OO rNA 
ADOIJIIl 1IOIOA OAUI ÍS1ANA

DWOS 
COMPLEMENTARIA:

UTOR(ES) 
FPOJ ARQ

1936____________________

CARACTER1ZAÇAC
VPAVZ

Comercio (T) • Escritórios

T6.2 02___________
COD. IDENI. CAMPO. MC. I 02

ILUSTRAÇÃO

5 | QUADRA: 3

IDENTIFICAÇÃO
Prédios São Eduardo (94) c São Guilherme (92)
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HÍIKEdifício de l m» Mislo

26Comércio CD ■ Cscritórios
T 6.2'0.1( (MJ. II» XI lll'OL

ECCAUZAÇÃC

o75O 2 R u A

í S T AC

í

16

nfXOMLXAÇÃO: Prédio Barão de Piracicaba

esdireço Rua José Bonifácio. 27X

Sta. Casa de Misericórdia

coxstritor(es) idein autor

61.024 39

1939 
AXOCOXCLOBRA:

T+ 11
I SO ORIGINAL:

•"SO ATUAL:

PROIEÇÂO: Nào Existe

: 9

i 6',

□

PROPR.
ORIGINAL:

ALTOR(LS)
PROL ARQ.

DADOS
COMPLLMEX1ARES:

INVIiNIÁlPIH) I.X) All>ll-IDIÍ:€O SA 
ARCUITETUIRA UAilJUliH ASA

Barreto. Xande c Cia. lida.
Engenheiros Archilcctos e Civis

CIASSIF. HHII. 
I- CAI. UM» 
<»RIG.:

MS

Comércio + Escritórios
Comércio + Escritórios

ALVARA COXST.
PMSP PROC V;
KXO DO PROJETO:

CAPACTIEICIZAÇaW
N* PAVT

UOn.lDEVI.C AMPO: \fC. 1 < 04

lUATCAÇÃO

con.mtstJÍAsm.i pB. I 05:1*11.6 12

STTOR: 5 | QUADRA: 3 | MJTF.:

IDENTIFICAÇÃO
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FK1K V

Edifício dc I so Mtslori.visn I1INM.

27om<;

COI) IIHN1. HPO1.

■

QC U)RA

0» NOM1N u AO Prédio Azevedo Soares

ÍADfRtCO Rua São Bento. 4 5

\lfredo Vaz Cerquinho

ii

COXsrRITOR(FS) Francisco de Godo>

60.818 28

V»O CONCLOBRA

i
T + 5

’ SO ORIGINAL:

IV) ATUAL

OioriÇAO Não Existe

■( OixmF.sr IIJ S1R.: |>|j. 1 28.1’1)6 03

KtOIK.
ORIGINAL

ACTORíLS) 
PROJ ARQ

inví niáii->I'O iro na
AfWJIIiri TIJIPA l>APIJI51IANA

DADOS 
«■OMPLEMENTARFS:

I

-

I I
Comércio + Escritórios

Comércio + Escritórios

ALVARA const. 
PMSP. PRQC, N-;
VM) DO PROJETO

1928_______________________ ___________

€AICaVCTIE1CIIZaM>W

Comércio ( ! ) • Escritórios 

16 2 04

COI). IDEXT. CAMPO: MC. 1/11

ILLSTCAÇÃC

engenheiro

StfOR. S yt ADR.A 2

IDENTIFICAÇÃO
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IICIIA VEdilicio de l m» Mi4o

28
COO. II)» XI. 111’01/

í

Prédio São Carlos

lndfxeco Roa da Quitanda. 96

Companhia llaqueré

Architectos

coxsTRnoRtrs) idcm autor

45.935 32

1932

iWVSO CONCLOBRA:

T + 7 + ático
ISO ORJGLXAL

13OAH'AL

•ROTEÇAO Não Existe

rtaiDiM.iuísni.: p|l | 14:1’11.6 15

■ESI

PROPR.
ORJGLXAL

MlORiESl
PROI ARQ

ALVARA CO.XST 
PMSP PRQÇ, y 
LXODOPROJno-

Sicialiano & Silva 
Conslructores

INVf NIÁOO I)£) AI21-I2ÉCO NA 
AIX^IJll II l!I UI2A IAIJIJ51ANA

CIAVM». IH’OI. 
I’ CAI.I XO 
ORIG :

dados

<'<>MPI.»MIX'| ARES:

1

I

1

Comercio (I ) • líscrilórios

T 6,2 05_____________
coo. lorxr. ca-moo: MC. 1 • 25__________ ___

IDENTIFICAÇÃO
D» XOMLX KCAO

1935_______________________

CAIRACIÍEICIZaXÇAO 
v pav ;

Comercio f Escritórios
Comercio + Escritórios
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TICIIS VEdifício de l Misto( iassu iipoi.

29(IKK.

ItSATNlIÁlI.W IDO AID1D-IDIÍ:C© NA
AIMXOTTIJIDA IDAUli ISTANA COT). II» NI. Iiroi.:

Edifício Ecliciano Erizzo ■í

Rua 3 de Dezembro. 17 esq. e Rua 1 5 de NovembroFNDFRICO

1
Alcides Evarirto Frizzo c Vicente I

.Architectos - T
CO\SretTOR(ES) idem autor

83.549/39

1939
SNOCONCLOBRA: 

T + 7
CSO ORIGINAL:

I SO ATUAL:

PROTEÇÃO; Não Existe

1

(<n> u»:xt IIXSIH |>H. 2 02; PB. 6 19

ILCCaMI

PROfR
ORJGLS Uj

Juvenal .Anlonio 1'rizzo. 
Fnzzo

UTOR(LS) 
PROJ ARQ.

dados 
compllmen-tares.

Soe. .-Arnaldo Maia l .ello Lida 
Conslructores

Comércio + Escritórios
Comércio + Escritórios

\LVara co.nst.
PMSP PROC.N»;
VO DO PROJETO:

CaWACTEICIIZaAÇaW
v PAVj

Comercio (T) • Escritórios 
T6.2 06

( IDEN1. CAMPO: MC. 1 24

ILUSTKAÇÃC

’-U 7
«5

SETOR ]

IDENTIflCAÇÃC
DfxosnwcÃo
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FICHAEdilicio de l '«> Misto

30

inrr.: 22

Edifício João Bricola

IEXDERECO Praça Ramos de Azevedo. 131

ardiilectoElisiário Antonio da Cunha Bahiana

CONSTRUTOR(ES) Sociedade Comercial e Construtora Ltda. 9

79.039/36

1936
ANO CONCL OBRA: 1940

côn.tDBn.iu-mK: p|j. 2 11: PB. 6'21

! ocaji iZAkCÃC

PROPR.
ORJGLNAL.

UTOR1ES)
FRCM. UJQ

Originalmente concebido para abrigar 
escritórios com 9 lojas no térreo, para <

INVí N1ÁI2IO ll>() ARII-DÚCC NA 
ADWI HlUUA UAI J1.IS1 ANA

dados
COMPLEMENTARES:

CIASSI». HIIH.
P CAl.CSO 
(>RIG.:

I 
=

CSOORJGOíAL: 

VSO ATUALj, 

PROTEÇÃO.

U.VARA CONST.
PMSP PRQC.X»;

ASO DO PROJETO:

CaWaVCTIEIRII^ACÀÇ
_J T + 15 + ático__________________________

Comércio + Escritórios _
Comercio (Mappin) 
Nào Existe

SETOR. 6 i QUADRA. 25^

ireKTiricAÇÃo
DÍ.VOM1.XACÀO:

um edifício de
, 7, o Banespa. foi 

permutado em 39. antes da conclusão da obra, com o terreno 
onde foi construído o Edifício Banespa da Pça. Antonio 

Prado.

si b cai.: Comercio (1) • líscrilórios
CÓILIDLVI. nroi. -| 6.2 ■ 07__________________

<•()». IDE-NÍ. CAMPO: MC. I > 28

ILUSTRAÇÃO

Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
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31
c «D. idini iipol.

LCCaKILIIJAÇÃC

_J

3’

QUADRA

MSOMISACÁO: "desconheci da "

LSDFRFCO 1 >argo 7 de Setembro. 34

Bernardo Guertzenstein

CO.VSTRUTORiLS) idem autor

48 176/39

1939
knoconclobra

eairacteibiizaçao
T + 13

IV) ORJCLXAL:

IV) ATVAL-

PROTEÇÃO: Não Existe

iç> >0kO C'2

COD.tDENI.ll.VSHL: pB. 1 221 PB. 6 0

PROPR.
ORJCLXAL

AlTORíES)
PBCU ARQ

AtA ARA CONST.
PMSP PROC.N»;
AVO DO PROJETO

dados
COMPLLMF.YT ARES:

INVÍNllÁILW ■)•<:> /WI-DIÉ€€> NA 
Arojim rur?A paui imi ana

Boanerges C. Garcia & Cia
Engenheiros - .Ardutectos - Constnidores

CIASMT 
I* CAI I M>

Comércio (T) • Escritórios 
T 6.2'08_____________

( OD.IDFNT. CAMPO: MC. 1 66

- IIJJCTBaAÇÃC 
r Ij

Comércio ->• Escritórios
Comercio + Escritórios

'noR 5 I quadra 3Q I LOTE: 25 à 38

IDENTIFICAÇÃO

-{ j
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ci.vssir nroi. Edilicio de ( ’so Mirto

IN¥I N']|Ãi|,)|.(j |>C> AIPI-OÉCO NA OIIIG

•WQIJIIll ItirUIPA IPAUIlJSirANA ( OD.1IHM I1POI.

11 I M 17M.ÀI

tSDERECO CS(|. c/

CONSTRLTOR(ES) ideni autor

52.868 33

1933
VÍOCONCLOBR.A. 1935

fso ORIGINAL:

I SO ATUAL-

PROTTÇÂO: Não Existe

(OD.tULvi.ii.isut: p|) 2 35: Cl.. 4 06

propr.
ORJCLYAL-

Severo & Vi liares
Engenheiros - Arquitetos - Construtores

Rua Barão de Itapetininga. 297 -
Pça. da República

UlORíE-S)
HKXl \RQ

Comercio (T) • Escritórios 
T6.2 09

DADOS
‘■OMPIXMLMARES:

Companhia Paulista de Seguros

•UVARA COXSl.
PMS»' PROC V: 
eso DO PROJETO

Comércio + Escritórios
Comercio + Escritórios

CaWaVCTIE iriizaça©
S*P'V: ] . 9

COD. 11)1 S I . CAMPO; MC. I 53

IIIJIJSTKaVÇÃO

I yi ABRA x I 483 á 546. 549 e 550

IIDE^TIIIFIICaVÇÃC_______
ofsovttYACÁO: Condomínio José Cardoso de Almeida

SFTOR;
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Ldilicio de I so Mixlo »K1H V

ÍNVINIÁDIC IDO AIDII-IDIÚC'0 NA <*Mi«:. 33
AIMNJITI: IDUIDA IDAlJIUIVilANA (•<»!>.iio.si. iiroi.

(OD.IIO XI. CAMPO. MC. I ' 29

i€€AJiJiXAjrÃjr IIIJUCTIPaVÇAC .

6 QUADRA 15

LXDERTCO: Rua Marconi. 131- csq. c Rua Barão de Itapelininga

Mercedes Lisboa Scng

Architectos -

COSSDUTORíES) Riditcr & Lotufo lida

24.226/38

1938
WJCOSCT.OBR.V 1939

ISOOWCríAL-

‘■soatoal

«nrtCAO: Não Existe

(W.IDIAI.IWSIK: |>|J j 28-29. Cl.. 4 12

fUOPR
ORJGL\Ak

U7OR4ES) 
r«OJ ARQ.: Soe. Arnaldo Maia Lcllo Lida 

Cousinictores

Cl.VSSt». 111'01.
I’ CAI. I .XO

dados
^OMPLF.MLXTaRES:

Comercio (1) • Kserilórios
16.2 ' 10

Comercio + Escritórios
Comércio + Escritórios

U.X AR.X CO.XSI 
fMSP PRQC.X»:
ASO DO PROJETO

IDENTIFICAÇÃO
oi.wmkacâo Edifício I)r. Walicr Saig

OACACTEOIZAÇAO
VF*V- T+ 11

217 a 245
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34St H CAI .

con.imxi. upoi.

./ u

JOSE '52 8 8 O N • F A C 1 0

■

IDENTIflCAÇAO
Dl SOMIXACÃO Prédio Sào Francisco

I.NDIRICO

Conde Allilio Matarazzo

CO\Sn»(TOR(ES) idem autor

12.616/33

1932 33
kSOCOSCLOBRA

VW ORIGINAL.
I

1-SOAHlAk

PPOrtCÀO: Nào Existe

<•on.iDrxr.ii.is™.: PB. I 09: Cl . 4 09

jCÃC

UTORlLS) 
ndj uiq

INVENTÁRIO DO ART-DÉOO NA 
AIXM JITEII1JIPA PAIJIIIMANA

Rua Senador Paulo Egidio. 1 5 - 
Rua José Bonifácio

PROPR.
ORIGINAL

DUXJS
<<»*0’l KIF.VIARFA;

ci.Vísii iiroi. 
|’ CAI VNO 
ork;.

J Diez & Cia.
Engenheiros - Architectos - Constructores

! CC

ua ara const 
PMM» PROCN-»-.
KNO DO PROJETO:

CAKACTERIZAÇAC 
yFAV~ T + 8 (lat.) e T ■*- 10 (centro)

Comércio + Escritórios_____
Comércio + Escritórios

Comércio ( I ) • Escritórios 
T6.2 11

COD. IDENT. campo. MC. I 07

-JLLSTKAÇÃC)
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jicm vEdilicio de l "xo Mistoci.as.mf. iniii.

35OIIIG

coo. io» si. 111*014

LOCAUZAÇÃC

snoR QUADRA

DENOMINAÇÃO: Condomínio Edifício Itaúna

Rua Santa EligcniaENDEREÇO Avenida Ipiranga. 1 147 esq

Nicolau de Moraes Barres

COXSTR(70R(ES|

64.439 39

1939
■VKJ CONCL OBRA:

VSO ORIGINAL:

CSO ATUAL: *
PROIEÇÀO: Não Existe

t

IX: Cl..5 20COD.IUC.VI IIXSIK: |>|) J

i

PROPR. 
ORJGISAI.

U7OR(ES) 
FROJ. ARQ..

INVI N1ÁII7IIC DC AII?II-OÉ€€) NA 
AIX^JII II It H HJirA IIDAIJ1JSII ANA

s

DADOS
COMPLEMENTARES:

Comércio (T) ■ Escritórios

16.2 12

alvara const.
PMSF PROC..V:
ASO DO PROJETO:

Comércio + Escritórios
Comércio Escritórios

Barreto. Xandc & Cia.Lida.
Engenheiros .•Vdiitectos c Civis
idem autor - eng. resp. Edgard do Nascimento Gonçalves

______________ 1941________________________ ________

CARACTEKIZAÇAO
VPAVu T + 1!

COD.IDE.SI.CAMPO: MC. 2 21

~ - I! I MI A<.Ãl

g I VUADR.A 9J p>rt: 78A |()5- 188 à 119/2

IDENTIFICAÇÃO_______
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FICIK|'dillcio <lc l s<’ Misto

— 36iNvrsiiÁir.^ro ii><) aipt-idéco na
Af?'QiUll IziriJIRA ■ JAUILII511 ANA coo. ideni iipoi-

WCAJIJIJaVÇÃC

LOTE: 5QUADRA

DENOMINAÇÃO Prédio Tuyut\

ENDEREÇO. Rua 24 de Maio. 53

Oswaldo de Moraes Dantas

Engenheiro 11 
1

CONSTRLTOR(ES) idem autor

80.836 38

1938

T* 11
VSO ORIGINAL:

USO ATUAL:

PROTEÇÃO: Não Existe

CÓD. IDENI.ILUS1R: pb. 2 • 34: CL. 5 18

Comércio + Escritórios
Comércio f Escritórios

Adhcmar Queirós de Moraes 
Civil - Conslrucçòes

PROPR.
ORJGLNaU

AVTORíES) 
PROJ. ARQ :

ALVARA COXST. 
PMSP PRQC, V .
ASO DO PROJETO

dados
CO\n’LF_MEX7ARES:

ci.vi.sir. nroi.

(>UIG :

AXOCOKCLOBIU: (949

' CAWACiriECIIZAÇÃÓ
vpav.7

Comércio (T) ■ Escritórios
1'6.2’ 13_____________

COD. IDENI. CAMPO: MC 1 / 75

~ l. HJJSTRAÇÃC

I

SETOR; QUADRA: ] £

ICEMTIfICAçSÕ



1H()

Edilicio de l so Misto i icha

INyiiNIÁPIO II>O API-IDIX© NA 37
A!?CI '«II IIJI-'A PAI.'11511 ANA ( inr.vi. iiroi.

LCCAEIZAÇAC

QUADRA

Prédio E. Zcrlini

LXTHRfCO Praça da Sé. 399

Innàos Zcrlini

engenheiro

coxsntnoR(ES): idem ator

73 317/37

1937
VíO CONCL OBRA.

!
Não Existe

£

IX. Cl. 5(•OD.tDENI.tl.VSnL: pR ]

PROPR.
ORJGLXAL:

AVTOR(ES)
PROJ ARQ Alfredo Mathias 

civil e ardiilecto

dados
Co'0’LLME.VTaRES:

13OAWAL:

«'oncAo

"UiU' 
mm

Comércio(T) ■ Escritórios 
16 2 14

clvarx const.
PMSP PROC.X-:
Ã>O DO PROJETO:

Comércio + Escritórios
Comercio + Escritórios

IDENTIirilCAÇÃC
DF.XOSnXACÂO:

1939________________________________

CARACTERIZAÇÃO
VPAV.: y 7

VSO ORJGLXAL:

< (ÍD.IDEXI. CAMPO: MC. I 64

- JILLCTIPaVÇAC

rr< ■ 
d

C IASSIP I1POI. 
P CAI I M» 
ORIG.
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38ISVIlrSnrÁlPIlC 1)0 AOII-OItCO MA Comercio (T) • Habitação Multifamiliar

1'6.3'01con.iiir.Ni. til’»»..

ANO DO PROJETO: 1935
ANO CO.NCL. OBRA I

T + 9
VSO ORIGINAL:

I SO ATUAL:

PROTEÇÃO: Nào Existe

1

<<>n.ioiai h-i-sih.- PB. I 05: l’B. 6 09

dados
COMPLLME.N1 ARES:

UIASSIE. 111'01- 
I' ( ALI S<> 
ORIG.:

Habitação Multifamiliar
Habitação Multifamiliar

1937_____________________ ____________

cakactekizaçac
v PAVl



1
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Edifício de l so Misto HCHA

IMVI MIIÁIUIIO DC AIPT-IDÉCC MA 39SUH CAI.:

AP01JII1II II1WA IPAU1 J$1 AMA COI). IDE.VL 111’01.:

LOCAI JIZACÃC
' POÍ t

2

10 ã 30

Prédio Bento Ferraz

fndfrfco. Rua dos Timbiras. 606

Anlonio Bento Ferraz

Engenheiros

CO\$niLTOR(ES): idem autor

40.072/33

1933
ASO CONCL. OBRA:

fSO ATUAL:

raoiFCÂO:

CÓD. IDEPn. ILUSTR.: pR 4 30. CL. 4 06-07

Gouvea & Cunha
Consinictores e Ardiiteetos

AUTOR(ES)
PPOJ ARQ

PROPR.
ORIGINAL:

DADOS
COMPLEMENTARES:

CI-AS.SIF. 111’01.
I’ CAI. I SO 
OHIG.:

Comércio Habitação Multifamiliar 
Comércio + Habitação Multifamiliar 
Não Existe

ALVAR.A coxst. 
PMSP PROC. N*: 
A50 DO PROJETO.

CARJkCTEEIZAÇAO
VPAV_- 'r ,1 + 6
I SO ORIGINAL

Comércio (1) • Habitação Multifamiliar

T63 02 _______________________ _
cot). inFaNT. CAMPO: MC. 1 56

- - ILIJSTBAÇÃC -

| QUADRA: 74 LOTE:

IDENTIIFIICAÇÃC
DINOMLNaÇ,\O:

SFTOR; 7
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lídilicio de I "so Misto

40
COD.IDENI. 111’01.

EOCAUZACÃO

QUADRA

DENOMINAÇÃO "desconhecida"

LSDLRLCO Rua Capitão Salomão. 83

Estevam Madarás

architedoAmérico Giglio

CO\STRlTOR(rs) Francisco Napoli

8.572/32

1932
ASO COSCLOBRA:

ISO ORIGINAL

ISO ATUAL

reonçAo:

PB. 3 06: Cl..4 04-05COD.IDENI.ILV.SIR:

INVLNIÁIPIIU IX) AUT-IDIÉC€> NA 
ÃCOJI TIETUIRA PAULISTANA

PROPR.
ORIGINAL

AllORlU)
PROJ ARQ

ALVARÁ CONST. 
PMSP PROC. ,v: 
ASO DO PROJETO

( iAssir iiisii.
I’ CAI. I SO 
ORIG.:

Comercio (T) • Habitação Mullilamiliar
T6.3 03 

dados
COMPLEMENTARES:

T + 4____________________________
Comércio 4- Habitação Multifamiliar
Comércio + Habitação Multifamiliar

Não Existe

1933__________________

CARACTEI2IZAÇAC
S*PAVu

SETOR: | j QUADRA | LOTE: 33

IDENTIFICAÇÃO

COD.IDENl. CAMPO. MC. I 48

7—JEUSTOAÇÃO
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Edilicio de l ?so Mislo HCIIA

INVENTÁI-W ICC AUTII-OÈCC MA 41SLR CAL:

APQiJiTiririjipa r>Aui jisuana (OD.IDENL 111’01..

WCaKíLIIz^ÇÃC

Edifício BartyTa

1XDfRECO: Rua Conselheiro Crispiniano. 94

Noé Ribeiro

eng.

CONSTRUTOR(ES): idem autor

07412-9/35

1935
V»OCON’CL.OBRA:

VSO ORIGINAL:

USO ATUAL:

«OTEÇAO.

( OD.mm.iiAsre.: PB. 2 21

Comercio (T) • llahilraçào Muhilamilia
T 6.3 - 04

PROPR 
ORIGINAL:

ALlORíES} 
PROJ. ARQ.. Guilherme E. Winter 

architecto e civil

dados
COMPLEMENTARES:

(I.AS.ME. 111’01. 
r cal uso 
ORIG.:

Comércio + Habitação Muhifamiliar 
Comércio + Habitação Multifamiliar 
Não Existe

alvarx const. 
pmsp PRQC, x»: 

7víO DO PROJETO:

(-OD.1DF.N1. CAMPO: MC. 1 '33

ILUSTRAÇÃO.

QUADRA: 25

IDENTIFICAÇÃO
DENOMLXACÃO:

______ 1936____________________________

CADACTEKIZAÇÃO'
N*PAV.: T + 8

SETOR: g '"rE: 280 ã 353
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42
cod.ideni. iipoi.:

1 CrAUIzZAÇAC
v

*

J

DENOMINAÇÃO: Prédio Itapeva

IXDERECO Rua Antônio de Godoy. 52

Companhia Ilaqueré S A

Architeetos

CONSTRUTOR(ES): idem autor

70.198 36

1936
\XO CONCL OBRA:

ISO OR1GLNAL:

I SO ATVAL:

PROTEÇÃO: Não Existe

(01). IDENI IU'SIR: |>R 3 09- 1 0

81 ã 123

INVENIÁRIO IDO AID1Í-DÉCD NA 
AIPOUIIIIIEII UIDA IDAUIIJSII ANA

Siciliano & Silva 
Constructores

Comércio (I) ■ Habitação Mullifamiliar 
'1*6.3 05

PROPR.
ORJGLNAl

KCTOROS)
PROJ. ARQ.

DADOS
COMPLEMENTARES:

CIASSII. IIPOI. 
r cai. t so 
ork;

________ 1938__________________________________

CARACTEKIZAÇAO
A'" T ■+■ 6 + ático

Comércio 4- Habitação Multilamiliar
Comércio + Habitação MuItifamiliar

ALVARA CO.XST.
PM.SP PRQC V 
AXO DO PROJETO:

Q»/-

<>7«? 9

_e°
SETOR: | | QVADR.A: 57

IDENTIFICAÇÃO

COD.IDENI. CAMPO: MC. I ' 86

IIILIUCTPaVÇAC

o

■(O
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Iucik vEdilicio de I w Misto

43

1 jQCA!. J! JA!Ç ÃC*
——. 1

746 5

y

<>•p

cc 

K746 6
p»

!
DENOMINAÇÃO: Prédio Fabbrini (antigo Prédio Guarany)

LXDFRFCO
 

Rua do Arou eh e

 
Caetano Fabbrini

ardiitecto

CONSTRUI OR(ES): Cláudio Bevilacqua - eng. resp. técnico
III

30 822 31

1931 
ANO CO.NCL OBRA:

:■ lMj
VSO ORIGINAL: 

150 ATUAL

1’ROTTCÂO

C-ÓD.IDI'.! iwsnu |>B 4 23: Cl. 5 12

EI

SSIIIIIK=■=!

B 
í

PROPR.
ORIGINAL

UTOR(ES)
PROJ. ARQ: José Vieira Tucci 

constructor

< lAssn iipoi.
P UAl.l M> 
ORIG.:

dados
COMPLEMENTARES:

|NVr.NIÁII..’ll'O DO AI41-OÍ €4) NA 
aíxmitiwa mui imana

vn

o
74 7 3 1

ALVARÁ CONST.
PSLSP PRQC, N»; 
ANO DO PROJETO:

______________ 1933__________________________________

CARACTERIZAÇAO
VPAV: T + 6________________________ _

Comércio + Habitação Níultifamiliar 
Comércio + Habitação Muitifamiliar 

Não Existe

H ML 1

iS

No mesmo ano da expedição do alvará de construção do 
prédio residencial. 1931. o proprietário deu entrada na 
Prefeitura com um projeto para constniçào de um Rink de 
patinação na área dos fundos do terreno.

snoR 7 I QCADR.A: | IX)TF-: 166 ã 193

lOEwnncAÇÃo

Comercio ff) • llahitação Muhifamiliar
(OD.IDF NI. I1POL: 1’6.3 06

(■(>!>. IDF.NI. CAMPO: MC. 2/ 12

-jlLUCTRAÇÃO -
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Edifício de I so Misto

44St H CAI.:

COO. IDf.N'1. IWOL:

1 a 22

DLXOMTS \ÇÀO Edifício Guarujá

Praça da República. 424 esq. e> Rua dos I inibirasENDERFCO

Oito Schlocnbach Ei lho

CONSTRUTOR(ES) idcin autor -resp. téc Domicio de Almeida

76.000/36 e 27 517/37

1936

USO ORIGINAL;

150 ATUAL:

PROTEÇÃO: Não Existe

16COD.ll)F.M.It.l'SW.: |>B. 4 28: CL 7

lccailiiim

I

PROPR.
ORIGINAL:

UIOR(LS)
PROI. KRQ

INVI NIÁIPI<5 11X5 AIPT-I3ÉCC NA 
AllX5i|JIHir:llUIPA PAHJ1.IIS1I ANA

CI.ASSIE. 111'Ot- 
I* CAL I SO 
ORIG.:

DADOS
f*O*n»l.LMFNTARF.S:

Duarte & Cia.
Engenheiros - .Vciiilectos - Construclores

ALVARA CONST 
PMSP PROC N*.
KNO DO PROJETO:

T Sl ^ 7_______________________
Comércio + Habitação Muhifamiliar
Comércio + Habitação Muhifamiliar

•ANO CONCL OBRA; | 93 j

' CARACTERIZAÇÃO
V PAV.:

Comercio (Tj • Habitação Multifainiliar 
f 6.3 07

COD. niFNL CAMPO: MC. 1 ' 54

-M.LJSTRAÇÃC .

SETOR: 1 I QUADRA. | LOTE:

IDENTIFICAÇÃO
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Ediliao <lc I ’«» Mislo< I. AS-MI 111'01

45<>wi<;

( OII.IIII.XI. 111'01.

1

\<?
U TOR

IDENTIFICAÇÃO
OIXOMIXAC \O "não existe"

IXDIRICO Rua Santa Etigéma. 364 e 368

Alcides Inzz.o

EngenheirosLindenberg. Alves & Assumpção

coxsnuiomrsi idem autor

60.17834 e 28.155. 35

1934

ISOORJGLXAL

ITOATVAI.

W»O1ICÂO: Não Existe

<!>!>.u>rsi 111 siV- |>n 3 21. Cl ? <•?

AllOR(ES)
EROI aRQ

UA ARA COXST 
FUSI' 1'ROCV. 
VW) DO PROJETO

PWOPR.

dados
«'nn-ILMEXÍARES:

INV1 NIÀI.>I< ' « X; .Al|.’l-|)l?rA') MA 
AIXÍI Jl ll II III !IPA II >A<JI.IM AMA

T + 2_____________________________
Comércio + Habitação Multifamiliar
Comércio + Habitação Multifamiliar

V>O CO.XCL OBRA: J 93 S

CARACTECIZAÇÃC

Comércio (I) Habitação Multilam ar

TG.3 08
(•Ob.lDFXI. CAMPO: MC. 2 08

” . ILUSTRAÇÃO



ISO

H< Hl VI dilicio <lc I mi

46
coo.in» vi. nr<»i.

IDEWTIflCAÇÃC
DENOMINAÇÃO Prédio Pirineus

Rua PirineusENDIRFCO Praça Marechal Deodoro. 60 - esq.

Paulo de Barros Ulútakcr

coxsn»i-roR(rs»

41.00835

1935

T+ 11
ISO ORJGLXAL: zzzzI SO ATUAL:

raoncAo: Não Existe

* X

10-11. Cl . 7 00( OD.IIH VI II.I NIM |>B. 4

DADOS
COMPLEMENTARES:

16 3 09
\7f 2 04

|NV! NIIÁITIIO IDO AIDH -IDIÍ?C€> NA 
ADDIJIllllt TIJIDA IDAUII.II.S1Í ANA

Armando Egydio 
civil

1'POÍ’R.
ORJC.IX M.

UTOR(E-S) 
PRÍM. ARQ

SLV.ARA COXST 
PM-Sr PRQC v 
LXODOPROJEIO:

K ténis 
JWOONAL ’ 
.■MWADO

sl
31

Habitação Multifainiliar ___
Comércio - Habitação Multifamiliar

ANO CO.NCL OBRA: j 93£

’ CaWACTIEKIZAÇÃC

engenheiro

Comercio ( I ) llabilação Xltiltifain lar

í<.

■ -

U A
,4 >



1<)()

F.dilicio de l so Ml*4o 11< li x v

|.N'V1 MIÁIPIK ) ID4) AIPII-IOÍ 4,4) NA 47
.W4)1 ITIlill l ,'IPA PAIJLISIANA coo. ideni. nroi.:

Edifício Brasiliana

FENDEREÇO. ■

-11 EOctales Marcondes Ferreira

Archilectos -

0COXSTRllOR(ES) ídem amor

48.281 39 e 92.878 39

1939
\>o CONCL OBRA:

CSO ORIGINAL:

'-SOAR AI..

HíOrFÇÃO:

con.iDFNi.iixsiR.: p|) ) 29: Cl. 7 22

IZAjCÃC

U-\ UU CONST
PMSP PROC. V: 
V»o DO PROJETO:

Sociedade Arnaldo Maia I.ello Iida
Con st mel ores

DUXK
< ’»MP| K» N| \Rf s

Rua dos Gusmões. 663. 653. 639 e 649 - esq e Rua 
Guaiana/es

PROPK 
ORIGIXAl L

Habitação Multifamiliar____________
Comercio ’ Habitação Multifamiliar 

Não Existe

Comercio ( f) llabilaçào Xhiltilamiliar 
163 1(1

U70R(ES) 
••PCtl UJQ

IDENTIFICAÇÃO
DESOMINACAO

KiD.im vi. campo MC. 2 23

. JI1JJWIIMCÂC _

1941

^CADACTEKIZAÇÃO

ci.xssii nroi. 
P CAI ISO 
<»hi<;



191
H<1I% Vr.dílkn» (k* I M» MlU«»

48« >hu ;

ISVil NIÁI2IIO il ><"• AI.<-Ot>C'0 NA Comercio ('I) Habitação Mullil.iimb.i

AfOJIiTII iriJlPA IPAULISTAINA I 6.3 11< mi im.vi nrm

1.4)1»M 1OR QUADRA7

0IMIM1X \C \O Prédio Zena

FMHRfCO Rua 1'rcderico \brandics. 35

Jose Olearo

Empreza Constructora Universal Lida

cnxxnu-TORas) Empreza Conslmctora de Concreto Armado

42.887 39

1939

T * 9 + ático
VSO ORIGINAL:

’5O ATUAL.

PROUCAO \ào Existe

coi).n>fM.iiA'.snt: |>B. 5 14: CL. 7 08

íIjDC.

12? a

1-RO1K 
ORIGIX U

UTORítS) 
H»ai ARQ

XL\ KRA COXS1 
PMSP PRQÇ.y,
AM) 1)0 PROJF. TO

OADOS
<OMPI IMrXTARtS;

=
i

AXOCONCLOBRA.

CAKACTEPIZAÇÃC
Habitação Multifamiliar___________
Comércio I labitação Multifamiliar

36

HJEWTiriCAÇÃC

coo. inExi.campo. \ÍC. 2 25

_ JWCTIRAÇÃC

( I.VSSII 111’01



l')2

I ililicio llc I S«» MlSlH

invii NiiÁiriH) ii x? Airii-irrtc na < )lll(.

SI II

A!I.>'QI Jlllí II: II IJIPA II >AI II.1SI ANA ( (>Dii)> vi iii-oi

■

I

8Í
3
®1

SUOR 7

Prédio I .i\ ia Mana

r.vDFRrco Rua dos Timbiras. 755. esq e \\ São João

XI

COVSranOR(ES): A.R N Sociedade Construa ora lida

1938
wo cosei. OBRA 1939

ISOOWGLSAL:

UWATlAL.-

rwoncAO:

nospL/SNp

'(011.11)1X1 ll.l SIH |»B. -I 31-U

!

1VOPR 
owc.is \|

MA ARA COSSI 
PMSI» PRqç V. 
vsonorRuifio:

Francisco J D Caiubv. \ DaleCaiuby. A. de Lima Pereira e 
\V S. Kncese - engenheiros

mow.tsj
PRCkl KRy

( I.XSSII 111-01

!

DUXJS
”>MI-l »\|»\ | uo s

I

-II

4

Comércio - Habitação Multitaniiliar 
Comércio + Habitação Multifamiliar 
Não Existe

CaSIRaVCTIEIKIXaVÇaW
?’p*' 7T9---------------------------

< Ol) lf)1M .< AM1-O: MC’. I 55

■IILILCTIBAÇAC

í

■

I... .
4QComereio(l) llahilaçao Mtihilamili.ir |T 

163 12 .
I

QVAPR.A

1IDEWIIFI€aVÇÃC
ni SUMIS \c \0
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I dllício »lc l \|p4«»

50ll.-ibilaçào XlultilumiHar
cot».iiH.xi. uroí

 ! 1 i

I<
rb au

fflíri rri
2S. 29. 31 a 92. 96$1 TOR Ql ADR \7

ntSOMIX \C \O: l'.dilleio Pereira Aires

Rua General Jardim. 193 - esq. c Rua Rego I reilasI MM RICO

Manoel de Mattos Avres

Engenheiros

CO.NSTRCTOR(ES) idem autor

68 1X1 38

1938
VMKONCI.OBRV

A

4-
4 •

>SO ORIGINAL:

'XO KTUAL. r<
PPOIICÁO. Xão Existe

X

i

T

i-J
To». II.« SIK |>B 5 27. Cl. 7 07

UA vRa CO.NS1 
PMSP PROC, S”:
ISO DO PROJETO

invii:niiáii.)iI'I) ii >0 Ai^ii-iriíxx) na 
AIMÍIJl IIII IIIJIPA II >A'I Jll IS II ANA

Barreto. XandeeCia. l ida 
\rchiteetos e Civis

( 
í

PWOPR.
<»M<ax u

UTOR(EX|
PROJ KRQ

OUMIS
‘ OMPIEMKM \RES:

_____________1939________________________________

CAKACTEI2IZAÇAO
VPAV.: n' z-I + 6

Comércio Habitação Multifamiliar
Comércio t Habitação Multifamiliar

Comerei»» (T) 
16 3 B

0
■ •;............................ A

r
3

I QCADRA; ^4 | U’H

IDEMTiriCAÇÃO

VOD.IUFNI . CAMPO: MC | 61

_J!!L1L^1IM>ÇAC

ciAssii uroi. 
r ( vl im» 
OMIG



194

I dilicio de I so Misto
(»lll«.

i
(Ol» II» M IIPOl

II I AI !/M. M
I1

MDENTiriCAÇAC
n» xmnx u \o Prédio Santa I lisa

LXDFRfCO l-argodo \roudic. 109

Cantidio de Moura Campos

constructorFrancisco Camtllo

CTIXSTRt TORCES) idcm autor

1936
XSOCOXCl.OBRA

ISOORJGLVU.:

ISO m:.M-

F',.fROHCAO Não Existe

proc. reforma 79.275 40 e 54.678'44 (galeria)

21-27. Cl. X 06(•on.ii>»M.iM snt; |»B 4

IKOPR. 
owcix u.

UlORílS) 
PROJ. \RQ

nwos
ÍOMI'1 »\1»\f UUS

ISA II SlbWlH ' II )<?> .W1 -1 •>« W NA 
M>(?l III llt !!|9A II AI Hl 113» II ANA

Comércio - Habitação Multifamiliar
Comercio * Habitação Multifamiliar

UA KRA COXSl 
rStSP PRQC. V:
VSO DO PROJETO:

COD.ID» XI. CAMPO. MC. 2 I I

. iiiJiJomçÀc

1937 ___

CARACTEKI3AÇAC
VPAV.: T + 7

■
| anis1 > l.í •

< I.XSMI IIPOI

• S 1Comercio ( I ) ll.ihit.iç.io Mulnl.iniiliar i —z 1 

1'6 3 14



l‘)5

I illlich' de I m» \|i«4o111'01.

52nitiG

llahilaçào MultilainiliarComercio ( I )
15< Ol> ll»»XI IU’OI 16.3

Q( VDR.A

D1XOMIXAC \O Tupan

ixniRico

Engenheiros

roxsn»noR(fsi idcm autor

"não localizado"

I SO ORIGINAL:

130 ATUAL:

PROTEÇÃO. Xào Existe

IN17. CL <>(<)D iiieni.11.» MH.- PB 4

CaWlocai

1KO1H.
\t

UIOR(LS) 
PROJ \RQ

UA KRA COXST.
PMSP PROCV 

VXO DO PROJETO:

INM S1ÁII2IK') II X? zWII-IDÉCO NA 
AiMíuiniii ihjipa irAun imana

DKDOS 
íompijmíxiarts

M. Luiz do Rego e S M Rodcr 
Ardiilectos I id

T ♦ 5____________________________
Comercio Habitação Mullitãmiliar
Comercio - Habitação Multifamiliar

AXOCONCLOBRA:

' CARACTERIZAÇÃO

VOD.IDENI. CAMPO: MC. 2 30

Z _ -ILUSTRAÇÃO;

Rua das Palmeiras. I S7 - esq. com Rua São vicaite de Paula

SE1OR 20

IDEMTIFICAÇÃC
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I KHt VI diliao de I mi Misto

.WII-OÍ 13'0 NAINVII NIIÁIOH) IIM
AIPOI Jllllll riJIOA IIXAIJI IIMANA ( <>l» II»» Kl. 111’01

WCAII !IzZA!ÇÂ|D ■ 4!

h

DIKOM1X \C.\O "desconhecida"

ISDIRFCO Rua São João. 1518

José Bragazza

Evaristo de Viccnzo constnictor

COVSnUTOR(fS) idem autor

41.804 35

1935
VXO CONCI.ORRA.

T + 5
IWOR1GLKAL:

VSOATVAL:

prohcão- Xão Existe

<•<»!). IDFNl II.VSIH-: |’|J 4 05

i

1‘ROI’R.
OHIGLYU

KL\ MU CO.KST 
PMSI* PROC. V, 
1X0 DO PROJETO:

DUMIS 
niMPI.IMf.Kl \RES:

MIOR(LS)
PPQJ ARQ

< I.VSSII 111*01. 
r < ii i s<» 
okk; líl

/■

i

Comércio Habitação Multifamiliar
Comércio - Habitação Multifamiliar

Ql ABRA. 42

IDENTIFICAÇÃO

<-OD.tnf.KI. CAMPO: MC. 2 17

- IILLS-TCAÇÃO

-------------------------- si
Coincrcio(l) llahitaç.io Miiltilamiliar ^7 
163 16

CADACTEOIZAÇAO
v PAV.:

U)Tf.: ^4



107

l llllicio <k* I ' \1lMo< i.v»sir iipoi

54<»ui<;

INVll NIIÁIPIIO IDO AID II-1)11'00 NA ll.ibilação I 'mlamiliarComercio ( I )SI II

AIPQIIJllini:TIJIPA IPAUJIIJM ANA 161 01coii.imvi iiroí

1.CCA1JT.AÇAC

<iíi t=

7eK

DISOMIX \C \O Sobrados Geminados

f.MIERFCO Rua Domingos de Moraes 602 e 616

' o Calil SiiomÃo^I'1 ■

Anlomo Calil Salomão

Zi3
coxsimioRifS) idem autor

í;í
61 563 36

1936

- LI« SOOR1GLXAL:

VSOATVaL: 

proiecao. Não Existe

 
12< (»i).imxi . iiÍsir pu 5 21. Cl 7

MtOPH.
UWC.LVU.

Pláeido DalT.Aequa 
ei\ il e eonstnictor

O lOR(f S»
PRCU uiy

uaara coxsi 
l*MSI* PROC.X-;
kSOIX) PROJETO:

DADOS
fWPI.IMfXTARFS:

1
Jl

COCONCUOBR.A:

~CaWA€TCIKIIZa\ÇÃC
1 I__________________________
Comércio + Habitação Unifamiliar
Comércio + Habitação Unifamiliar

engenheiro

!■: j < :í: IMWQi 
. 4/. : ~ ‘

con.mFXi. campo: Isolado 03

Z IOJCTRaVÇAC

<»r?5 i;'# .5

SflOU. I QVADRA: | IX1TF

IDENTIFICAÇÃO



l')X

I-.(lilicio <lc I Ml Misto 11< H i s-

isvíi NiiÁirir «>o ai i - i í cr na
I labilação

.WOJIlllir III'IPA ll-WUl IISIIANA coo. iiiim iipoi

!14A! !z/A1:Ã<í:

srr<>R: 6 16 17

Prédio Broggi

»\nrRfco Rua Dom José de Barros. 16S

\nnando Broggi

Engenheiros

COXSTRITOR(ES); idem autor

62.202 34

1934
OOCONCL OBRA: 1935

ISO ORICLXAL:

I SO ATUAI--

PROU-CÃO-

1511-32: Cl. 4cón.imxi ii.i sir. p|) 2

1'ROÍ’R. 
ORJGIXAI.

.mOR(ES»
PROJ KRQ. .1 Dicz ót Cia 

Constructores

l>ADOS
tOMPIFMFVrARKs

Comercio ( T) l-Xcritonox 

16 5 01

U.V kR.\ CONST.
PMM» PROC V;
sxo no PROJElo.

Comércio - Escritórios - Habitação Multifainil.

Comércio - Serviços

Xào Existe

CAKACTE CIIZaSÇAC
T - 6 + ático

imxi campo: MC I 52

- iujsjtracão

< I.VAII IIPOI 
P < \l ISO 
OIIK.

SI II < \ I

| QI AORA | l-OTF:

ICEMTTICAÇÃC
niSOMIXACÃO:
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I dilicin <!c I MlM<»

( <>l> II» M IIPCIL

174 a 1X0.1X2 à227IX)I»

ui^irnii'ii ai, m
i» nosrn \c \o I;.dil*icio Carannim

IXDfRfCO Rua Santa Etígcnia. 59

\maddor de Araújo Eranco

Engenheiros -

COXSTRCTORlFSl idem autor - cng resp Annando Egydio Genneck

28.192 37

1936 37

I SO ORIGINAL.

I-SO AH \L:

hoiicao Xão Existe

È

IKCIPR.
ORIGINAL

UIORíEM 
l-RCM SRy

nuxiN 
ínMPI FMINIARIS

Pistorcsi Cia 
\reiulectos - Construulores

SLV.UU CONS1
PMSP PRpç.y 

SNODOPRO.IE1O

INVII NIIÁIIJW ir><) AIJ>II-II )lí OO NA 
Awijmri mPA ir>Aui iisiiana

17: Cl. 4 01

■^1

< <>!> un.vi.iu stH.: |>u J

I OI1.IIH NI. C AMPO: MC. 2 07

. IIIJUCTIRaNÇAC

• i.vísii iiroi. 
P < M I M» 
OUK.

isotTOTiomn 1939 (parcial) : 1940 (total)

CARACTERIZMAO
"p" T • 8 _____________________________

Comércio • Escritórios - Habitação Multilamil.
Comércio * Escritórios Habitação Multifamil

SUOR ] | Ql ADR A:

I... .
C«Miicrci<> ( I ) I•Ncnl«»ii'»> 11 ihilaç»» 5^) 

1’6 5 02



20(1

I dilieio de I m»

Coincrcio (T) Scrx iç»'mu < vi

I 6 5 (B(III1IHOI 111*01

41

II I ^1II II XI AI
nrxo\n\ACxo "desconhecida"

impreco

João I glicngo

Engenheiros -

cnxMurwsv idcm autor

20 245 3 3

1933

• XO ORJGIA XL:

•Xo KR Al.

PRO11CAO Nào F.xiste

IOI1 im sl.ll.VilH : |>|). I 01-02. Cl -I

HtOPR.
ORIGIXAI.

INVÍ NIAIH > I X Wl -1 )í ■<>(.') NA 
W€>I|!IIIIII 11| 'lUA !I>A'I "I IMANA

Rua Conselheiro Crispiniano. 393 403 -
Rua São João

J Diez&Cia
C on st ni et ores

U7OR(Í.M
PPOI XRQ

d wos 
(U\U*LEXnviARF..s

UA ARA CONST.
FMM* PROC.y, 

W0 DO PROJETO

ksocosci.oBR.x 1934

~ CARACTEPIZAÇÃC-
T . 4 ________ __
Comercio Escritórios - Habitação Multifamil.
Comércio - Serviços

|ll< II X v 

!57
< I XXMI 111*01 
!• ( XI I M» 
Olfll.

< (I|> il>l\l.( XMH»; MC. I
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Idiliciodel xo Mixlo

58
cod.ide.xi lumi.

L€€AUZAÇAQ

9QUADRA

niMJMIXAC AO (’

IXDIREfO Rua Santa Etigcnia. 25 31

Sociedade 1’nione \iaggialori Ilaliani

Ardiileetura e

COXSIRnOR(ES) ideni autor - eng. resp Antonio Garcez

31 422 38

1938

IWORJCLSAL:

<V) AH AU

PPOIECÀO: Nào Existe

16( s,,< • |’B 1

■

ISA! NIÁIPIIO IIOO AH.1ll-1)lí €O NA 
.IPQIJlirOilJIPA II A1!.1! JIMIANA

Mees <fc Danunan 
Construcções

IVOIR
ORICIV XL

UIOR(Eí)
PRtll \RQ

OUXJS 
<<nwn mex i are.s

c i.vsmi nroi. 
!■ ( AI I M» 
<iui<;

iIb

U.VARA CO.XST 
rXlM1 PRQC.X-;
AXO DO PROJETO

Comercio (I) l .scrih»rios ■ llabilaçio 

16 5 01

COD.im XI. CAMPO: MC. 2 06

- mjsirmçÃc

voconcloura 1939

~ CaWACTEIDIIZAÇÃC
T sl v 5___________________________
Comércio Escritórios + Habitação Multilanuliar
Comercio Escritórios + Habitação Multilamiliar

!1

!iil

I
■!

SFTOR | | QUADRA: SJ |M>ir

IOENTTICAÇÃO
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|-'.dilicio de I m» Misi»»

INVil NIIÁIPIH) IDO All)ll-il)lí?C'í) NA 59AIMM !U IIII III,'IRA II >A< 'II 15II ANA <•<»!». 10» Nl. 111’01.

WCaMJI^AÇaW
X /

y-

o

6

SFIOR 6 QCADR.A 9 54 a 101

"Adelilda"

f MHRfCO Rua 24 de Maio. 247

Centro dos Motoristas de São Paulo

Engenheiros -

COSSDUlORfES»; idem autor

90 601 39

1939
V'0 C0NCI. OBRA:

VSOURJGLXAL:

AH AI.:

^OILCÁO \ào Existe

( <)D.ll)EKI.n.t SIK: PB 2 33

■

i

1-V.Oi-R
C0GCS AI

WTORIES)
HMM ARQ

ALAAR.A CONST.
FAKP PRQC, V.
V*o DO PROJETO:

Boancrges C. Garcia & Cia 
Vdnlectos - Constniclores

DADOS
C”MPLEMI.V1 ARES:

■■

- I

Comércio (I) Escritórios I lahilaçào 
16.5 05

JOi

Comércio - Escritórios - Habitação Multifamiliar
Comercio - Escritórios

II 1 Slll l< KÍ.ÃI
niso\n\AC.AO

€4R4kCTIEKIZAÇAO
'■p" T-9

CUASSII 111’01.

ork;..

COD.IDF.M. CAMPO; \K'. 1 76

Z JIUJCTIPaVÇÃD . -
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I .dilicio de I m» Misb»

60INVíNILWIHJ IIX) AIP1I-DÍ:€€> NA Escrilórios I iabilaçio

AII>Qi| JITII IflJIPA IPAI ;II IVI ANA imvi iipoi.
■

■

1

Prédio J Moreira

Rua BeneficênciaLXPfRfCO

Joaquim Gonçals
 

Moreira

de

<O\STRnOR(tS> ídem autor

43 109 31 

1931 
VXQCOXCL OBRA:

ISO ORIGINAL:

’SO <n AL:

fROriCAO

WQI

15: Cl. 7 18-19(•<)!> IDESI.II.PS IR.: pjj 3

)

VITORIES)
PROI U1Q

0UX1S
COMIM.I MEXT \RJ_s

\venida Casper 1 ibero. 1 16 a 1 52 - esq c 
Portuguesa

Escritório Técnico "Ramos de Azevedo"
Severo & Ciliares

PRUPR.
ORKMNU

vlvará const.
PMSP PRQÇ.y.
A.XO DO PROJETO.

rrn
IIDIENTiir-IICAÇAC

nrxovnx xcao

Comercio ( l j

16 5 06 
COI) IDEAI. CAMPO: MC. 2 05

- IIUJSTOAÇÃC

1933 _____________ ______

CAPACTEKIZAÇAC
 i -,._______________________________________

Comércio + Habitação Multifamiliar
Comércio + Habitação Multifamiliar 

Z8 - 200 - 033 (ficha 93)

c lA.ssii iiroí 
r < \i i s«» 
OMIG.

n • .cr • i' r

O edifício, originalmente, apresentava um requadro na 
elevação da Casper Libero. Nos anos seguintes ã conclusão 
da obra. 1932 33. o lote foi comprado e incorporado ao 
conjunto, confonnc indicado nos projetos de reforma n 

21.895 32 c 37.804'33.
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II

T 7
fdifícics de Hotelaria



F
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ci.vssu iipoi. Ixliticm <k* I lotelaria

INVÍÍNIÁIPIIO 11)1.) Allíll-OÍ €1) NA <>wi<; 61
AÍ>Q1JII IIII. IÍILJIIJA II >A< JILII5II ANA < <>!>. IDI M. 111’01.

!_ UXAJLIZACÂC

i
c0a

SFTOR:

F-XDFRFCO. Rua Senador Ecijõ. 1 26

\ntonio Prado Jr.

jSociedade Coniniercial c Constructora lida

rovsrRnoRíFsi. Sociedade Commercial e Constructora Ltda.

I26.052 29

1929
VíOCONCLORRA: 1930

26 . PB- 6 IICOD.IUEXI.II.ISIR |>]J |

■

VSO AWAL: 

rôoncAo

UIOR(FS) 
FUOJ ARQ.

FROJR.
ORIGIXAl.:

D-ADUS
<^MPI.FMfATARF_S:

í

0

Habitação Multifamiliar 
Serviço (hotel) 
Nào existe

ALV,VR.a COXST.
PMSI» PROC.y:

\XODO PROJETO:

T7 01
( Ol>. IDFXl, ( AMVO MC. I 15

IIILLCTRaVÇÃC

1
I

CaWaVCTCIRIIJAÇaW
vpav_- T * 5 " ”
VSO ORJGLXAL:

II 1 SIII II M M
dfxomix uáo. Prédio Dr \nlonio Prado Jr. (Hotel Senador)



'/()(>
Ht II A VI illlicn» de 1loteiam

62
I 7 02iou idfai. iiiiii

IjQCAii IIJTAÇÂIj
í

Ql ADR \ 57 IjOTF: 2

IDENTiriCAÇAC
niXOMJXAC AO: Hotel Moraes (antigo Prédio Paysandú)

LXDfRFCO 1 jrgo do Paissandú. 1 2X

\nna Rathsam

Engenheiros

COXsnuTOR(FS) ideni autor

66.029'34

1934
VMi COXCL OBR.A

ISOORJGLVAL.

HO ATfAL: fc
i-ponc ui Nào Existe

'((ID.IDFM II.ISIK : |>|| 1 07

rwdiR
OMCtN U

isyi siizkiurr ido aoi-oéco na 
AÍXSI z'11 II III !!RA I >AI .'1 1S IANA

Sociedade "OMS" 1 ida 
Sanitários

KlTORtFS)
PROI KPQ

DVXJS
CU'U,LEMLXT.\RES:

I

I

Serviço (pensão hotel) 
Serviço (hotel)

ai <ra coxst 
1AUI» PRQC.V;
AXO DO PROJETO

CARACTEIKIZAÇAO
T <- 4

COtl. 11)1.XI, CAMPO: M(.’ | 46

- ILLSTEAÇÃQ-

SF1OR. j
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Idilicio de I l<Xcl;iria

63
con n»»xi. nroí

LOCA!_IZA'ÇÃC

I

lÁ)l ». 16Sf 1OH y( \DR.X 23

IDEMTIfICAÇAC
Df .XOVnXAC xo Edifício Amãlia

I M)f RECO Rua Cel Xavier de I oledo. 250

Jose Forte

\rdiileetos -

CONSnUlORtES) Eng. \ntonio Taddeu Giuzio

30.259 38

1938
1XOCONCI. ORR.X

ISO ORJGI5AL;

ATVAL:

ÍWOTIÇXO Xão Exisle

PB 2 ix’((»!> II)» XI H.l SIW

!

r

PkOPR.

UlORiLS) 
IPOI IRQ Soe. Arnaldo Maia I«ello lida 

Constmetorcs

o XDOS 
^OMPtXMtAn \R»s

INVÍ NIIÁIPIIO 1X6 AIP|-oí IX) NA 
AI6€X Jlll II 11JI7A ll')AH X.IIX1I ANA

rh

; t 

ií

i

XL\ AR.X COXST 
ncr.pftoçy:
XXODO PROJETO

Habitação Multifamiliar 
Serviço (hotel)

1939

CMACTEPIZAÇAC
VPAV I 1 1M1 + sl + 10 atico

( Ol) IDE.VI.C.XMPO: MC. I 37

ILLSTCAÇÃC)

i
li

Exemplar dos mais representativos da interpretação do 
gralismo e ornamentação "Maia” no Art-Déco paulistano. 
Onginalmcnte concebido para fins habitacionais, sofreu 
adaptações para o novo uso. hotel, que não diegaram a 
comprometer a solução original.

( I.XSMI 111'01.

OIU<.
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IIIIJIJOIIMÇM)

&WWRO

EDIFÍCIO AMALIA
I

do

sa
snr.

José Forte

i i

A. TADDEU G:

-•;3ENHEI?C .-.

FONTE: Revista Acrópole, fev. 1940. p

Sé?.

e

i
i.

d

63/a

I

i

I

|S\ I S I \I 11 I I k I I - |;| ( | s,\ 
\ixn i l l I I II 1 I AI I IS I ANA

Propriedo.de

Propriedo.de


2(l‘) b
c i.vvsir 111'01. I clilicfo <lc ll<Mcl.Kl.l

ISVII SiÁlMI-O II>O AIPII-DÍjCO MA
AIMXJIirirTLJIPA IPAIJIJIS1IAMA <•<>»» tm.xi iipoi I 7 01

Poinl I lotei)

FADERECO Rua Dom José de Barros. 3 19

Domingos Ecmandes Alonso

Engenheiros -

co\snu-roR(ES)

57.668 40

1940
<M)CO.\C1-OBRA

>V)ORJGL\al.

IVJAWAL:

•norteio.

I

14(OD II» M II' SIW. p|) )

UTOR(FS) 
PRQJ .IRQ Duarte & Cia

Architectos - Constructores

PBOPR. 
•MUGIX M

nuxjs
('O'D’I FMF.M.ARES:

I
64

I

J

f

lí

Comércio ~ Habitação Multifamiliar 
Comércio -*• Sen iço (hotel) 
Não Existe

'U KRA COXST 
IAISP PROÇ. V.
V«O DO PROJETO

IDENTIFICAÇÃO
nixovnxAC \o

(•()!» IDF.XI. C AMPO MC 1 51

.. IIILIL^TIPaVÇÃC

CaWaVCTIEIKIZAÇaW 
~ —-----------------------

Edifício SuelK (Cenler

idem autor - eng. resp. Domício de Almeida

I

ví

‘;v
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( lASSIl lll-OI. HC IH V

OUIG1-s'VII SIIAIDIII.') II ><■) AlI.I-DHW SA 65SI H

.W€>( .'1111II III !!RA II ’A'I '1 IM ASA <•<in.iiH.xi iii*oi

V' AI)K\ U)T1 :70 192 a 243

Prédio Capitão José da Silva Prado

fsnfpico Rua Aurora. 947 - esq e Rua do Arouche

COSSrRITORíES): Eng. José Mana da Silva Neves

19.212 40

1940
WO C0XC1. OBR.X.

•I

’'O 0RJG1XAL:

m ATI Ak

™<»IFCAO:

25. Cl. 4 0<W.ll)E.Xl.ll.l.Sllt: p|) J

UlORiLS)
PPOI \RQ

IKOPR. 
ORJC1YU

D UXJS 
<«»mi*i imfvi XHrs.

i

Habitação Multifainiliar 
Serviço (hotel) - Comercio 
Nào Existe

UA MU COXST. 
I'W l-ROC V; 
v\n DopRan ro:

icesnricAçAc
1)1 VOMIX ACAO:

CAKACTEPIZAÇAC
VPAV T + 9

I dilício lie ll<Hcl.i(i.i

I ranklm de Barros \ lana

<<m.ll)LXl.< AM|*O: \[(_\ I 59

- IIIIJIJO1IMCÂC ■
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1'dilicio de ll<Xcl.in:i

66oiu<;
INVLNIÁIPIO II Airil-orco NA 11

AIPO 1111'IJIPA II Wl JILIIM ANA T7 06('<)!». 11)1X1 111'01.

WCaVILIIZAÇaW

M.

nf\o\nv\c.\o:

F.NDfRECO. Rua Abelardo de Pinto Piolin. 34

\merico Romano

Morse& Bierrenbach

(OSSUUlOR(fS) idem autor

"não localizado"

1939

I SO ORIGINAL:

VSO ATI' KL

1'RUIECÀO: Não Existe

(TO. IDEM 1IISIW. |>B À 03

IKOPR.
OR1CLXAL

i

U70R(FS) 
PRCM. ARQ

VIA KRA CO.XST 
1'MSl' 1'ROC V.

AXODO PROJETO:

OADOS
COMPI.FMFX1 \RFS

;l

IDENTIFICAÇÃO
EdiHeio Américo Romano - Piolin Palace Ikxel

Habitação Multifamiliar
Serviço (hotel)

cngatheiros

COD.IDFXI.C A.MI'O: MC. I 44

ILDSTOAÇAÕ

ANO CONCL OBRA: ] 94Q

OACACTEKIZAÇÃÓ
vpav T • 7 ’’

rh-

(i.visii iiroi.
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t

Edifícios Bancários

• d

' -

j.
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l.dilicio llanciria I «Kl

ISATjNlAIDIC IDO AIPT-DECC NA 67AiP'QiiJinriririuioA paulistana cot). ÍI))XI. IU'()|. TX 01

ILCCaVILI^aVÇÃC

!

QC.ADRA: 1A)TE:82 12.13

Edifício Bradesco (1 80) e Edifício Toledo (184)

esdfreco Rua Alvares Penteado. 164 180 1 84 e 200

I
I acito de Toledo I .ara e 1 lenrique de Toledo Lara

CO\STK17OR(E.S) idetn autor d
59 561 39 d1939

CONCl. OBRA
11941 -I

VSO ORIGINAL:

LSO ATUAL

PROTEÇÃO; Nào existe

< mrxi ii.i siu: p|). 2 01; PH 6 17

—

Ç

PROPR. 
original

UTOR(ES) 
PROJ. xrq

< I.VÍSIF 111'01. 
I' CAI.ISO 
OUIG

dados
COMPLEMFKIARES:

Albuquerque & Longo
Engenheiros Archilectos e Civis

i

ALI ARA CO.NST
PHSI» 1'RQC.y 
A\O DO PROJETO

COD.IDENI. CAMPO: MC. I 22

J1LUCTKAÇAÕ

IDENTIFICAÇÃO
DENOMINAÇÃO

CADACTECIZAÇAO
VPAV_: -r . 4 i x •l + 4 sl + 6 tipo

ELscritórios________
Banco + Escritórios

II

SETOR |
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Ediíieio Bancário

68inviíníário ■>(? Ai.’i-irircc sa
AIMJIJIIHII TIJIRA IPAUI IISITASA con iinxi. neoi.

ilustração
r u

■

i

I

IIIDENTIIIFICAÇAC
íOÍ 5OMIX \C XO Xntigo Banco de São Paulo

ixnueico

Banco de São Paulo I
archileclo\lvaro Carlos de Xrruda Botelho

COXSTRCTOR(ES) eng. resp.

56.509 35

1935
KNOCOXCLOBRA

USOORIGIXAL:

!IV) ATUAL-

COMPRESP -iMUCin

<wmm II.ISIU.. |>u 2 03

1-FOI’R.
ORIGIX XI

xnOR(ES)
PROI ARQ

XLX AR X CO.XS1 
PMSr PROC. V;
AXODOPRCMHO

Sociedade Construtora ede Imóveis
Cicero Costa \ idigal

DXDOS
C OXfPt fMEM ARFS

Rua I 5 de Novembro. 347. Rua São Bailo. 380 á 398 e Praça

António Prado. 9

IX 02
( ()l) l1)FNt.< AMI’O: MC. I 26

1938__________________________

caracterizaçao
T.IS 

i

Banco + Escritórios
Administrativo (Secretaria de Eslado)
Ts. 200 - 059 (fidia 176)

Resolução n. 37 de 09 12 92
É o exemplar mais requintado existente na cidade e único 
merecedor de citação em literatura internacional sobre o Art- 
Déco. .Apresenta acabamentos de fatura esmerada e emprego 
de materiais nobres em pisos, barras, caixilharia, lustres etc.

fii 
liíU !' :!! •!!:: 

iuei;
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[HCIIA VEdilieio BancárioCI.VÍSI» IIPOI.

69<»<!<:.

cod.iidxi. iiroi. TX 03

LOCaSILIIZaSÇÃC

10

DEXOM1NACÂO

fXDFRECO Rua Boa Vista. 242 e 236

Casa Bancária Almeida e Filho

engenheirosCONSTRUlORíES) Lindembcrg. Alves <fc .Assumpção

42.644 35

1935 i

l SO 0RJG1XAL:

IIl-SOAirAL

raoncAO: Não Existe

CÒD. IDEXT. ILUSIR.: pB. 5 ’ 15. Cl.. X 04

PROPR.
ORJGIXAL:

UTORlLS) 
PROI ARQ.:

INVKNTÁJPIO 11X9 AIPT-IDÉC© NA 
AIMMJITO IIJIPA IPAULISTANA

Plínio Botelho do Amaral 
architecto

dados 
fO'<PLLMK.VTARF.S:

!

-

U.VARA CONST 
PMSP PRQC, S-: 
KVO DO PROJETO.

Banco + líscritórios
Banco + Escritórios

VSO COXCL.OBRA.

~CaMPaVCTIE kizaçãc
VPA' T + 8 t ático 

COD.fDFXI.CAMPO: MC. I ' XX

ILUSTRAÇÃO

engenheiro

SETOR: | | QUADRA: 75 I IXJTE

IDENTIFICAÇÃO
Banco Bamcrindus (Antigo Banco Nacional do Comércio)
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1

I

í

1
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Salas de Cinema

H
h
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Sala de Ciikiiij n< ii i

INVII ÍNTÁIRIIO l>O ACT-OÉCO NA -70St B CAI

ai>qi jiitii: iruiPA ipauiliistana COI). IDIM. 111’01.

B U N i F A C i 0

3

IIM
m.SOMIXACAO (antigo) Cine Alhambra

lmhrico Rua Direita. 223 e 23 1

Joào Baptisla de Souza

«•lASTRCTORtES». ideni autor

29.846 28

192X
VOCOXCL ORR.A

' MIOIUGLXAL:

I SO ATUAL:

MíOTFÇÁO: Não Existe

<x»i).ii)».vi.ii.»’sim.: pB | 32-33

8

.CÃC

Dados
IMPLEMENTARES:

Serviço de L^izer
Comércio

IKOPR.
ORlClXAt

Duarte & Duarte & Cia
Engenheiros - .Xrchilectos - Constnictores

MlORíLS»
PROI ARQ

CIASSIt 111’01.

OUIC

>750 2 R u A

*LV \Ra COXST
HMSP PRQC \»
VM)DO PROJETO

COI). IDI.XI. CAMPO: MC. 1 83

1LUSTRAÇÃC

CAKaVCTIEIKIIZAÇaA©

O edifício apresentava, originalinenle. fadiada de inspiração 
eclética. A conformação atual é de data desconhecida.

SETOR 5
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Sala de ClfieillJ

IN5TNHÁII7IIC ■)•(? AI2T-DÉCO NA 71
AI>Q'I Jllll II iriJIRA IPAIJI IISTANA coo. in»xi. nroí 19 02

Cine Metro

rxnrRfco Rua São João. 7S1 791 799

Metro Goldwyn Mayerdo Brasil

Robcrt Prentice - Prentice & Floderer (RJ)

CO\srRCTOR(FS)
Cia Constructora Nacional S.A. (\Vayss& Freitag)

51.060 37

1937
XXO COSCI. OBRA:

150 ORIGINAL:

150 ATUAL

ÍKOTICÃO

■-

S

■

<od.iiuxi,n.i sir - pB. 4 33

PR OCR 
ORKhU

PROJ ARQ

U-VARA COXST 
rstsp prqc.x» 
\xODO PROJETO

DUXK
(^MPLIAIF-VrARFS

r

íi

Serviço de Iáizct 
Serviço de Lazer 
Não Existe

IDEMTIiriCAÇÃC
ni xomts \cão

193S______________

CARACTEPIZAÇAC
VPAV T + 4

I* ( AI I S«> 
OUIG.:

§

\ obra esteve sob a responsabilidade do eng. João Caetano 
Alvares Jr.. tendo contado eom a colaboração de Jaques 
Pilon Após 1977. o cinetna foi subdividido eni duas salas 
(Metro 1 e II)
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IIIIJIJOIMÇÀOIM I SIIÁIPIIO IDO AIP1-DÉCO NA 
APQI JlirEir V JIPA PAULISTANA

ncii.A \

71/a

l-OVI E SIMÕES. Inima Ferreira. Salas de cinema em São Paulo
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Sala de Cinana

|NYI NUAI-W IIX? Al>l|-!)■€<) NA 72AíMXJIITir.ll IJII5A IPA1JI IXTANA C<)l». IDfXI. IIPOÍ.: T9 03

!

m roa

Cine Roxx

r\DIWECO \venida Celso Garcia

Francisco Beck - Engenheiro - Architeclo - Constructor

coxstrvtories) ídem autor

c 1938
<XOCOVCl.ORR.\ 1939

IVJORICLXAL:
'VI An AL

PPOIfCÃO

í

( ôd. u>m. iu sir: Revista Acrópole de/.39 jau 40

■

ALTOR(ES)
FROI KRQ

f Voj-fc 
UftJGlXU .

OKDOS
COMFU Ml XIARFS:

I.
i

(I.VSSIF. 111'01.

ORI<;:

i

AR.A CO.XST 
rvtw pRQC.y: 
ASO no PROJETO;

Serviço de Lazer___________________ ____

Templo Religioso (.Assembleia de Deus) 

\ào Existe

CaWaVCTCIBIIZAÇAC
AV; T 2

COD. II1FA-!. CAMPO: Isolado ' 1 7

IIILiUCTIMÇAê

li

| Q1 APKV I IX) TE.

IIDIE^TIIFICaKÇÃC
n»x>\nx acáO:

!
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PnCHA IT:Sala de Cinema

73SUB-CAT.:

COD. IDtNT.TIPOI-

localização

IBS0»

%

DLSOMTSACAO Cine Ouro (antigo Bandeirantes)

lxderico Largo do Paissandu. 132

Anna Rathsam

coxsmnoR(ES) idem autor

45.662 38

1938

ISO ORIGINAL;

ISO ATUAL:

PTOTICÂO:

coD.miNr.iu.^ pB. 3/08

INVENTÁRIC CC ART-DÉCC NA 
ARQUITETURA RAUUSTANA

Lindemberg. Alves & Assumpção 
Engenheiros Construclores

PROPR.
OWGÍNAL

DADOS
<^MPUMINTARLS:

U7ORJLS) 
PROJ.ARQ.

CLASSIF.TIPOl-
P/ CAT. USO 
OR1G.:

AIAaRA CONST. 
PMSP PROC.N*: 
ASODOPROjno

ooconclobra ]939

~€AI2AÇTEKIZAÇÃO~
Serviço Escntorios - Habitação Multifamiliar 
Serviço * Escritórios  

Não Existe

LOTL; ]SnOR; ] QIADR.A: 57

IDENTIFICAÇÃO

W
à. -' I. 

t 4 vA -

T9/04_______________
COD. IDLNT. CAMPO: MC. 1 / 47

ILUSTDAÇAO

O edifício não foi classificado como de uso miso devido a 
adoção de uma tipologia para salas de cinema.
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T 1©
Edifícios de Uso Especial

■
I
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Edifício de Uso Especial nau ir:

74SUB-CAT.:

COD. IDENT.TTPOL:

LCCAJLIZzkÇÃe

"D
r-

1LVDUUÇO: Avenida Conselheiro Rodngues Alves. 1252
tNSir. - ô.:-Cg:Cw

L
Governo do Estado de Sào Paulo

Engenheiros

CONSTRITOR/ES): 9idem autor

i
1928 I «vocwclobra 1945

'-NO ORIGISAL.

«OAJVAL

f^OTICÁO:

cod.ident.llustr: CL 2/01

-1
I

PPOPR.
OSJCTVU-

AVTORllS) 
PmOJ-ARQ.

INVENTÁRIO DO AII-EÍCO NA 
AKOOITI TOH->A t Al l1STANA

Mário Whately & Cia.
.Ardirtectos. Civis e Industnaes

Em processo de lombamento pelo Condephhat. processo n. 
33348/95

CUjQS
COMPUMIXTARES:

I

1I I

ri 
b—1 
LM

CLASSJE.TIPOL
P/CAT.USO 
ORIG--

U-VAJU COXS1. 
phsp raoc.y ,
VO DO PROJETO:

Instituto de Pesquisa 
T10/01

COD.IDENT. CAMPO: Isolado / 04

111 siiaçaF

CAIIMCTIEPIIZAÇAC
FM~ variável

Instituto de Pesquisa Agrícola e .Animal 
idem

I
I QUADRA: 79 I LOTE: 3

IDENTIFICAÇÃO
0CXA1KACAO: Inslrtuto Biológico

Hp
«

d!t 
1

snoa. 36
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lúlilicio de I so Especial n< ha v

isviíNiiÃiJire oc aiih-déco na 75AIXilJITETIJlCA IPAI;i 151 ANA coo. mm. nroi.

CU4JI

SETOR

f*'T'»PICO Parque do Estado

Governo do Estado de São Paulo

engenheiroAJypio I .ente de Oliveira

CONSTRITORAS) idem autor

1930
VOCONCLOBRA. 1940

IV) ORIGINAL

IV) ATUAL

pfoncto

i-on.mrM ujsre Mãiica Wipiíli Arquivo Condqphaal

hi.4ilulo de Pesquisa
T ÍÕ / 02

PVOPR.
ORMUN KL

AITOR(ES)
PPOJ ARQ

U.VARA const
PMSP PROC. V
LX) DO PROJETO

DADOS
IMPLEMENTARES:

( LASSIE tlPOf. 
r cai rso 
ork;.:

Instituto de Pesquisa 
nstitulo de Pesquisa 
Xào Existe

CAKACTEKIZAÇAC
variável

O Instituto foi criado pela Lei n 2261. de 31.12.27. As 
obras foram iniciadas em 24 02.32. por iniciativa do então 
Diretor do Instituto, eng. AJypio Leme de Oliveira.

| QLADR.A

«DEIMfiriCAÇÃO
risosfiNACÃo Instituto Astronómico e Geofísico da l’SP

COD. IDENT. CAMPO: Isolado / 1 1

. IIILIUSTIRaVÇÃC
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Edifício de l ’so Especial ETCIIACl.VSSIE 111*01.

76INVIlNTIlÁUirO l>O APT-DÉCO NA (IMKJ.

apqi ji tltuipa paulistana COI). IDFNI. 111'01-

LCCAUZAÇÃC

IGUE T A °

dexominacao. Igreja São Raphael

ENDEREÇO: l^argo São Raphael - Moôca

Mitra Arehidiosenana

liscriptorio Techmico Ricardo Capote Valente engenheiro

COXSTRITOR(ES) ideni autor

34 404 35 e 42.888/35

1934
AXO COXCLOBRA

Térreo
ISO OWCLX AL:

rso ATUAL:

LOUÇÃO:

COD. (DENT. ILUSTR.:

Tcniplo Religioso

T 10/03

CaWACTIEICIIZAÇaW
V PAV.:

PROPR.
OR1GLXAL.

AllOR(ES) 
PROJ ARQ .

DADOS
COMPLEMENTARES

—-i

Tcniplo Religioso
Teniplo Religioso

Não Existe

AL\ ARÁ COXST
PMSP ■ PRQC, y:
AXO DO PROJETO:

( OD. IDENI.CAMPO: Isolado / 12

IILUSTKaVÇÃC

srroR 28 | qi auiu 4o

«DENirillFICAÇÃC
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IIILUCTKAÇÃC

1
I

FONTE: CL. 9/3-5

■

|SV1'NIÁI.W DO AlOI-DItCO NA 
.WWIIiril III IA IPAIJ1JM ANA

l

htut io toso 
mil 1:100

I ICIIA V

76/a I 
ti

í (' .

..... . *T-

l£’l íí
MUwi Kr/Í- 
isai i.xd

í .!;
1 nv-

IGBCJfl 
. oí

SflO HflPJIflCL
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t
■

T I11
Equipa mentes Erbanes
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Equipamento I «rhano HCHA

IMVEHIÁRIO ff>O AII-IÍ<( NA 77SI!B CAI.: Viaduto
AI <;1 111 ff< I A IA1IIVIANA con.iDExr. npoL: T 11 / 01

" WCAILJIZAÇÂC

setor. QUADRA:

I LVDtPfÇO- Praça do Patriarca - Praça Ramos de Azevedo

* CO\57RCTOR(ES): Sociedade Conimercial e Constructora Ltda.

1935
OOCONCLOBRA- 1938

LV) ORIGINAL

ISO ATUAL

WOTIÇAO: Z8 - 200 - 080 (fidia 246)

CÔD. IDENT. ILUSTR: pg 2 / 101 CL 6 ■' 6

■

Elisiário Antonio da Cunha Bahiana. architecto e Gustavo 
Gam. calculista estrutural

dados
^MPIXMLSTARES:

I FROPR.
♦ ORIGINAL

AL\ AR.A CO.NST. 
nCP-PROGN»;
V>O DO PROJETO:

. AITOR(ES)
I PROJ ARQ_-

ciAssii. iiroi.
PCAL USO 
ORIG.:

Viaduto
Viaduto

IDENTIIFICAÇÃC
WXOMKACÀO: Viadut0 do Chá

jcakactekizaçac

COO. IDFNL CAMPO: MC. 1 / 27 

-JIILIIJCTPAÇÃC
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FK1U .*C:Equipamento I rbano |78ViadutoSUO CAT.:

ICOO. IDf.M. HPOt- TH /02

DIAOMLXACÂO: Viaduto Martinho

Rua Martinho Prado, sobre a Avenida Nove de JulhoIxniRfÇO

oossntnoR(ES) idem autor

1934
KV3CONCLOBRA.

VWORICrSAL

''WATlAL.

"OTIÇÁO; Não Existe

COD.IDE.M ILUSTK.: |>g 5 / 33

:ãc

I

i

fvoí-r 
õbjgixal

UTOROS)
FROJ APQ

0*00$
^OMPLLMLVTARtS:

INVENIÁDIO DO ADT-DÉCO NA
Al>€l líl íI I A I A< 1ISTANA

Augusto Veloso & Cia 
Engenheiros Conslructores

kra co\st 
PHSP PR0C..V , 
<*o 00 PROJTTO

ciASSir nroi.
I’/CAT. I SO 
ORIC.:

1

Viaduto
Viaduto

______________1936_______________________

< M M III l/\<,A<
^PAV_- "

Conforme indicação em placa alusiva à inauguração, fixada 
no viaduto, as obras transcorreram no período de outubro de 

34 à fevereiro de 36.

AlllZA.'i
COO. ÍDEXT. CAMTO: MC. 1 / 70

ILUSTEAÇÃO
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líquipanioito l Irbano HCItA V:

invíntáuic i < ai i-i í < <: na 79SUB CAL. Viaduto
AKWITItTIJm PAULISTANA COD. IDE.NT. I1POL T 11 / 03

LOÇA1.IZAÇÃO

SETOR QUADRA

Viaduto Boa Vista

endereço Rua Boa Vista

Oswaldo Bratke arquiteto

CONSTRUTOR(ES): Companhia Medianica e Importadora de São Paulo

1930
ANO CONCL. OBRA. 1932

VSO ORIGINAL;

USO ATUAL

PRorrçzto: Z8 - 200 - 081 (ficha 245)

CÔD.IDENI. ILUSTR.: pB. 5 ■ 16

■

Objeto de concurso, constitui-se na primeira grande obra do 
arquiteto, na época recém-formado.

PROPR
ORIGINAL

ALTOR(ES)
PROJ ARQ.

dados
COMPLEMENTARES:

CIASSIE 111'01.
P< CAT. USO 
ORIG.:

Viaduto
Viaduto

alvara co.nst.
PMSP PROC.N»;
ANO DO PROJETO:

COD. IDENT. CAMTO: MC. 1 / 85

ILUSTRAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
DENOMINAÇÃO:

CzWACTIEIEIIZAÇAO
N*PAVj 1 ""
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INVtNIÁUle I < AI2T-CCC© NA 80SUB CAL:

APOUIII:TUm PAULISTANA coo. iDLvr. nrou

ILOCaMJIXAÇÃO
792 5

PHQl

CpRDi

SA BESP

I PIRi G

789 9

790 •»

//

6X

LMJfREÇO Rua 1

CONSTRUTOR(ES): Sociedade Coninierciat e ConílrucLora

AXOCOXCL OBRA:

ISO ORIGINAL:

VSO ATUAL:

PROTEÇÃO:

CÔD. IDENT. ILUSTR.: CL 9 / 24-243

GOME

I

PROPR.
ORIGINAL.

AUTOR(ES)
PROL ARQ

/ 'i 
/ 
II l\l 

I

CIASSIF. TIPOL 
PCAT. USO 
ORIG.:

ALVARA CONST
PHSP PRQC, n».
ASO DO PROJETO:

DADOS
COMPLEMENTARES:

antiga Caixa D’.\gua da Villa Deodoro, atual Sab*p - D.R 
Ipiranga

/
//

Reservatório de Agua 
TTÍ7Õ4

Reservatório D‘Água
Reservatório D‘Água
Não Existe

COD. IDENT. CAMTO: Isolado / 07

ILUSTRAÇÃO

caoacterizaçao
V PAV.:

ins de X asconeelos. esq cz Rua Basilio da Cunha

í V

I

I '' rI11

srioR j4

/ ;/ / i 
! :u ■ 
,07915 

=*“ - Va> i 
| QUADRA: I LOTE.

IDENTIFICAÇÃO
DLXOSnNAÇÂO:
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TRÊS EXEMPLARES REPRESENTATIVOS
I

Edifício Banco de São Paulo

li

I

I

A Instituição

I
Da composição original do Banco participaram importantes personalidades 

da cidade, algumas das quais com títulos de nobreza. Entre estes, os senhores 
Conde do Pinhal, Barão de Tatuhy, Barão de Araraquara, Marquês de Três Rios, 
Barão de Paranapiacaba, Luiz Berrini, C. Teixeira de Carvalho, José Manuel da 
Fonseca Jr., Jesuino da Fonseca Leite, Antonio Moreira de Barros Jr., General 
J.V. Couto de Magalhães, José Vasconcelos de Almeida Prado, M. J. de

P 
dí 

jI

Com capital inicial de dez mil contos de réis, representado por 50.000 
ações de 200$000 cada uma, funcionou como um banco emissor com base no 
Decreto 3.403, de 24 de novembro de 1988, condição esta que lhe permitia 
emitir dinheiro, mantida até 1892, data em que foi formulada uma nova política 

monetária por parte do governo republicano.

As origens do Banco de São Paulo remontam a 5 de outubro de 1889, data 
em que D. Pedro II e o Visconde de Ouro Preto assinam a carta de autorização 
de funcionamento daquele que viria a se constituir no primeiro banco de Sâo 
Paulo.

O inventário seletivo permitiu identificar algumas edificações que se 
destacam do restante do conjunto, quer pelas suas qualidades construtivas, quer 
pelo grau de fidelidade que estabelecem com a corrente. Como não são muitas 

nestas condições, tal distinção pode ser feita em todas as tipologias, com relativa 
facilidade.

As três obras aquf selecionadas podem ser classificadas, com toda a 
segurança, como das mais representativas do Art-Déco, não só no contexto 
paulistano, como também brasileiro - o que já justifica, a princípio, qualquer tipo 
de proteção institucional.
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A Família Almeida Prado I

i!

1 Em 1920,
1930.

r
í

i

I
]

■ 
d

e o Banco

o capital do Banco foi elevado a 15.000 contos, passando

Albuquerque Lins, Joaquim José Vieira de Carvalho, Paulo Egydio de Oliveira 
Carvalho e Luiz de Oliveira Lins de Vasconcellos.

a 30.000 em 1926 e 50.000 em

O Banco de São Paulo manteve-se, ao lado do Comind-e-do-Com&rciaJ.rma 
condição de uma das instituições financeiras mais importantes e tradicionais da 

primeira metade do século. Na década de 20, acompanhando a vida económica 
de São Paulo e do país, experimentou um crescimento notável, particularmente a 

partir de 1927, quando da posse de Vicente de Paula Almeida Prado.1

Vicente de Almeida Prado era muito amigo de José Maria Whitaker, dono 
do Banco Comercial, seu principal concorrente. A amizade de ambos vinha dos 
tempos em que comercializavam e exportavam cafe na praça de Santos. Além 
dos vínculos comerciais, participaram do governo de Getúlio Vargas, em 1930. 
Enquanto Whitaker ocupava o posto de Ministro da Fazenda, Vicente presidia o 

Banco do Brasil.

Como era de hábito na época, ao assumir o controle da instituição, os 
Almeida Prado transformaram o Banco em um negócio de família. A base do clã 
era a cidade de Jaú, de onde vieram vários funcionários do Banco. Vicente de 
Paula era o membro mais importante, chefe político da família e da cidade. 
Segundo depoimento de seu neto, que levava o mesmo nome do avô, tratava-se 
de uma personalidade muito exigente e justa, não admitindo transformar o 
Banco em "cabide de emprego" da família, só ficando com os parentes que 
demonstrassem competência profissional. Manteve-se na direção do Banco até 
1954, ano de seu falecimento. O cargo de Superintendente foi ocupado pelo seu 
filho, João Adhemar de Almeida Prado que, a partir de 1960, contou com a 
colaboração de seu irmão Nelson de Almeida Prado em uma das diretórias.
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O Suporte Físico da Instituição
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Historicamente falando, a imagem 
dos edifícios bancários esteve sempre 
associada a construções sóbrias, com 
predomínio das formas clássicas 
rebuscamento ornamental, tanto interna 
quanto externamente. No caso Banco de

!IB!Í
um r 5

; exemplares do Art- 
Déco paulistano, o edifício-sede do 
antigo Banco de São Paulo (Fig. 21, ao 
lado) é, indiscutivelmente, o mais 
luxuoso e requintado. Apesar da 
corrente ter sido disseminada na cidade 
em quase todas as tipologias 

arquitetônicas, seguindo uma tendência 
mundial, em edifícios bancários ela só 
aparece em dois exemplares: o próprio 
São Paulo e o Bamerindus, à Rua Boa 

Vista 242/236.

O patriarca possuía, em seu vasto património, duas casas comissárias, em 
Santos, e o Banco Melhoramentos, em Jaú. 0 caráter austero, a integridade e o 
grande espírito empreendedor, lhe renderamd^é a admiração de todos. Apesar 
de manter relações com governadores e altas personalidades da época, não se 
rendia a badalações, preferindo a tranquilidade de sua mansão na rua 
Albuquerque Lins, em Higienópolis. Não deixou uma linha sucessória que 

—mantivesse a instituição. João Adhemar e Nelson foram os únicos de-seus-quatro— -- 
filhos que deram continuidade ao seu trabalho. Como ambos não tiveram filhos, 
a sucessão familiar na direção do Banco foi interrompida. Os dois irmãos 
chegaram a uma idade avançada e não conseguiram se adaptar à tendência de 
modernização das instituições bancárias. 0 "conservador" Banco de São Paulo 
acabou, dessa forma, saindo das mãos dos Almeida Prado, após a sua venda 
para o Banespa, em 1973, por Cz$ 200 milhões.
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São Paulo, essa sensação de solidez e confiabilidade transmitida pelas formas 
arquitetônicas manteve-se, só que agora em um outro tipo de suporte, ainda 
clássico e luxuoso, porém de desenho mais atualizado. Pelo menos no caso desse 
edifício, modernização não foi interpretada como sinónimo de economia e 
despojamento (Figs. 22 e 23, abaixo).
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na

do

seus

seus

estrutura em

escritórios em

Paulo, Rio de Janeiro
daficou a
dee

tendo seucomo

prestadores de serviços.e

construção
Sociedade

foi
Álvaro de

que
São

cargo
Constructora

2 Causa estranheza o 
representativos do Art-Déco produzido

fato deste edifício, que pode ser 
no Brasil, de nível internacional, 

foi possível identificar outro exemplar de sua autoria, 
estudo em torno do trabalho desse profissional.

ser considerado um precursor do 
reservado ao

Immoveis, 
responsável o engenheiro Cícero 
Costa VidigaL Por se tratar de 
um empreendimento de grandes 
proporções e grau acentuado 
de sofisticação, contou com a 
participação de diversos fornecedores 

principais, figuram:

O projeto, datado de 1935, 
assinado pelo arquiteto 

Arruda Botelho.2 O

Por ter sido concluído em 1938, não pode

Déco "com classe" na cidade - mérito esse reservado ao Edifício Saldanha 
Marinho. Da mesma forma, não apresenta uma volumetria muito original se 
comparada à do exemplar acima citado. Por outro lado, não encontra 
representantes à altura no que concerne aos materiais de acabamento adotados e 
fatura de seus diversos componentes construtivos: esquadrias, gradis, pisos, 
revestimentos, luminárias e todos os demais (Fig-24, abaixo).

considerado como um dos exemplares mais 
ser obra única do autor. Não 

vinculado à corrente, de modo a permitir um

Entre os

edifício perfaz um total de 
13.000,00m2 de área construída, 

distribuída pelos seus 18 
pavimentos (2 subsolos, térreo e 
15 andares superiores). A 

concreto armado 
foi executada pela Companhia 
Construtora Nacional S/A, 
mantinha

e Bahia. A
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com betume armado

I
i

decorações em

e Ofícios - esquadrias artísticas em 
decoração de interiores;

es de interiores, mobiliários, lambris, tetos e

Atlas - elevadores;

Liceu de Artes 
mobiliário e

Mappin Stores - decoraçõ 
tapeçarias de desenho exclusivo;

Sambra (Sociedade Anonyma Mármores Brasileiros) - mármores, granitos 
e granilite;

Pedro Porta & Cia - mármore e granito do salão do público e portais;

Nancini & Giannelli - pisos de mármore da escadaria principal e outras;

Jeronymo Azevedo - revestimento de granito Piracaia, preto polido, nas 
fachadas, mesas do salão e pilastras da casa forte;

Ferdinando Genari - revestimento em mosaico romano em grés no salão 
do térreo;

S/A Decorações Edis - Revestimentos das fachadas e 

granito artificial, granilite e estuque;

Presgrave Mello & Cia. - parquet "Ideal" em ipê e cabreúva;

Domingos DelíAcqua - serralheria;
União dos Constructores Metallicos Ltda. - serralheria;
Cia. Bros. Fichet & Schwartz - Hautmont S.A. - grades de aço especial 

para proteção da Casa Forte;
Ligo Bernardini - cofres, arquivos e cofres de locação;
Petersen. Michahelles & Cia. Lt. - portas de aço para casa-forte de 

fabricação "Bode-Panzer";
Cezar Urgaretti - bronzes artísticos, portas, elevadores e galerias do salão;

René Graf - impermeabilizantes SIKA;
Eng. Luiz Maiorance - impermeabilização de terraços 

com cobre eletrolítico;
Pedro Farina & Filhos - instalações de água, esgoto, águas pluviais, gaz e 

funilaria;
Byington & Co. - instalação de água refrigerada com equipamento York;

B. SanfAnna & Cia. Ltda. - projeto e execução das instalações elétricas;

Claude-Luz do Brasil Ltda. - iluminação do salão,

Nadir Figueiredo S.A. - aparelhos de iluminação,
S.A.M.A. - lustres de alabastro e bronze e apliques de alabastro do salão;

Casa Conrado - vidros, espelhos, cristais e vitrais artísticos;
Costa Ferreira & Cia - vitrôs , cristais e guichês do salao;

ferro e bronze, portas,
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e bronzes

"Pecuária";

I

I

----- ■

I

Economia"e "Riqueza";

e "Indústria"

João B. Ferrí - esculturas do salão:

Roque de Mingo - esculturas do salão: "Algodão" 
artísticos;

Gervasio F. Munòz - esculturas do salão: "Café" e

Sociedade Técnica de Materiaes Ltda - celotex;

Bei. Filho e Cia. - aparelhos sanitários;

La Fonte - fechaduras;

Germano Wolter - pinturas;

Officinas Craig Limitada - obras mecânicas e transportadores automáticos.

Destinado prioritariamente a acomodar as instalações do Banco de São 
Paulo, possuía andares de escritórios destinados à locação. Entre seus 

ocupantes, a sede social do Jockey Club Paulistano. Seguindo o padrão de luxo 
e conforto do edifício, próprios do hight-life paulistano, a diretória do clube 

contratou os mesmos construtores para a realização das obras de adaptação 

necessárias. A decoração ficou a cargo do perito-decorador da Mappin Stores, 

responsável pelo projeto de todos os tetos, painéis e lambris, em conformidade 

com o mobiliário. De sua autoria, também, foram os móveis do salão de bilhar e 
da sala de xadrez. Todos os tecidos e forrações utilizados foram importados pela 

Mappin Stores, com exclusividade.3

O refinamento artístico e apuro técnico do projeto arquitetônico, aliados à 

qualidade dos materiais e mão-de-obra de seus construtores e prestadores de 

serviço, permitiram que essa obra figurasse entre os exemplares artisticamente 
mais bem elaborados da cidade.

Como decorrência da venda do Banco de São Paulo ao Banco do Estado 
de São Paulo, BANESPA, em 1973, o edifício tornou-se património público, vindo 

a sediar a Secretaria de Esportes e Turismo, uso que se mantém até os dias 

atuais. Com a mudança, o salão principal, no térreo, originalmente ocupado pela 

agência bancária, passou a abrigar o Espaço Turístico, destinado à exposição 

permanente do artesanato produzido nos municípios paulistas, uso este 
incompatível com suas características espaciais. Da mesma forma, o cofre do

■ As ot,.s d. 1„s..l.çi. d„ d.p«dí.».l.s d. IO..H. »b|.,d d. .rw ...................
sua edição de dez/39-jan/40, n. 20-21, às páginas 33 à 40.
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a

um imenso

1
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i todo o 

à faixa entre os 4o e 12°' andares, 
conta dos balcões 
a partir do 12°' 

elementos pré-moldados em argamassa,

d

o edifício segue

Em termos de volumetria, pode-se-dizer-que o edifício é composto de dois 

com face voltada para a rua Quinze de 
Praça Antônio Prado 9, com 16 pavimentos (T+15), 

rua São Bento 380 e 398, com 

dois volumes se

corpos distintos, sendo o primeiro

Novembro 347 e Praça Amónio rraao v, com 10 pavimentos (1+10), e o 

segundo, para a rua São Bento 380 e 398, com 12 pavimentos (T + ll). A 

interligação entre os dois volumes se dá por intermédio de corredores de 

circulação adjacentes às divisas do lote, emoldurando a paço~interno de 

ventilação e iluminação naturais.

Horizontalmente, o edifício segue princípios clássicos de composição de 

fachada, com base, corpo e coroamento. O embasamento, correspondente ao 

térreo e aos três primeiros andares, é marcado por uma bela portada em granito 
preto polido e por elementos de caixilharia e ornamentação em bronze fund, o. 

Os motivos decorativos seguem o floral geometrizado encontrado em 
edifício. O corpo central (fuste-) corresponde à faixa entre os 4 e 

As únicas variações volumétricas verificáveis, ficam p 

anteriormente mencionados. O coroamento do 

pavimento, é marcado pelos mesmos

no nível de cada pavimento. Nos 5 e 

abrem-se para balcões protegidos por guarda-corpos em 
com relevos pré-moldados em motivos florais geometrizados. Já 

laterais, mais estreitas, possuem 

suspensos no nível do 12° e 
individuais para cada vão. O conjunto completa-se, verticalmente, com uma faix 

correspondente à fachada da Praça Antonio Prado, composta de 
vitral corrido (Fig. 25), responsável pela iluminação natural da caixa de escada 

principal do edifício. No nível do térreo, um dos três acessos secundários.

Banco, no subsolo, foi adaptado para abrigar um pequeno museu dedicado ao 
compositor paulistano Adoniran Barbosa.

A fachada do corpo principal, voltada para a Quinze de Novembro, 

apresenta uma ligeira convexidade, obtida mediante solicitação à Prefeitura de 

revisão do alinhamento do lote, o que resultou em um ligeiro aumento da área 

de calçada. Verticalmente, a composição desenvolve-se a partir de um eixo de 

simetria, resultando em três faixas, sendo uma central, projetada um pouco à 

frente, e duas laterais. A primeira, de maior testada, compreende o acesso 
principal do edifício (agência bancária).|~A partir do 4o. andar, apresenta 5 

envasaduras no nível de cada pavimento. Nos 5o e 12°' andares, os caixilhos 
alvenaria, decorados 

as faixas 

duas envasaduras por pavimento e balcões 

do 14° andares. 0 13° andar apresenta terraços
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requadros escalonados da fachada e sobre as janelas do

e o

foi

de bensno

ao

a zona

n.
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IIo
imóvel, tenhaainda se

a

Fig. 25

conjunto 

constantes IH/M:-

com outros 292 imóveis, 
da Área do Anhangabaú. 

reconhecimento cultural do 
dado

presentes em todos os 

15°' andar.

I
III
I I

enquadrado no conjunto 

culturais pertencentes

o imóvel foi tombado em

I
; 5

' 1

■

que 
apenas no âmbito municipal, é uma 

demonstração de que este é valorizado 

socialmente, justificando toda e 

qualquer ação que vise garantir 

manutenção de sua integridade física.

Il

município, 

para compor a zona especial de 

interesse de preservação , Z8-200, ficha 

176. Em 09.12.92, mediante a 

Resolução n. 37 do Conselho Municipal 

do Património Histórico, Cultural e 

Ambiental da Cidade de São Paulo - 

COMPRESP,

Por suas qualidades do ponto de 

vista histórico e arquitetônico, 

edifício do Banco de São Paulo

4

1
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Edifício Saldanha Marinho

Breve Histórico da Edificação

I
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i

com precisão. De qualquer 
tenha uma compreensão razoável

jr-Sifhçj 
kooi atu? '

a 

público para elaboração de 
ao arquiteto Cristiano das 

releitura do estilo Luiz XVI, 

OnO I
1 

!

<■ ■ 

si-'
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um dos exemplares 

anos 30 deste século. O 
i a cidade nesse período

O edifício Saldanha Marinho é, incontestavelmente, 

mais representativos da arquitetura paulistana dos < 

estudo das transformações urbanas por que passou 
esbarra, forçosamente, nessa edificação e na obra de seu autor. Todavia, o 

resgate historiográfico das condicionantes envolvidas com sua construção não é 
tarefa das mais fáceis. Existem lacunas na documentação disponível para 

consulta que impedem que essa tarefa seja realizada 

forma, tal fator não é impeditivo para que se 

desse edifício.

suas novas 
proposta, apesar de vencedora, não foi 

materializada integralmente, limitando-se 
à execução do arcabouço estrutural. O 

que de fato ocorreu, não foi possível 

levantar. De qualquer forma, apesar do 

autor insistir na adoção de um estilo 

saudosista, nos moldes de outras obras 
suas anteriores, a concepção estrutural do 

edifício era das mais ousadas para os 
padrões construtivos da época (Fig- 26, 

ao lado).

! : j
I 1

■ ' :

Concebido originalmente para sediar as instalações do Automóvel Club de 

São Paulo, que ocupava desde 1913 uma das "sentinelas" do Anhangabaú, 

serem citadas mais adiante, foi objeto de concurso 
seu projeto arquitetônico. O primeiro lugar coube 

Neves, que propunha um edifício baseado em uma 

fora de lugar para um momento em que a 
cidade buscava uma identidade moderna I 

através de suas novas construções. A

-
3 11 i
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Jâmbito da Prefeitura,

uma

Em
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ou renda, para se

4 li 

i iIJ

' * i I

1 i I

compra 

da

apresentava para se adaptar ao 

que se tratava de um ótimo negócio.

O primeiro interessado em adquirir o 

então prefeito, eng. Henrique J. Guedes, empenhou-se 

negócio sem. 

Todavia, 

Moraes.

imóvel foi a Prefeitura da Capital. O 
na concretização do 

contudo, ser bem sucedido, devido às críticas desfavoráveis, 

voz se pronunciou em favor da ideia: o eng. arq. Dácio Aguiar de 

entrevista publicada na imprensa da época, manifestou-se 

favoravelmente à compra do imóvel pela municipalidade, apesar de destacar a 

“estética" discutível da edificação, bem como as dificuldades que esta 
novo uso pretendido. Concluía, considerando

rf 1■j £ 4

1 II
1

:■

è| II
J4 11

ta-

A construção ficou aos cuidados da Sociedade Comercial e Construtora 
Limitada que, além do projeto, foi a responsável pela execução da estrutura e 

dos panos de alvenaria externos. Sobre o arcabouço concebido por Cristiano, foi 

adaptada uma nova volumetria, de autoria do arquiteto Elisiário Bahiana, 

calcada no repertório formal do Art-Déco. Desta forma, a obra ganhou uma nova 

roupagem, mais compatível com o espírito da época. A empresa contratou 
Bahiana, em 1929, para concluir o edifício e, no ano seguinte, o arquiteto 

carioca transfere seu domicílio para São Paulo, passando a responder pelos 

projetos arquitetônicos da Companhia. No caso do Saldanha Marinho, 

particularmente, essa parceria não chegou ao fim, dado que as obras foram 

paralisadas pouco antes de sua conclusão e o edifício colocado à venda.

Diante da polêmica gerada no âmbito da Prefeitura, a diretória da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro decidiu-se, de maneira rápida e 
vantajosa, pela compra do imóvel. Dácio de Moraes, que já havia se manifestado 

publicamente em favor da qualidade do edifício, foi convidado para assumir a 
direção da retomada das obras e elaboração de um novo lay-out para cada 

pavimento. O programa proposto previa a instalação do escritório central da 

Companhia e a transformação dos andares restantes em áreas apropriadas para 

sediar escritórios de grandes empresas no regime de locação 

usar a linguagem da época.
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Um aspecto que merece ser mencionado, ret fachadas
respeito à proibição contratual de instalação de informes publ.cténo. nas fachadas.

Em função de dívida pública da C.P.E.F. e criação da FEPASA, o imóvel 

passou a fazer parte do património do Governo do Estado, sendo utilizado, a 

partir de 1980, como sede da Secretaria de Estado da Cultura, que ah se 

manteve até a concessão do edifício à Justiça Federal, por 99 anos, a título de 

instalação do Tribunal Regional Federal da 2a' Região Administrativa. A Fig. 27, 

a seguir, é referente à elevação da Libero Badaró, anterior ao projeto dos 

calçadões do Centro.

A retomada das obras impunha alguns cuidados que geraram uma certa 

apreensão em Dácio de Moraes, apesar de seus já 30 anos de atuação 
profissional. A adaptação requeria um certo cuidado de planejamento e precisão 

nas especificações técnicas, dado que algumas partes da construção já estavam 

seriamente comprometidas pelas intempéries. Finalmente concluídaf a obra 

mereceu elogios de todos pelos resultados alcançados.4 O restaurante foi 

arrendado totalmente montado, transformando-se em ponto de encontro de uma 

parcela significativa da elite económica da cidade. Um dos mais nobres locatários 
do Saldanha Marinho foi o Instituto de Engenharia, que ocupou o 12° andar no 

período de 1934 a 1952.5

3 ’I í I !I III I■ II
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Fig. 27
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Analisando a 
maior propriedade,

O Edifício e seu Entorno Imediato

i
I
!'

Em termos de ambiência, pode-se dizer que o Largo Sâo Francisco foi 
descaracterizando-se, pouco a pouco, em função de sucessivas intervenções 
urbanísticas, que não levaram em consideração as características espaciais do 
sítio, nem tampouco a qualidade ambiental dos edifícios que o emolduram. 
Como consequência, sua verdadeira vocação como espaço para manifestações de 
cunhos cívico e religioso ficou seriamente comprometida.

Desde o início de sua construção, o Saldanha Marinho provocou um grande 
impacto sobre os imóveis circundantes, principalmente devido à sua verticalidade 
acentuada e grande massa construída, se comparada aos padrões vigentes 
época. Soma-se a isso o fato de se tratar de um edifício que, sozinho, define uma 
quadra inteira, compreendida pelas ruas Libero Badaró, São Francisco e 
Ouvidor. O contraste com o conjunto histórico-arquitetônico do Largo São 
Francisco deve ter suscitado reflexões das mais variadas no que diz respeito à 
"roupagem" adotada, sinalizando uma modernidade que já batia à porta da 
cidade.

Fig. 28 , em foto de tomada semi-aérea, é possível avaliar 
com maior propriedade, a relação de escala estabelecida entre esse edifício e as 
demais construções que compunham seu entorno na época de sua construção. 
Apesar de suas inegáveis qualidades arquitetônicas, o contraste é nítido e 
perturbador.
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Os imóveis que compõem o Largo São Francisco, ou o que restou dele 
podem ser agrupados em duas categorias. A primeira, compreendendo o único 
conjunto arquitetônico remanescente da arquitetura colonial paulistana - 
igrejas de São Francisco (1/2 do croqui abaixo), o Edifício Frei SanfAna Galvão 
(3) e os prédios da Faculdade de Direito da USP (4) e antiga Escola de Comércio 
Alvares Penteado (5). A segunda categoria compreende um conjunto de 
edificações da primeira fase de verticalização da cidade, a que se somam dois 
outros exemplares de repertório tipicamente modernista.

O edifício de maior expressão nesse segundo grupo de edificações é, 
inquestionavelmente, o próprio Saldanha Marinho (6) que, ao lado de outros 

Jj.'
edifícios próximos, mantém uma relação similaridade em termos de linguaguem 
arquitetônica. Ou seja, a incorporação em maior ou menor grau de elementos do 
repertório formal Déco pode ser observada nos seguintes imóveis localizados em 
seu entorno: Prédios Santo Eduardo e São Guilherme (7/8), à Rua Libero 
Badaró, 94 e 92; Prédio Barão de Piracicaba (9), à Rua José Bonifácio, 278; 
Edifício da Vara das Execuções Fiscais da Justiça Federal (10), à Rua José 
Bonifácio 237 e o Prédio Bom Jesus (11), ao lado, no 233; Prédio São Francisco 
(12), à Rua Senador Paulo Egydio, 15 e o Prédio da Telesp (13), ao lado, no 63 
da mesma rua; Prédio Azevedo Soares (14), na Rua São Bento, 45 e o Edifício 
de n° 82, na mesma rua (15); Edifício à Pça. do Patriarca, 6, esquina com a Rua 
São Bento (16); Edifício à Rua Direita, 223 e 231 (17); Prédio Maria Emília (18), 
à Rua Senador Feijó, 183 e Hotel Senador (19), no 126; Prédio Álvares de 

Azevedo (20), à Rua Benjamim Constant, 122 e Santa Virgília (21), no 138 da 
mesma rua. Os números entre parêntesis referem-se à plotagem dos imóveis na 
planta em escala 1:2000, apresentada a seguir . Como poderá ser observado, 
trata-se de um setor urbano de grande interesse para o estudo do Art-Déco na 

cidade.
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O Edifício Saldanha Marinho, dada a sua elegância discreta e morfologia 
singular, valoriza a área em que está situado, além de se constituir em 
importante referencial urbano da região central da cidade. Por suas qualidades 
arquitetônicas, foi tombado pelo CONDEPHAAT (Resolução SC-39, de 08.09.86 
- proc. n° 23.304/85) e COMPRESP (ex-officio, Resolução 05/91).
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Conjunto Arquitetônico do Instituto Biológico

A

o

no mesmo

Estrutura administrativa do Instituto

sua criação,

■ 

-

í

criação do Instituto

os cafezais paulistas, o Governo
do Estado nomeia, em maio de 1924, 
estudar 
Entre esses, 
Andrade. E criado, assim, o 
ano pela Comissão de Estudo e Deueiaçao aa rraga caieeira. Chefiada por 
Arthur Neiva, era composta de uma Diretória, um Laboratório de Entomologia e 
outro de Química, uma Inspetoria e uma Seção de Estatística.

Aos 26 de dezembro de 1927, no governo de Júlio Prestes, é criado o 
Instituto Biológico de Defesa Agrícola e Animal, mediante Lei n°' 2243. Tinha 
por missão ampliar as experiências realizadas anteriormente para o estudo das 
pragas e doenças de outras culturas, além de questões envolvendo a patologia 
animal. Na verdade, o que se pretendia era a criação de um centro de 
desenvolvimento e difusão de experiências científicas de nível superior para as 
áreas de agricultura e pecuária, nos moldes dos trabalhos desenvolvidos pelo 
Instituto Oswaldo Cruz na área da saúde humana.

para 
o Hypothenemus hampei. 
e Edmundo Navarro de

Em resposta à praga que vinha atacando

um grupo de pesquisadores científicos 
parasita responsável pela broca do café, 

Arthur Neiva, Angelo da Costa Lima
Serviço de Defesa do Café, substituído 

Debelação da Praga Cafeeira. Chefiada

Desde a sua criação, o Biológico esteve subordinado à Secretaria da 
Agricultura. Originalmente, dedicava-se a três funções: desenvolvimento agrícola, 
produção de soros e vacinas de uso animal e ensino. A Diretória da Indústria 
Animal encarregada da defesa sanitária dos rebanhos, só foi incorporada ao 
Instituto na reforma de 1934. Desta forma, o Biológico apoiava-se no seguinte 
tripé- Diretória Geral, Divisão Vegetal e Divisão Animal. A primeira foi ocupada 
por Arthur Neiva nos dois primeiros anos (1927-29), passando para Henrique da 
Rocha Lima (1929-49), que aposentou-se no cargo. A segunda, dirigida por 
Adalberto de Queirós Teles, compreendia as seções de botânica e agronomia, 
química entomologia e parasitologia agrícola e fitopatologia. E por último, a
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Uma sede para a Instituição

de

Antes de possuir sua sede própria, 

isolados, desarticulados entre sí, a saber:

as seções 

parasitologia

I

â

o Biológico ocupava quatro edifícios

Edifício 1 - Rua Florisbela, 15 (atual Nestor Pestana): Diretória Geral e 
parte da Divisão Vegetal;

Edifício 2 - Av. Brigadeiro Luis Antônio esq. c/ Rua Jaceguai: Seção 
Botânica;

Edifício 3 - Rua Marquês de Itú, 7: grande parte da Divisão Animal. Alguns 

anos mais tarde, foi anexado a este edifício outro que lhe fazia fundos, situado 

na esquina da Rua Cesário Motta com a Santa Casa da Misericórdia de São 
Paulo;

Edifício 4 - Rua Pires da Mota: Seção de Fisiologia, criação de animais e 
instalações para produção de soros.

I I

A concentração das diversas atividades desenvolvidas pelo Instituto em um 

único local, aparelhado de forma adequada, tornava-se cada vez mais 

necessária. Quando foi decidida a construção da sede própria, o evento teve 

ampla repercusão na imprensa local. O jornal "O Estado de São Paulo", em sua 

edição de 07 de março de 1928, assim se referiu ao empreendimento:

... o edifício do Instituto Biológico, projetado de acordo com as 

necessidades do grande estabelecimento, terá proporções fora do 

comum ... disporá de elevadores para pessoal e carga; possuirá amplas 

instalações do tipo mais moderno no que se refere à iluminação, 

pressão, vácuo, frio, água e esgotos; todas as canalizações serão 

dispostas de maneira que permitirão fácil e rápida verificação em caso 
de acidente, sem danos das paredes, porquanto tudo será contido em 

uma galeria de fácil acesso...

Divisão Animal, chefiada por Henrique da Rocha Lima, comportando 

de fisiologia, anatomia patológica, entomologia, bacteriologia e 
animal.
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O projeto do conjunto de edifícios original foi concebido pelo arquiteto 
Mario Whately, profissional que prestou vários serviços para a Secretaria de 
Agricultura na década de 30. Entre estes, as Estufas do Jardim Botânico e grande 
parte das instalações do Parque Fernando Costa, na Agua Branca. A construção 
foi iniciada em 1928 e só concluída 17 anos mais tarde, em 25 de janeiro de 
1945, data da inauguração oficial do conjunto. Basicamente, foram dois os 
fatores que co-ndieionaram tamanha morosidade: a irregularidade nos dispêndios— 
de recursos orçamentários e os desdobramentos políticos relacionados com as 
Revoluções de 30 e 32 e o Golpe de 37. A direção das obras esteve aos cuidados 
de Mário Whately até 1930 (Fig. 29, abaixo), ocasião da primeira entre as 
muitas paralisações ocorridas.
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As obras foram retomadas em 32 sob o comando de Raul Silveira Simões, 

engenheiro da Secretaria da Viação e Obras Públicas. Ternendõ nova ocupação 

militar, o diretor Henrique da Rocha Lima determina, em 37, uma mudança 

parcial do Instituto, oito anos antes da conclusão da obra (Fig. 30). Após nova 

paralisação, os serviços foram reiniciados em 39, agora sob a fiscalização de 
Dacio A. de Moraes, arquiteto e construtor, o mesmo responsável pela conclusão 

do Edifício Saldanha Marinho.

' ú ’■ ’! a O
'úSSÍ1!?5! j

Durante a Revolução Getulista, o edifício principal, ainda em construção, 

foi utilizado como alojamento das tropas gaúchas do 5° Batalhão de Engenharia. 

No período compreendido entre 17 de novembro e 3 de dezembro de 1930, 800 

soldados, aproximadamente, permaneceram acampados no local. Foram 

improvisadas acomodações para os cavalos e o primeiro pavimento do edifício 

foi transformado em refeitório.

-ij H 
T .71 
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O Instituto Biológico de Defesa Agrícola e Animal passou a ser chamado, a 
partir de 1960, Instituto Biológico. Sua amplitude científica se completa com o 
trabalho desenvolvido nas duas fazendas experimentais, de Campinas e 
Presidente Prudente, e nos 12 laboratórios regionais situados nas cidades de 
Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, Araçatuba, Baurú, Pindamonhangaba, 
Registro, São José do Rio Preto, Marília, Presidente Prudente, Descalvado e 

Bastos. Essas unidades avançadas, além de desenvolverem pesquisas e prestarem 
atendimento comunitário, servem como ponto de venda para os imunobiológicos

O sítio original onde foi edificado o Instituto Biológico era conhecido por 
Invernada dos Bombeiros. O conjunto compreendia uma área bem maior do que 
a hoje existente, grande parte desta ocupada por culturas experimentais. A Fig. 
31, abaixo, permite a visualização do complexo na época de sua inauguração. O 
edifício principal, em primeiro plano, foi reservado aos setores administrativos e 
à maioria dos laboratórios. A área circular, em sua face posterior, deu lugar ao -• 
cafezal que-ainda existe. O conjunto arquitetônico se completava-com—várias------
outras edificações destinadas a acomodar laboratórios, criatórios, centro de 
produção de antígenos e vacinas, entre outras.
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produzidos na sede central. São fabricadas, nos dias atuais, cinco vacinas em 

cultivo celular destinadas ao controle de doenças de animais com importância 

económica (aborto equino a vírus; encefalomielite equina, dos tipos leste, oeste e 

venezuelano; anatoxina do tétano para bovinos e doença de Aujeszky dos suínos) 

e três antígenos para diagnósticos (tuberculina mamífera para bovinos, antígeno 

rápido para brucelose bovina e antígeno colorido para pesquisa de aves 

portadoras de pulorose e tifo aviário)-.-Até-s-er-e-m-produ-z-idas pelo Instituto, essas 

vacinas e antígenos eram adquiridas através de importação. Além de caras, não 

atendiam à realidade brasileira de uma forma satisfatória.

O Instituto Biológico irá completar em agosto do próximo ano, 

dedicados à pesquisa. Sua história se confunde com a da Ciência no 

importância do trabalho que desenvolve é refletida em suas bem cuidadas 

instalações, atualmente objeto de estudo de tombamento pelo CONDEPHAAT, 

mediante processo n° 33.348/95.
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Para atender à possibilidade de construção da memória coletiva e 

das identidades particulares, reinuindicação cada uez mais presente na 

sociedade contemporânea, a ação preseruacionista precisaria pautar-se 

por estratégias capazes de captar símbolos denotadores de sentidos não 

registrados pela história, mas provavelmente ainda presentes entre os 

grupos sociais e nos espaços, de modo a tornar o património um lugar 

da memória social, propiciador de reflexões sobre a diferença, o outro, 

o conflito e a resistência, elementos constantes da ininterrupta luta 

pelos direitos de cidadania.

Sem projetar o futuro, os homens contemporâneos se tornaram 

prisioneiros do presente e buscam iluminar o que são por aquilo que já 

não são. Esse movimento de busca de identidade é responsável pela 

ânsia de passado que alcança um dos campos de expressão da 

memória, o património.
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A constatação de que uma parcela significativa desses novos produtos 

arquitetônicos estava vinculada, de alguma maneira, aos códigos formais do Art- 

Déco, reforçou uma das hipóteses iniciais da pesquisa que situava a corrente 

como uma das vertentes do projeto moderno paulistano, contrariando a opinião 

de alguns autores que buscam classificá-la como um último suspiro do Ecletismo. 

Tal assertiva não foi considerada no âmbito da presente dissertação por não ter 

sido reconhecer sua base de sustentação teórica. O simples fato do Art-Déco ter 

utilizado de uma linguagem polifônica, de múltiplas facetas, não o ca-racteriza

l manifestação eclética. O Art-Déco não promoveu a ruptura nem 
a transição entre o eclético e o moderno. O Art-Déco foi, acima de 

outra face do moderno. Um de seus maiores méritos reside na forma

como uma

A forte presença do Art-Déco no novo cenário urbano que se configurava 

na São Paulo dos anos 30, é um dado que não pode ser desconsiderado 

qualquer estudo que pretenda identificar os modos com que foi cunhada a nova 

imagem da cidade;- consoante com-os-avanços-tecnológicos-da munrlo_mo.djerno.._ 

Esse momento de profundas transformações, surgidas em decorrência de 

mudança de mentalidade, foi protagonizado pela arquitetura verticalizada e por 

uma série de intervenções urbanísticas, em grande escala, desencadeadas na 
administração do então prefeito Prestes Maia. Tais agentes de transformação 

ambiental acabaram por 'modificai"' radicalmente a fisionomia da cidade, 

alinhando-a aos padrões urbanísticos das principais metrópoles industriais do 
ocidente.

O edifício em altura, eleito no 

marco diferenciador dessa paisagem construída 

renovação, sugeria uma análise que permitisse revelar funções outras que não 
aquelas restritas a aspectos de natureza tectônica. Posto isto, tornava-se 

imperioso desenvolver alguns mecanismos de leitura desses novos referenciais 

urbanos sob uma nova ótica, na tentativa de enriquecer a análise mediante a 

identificação de intenções veladas refletidas nas formas adotadas. Apoiando a 

investigação no método semiótico, foi possível reconhecer que a opção pela 

verticalização dos espaços possuía uma carga informacional de forte apelo 

publicitário, onde uma modernidade até então pouco compreendida era o 

principal produto a ser colocado no mercado cultural. Como consequência, os 

edifícios passaram a funcionar, também, como suporte e meio de expressão 

dessa mensagem.
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Art-Déco ainda não foi convenientemente compreendido e 
deve à falta de informação que estudos mais elaborados

uma mudança nas 
época. Ou seja, o edifício 
cidade. Por outro lado, a 
pode ser 
unifa miliares,

A sobriedade dessa nova modalidade de se fazer arquitetura não pode ser 
interpretada como sinónimo de perda de qualidade construtiva, apesar de seus 
custos relativamente baixos. Pelo contrário, o emprego de materiais duráveis nas 
áreas mais sujeitas aos desgastes naturais, como pisos e barramentos, permitiu 
que essas construções chegassem ate os dias atuais com relativa manutenção da 
integridade física e preservação de suas características originais. Por outro lado, 
materiais como as argamassas de pó de pedra, utilizadas nos revestimentos 
externos, apresentam seus primeiros sinais de fadiga após 60 anos de uso, dando 

início às inevitáveis descaracterizações que estendem-se a outros materiais.

com que promoveu a modernidade, com serenidade e elegância, sem grandes 
conflitos, democratizando uma linguagem até então restrita a poucos. Da mesma 
forma, abriu caminho para a consolidação dos fundamentos racionalistas que se 
toíiiaíiam hegemónicos a partir dos-an-os-dO.--------- .....  . 

Com base nos dados levantados no trabalho de inventário, foi possível 
identificar qual entre as tipologias estabelecidas para fins de classificação foi a 
responsável pelo maior número de exemplares. Os edifícios de uso misto 
revelaram-se como os mais recorrentes, em particular aqueles destinados à 
habitação multifamiliar, com utilização do pavimento térreo para fins comerciais. 
Segue-se a esta tipologia os de escritórios, cuja presença em larga escala denota 

mudança nas relações comerciais e de prestação de serviços surgidas na 
em altura foi o que melhor caracterizou o Art-Déco na 
apropriação de seu repertório nas diversas tipologias 

verificada por toda a cidade, como é o caso das habitações 
e em particular, edificações cujos programas estavam relacionados 

tecnologias, tais como salas de cinema, estações de rádio, 
institutos de pesquisa. A concentração das construções Déco 

e 1938 , com tempo médio de execução das obras 
caracterizando a corrente como uma manifestação típica 

soluções mais usuais foram

com as novas 
laboratórios e 
ocorreu entre os anos de 1935 
em torno de um ano, 
dos anos 30. Em termos de volumetria, as soluções mais usuais toram os 
escalonamentos da versão zig-zag moderne, seguidas das formas aerodinâmicas 
conhecidas como streamline. A matriz é predominantemente norte-americana, e 
com raras exceções, resultou em obras económicas e despojadas.

Se o 
valorizado, parte se
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Da mesma forma com que tem ocorrido com manifestações de períodos 
precedentes, o desinteresse pela preservação de determinados marcos 
formadores da São Paulo moderna tem permitido o desaparecimento precoce de 
importantes referenciais urbanos, dificultando a leitura espacial da cidade com 
base em suas diversas etapas de conformação. Reconsiderar essa condição é 
evoluir para padrões de urbanidade mais compatíveis com as condições humanas 
atuais. É reconhecer que o património ambiental urbano não está restrito a uma 
coleção de testemunhos materiais do passado, eleitos pela suas qualidades 
estético-formais ou excepcionalidade. E entende-lo enquanto fato cultural com 
dinâmica própria, que se forma e renova a cada dia. A arquitetura paulistana 
vinculada ao sistema Art-Déco é uma pequena parcela desse património a espera 
de um justo reconhecimento cultural.

poderiam suprir. Ao ocupar-se desta questão central, a presente dissertação 
procurou dar a sua contribuição para o início de um processo de reconhecimento 
efetivo da importância dessa corrente para a história da arquitetura paulistana. 

Como nos lembra Tristão de Athayde;-— ■■Naéa-rfMHe-difÍGll-de-G&nheeer-mos doqus- 
o passado recente. Ainda não é história e já não é vida ... já foi esquecido e 
ainda não foi registrado”.
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Ariex© 1

seguir.

andar

ALFREDO G1GL10

ÁLVARO CARLOS DE ARRUDA BOTELHO

Engenheiro Architecto

Rua Barão de Paranapiacaba, 25

ARQUITETOS, ENGENHEIROS E CONSTRUTORES 
DO ART-DÉCO PAULISTANO

Architecto

Travessa do Commércio, 3

I
}

ADHEMAR QUEIRÓS DE MORAES 

Engenheiro Civil - Construcções 

Rua Quintino Bocaiúva, 29 - 5°’

Engenheiro Civil e 

Rua 3 de Dezembro, 48 - 7

Com o

ALBUQUERQUE & LONGO
Engenheiros Architectos e Civis 

Praça da Sé

ALFREDO MATH1AS
Architecto

°' andar - salas 10/11/12

e cálculo,

no mercade &sme- forma de atender

implemento da tecnologia do concreto armado na cidade, uma série de 

escritórios técnicos de projeto e cálculo, bem como inúmeras pequenas e médias 

empresas construtoras, foram surgindo no mercad© &ema-forma de atender a demanda 

por novas construções. Particularmente nos anos 30, grande parte da produção desses 

profissionais estava vinculada aos códigos formais do Art-Déco. A pesquisa junto ao 

Arquivo Municipal de Processos da PMSP, a título de subsídio indispensável para a 

elaboração das fichas de inventário apresentadas, permitiu a identificação de grande 

parte dos autores e construtores responsáveis pelos imóveis estudados, relacionados a



260

ANTÓNIO TERRER1

ARMANDO EGYD1O
Engenheiro Civil

ARNALDO TOMASI

IIandar - sala 210

AUGUSTO PEDALINI

andar

1andar 5,

BOANERGES C. GARCIA & CIA.

DACIO A. DE MORAES LD.

! 
i

■

I

Arquiteto

Rua Boa Vista, 116

I

ANTÓNIO TADDEU GIUZIO

Engenheiro Civil

Rua General Osório, 825

AMÉRICO SALFATI & MARIO BUCHUANI 

Engenheiros Civis

' i i

Engenheiros - Architectos - Constructores 

Rua Boa Vista, 175 - 7°’ andar i
' *■

«8

Engenheiro Civil

Rua São Bento, 220 - 3o'

Engenheiro Civil

Rua Quintino Bocayuva, 54 - 2o'

Engenheiros Architectos

Rua São Bento, 40 - 3°’ andar - sala 1

BARRETO, XANDE & CIA. LTDA.

Engenheiros Architectos e Civis 
Rua Libero Badaró, 39 - 3°‘
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DUARTE & CIA.

andar

EMPREZA CONSTRUCTORA DE CONCRETO ARMADO
I

Rua Xavier de Toledo, andar

EMPREZA CONSTUCTORA UNIVERSAL LTDA.

107

andar

ESCRITÓRIO TÉCNICO "RAMOS DE AZEVEDO"

de SEVERO & ViLLARES

"j

ESCRIPTÓR1O TECHINICO RICARDO CAPOTE VALENTE

andar

ELIS1ÁR1O BAH1ANA
Architecto

1andar - sala 42

EVARISTO DE V1CENZO
Constructor

andar - sala 30

FRANCISCO CAM1LLO

Constructor

I

■

I ‘ 1 
T|} 1 b

Projetista e

Rua Bandeirantes, 289

Rua Libero Badaró, 103 e

Engenheiros - Arquitetos - Construtores 

Rua Boa Vista, 16 - 6°’ andar

Engenheiro

Largo do Thesouro, 4 - 8o

ESCR1PTÓRIO TECHINICO GOUVÉA & CUNHA 
Rua Libero Badaró, 51 - 7°’

Engenheiros - Architectos - Constructores 

Rua Senador Paulo Egydio, 22 - 1°' 

Rua Libero Badaró, 92 - 3°' andar

Rua Conselheiro Crispiniano, 79 - 4o

Largo do Thesouro, 21 - 2°‘

n°' 98 - 6o-
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andar - sala 39

FURTINGER & FUGULIN

Architectos

GUILHERME E. WINTER

Civil

I
H. S. CAIUBY

HANS VEIT

Architecto
I

J. DIEZ & CIA.

J. LUIZ DO REGO E S. M. RÕDER

JOSÉ CH1APP0RI

I 

j

11
Engenheiro

Rua José Bonifácio, 73 - 2o andar

FRANCISCO NAPOLl

Constructor

■

I

JOSÉ VIEIRA TUCCl 

Architecto Constructor

'<i

II

Engenheiros e Architectos

Rua Barão de Itapetininga, 18 - salas 407 e 408

Engenheiro Architecto e

Rua São Bento, 34

Engenheiro e

Largo do Paissandú, 122

4 i

1l
K

Rua Direita, 7 - 5°'

Engenheiros - Constructores 
Praça da Sé, 34 - 6°’ andar

Engenheiros Constructores
Rua São Bento, 51 - 17°’ andar
Engenheiros - Architectos - Constructores
Rua Álvares Penteado, 25 - 3°' andar - salas 8, 9 e 10
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MESS & DAMMANN
Architectura

MONTEIRO, HEINSFURTER & RABINOV1TCH

I

I

74

PAULO TAUF1K CAMASMIE

andar - sala 25

PILON & MATARAZZO LTDA.

Constructores
■

li
P1STORES1 & CIA.

PLÁCIDO DALDACQUA
Constructor

PLÍNIO BOTELHO DO AMARAL

Engenheiro Architecto
■

Engenheiros

Rua José Bonifácio, 210

LINDENBERG, ALVES & ASSUMPÇÃO
Engenheiros

Rua Boa Vista, 11

S.A. KLIOT

AI. Barão De Limeira, 39/45/49

Al. Barão do Rio Branco, 47-E

1

fli

1
Ijí
li

Engenheiros, Architectos e

Engenheiro Civil e

•1 i

andar - salas 73 e

e Construcções
Al. Barão de Limeira, 7

MORSE & BIERRENBACH
Rua Libero Badaró, 92 - 7°’

Engenheiro Civil

Rua João Brícola, 2 - 2o

Engenheiros - Architectos - Constructores 
Rua Brigadeiro Tobias, 3 - 2a’ sl. - salas 1 e 3
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SIC1LIANO & SILVA -
>

Architectos

SOCIEDADE ARNALDO MAIA LELLO LTDA.

Architectos - Constructores

Rua São Bento, 290

SOCIEDADE COMERCIAL E CONSTRUCTORA LTDA.

Rua Libero Badaró, 51 - sala 1

SOCIEDADE CONSTRUCTORA E DE IMMÓVE1S

o. andar - esq. Pça. da Sé

SOCIEDADE "OMS" LTDA.

Eng. Resp. Cícero Costa Vidigal

Rua Senador Feijó, 29 (antigo 1) - 5

Engenheiros Sanitários

Rua Capitão Salomão, 20 - esq. Lgo. Paysandú

I

di

•i

j.
■'Iv

Wjp'

ll

Escriptório Techinico de Construcções

Heribaldo Siciliano e Antonio A. Villares da Silva

Engenheiros Civis e

Rua Barão de Paranapiacaba, 12

Rua José Bonifácio, 197

p

li
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Anexo 2 i
i

■

1

■í'

78

í

•M

06 .Prédio Luigal

Rua Coronel Xavier de Toledo, 70

07. Edifício Estella Maris

Largo do Arouche, 257 

05. Edifício Parnayba 

Rua General Osório, 266

01. Palacete Guapiara

Al. Barão de Limeira, 146 - esq. c/ Rua General Osório

02. Edifício Ministro Rocha Azevedo

15. Edifício Sérgio

Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 993

16. Edifício à Rua Martiniano de Carvalho, 25

r
■i

Rua Butantã, 556

12. Hotel Caravelas

Rua Pedro Américo, 23 - esq. c/ Rua São João

13. Prédio Olido

Av. São João, 113 - esq. c/ Rua Vitória

14. Edifício Comercial à Rua Florêncio de Abreu, 591

17. Prédio Bororos

Rua dos Bororos, 46

18. Edifício Júlia Baldassari

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 393

19. Edifício à Rua José Bonifácio, 237

IOUTROS IMÓVEIS DE INTERESSE PARA 0 ESTUDO DO 
ART-DÉCO E DO PROTO-RACIONALISMO PAULISTANO--------

I

il
y

é

Praça da Sé, 270

08. Edifício à Rua Barão de Paranapiacaba, 61

09. Edifício à Rua Vitória, 574 e 578

10. Sobrados geminados à Rua França Pinto, 76 e

11. Residência Kasinski

Rua Helvética, 737 - esq. c/ Rua Barão de Campinas

03. Edifício à Rua das Palmeiras, 311 e 354

04. Prédio A. Rocha
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1

i!

I

[

I

34. Edifício Brasil

I

iI

i

i

i

Rua Benjamim Constant, 122

26. Santa Virgília

Rua Benjamim Constant, 138

27. Edifício à Rua São Bento, 82

28. Prédio Alvares Penteado

Rua São Bento, 329

29. Prédio Altemira de Barros

Largo 7 de Setembro, 182

30. Edifício Império

Rua Coronel Xavier de Toledo, 234

Rua Barao de Paranapiacaba, 24

25. Prédio Alvares de Azevedo

20. Prédio Bom Jesus

Rua José Bonifácio, 233

21. Telesp

Rua Senador Paulo Egídio, 63

22. Prédio Maria Emília

Rua Senador Feijó, 183

23. Edifício Bahia

Praça da Sé, 170

24. Prédio São Frederico

31. Prédio Regência

Rua Coronel Xavier de Toledo, 200/210

32. Prédio São Diogo

Rua Coronel Xavier de Toledo, 140

33. Edifício Santo Elias

Rua Coronel Xavier de Toledo, 98

Rua 7 de Abril, 118

36. Santa Leonor

Rua & de Abril, 176

37. Edifício à Rua Marconi, 94

38. Edifício Aniela Laurei

Rua Marconi, 23

I

í
I

il

1

!•'1

Rua 7 de Abril, 110 - esq. c/ Conselheiro Crispiniano

35. Edifício 7 de Abril
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39. Anchieta

Rua Conselheiro Nébias, 34

45. Edifício à Rua Sao João, 1484

46. Edifício à Rua São João, 1508

47. Edifício Almeida

51. Marília

Rua Frederico Abranches, 238

53. Edifício Terezinha Setti

I 
■

Avenida Angélica, 288 - esq. c/ Rua das Palmeiras

52. Prédio Abranches

Rua Dom José de Barros, 337

43. Inca Hotel

Rua Dr. Bráulio Gomes, 25

42. Prédio Santa Vitória

Rua Frederico Abranches, 164

54. Edifício à Rua Frederico Abranches, 79

Rua Marconi, 87

40. Prédio Itá

Rua Barão de Itapetininga, 88
41. Edifício Vicentina

55. Prédio Santo Antônio

Rua Rego Freitas, 459 - esq. c/ Rua Epitácio Pessoa

56. Avanhandava

■

44. Edifício Santa Ignez

Rua Aurora, 579

■

Rua Avanhandava, 154 - esq. c/ Rua Martinho Prado

57. Residência à Rua Ceará, 142

Rua Ana Cintra. 123 - esq. c/ Avenida São João

48. Edifício à Rua Helvética, 732 - esq. c/ Rua Barão de Campinas

49. Edifício à Alameda Glete, 579 e 589

50. Antônio Egídio

Rua das Palmeiras, 113
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