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São Paulo, em meados do século XX, era uma cidade em franco crescimento. Necessitava de 
novas edificações que simbolizassem seu crescimento populacional e espacial. A demanda de 
novos serviços e a industrialização em grande escala favoreciam este processo. Nos anos 50 a 
cidade se preparava para comemorar seu IV Centenário e deveria se consolidar como a 
locomotiva da nação. 
Além disso, a cidade procurava em cada esquina o registro de uma nova Metrópole que não 
parava de crescer, registro de uma cidade em franca modernização. Os novos hotéis que 
surgiam na cidade visavam à valorização das relações entre as pessoas e a cidade. As várias 
funções, como cinemas, restaurantes públicos, lojas, incorporadas em um mesmo edifício 
exemplificavam esta questão e eram trabalhadas como o grande desafio da nova arquitetura. 
A crescente Metropolização e a entrada do automóvel trouxeram à cidade a necessidade de 
novos pontos de encontro. Nos anos 50, este papel não cabia mais à rua. Na era Metropolitana 
a rua foi tomada por automóveis que circulavam em elevadas velocidades. As galerias 
comerciais e outros projetos de uso misto, como os hotéis aqui estudados, foram a resposta 
espontânea à crescente demanda metropolitana.
Em síntese, a cidade necessitava perder o ar provinciano. A intensa verticalização era 
direcionada à construção da cidade modernizada difundida pelo cinema com as imagens de 
Nova Iorque e outros grandes centros urbanos. 
São Paulo a cidade que mais crescia na América Latina não poderia ficar para trás.
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RESUMO 
 

O grande objeto de nosso estudo foi os hotéis construídos na cidade de 

São Paulo entre os anos de 1940 a 60, nosso objetivo era a 

compreensão da evolução urbana da Cidade, pensada em relação com 

a arquitetura hoteleira. Procuramos tecer um foco único: o crescimento 

da cidade e o crescimento dos hotéis construídos na cidade, sobretudo 

os projetos de novos hotéis realizados no período da comemoração do 

IV Centenário da cidade de São Paulo. 

O período selecionado para a análise dos hotéis é um momento de 

crucial importância para a cidade, em sua vida econômica e social. Este 

crescimento repercute em novas regras de edificação e diretrizes de 

crescimento urbano. Novas leis são formuladas e também novas 

legislações no que tange especificamente à construção de hotéis, tendo 

em vista a sua postura no crescimento da cidade. 
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ABSTRACT 
 
The main object of our study was the hotels built in the city of São 

Paulo between the years 1940-60. Our goal was to understand the 

urban evolution of the on city connected to the evolution of the 

architecture of hotels. We have tried to focus on the growth of the city 

and the increase in the number of hotels built in the city, especially the 

projects of new hotels around the time of the celebration of the city’s 

Fourth Centennial.  

The period selected for the analysis of the hotels built in the city is a 

moment of crucial importance for the city, both economically and 

socially. This growth resulted in new construction rules and projects of 

urban planning. New laws are established, and our research has found 

new laws regarding the construction of hotels and their attitude to the 

growth of the city. 
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INTRODUÇÃO 
 
Transformação: seria esta a simples definição de São Paulo ao longo do 
século XX? Uma cidade cuja escrita é rasgada de tempos em tempos1, e 
que têm nos seus edifícios o relato de uma época que não retornará.  
 
Como estudar as transformações de São Paulo a partir de uma única 
tipologia? Trabalhado a partir de um inventário, os hotéis aqui 
estudados estabelecem conexão com o crescimento da cidade e nos 
possibilitaram, através de seu estudo, um novo olhar, sobre a 
transformação da cidade em metrópole.  
 
Nossas principais questões ao iniciar este estudo eram: 
Como eram os hotéis em São Paulo antes dos anos 40? Quem os 
freqüentava? Onde se localizavam na urbe? Quais as mudanças que 
ocorreram na cidade e em sua rede hoteleira no período do IV 
Centenário da cidade?  
Este último período mereceu uma análise mais detalhada no panorama 
geral deste trabalho, considerando o recorte que vai de 1940 a 1960, 
momento em que a cidade assumiu condição de metrópole. 
Foi o momento que São Paulo se oficializou como centro de cultura, 
comércio, lazer e negócios. Os poucos hotéis da cidade tornaram-se 
insuficientes frente à nova demanda provocada pelas comemorações do 
IV Centenário da Cidade de São Paulo, momento de significativos 
empreendimentos urbanos. 
 

                                                 
1 Referencia a terno adotado por TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades 
em um século, p.67. 
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Dentro deste período foram estudados os hotéis que tiveram seus 
projetos publicados em revistas de época2, evidenciando o grande 
crescimento do setor devido à transformação da cidade como pólo de 
atração regional e nacional.  
 
No entanto, para uma análise mais detalhada, optamos por uma 
retomada temporal com o intuito de enfatizarmos as transformações da 
arquitetura hoteleira de São Paulo. Deste modo, nosso estudo fora 
dividido em três capítulos. O primeiro capítulo enfoca o século XIX e 
início do século XX e analisa os hotéis então existentes na cidade. Neste 
cenário nos defrontamos com a cidade dos estudantes do Largo São 
Francisco, a cidade da ferrovia e posteriormente a capital do café. 
Evidenciamos neste capítulo, os primeiros hotéis, suas transformações 
arquitetônicas e urbanas com o enriquecimento da cidade e o 
surgimento do eixo hoteleiro próximo a Estação da Luz. 
 
No início do século XX a construção do Teatro Municipal funcionou como 
pólo aglutinador das atividades culturais da cidade. Verificou-se na sua 
proximidade a instalação de vários hotéis fazendo pensar na atração 
que o campo da cultura e diversão exerceu sobre os visitantes da 
cidade. Este aspecto será analisado no segundo capítulo, observando a 
valorização dos padrões europeus.  
 
                                                 
2 As revistas Acrópole, Habitat, Módulo, Arquitetura e Engenharia entre outras foram 
as principais fontes aqui adotadas para analise e formulação desta pesquisa. Estas 
nos forneceram vasto material ilustrativo que foi amplamente analisado e estudado 
para formulação desta dissertação. A ausência de outros estudos e fontes primárias 
fizeram com que este se apoiasse nesta analise, porém, salientamos que as mesmas 
não foram utilizadas como fontes da verdade e sim apenas nos forneceram material 
de analise e reflexão sobre o tema. 
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O terceiro capítulo analisa a produção hoteleira dos anos quarenta e 
cinqüenta. Os anos quarenta marcaram uma nova fase da arquitetura 
paulistana, foi o período de ruptura em relação aos padrões estéticos 
europeus e a adoção do imaginário americano3.  
Foi, também, o período da criação das Faculdades de Arquitetura. Em 
1947 foi criada a Faculdade de Arquitetura Mackenzie e em 1948, na 
Universidade de São Paulo, a formação autônoma do arquiteto deu 
origem a Fau Usp 4.  
Os anos 40 marcaram o momento que a cidade de São Paulo se 
deparou com um crescimento vertiginoso.  
Em 1941, foi construído o primeiro exemplar significativo dos hotéis 
que marcaria a vida metropolitana. O Hotel Excelsior e Cine Ipiranga foi 
um dos primeiros hotéis da cidade a ultrapassar a marca de 20 
andares. O edifício foi um marco construtivo e simbólico na região da 
Avenida Ipiranga e tornou-se um divisor de águas na arquitetura 
hoteleira paulistana: pela primeira vez na cidade o programa de um 
hotel foi trabalhado juntamente com outro uso, neste caso salas de 
cinema.  A união de dois programas distintos num mesmo edifício – o 
cinema e o hotel - foi uma temática inovadora para o período. 
Ao longo dos anos 40 e 50 nos deparamos com vários hotéis que foram 
projetados e construídos na cidade. Foi o período correspondente ao 
processo de metropolização de São Paulo, quando a cidade se tornou 
um pólo de atração tanto para as atividades industriais e comerciais 

                                                 
3 O imaginário americano que vamos nos deter estava centrados na importância do 
cinema e do arranha-céu na configuração da cidade. Autores como Somekh, Feldman 
e Azevedo serão utilizados para ilustrar as semelhanças da cidade de São Paulo com 
as cidades americanas, sobretudo Nova Iorque e Chicago. 
4GITAHY, Maria Lucia e Paulo P. O Complexo industrial da construção e a habitação 
econômica moderna 1930-1964, p.08. 
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como para as atividades culturais verificando-se um crescimento 
acentuado dos cinemas e teatros construídos na cidade.  
O fluxo de visitantes cresceu com a cidade e a necessidade de novos 
locais de hospedagem se tornou nítida. As leis de incentivo não 
tardaram a ser instituídas e a construção dos novos hotéis, sobretudo, 
nas grandes e novas avenidas, atenderam à carência deste tipo de 
edifícios para a cidade. 
 
As duas décadas5 que marcou o nosso recorte cronológico foram um 
período pleno de transformações históricas e sociais como o final da II 
Guerra Mundial. O avanço da industrialização brasileira, a era de novos 
costumes e modos de vida da sociedade paulistana e a influência 
americana. 
A cidade se preparava para a comemoração do IV Centenário agora 
com status de Metrópole e procurava expressar, em cada canto da 
cidade, símbolos de “prosperidade” e “progresso”, que evidenciassem a 
importância de São Paulo no quadro nacional. 

                                                 
5 Em nosso estudo focamos o período de 1940-1960, no entanto, incluímos o Hotel 
Tropical de 1960 (não construído) e o Hotel Hilton de 1971. Em nossa análise, 
consideramos importante incluir o Hotel Hilton porque foi o primeiro de uma rede 
internacional a se instalar no Brasil. Além disso, o Hilton foi pioneiro em diversos 
serviços que nos anos 70 foram de grande relevância a evolução hoteleira em São 
Paulo.  
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Em meados do século XIX e início do século XX verificou-se na cidade 
de São Paulo uma transformação urbana, social e econômica 
significativa6. A relação entre a arquitetura e estas transformações 
foram intensas e decisivas para as novas construções que foram 
realizadas na cidade. A arquitetura hoteleira estava, também, 
intimamente ligada às transformações urbanas ocorridas no período.  
 
Em nosso estudo procuraremos evidenciar estas relações para o 
entendimento da evolução da arquitetura hoteleira em São Paulo. Para 
início desta análise alguns aspectos urbanos, históricos e econômicos 
foram relacionados como essenciais para compreendermos a 
importância desta arquitetura na cidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 “Nos primeiros três quartos do século XIX São Paulo não apresentou aumento 
considerável de população. A taxa de crescimento se acelera depois de 1855.” 
MORSE, Richard. Formação Histórica de São Paulo, p. 171. O crescimento econômico 
e urbano acompanha este período, para Morse o desenvolvimento de São Paulo 
esteve ligado a entrada da Estrada de Ferro na malha urbana. Salientamos o período 
de 1850 a 1920, que iremos analisar cuidadosamente neste capítulo. 
 

Vale do Anhangabaú -1883 
Fonte de Imagem: Arquivo 
Folha 
 
 
A Cidade sem grandes atrativos era 
um local de passagem de viajantes 
e imigrantes com destino às 
lavouras de café do interior 
paulista. 
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Considerações históricas e urbanas sobre a 
CIDADE 
 
As considerações históricas e urbanas deste período serão apresentadas 
neste capítulo em três aspectos. É notório, que a evolução urbana da 
cidade de São Paulo foi assunto largamente estudado e analisado pela 
historiografia brasileira, no entanto, selecionamos alguns fatores que 
consideramos essenciais para a evolução e crescimento do setor 
hoteleiro paulistano de maneira a fundamentar nossa análise e 
conclusões. São estes: 
 

ACESSOS – A IMPORTÂNCIA DA FERROVIA 
 
Os rios sempre tiveram papel importante na vida urbana da cidade. 
Foram, primeiramente, os grandes obstáculos naturais a serem 
vencidos e, posteriormente, importantes meios sociais e urbanos de 
integração. A principal entrada da cidade, enquanto vila, estava 
centrada nas margens dos principais rios. O Tamanduateí foi o 
primeiro. Depois, o Tietê ganhou destaque na malha urbana.7 Os 

                                                 
7 “Essa situação de São Paulo, relativamente ao sistema hidrográfico do planalto, tem 
nos primeiros tempos de colonização uma importância considerável. Embora não se 
trate de rios muito favoráveis à navegação, ainda assim eles representam a melhor e 
mais utilizada via de comunicação. Não só para as grandes expedições de 
reconhecimento e exploração do interior, as entradas e bandeiras, mas também, e é 
isto o principal, para o intercâmbio das populações que se estabeleciam no 
planalto”.PRADO JR, Caio. A Cidade de São Paulo, p. 21. 

Mapa da Cidade – 1877 
Fonte da imagem: DPH 
(Departamento de Patrimônio 
Histórico-SP) 
 
A cidade do final do século XIX 
tinha poucos pontos de atração, era 
um local de passagem onde os rios 
e, sobretudo a ferrovia assumiam 
papel importante para a entrada da 
cidade. 
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primeiros hotéis da cidade estavam localizados junto aos principais 
acessos. 
 
Além disso, durante um grande período, que muitos autores enfocam 
de 1554 a 18678, os rios tornaram-se os limites da cidade. Eram 
obstáculos que modelavam a cidade em sua formação inicial.  
 
No século XIX, o segundo destaque dos grandes acessos à cidade recai 
sobre o papel da ferrovia. As Estradas de Ferro assumiram papel 
decisivo sendo a principal ligação de São Paulo com o restante do país 
e, sobretudo, com o Porto de Santos, por onde escoavam a produção 
nacional. Abriram as portas da cidade a uma vasta sociedade que 
entrava e saía de São Paulo em busca de novidades, estudo e comércio. 
 
A importância da ferrovia, principalmente a Estação da Luz, para a 
evolução urbana e arquitetônica da cidade se fez notar de várias 
formas. Primeiramente, como pólo de atração regional, gerou grandes 
investimentos na região. Estas transformações foram reforçadas com a 
integração do país com o mercado mundial, resultado direto da 
abertura dos Portos9, no início do século XIX. Além disso, a importação 
acarretou a entrada de novos equipamentos10 e materiais que 
contribuíram para a alteração da aparência das construções. A 
simplicidade construtiva e arquitetônica adotada até então começavam 
a perder forças para as novas técnicas e arrojos que foram implantados 
na cidade. Lemos salienta, que os novos partidos, próprios da alvenaria 
                                                 
8 SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p. 18. ROLNIK, 
Raquel. São Paulo, p. 15. LEMOS, Carlos A.C. Alvenaria burguesa, p.52. 
9 REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil, p. 37. 
10 Pontes, viadutos começaram a serem importados e a mudar o panorama urbano e 
arquitetônico da cidade. 

Estação da Luz –s/d 
Os hábitos e costumes foram 
alterados na vida cotidiana 
paulistana após a abertura das 
estações ferroviárias em São Paulo. 
A elegância dos trajes e a grande 
quantidade de pessoas na foto 
acima ilustram esta mudança. 
Fonte da imagem: DPH 
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de tijolos, surgiram com toda a desenvoltura nos edifícios da cidade. 
Edifícios soltos, isolados em suas quatro faces, com a abertura de vãos, 
caracterizavam uma arquitetura que a limitação da taipa não 
permitia11. 
O crescimento econômico da cidade e a figura do imigrante foram dois 
aspectos também importantes para a compreensão da implantação dos 
hotéis em São Paulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 LEMOS, Carlos A.C. Alvenaria burguesa, p.93 
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CRESCIMENTO ECONÔMICO 
 
“É curioso notar que São Paulo quinhentista e mesmo seiscentista era 
uma cidade vazia, um entreposto periódico, cuja população mais ativa 
não a habitava. Esta flutuação de população caracterizava São Paulo 
como a primeira e mais importante cidade” boca de sertão “, um tipo 
diferente de aglomeração urbana, freqüentemente com ares de 
acampamento.” 12   
O crescimento econômico da cidade, até meados do século XIX, foi 
muito pequeno. Segundo Jorge Wilhein a cidade era passagem de 
viajantes13 e sua economia era insignificante comparada à economia 
nacional. Para Maria Odila Leite a cidade, neste momento, estava longe 
de favorecer “hábitos de convívio burguês”14. 
Até 1850, São Paulo tinha sua malha urbana delimitada na região do 
Triângulo Central e sua expansão era limitada pelos obstáculos 
naturais. São Paulo era uma cidade pequena, sua população era 
reduzida e cercada de costumes provincianos. 

                                                 
12 WILHEIM, Jorge. São Paulo – Metrópole 65, p.29/30. Neste mesmo raciocínio 
Denise Mendonça salienta: “São Paulo conservará, neste período, sua principal função 
a de servir de ponto de referência no caminho dos tropeiros. Com uma economia 
ainda incipiente a cidade permanecia praticamente deserta em boa parte do ano, 
predominando uma população de mulheres e crianças, dependendo da população 
flutuante para justificar sua função urbana.” MENDONÇA Denise. Arquitetura 
Metropolitana São Paulo Década de 50, p. 9. 
13  Para SIMÕES JR, o período dos tropeiros representou o momento em que o meio 
de transporte dominante foi baseado nas tropas de animais de carga. Para o autor, 
este período iniciou-se no século XVIII e estende-se até meados do século XIX. 
SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p. 24. Em nosso 
estudo iremos utilizar a expressão “viajantes” para que não ocorra equívoco histórico. 
14 Citação in ROLNIK, Raquel. A Cidade e a Lei, p. 33. 

A mancha da ocupação da cidade 
evidencia que a cidade se 
concentrava na região central e os 
principais rios e vales eram limites 
claros da ocupação a serem 
ultrapassados.  
 
Fonte da imagem: 
www.spsitecity.com.br 
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“A pequena população de no máximo 20 mil pessoas dormia cedo, já 
que as ruas não eram iluminadas e o local era de pouco movimento”.15 
A cidade teve o seu primeiro grande crescimento, no final de 1820, 
após a abertura da Academia de Direito do Largo São Francisco16. 
Como veremos, os estudantes trouxeram à cidade uma vida que esta 
nunca tivera. O curso jurídico trouxe a São Paulo uma nova vida 
cotidiana. Muitas repúblicas de estudantes surgiram na cidade já que 
morar nos hotéis era impossível porque eles simplesmente não 
existiam17. 
 
Mesmo em sua acanhada formação a cidade tinha, na rua, o prestigiado 
ponto de encontro da sociedade. Eram comuns as manifestações 
religiosas que caminhavam na direção do Largo de São Bento ou os 
estudantes do Largo que ficavam na Rua Direita discutindo assuntos 
políticos.  
 
Neste momento, segundo Lima de Toledo, a cidade de São Paulo, assim 
como o resto do Brasil começava a receber a visita de viajantes 
ilustres18, cientistas e artistas que nos legaram preciosos depoimentos 
sobre a cidade e seus modos de convivência e hospedagem.  
 
                                                 
15 SCHWARCZ, Lilia. Entre scientistas, confeitarias, bondes e muita garoa: um passeio 
pelo centro de São Paulo na virada do século XIX. Associação Viva o Centro. 1994 - 
Secretaria da Cultura do estado de São Paulo. 
16 Em 1928, o edifício onde estava o convento dos franciscanos foi desocupado, por 
exigência do governo imperial, para instalação da Academia de Ciências Sociais e 
Jurídicas. O convento foi escolhido por ser o edifício que apresentava melhores 
condições para adaptação a uma escola de nível superior. PORTO, Antônio Rodrigues - 
História da Cidade de São Paulo, p.173/174. 
17 LEMOS, Carlos A.C. Alvenaria burguesa, p.53 
18 TOLEDO, Benedito Lima de.São Paulo: três cidades em um século, p. 20. 

Pensão Giordino Bruno 
Fonte da imagem: São Paulo de 
Piratininga. 
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No entanto, com a cultura do café na segunda metade do século XIX, a 
cidade expandiu economicamente e sua malha urbana alterou-se 
profundamente.19 O trinômio café-ferrovia–imigração veio alterar 
profundamente as bases econômicas da província de São Paulo, aponta 
José Geraldo Simões20. A vila, agora cidade, ultrapassou seus limites 
geográficos. Rios e vales não limitavam mais a cidade em crescimento. 
Pontes e viadutos começaram a ligar o centro a bairros periféricos e 
também foram facilitadas às conexões com outros municípios. 
Desta forma o espaço público foi redefinido e no código de 1886, a 
largura mínima das ruas foi aumentada passando para 16 metros e 
introduziu-se a largura mínima de 25 metros para as avenidas.21 
 
O intenso surto construtivo promovido pela circulação do capital do 
café, o crescimento populacional e a necessidade de dar à cidade uma 
imagem moderna inspirada nas cidades européias promoveram o 
desenvolvimento de uma personagem atuante na produção do espaço 
urbano: a empresa construtora. Estas empresas, na sua maioria de 
imigrantes, trouxeram à cidade novas técnicas construtivas e materiais. 
Empresas construtoras estrangeiras, como a Hugh Cooper e a 
dinamarquesa Cristiane & Nielsen tiveram destaque no crescimento da 
cidade.22 
                                                 
19 Considera-se que, a partir de 1870, a cidade tenha se transformado em outra 
cidade, com outras funções, outros habitantes, outros espaços. Alguns autores 
consideram o momento de sua “segunda fundação”. GLEZER, Raquel. As 
transformações da Cidade de São Paulo na Virada dos séculos XIX e XX, p. 17. 
20 SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p. 35. 
21 ROLNIK, Raquel. A Cidade e a Lei, p. 34. 
22 GITAHY, Maria Lucia e Paulo Pereira. O complexo Industrial da construção e a 
habitação econômica, p.55. 
A empresa Cristiani & Nielsen foi responsável pelo projeto e construção do Hotel 
Hilton que iremos analisar ainda neste estudo.  

Destaque ao Central Hotel – Rua 
Anhangabaú - 1918 
Fonte da imagem: São Paulo de 
Piratininga. 
 
 

Pensão Ítalo Brasileira 
Fonte da imagem: São Paulo de 
Piratininga. 
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O impulso demográfico redesenhou a sociedade paulista, conforme 
salienta Denise Mendonça23. Na virada do século São Paulo recebeu as 
famílias abastadas do interior que transferiram suas residências para a 
cidade.  Estas famílias intensificaram as relações culturais e sociais e 
possibilitaram a diversificação das atividades comerciais até então 
muito limitadas. Foi o período das elegantes lojas da Rua Direita. 
O índice de crescimento demográfico da cidade em 1908 atingiu uma 
taxa de 415,8% em relação ao ano de 189024. As antigas construções 
públicas e as velhas edificações religiosas-coloniais, feitas de materiais 
pouco duráveis e já em lamentáveis condições, deram lugar aos 
edifícios de rígidos tijolos e elegantes fachadas em estilo europeu.  
Do ponto de vista do crescimento econômico, o aumento da rede 
hoteleira não foi diferente. À medida que a cidade crescia e se 
expandia, seus hotéis adquiriram novas conformações e novas 
localizações na malha urbana e na vida da sociedade paulistana. 25 
Segundo Morse em 1857 eram seis hotéis na cidade, já em 1860 eram 
doze e a crítica as velhas hospedarias e pousos era constante entre os 
paulistanos26.  

                                                 
23 MENDONÇA Denise. Arquitetura Metropolitana São Paulo Década de 50, p. 10. 
24 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático da Metrópole, p. 118. 
25 Para compreendermos a evolução hoteleira da cidade de São Paulo elegemos a área 
central como referência deste estudo. Visamos uma abordagem dos hotéis intitulados, 
por Nelson Andrade, como Hotéis Centrais. Para este autor, “os hotéis localizados em 
áreas centrais tem na proximidade das principais atividades de comércio, serviços e 
lazer um importante fator de atração de hóspedes. E é por esta razão que, na maioria 
das cidades, as áreas centrais reúnem a maior quantidade de hotéis”. ANDRADE, 
Nelson. Planejamento de Hotéis, p. 47. 
26 MORSE, Richard. Formação Histórica de São Paulo, p. 179. 

Hotel Paris, Rua Senador Queiroz 
com Rua Mauá. 
Fonte da imagem: São Paulo de 
Piratininga. 
 
 

Pension Pour Artistes Maison Doree 
Fonte da imagem: São Paulo de 
Piratininga. 
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A cidade de São Paulo, do ponto de vista econômico e urbano, teve 
vários eixos de desenvolvimento hoteleiro na região central27. As zonas 
em processo de decadência e os novos pontos de interesse geraram um 
constante deslocamento desta atividade para as novas fronteiras e, 
sobretudo, geravam novas tipologias arquitetônicas28.  
“A dinâmica da vida faz com que as coisas, os edifícios, as cidades, os 
ambientes sofram constantes transformações, nas quais muitas vezes o 
velho tem que dar lugar ao novo”.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 O primeiro grande eixo da rede hoteleira em São Paulo foi a região das ruas Direita, 
São Bento e do Largo de São Francisco. Após a construção da Estação da Luz ocorre o 
crescimento do eixo hoteleiro próximo a principal entrada da cidade. Na virada do 
século o eixo do Teatro Municipal mereceu destaque para a hotelaria paulistana. Nos 
anos 40 e 50 a região das Avenidas Ipiranga, Nove de Julho e São Luiz foram os 
locais adotados pelos novos hotéis da cidade. 
28 A transição da taipa ao tijolo, a entrada de equipamentos e materiais europeus, 
além da aceitação pela sociedade de estilos arquitetônicos praticados na Europa 
contribuiu para a geração de novas tipologias arquitetônicas. 
29 DIAFÉRIA, Lourenço e outros. Um Século de Luz, p. 110. 
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O IMIGRANTE 
 
Um dos fatores determinantes para o crescimento e industrialização da 
cidade estava centrado na figura do imigrante. O século XIX foi a 
época que muitos estrangeiros se dedicaram à pesquisa científica no 
Brasil. Com seus estudos obtiveram ricas informações sobre a flora, 
fauna e a geografia física e urbana. Como descreve Lima de Toledo 
foram feitos, por aqueles que aqui se aventuraram como John Mawe, 
Gustavo Beyer e Augusto de Saint-Hilaire30, relatos sobre o cotidiano 
das principais cidades brasileiras. 
 
A partir de 1870 o movimento de chegada de imigrantes tornou-se 
intenso, atingindo o número de 2,74 milhões de estrangeiros em 1914, 
em grande parte italianos, espanhóis e alemães. 31 
A entrada dos imigrantes no Estado de São Paulo, no período de 1908 a 
1936 se deu, sobretudo por via marítima e ferroviária. Segundo dados 
apresentados pelo acervo da Hospedaria dos Imigrantes, os picos de 
entrada se deram nos anos de 1912, com 101.947 imigrantes; 1913 
com 119.758 e em 1929, com 103.480 imigrantes.32 As datas 
confirmam momentos de profunda instabilidade no continente europeu. 
As duas primeiras datas retratam o período da Primeira Grande Guerra 
e a segunda, o período da grande depressão econômica, devido à 
quebra da bolsa de Nova Iorque. 
 
A vinda dos imigrantes europeus, a princípio, se deu para preencher a 
falta de mão-de-obra escrava nas plantações de café, devido, 

                                                 
30 TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em um século, p. 21. 
31 Arquivo da Hospedaria dos Imigrantes 
32 Arquivo da Hospedaria dos Imigrantes. 

Folheto para os Imigrantes 
Fonte de Imagem: Arquivo do 
Estado 
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sobretudo, à abolição da escravatura em 1888. No entanto, as duras 
condições encontradas pelos colonos imigrantes levaram a uma 
crescente procura pela vida nas cidades, o que provocou o 
desenvolvimento de muitos núcleos urbanos.  
Como capital do Estado, em pleno desenvolvimento, São Paulo tornou-
se pólo de atração para grande número desses imigrantes, atraídos 
pelas inúmeras oportunidades que então se ofereciam.  
No que tange à evolução da rede hoteleira, a figura dos imigrantes 
estava ligada aos primeiros grandes negociantes desta área. Conforme 
Morse, o negócio dos hotéis no século XIX era uma especialidade de 
estrangeiros33. Muitos dos hotéis expressavam suas origens em seus 
nomes: Hotel Itália, Hotel das Quatro Nações, Hotel da Europa, Hotel 
de France eram os principais da cidade. 
 
No século XX os enriquecidos imigrantes tornaram-se os grandes 
investidores, industriais, arquitetos e artesãos que iriam produzir os 
novos hotéis. Famílias como Crespi, Matarazzo viram na expansão da 
rede hoteleira um grande potencial para novos investimentos. 
 

 
 
 

                                                 
33 MORSE, Richard. Formação Histórica de São Paulo, p. 5179. 
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POUSO DE VIAJANTES E OS PRIMEIROS 
HOTÉIS - TEMPO DE PERMANÊNCIA 
 
POUSO DE VIAJANTES 
 
“À medida que nos afastamos do Tietê e nos aproximamos de São 
Paulo, as casas vão-se tornando mais numerosas, embora nenhuma 
seja do tamanho considerável. A cerca de meia légua da cidade ainda 
se encontra um rancho real, o de Água Branca muito confortável para 
os viajantes, que em São Paulo têm tanta dificuldade em encontrar 
alojamento quanto nas outras cidades do interior do Brasil. 
 
Indicaram-me o albergue de um certo Bexiga, que possuía, em São 
Paulo mesmo, vastas pastagens. Foi a essa hospedaria que me dirigi. 
Entramos na cidade por uma rua larga, margeada por casas pequenas 
mas bem cuidadas, e depois de passarmos por uma fonte bastante 
bonita e, em seguida, pela fonte de Lorena, feita de pedras, sobre o 
Córrego do Anhangabaú, chegamos ao albergue do amável Bexiga. 
Meus burros foram levados para um pátio lamacento, limitado de um 
lado por um fosso e dos outros dois por pequenas construções.  
 
Tratava-se dos alojamentos destinados aos viajantes. Bexiga dava a 
estes permissão para levarem os burros para seus pastos, mediante o 
pagamento de 1 vintém por noite e por cabeça, e ao viajante não era 
cobrado nada. Quando não se paga, não se pode ser muito exigente. 
Entretanto, não pude deixar de sentir um arrepeio quando me vi num 
cubículo úmido, infecto, de uma sujeira revoltante, sem forro, sem 

Hotel Armazém 
Fonte da imagem: Site do 
Almanaque Paulistano 
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janela, e tão apertado que embora nossas malas tivessem sido 
empilhadas umas sobre as outras, pouco espaço sobrava para nos 
mexermos.”34 
 
Eram comuns as histórias referentes às péssimas condições de 
hospedagem em São Paulo no início do século XIX. Uma delas do 
botânico francês Saint-Hilaire que, em 1819, foi levado à Hospedaria 
de Antonio Bexiga35. Este era o único hoteleiro registrado na cidade 
naquele período. Sua hospedaria situava-se onde hoje é a Rua Santo 
Antonio, no atual bairro do Bexiga e seus quartinhos causaram péssima 
impressão ao viajante ilustre.36 A descrição acima de Saint- Hilaire 
evidencia a precariedade da cidade perante as acomodações destinadas 
aos viajantes. 
 
Ainda no início do século XIX, as poucas construções destinadas ao uso 
hoteleiro estavam, na sua maioria, localizadas próximo aos grandes 
acessos, aos largos, as praças e aos principais edifícios da cidade. Não 
eram construções de destaque na malha urbana. A principal 
característica destas construções era a do uso rápido e temporário. A 
cidade não tinha atrativos que motivassem a permanência dos 
                                                 
34 SAINT HILAIRE, Auguste. Viagem à província de São Paulo, p, 121. 
35 “Ao centro, no vale do Anhangabaú, destaca-se uma monumental araucária, tipo de 
árvore que encantou os viajantes que visitavam São Paulo, no século XIX. A ponte do 
Lorena é vista na continuação da Rua do Ouvidor (hoje José Bonifácio). Esse ponto 
unia o centro histórico à estrada para Pinheiros e Sorocaba, a Estrada de Piques, um 
caminho de tropeiros. Chegando por essa via, depois de cruzar a ponte, o viajante 
dirigia-se ao Pouso do Bexiga.” TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades 
em um século, p. 26. Simões salienta ainda, que dois eram os pousos mais 
importantes da cidade, o pouso da Água Branca e o pouso do Bexiga. SIMÕES JR. 
José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p. 24. 
36 Arquivo do Almanaque Paulistano 

Mapa da Cidade – 1800-1874 
Fonte da imagem: DPH 
(Departamento de Patrimônio 
Histórico-SP) 
 
Destaque no mapa da Hospedaria 
do Bexiga. 
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viajantes, que, em sua maioria, era formada por aqueles que passavam 
pela cidade na rota interior-litoral37.  
Este era um período em que os viajantes necessitavam de cartas de 
apresentação para poderem se hospedar em qualquer estabelecimento 
da cidade. Casas comerciais até meados do século XIX recebiam 
hóspedes em São Paulo para suprir a carência de hotéis.38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 “O visitante era recebido apenas pelo chefe de família, mas uma vez aceito como 
hóspede, o domo da casa livremente lhe oferecia ‘sua amizade, seu coração e sua 
casa, como si fosse a delle’. Eram poucos os viajantes de fora, poucos os da própria 
Província, pois as estradas eram más e a cidade dotada de não muitos atrativos. 
Assim, não havia hotéis nem casas de pasto; o visitante de respeito trazia cartas de 
recomendação que lhes garantiam hospitalidade em casas particulares.”. MORSE, 
Richard. Formação Histórica de São Paulo, p. 56/57. 
38 Arquivo do Almanaque Paulistano 
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OS PRIMEIROS HOTÉIS DO TRIÂNGULO 
 
Diferente da cidade do Rio de Janeiro, que teve um grande fluxo de 
estrangeiros e, conseqüentemente, um aumento na demanda de 
alojamentos em decorrência da chegada da Família Real na primeira 
década do século XIX, a cidade de São Paulo só observou um 
crescimento nesta demanda somente a partir de meados do século XIX, 
resultado direto da instalação da Academia de Direito do Largo de São 
Francisco, em 1828. 
 
Para Porto, a instalação da Academia de Direito foi o acontecimento 
mais importante para a vida da cidade de São Paulo em toda primeira 
metade do século XIX. A presença desse estabelecimento de ensino 
superior deu-lhe mais vigor e entusiasmo. A Academia de Direito 
“arrancou São Paulo do seu sono colonial e criou condições para alterar 
seus costumes tradicionais.”39 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 PORTO, Antônio Rodrigues - História da Cidade de São Paulo, p.174. Também para 
Azevedo o acontecimento mais importante para a vida da cidade de São Paulo, em 
toda a primeira metade do século XIX, foi a instalação da Academia de direito, criada 
pela lei de 11 de agosto de 1827. AZEVEDO, Aroldo de. A cidade de São Paulo - 
estudos de geografia urbana, p.63. 

Ladeira do Acu – 1887 
(“A Ladeira do Acu, hoje começo da 
Avenida São João, defronte ao 
prédio Martinelli”  
PORTO, Antônio Rodrigues - 
História da Cidade de São Paulo, 
p.177).  
Fonte de Imagem: DPH 
(destaque ao Hotel Itália) 
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Com o crescimento da cidade após a instalação do curso de Direito no 
Largo de São Francisco surgiu uma nova fase das construções 
hoteleiras. A cidade ainda mantinha sua formação inicial, definida na 
região do Triângulo Central. Os principais hotéis da Cidade localizavam-
se, neste momento, próximo à Faculdade de Direito sendo, muitos 
destes, moradia ou refúgio dos jovens estudantes da academia em 
busca de diversão. 
 
Os hotéis situados nas proximidades da Rua Direita foram os mais 
importantes da cidade. A rua era a mais rica da cidade40 e nela se 
localizavam os principais comerciantes. Nas ruas próximas se 
instalavam os hotéis. Em 1854, o Hotel Quatro Nações foi palco de 
memoráveis e alegres banquetes dos jovens acadêmicos do Largo São 
Francisco. Em 1857, o mesmo hotel mudou o nome para Hotel Itália e 
em 1875 passará a se chamar Grande Hotel de France41, anunciando 
os modos franceses que tomaram conta da cidade no final do século 
XIX. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Segundo um recenseamento realizado na virada do século XVIII e XIX, temos uma 
excelente idéia da distribuição das casas e da população na zona urbana. Neste 
trabalho constam declarações de bens. A Rua Direita com 94.065$200 de um total de 
209.200$800 da zona urbana. TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em 
um século, p. 16. 
41 Arquivo do Almanaque Paulistano.  

Rua Direita – s/d. 
Após a instalação da Academia de 
Direito as ruas próximas ganham 
investimentos e uma nova 
aparência.  
A Rua Direita foi a mais importante 
da cidade. 
Fonte da imagem: DPH 
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O Hotel D’Oeste42 era o preferido por ser pouso de gente simples do 
interior que vinha à Cidade. Sua cozinha marcou fama na época. Era 
hábito o almoço aos domingos no Hotel com um buffet com mais de 22 
variedades43. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Ainda, neste capítulo, faremos um estudo da evolução histórica e arquitetônica do 
Hotel D’Oeste de maneira a reforçar as mudanças sofridas no inicio do século XX na 
cidade de São Paulo. 
43 GAMA, Maria Lucia.Nos bares da Vida. Estudo sobre a produção cultural e a 
sociabilidade no centro de São Paulo nas décadas de 40 e 50, p.179. 
 

Largo de São Bento - 1888, com 
o primeiro Hotel D’Oeste.  
 
No centro a Rua de São Bento e a 
direita a Rua Boa Vista. A foto 
evidencia a simplicidade dos hotéis 
da vila. 
 
Fonte da imagem: São Paulo 
Metrópole 65 
 

Hotel D’Oeste 
Acima imagem da propaganda da época (1912). A propaganda evidencia aspectos 
comuns deste período, das construções de dois andares de linguagem eclética, 
indicando as mudanças pela qual a cidade se depara no início do século XX. 
Destaque também aos proprietários do hotel: os imigrantes Kucchi. 
Fonte da imagem: TOLEDO, Benedito Lima de.  Prestes Maia e as origens do 
urbanismo moderno em São Paulo, p.45. 
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Na mesma região destacava-se também o Hotel da Paz, situado na 
rua de São Bento. Um sobrado de dois andares caracterizado pela 
sucessão ritmada de portas e janela, próprio das construções 
despojadas do início do século XIX.  
De solução semelhante é o Hotel Palm44 de 1860, um sobradinho 
simples, de dois pavimentos, com amplos beirais e amplas janelas, 
como muitos edifícios de sua época. Localizava-se no largo do Capim, 
atual Largo do Ouvidor e era conhecido como o Hotel dos Viajantes pela 
razoável qualidade de suas acomodações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As curiosidades sobre os primeiros hotéis que surgiram na cidade eram 
inúmeras. Relatos sobre os hotéis e seus hóspedes eram uma mistura 
de fascínio e mistério. Histórias de crimes e grandes eventos que 
abalavam a sociedade paulistana no século XIX ocorriam em 

                                                 
44 Arquivo do Almanaque Paulistano.  

Hotel da Paz 
Fonte da imagem: Site do 
Almanaque Paulistano 
 

Hotel Palm 
Fonte da imagem: Site do 
Almanaque Paulistano 
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prestigiados hotéis da cidade. No Hotel Términus houve um 
“badalado” crime onde o assassino, membro da alta sociedade, matou a  
tiros outro importante membro da elite paulistana. Em uma noite de 
1909, no Hotel Bela Vista houve o degolamento de um homem.45 
 
Desassociar prostituição dos hotéis da cidade também era papel difícil 
naquele período46. Relatórios policiais da época evidenciavam que 
vários hotéis, como o Hotel Suíço no Largo do Paissandu, seriam 
pontos de encontro de prostitutas com seus clientes. Também 
contribuía para a má fama dos hotéis o fato de que, em sua maioria, 
dispunham de jogos de bilhar47. Em 1857, o Hotel Recreio Paulista 
na Rua Direita, o Hotel Paulistano na rua São Bento e o Hotel 
Universal no Largo do Colégio, alardeavam os seus bilhares como 
importante atrativo para a diversão dos paulistanos.48 
 
 

                                                 
45 Relatos encontrados em artigo “Hotéis Suspeitos” em Arquivos do Almanaque 
Paulistano.  
46 “Um viajante que viesse a São Paulo no começo da década de 1850 não encontraria 
ainda hotéis em que se hospedasse, persistindo a crença entre os paulistanos de que 
as pessoas, principalmente as mulheres, que procurassem tais meios de alojamento 
eram imorais”. MORSE, Richard. Formação Histórica de São Paulo, p. 140. 
47 “Em São Paulo o não jogador, especialmente se político, é tido e havido por 
desequilibrado.”.SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático da Metrópole, p. 87. Em 1839 a 
Câmara autorizou a abertura do primeiro salão de bilhar na cidade de São Paulo. 
MORSE, Richard. Formação Histórica de São Paulo, p. 139. 
48 Relatos encontrados em artigo “Hotéis Suspeitos” em Arquivos do Almanaque 
Paulistano.  

Hotel Bela Vista 
Indicado pela seta.  
Não há informações sobre a data do 
Hotel Bela Vista, porém observa-se 
o uso de platibanda e formas mais 
elaboradas na fachada. 
Fonte da imagem: Site do 
Almanaque Paulistano 
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Como vimos, os primeiros hotéis da cidade, como o Hotel da Paz e o 
Palm eram, na sua maioria, antigos sobrados de um ou dois 
pavimentos49. A maioria dos hotéis tinha resolução sóbria apenas 
definida pela seqüência uniforme de portas e janelas e eram 
construções que seguiam o alinhamento dos lotes. Característica 
também das demais construções daquele período e que, segundo 
Goulart Reis, correspondiam as antigas tradições urbanísticas de 
Portugal50.  
 
 

                                                 
49 Segundo Azevedo em 1911 os prédios térreos eram 74% dos edifícios da cidade, 
prédios assobradados eram 18%, prédios de um andar eram 7% e edifícios com mais 
de um andar eram apenas 0,4% das construções existentes na cidade. AZEVEDO, 
Aroldo de. A cidade de São Paulo - estudos de geografia urbana, p.131. Para Rolnik, 
“os antigos sobrados dos barões e conselheiros do Império passaram a abrigar 
empreendimentos comerciais, muitos de propriedades de estrangeiros. O negócio de 
hotéis, por exemplo”. ROLNIK, Raquel. A Cidade e a Lei, p. 104. 
50 REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil, p. 22. 

Hotel Suíço no largo do 
Paissandu. 
Indicado pela seta. 
O Hotel Suíço já apresenta alguns 
elementos decorativos, característica 
da arquitetura eclética e influência de 
padrões europeus.  
Fonte da imagem: 
TOLEDO, Benedito Lima de. 
Prestes Maia e as origens do 
urbanismo moderno em São 
Paulo, p.46. 
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No entanto a cultura cafeeira e, sobretudo, os capitais que esta gerou, 
transformaram totalmente a cidade. Conforme afirma Raquel Rolnik 
“por ser o primeiro ponto do planalto a partir do porto de Santos, a 
cidade estabelecia a conexão entre as regiões produtoras, o porto e a 
capital do país”.51  
O desenvolvimento da cidade em capital do café não teria sido possível 
sem a implantação das estradas de ferro. Segundo Souza Jr., as 
estradas de ferro permitiram levar o “ouro verde” das zonas produtoras 
ao porto de Santos, distribuindo produtos das indústrias e trazendo 
matérias-primas.52  
 
Após 1860 a cidade já apresentava os primeiros sinais de crescimento. 
A Estação da Luz, implantada em 186753, proporcionava e acelerava as 
transformações e melhorias da cidade. O crescimento era visível nas 
novas construções hoteleiras. As primeiras construções que mostraram 
sinais desta transformação foram os edifícios próximos à região Central 
e, posteriormente, aqueles próximos à Estação da Luz, evidenciando as 
melhorias da cidade. 
 
A seguir, iremos evidenciar as mudanças dos hotéis na região do 
Triangulo Central e posteriormente os hotéis que surgiram junto a 
Estação da Luz, na Rua Mauá (antiga Rua da Estação). 
 
 
 
 
                                                 
51 ROLNIK, Raquel – São Paulo, p.15. 
52 SOUSA JR, Gonçalo in MEDINA, Cremilda (org). Vamos ao Centro, p.41. 
53 DIAFÉRIA, Lourenço e outros. Um Século de Luz, p. 59. 
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OS LUXUOSOS HOTÉIS DO TRIÂNGULO CENTRAL 
 
Com o enriquecimento da cidade, muitos hotéis tiveram suas fachadas 
alteradas, enriquecidas de adornos e ornamentos54. Estas mudanças 
estéticas e construtivas puderam ser observadas pela seqüência de 
fotos que documenta a história do Hotel d’Oeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Fachadas ornamentadas com relevos em estuque. Ornatos, alguns compostos no 
local, como enfatiza Lemos, mas a grande maioria comprada já pré-moldada. LEMOS, 
Carlos. Arquitetura Brasileira, p.120. 

 
1. Acima em 1888, indicado pela seta o primeiro Hotel D’Oeste. A simplicidade da 
construção era nítida e a Cidade ainda apresentava sinais provincianos. 
Fonte da imagem: São Paulo Metrópole 65 
 
2. Na segunda imagem, mostra o hotel em reforma após o Incêndio de 1901. Este 
incêndio fez com que o Hotel d’ Oeste fosse reconstruído, em um edifício de três 
andares caracterizado pela uniformidade das janelas e pela platibanda com adornos. 
Fonte da imagem: São Paulo de Piratininga. 
 
3. Largo de São Bento, à esquerda, o prédio já reconstruído do Hotel d’ Oeste. As 
mudanças urbanas são nítidas, a rua tem calçamento e o jardim defronte ao Hotel é 
um elemento urbano de importância para a cidade no início do século XX. O 
ajardinamento da Praça da Republica, em 1901, mesma data desta foto confirma a 
preocupação da cidade com as áreas verdes e parques. 
Fonte da imagem: São Paulo de Piratininga. 
 
4. O Largo de São Bento, à esquerda, já apresentava os elementos urbanos do início 
do século XX, o automóvel, as lojas no pavimento térreo, as novas construções e o 
trilho do bonde. O prédio do Hotel d’ Oeste agora situado no largo totalmente 
modernizado. – 1920. 
Fonte da imagem: São Paulo de Piratininga. 
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O Largo de São Bento foi um dos pontos da cidade que teve o 
florescimento do setor hoteleiro após a inauguração da Estação da Luz. 
Além do Hotel d’Oeste, o Hotel Rebecchino se instalou na região. A 
importância desta área da cidade pode ser analisada ao verificarmos 
que a primeira linha de bonde elétrico da cidade, em 1900, foi a linha 
Estação da Luz-Largo de São Bento. 
Para Lima de Toledo, a hotelaria teve um crescimento significativo 
nesta região desde o advento da era ferroviária55. Segundo relato de 
Azevedo, em 1889 a cidade já tinha 19 hotéis.56 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em um século, p. 80. 
56 AZEVEDO, Aroldo de. A cidade de São Paulo - estudos de geografia urbana, p.79. 
 

Hotel D’Oeste e Rebecchino 
Fonte da imagem: TOLEDO, Benedito Lima de. 
Prestes Maia e as origens do urbanismo 
moderno em São Paulo, p.45. 
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Um dos mais notáveis hotéis deste período foi o Grande Hotel, 
construído por encomenda do alemão Frederico Glette, na Rua de São 
Bento, esquina do Beco da Lapa (atual Rua Miguel Couto). 
Inaugurado em 1º de julho de 1878 era considerado, conforme 
descrição de Antônio Rodrigues Porto, o “melhor hotel do Brasil”57. Um 
edifício de três andares, projetado pelo alemão Von Puttkamer58 e que 
recebeu ao longo de sua história inúmeros hospedes famosos como o 
príncipe Henrique da Prússia (1885) e a artista Sarah Bernahardt 
(1886).59  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 PORTO, Antônio Rodrigues - História da Cidade de São Paulo, p.168. Rolnik enfatiza 
que o Grande Hotel era o “único hotel de luxo existente no Brasil, naquele período”. 
ROLNIK, Raquel. A Cidade e a Lei, p.58. Para Salmoni e De Benedetti o primeiro 
edifício neoclássico de alguma importância construído em São Paulo. In SIMÕES JR. 
José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p. 65. 
58 O arquiteto Hermann Von Puttkamer posteriormente foi o responsável pelo projeto 
urbano do bairro de Campos Elisios, também encomendado por Glette. SIMÕES JR. 
José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p. 67. 
59 “Por aqui desfilavam famosos cantores e atores vindos da Europa, assim como a 
musa Sarah Bernahardt, que esteve três vezes em São Paulo. Dizia-se que os 
estudantes acompanhavam a artista em delírio até o hotel.”SCHWARCZ, Lilia. Entre 
scientistas, confeitarias, bondes e muita garoa: um passeio pelo centro de São Paulo 
na virada do século XIX. Associação Viva o Centro. 1994 - Secretaria da Cultura do 
estado de São Paulo. 

Galeria de Cristal - 1890 “Inspirada em espaços congêneros realizados em 
Bruxelas, Milão ou Nápoles, Jules Martin pretendeu transpor mais um pouco daquilo 
que o gosto cosmopolita da elite consumia. A par da feição provinciana que a cidade 
ainda ostentava, Martin sabia que um empreendimento como esse dificilmente seria 
indeferido pelo poder público que se confundia com a burguesia cafeeira.” 
SEGAWA, Hugo - Prelúdio da Metrópole, p.30. 
Fonte da imagem: DPH (destaque a localização do Grande Hotel) 



O SÉCULO XIX E A VIRADA DO SÉCULO – OS PRIMEIROS HOTÉIS DA CIDADE 
 

 

41

Era um estabelecimento que não tinha igual na Corte nem nas outras 
capitais de província (...) Koseritz, que conheceu a cidade em 1883, 
disse que era um edifício magnífico, com estilo soberbo. Candelabros a 
gás iluminavam o vestíbulo e por uma escada de mármore branco 
subia-se ao primeiro andar, onde um empregado de irrepreensível 
estilo e toalete, avisado pelo porteiro por uma campainha elétrica, 
recebia o recém-chegado.60 
 
Este prédio veio a ser demolido em 1964 e, em seu lugar, construído 
um edifício comercial. Segundo Lima de Toledo, os serviços de hotelaria 
receberam grandes melhorias com a inauguração do Grande Hotel.61 
 

                                                 
60 SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p. 65/66. 
61 Segundo relatos do autor foi o primeiro edifício em São Paulo projetado 
especificamente para hotel. TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em 
um século, p. 71.A mesma afirmação é feita por DEAECTO, Marisa Midori em 
Comercio e Vida Urbana na Cidade de São Paulo, p.169, onde a autora afirma que em 
1910 a prefeitura autoriza a isenção de emolumentos ao primeiro grande hotel da 
cidade. 
 

 

Grande Hotel 
Fonte da imagem: A cidade da 
Light, p. 121. 
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Perspectiva do Vale do Anhangabaú. Destaque ao Grande Hotel 
Fonte da imagem: Segawa, Hugo. Prelúdio da Metrópole, p.75. 
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O Hotel Rotiesserie62, situado na Praça do Patriarca, onde hoje se 
situa o edifício da Prefeitura de São Paulo, era conhecido pelos grandes 
banquetes políticos da época e o seu prestígio só foi abalado com a 
inauguração do Hotel Esplanada, na década de 1920.63  
 
O Hotel Rotiesserie também vivenciou a expansão da cidade com a 
construção do Viaduto do Chá, em 1892, fato que possibilitou vencer as 
dificuldades de expansão do centro histórico,  valorizando o que antes 
era visto como “fundos” da cidade, incentivando a ocupação e a 
valorização imobiliária neste setor da cidade64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Arquivo do Almanaque Paulistano. E também em DEAECTO, Marisa Midori. 
Comercio e Vida Urbana na Cidade de São Paulo, p.203. 
63  Segundo Lima de Toledo ”o palacete que havia à cabeceira do Viaduto com fundos 
para a Rua Dr. Falcão, igualmente, teve vida curta. Projetado em 1912 por Samuel 
das Neves, abrigou em seus últimos tempos o Diário da Noite, até ser demolido para 
ceder lugar ao Edifício Matarazzo no final dos anos 30”. TOLEDO, Benedito Lima de. 
São Paulo: três cidades em um século, p. 116. 
64 CAMPOS, Cândido Malta e Nadia Somek (org.) - A Cidade que não pode parar - 
Planos Urbanísticos de São Paulo no século XX, p.16. 
 

Hotel Rotiesserie 
Fonte de Imagem: Site do 
Almanaque Paulistano 

Hotel Rotiesserie e a Praça do 
Patriarca - 1925 
Fonte de Imagem: desconhecida 
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OS HOTÉIS DA RUA MAUÁ 
 
O novo edifício da Estação da Luz, construído de 1895 a 1901, 
simbolizava a modernidade trazida pela ferrovia. A Estação da Luz foi 
um autêntico símbolo de modernidade na metrópole do café. Projeto 
elaborado na Inglaterra, sua construção criou um novo centro comercial 
para a cidade. Edifício de grande imponência na região, a Estação 
alimentava os hotéis próximos com um fluxo constante e crescente de 
pessoas que chegavam à cidade. 
Sua implantação se beneficiou, segundo Lima de Toledo, da 
proximidade do Jardim da Luz e este conjunto se tornou um dos 
principais cartões postais da cidade65. 
Sendo assim, os antigos hotéis da pequena vila mostraram-se 
insuficientes frente às mudanças econômicas e sociais da cidade. 
Surgiu então um novo eixo da hotelaria em São Paulo os hotéis da Rua 
Mauá (antiga Rua da Estação).66  
 
“A época áurea do bairro da Luz foi o final do século XIX prolongando-
se até a década de 1930. Neste período, diversos edifícios 
monumentais de uso institucional foram construídos na região e a 
avenida da Luz foi toda remodelada, transformando-se num grande 
bulevar arborizado e calçado.”67 
 
As melhorias da região produziram profundas mudanças no bairro da 
Luz. O entorno da Estação transformou-se em um centro de comércio 

                                                 
65 TOLEDO, Benedito Lima de.São Paulo: três cidades em um século, p. 82. 
66 “Rua Mauá. Já fora rua da Alegria e depois Rua da Estação.”ZORZETO, Ricardo in 
MEDINA, Cremilda (org). Vamos ao Centro, p.46. 
67 DIAFÉRIA, Lourenço e outros. Um século de Luz, p.155. 

Estação da Luz – 1901 
Principal acesso de imigrantes e a 
ligação entre o Interior e o Litoral. 
Fonte de Imagem: DPH 
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diversificado e de serviços voltados ao viajante, especialmente 
restaurantes e hotéis. 
 
Desta forma, os hotéis situados próximo à Estação da Luz e 
Sorocabana, o conjunto hoteleiro da Rua Mauá, foram exemplares 
típicos construídos neste período e ilustraram a ascensão da cidade.68 
Os antigos hotéis do Triângulo Central, antes meros pontos de 
passagem, adquiriram nova relação com a cidade em crescimento. 
Passaram a representar a expansão econômica e uma sociedade que 
procurava uma permanência maior na Cidade. 
 
Seus hóspedes, segundo dados do DPH, “oriundos de cidades do 
interior do Estado, ali chegavam através da Ferrovia para fazer 
compras ou simplesmente olhar as vitrines, instalando-se nestes hotéis 
pela comodidade e conforto”.69 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 “Já no início da década de 20, São Paulo tinha inúmeros hotéis de diferentes classes 
concentrados nas gares ferroviárias, ou nas ruas centraes, Jacinto Silva relata, no 
Guia Ilustrado do Viajante de 1924 a existência de vários hotéis nas imediações das 
estações Luz e Sorocabana. Em frente à Estação da Luz ficavam entre outros: Hotel 
Fraccaroli, Hotel Rebecchino, Hotel Federal, Hotel Paulista, Hotel do Commercio, todos 
na rua Mauá. Os hotéis Keffer, Hotel do Sol e Hotel do Sul em frente à Sorocabana.” 
ZORZETO, Ricardo in MEDINA, Cremilda (org). Vamos ao Centro, p.50. 
69 www.prodam.sp.gov.br/dph 

Hotel Roma - 1920 
Rua da Conceição, atual Avenida 
Cásper Líbero. 
Fonte da imagem: São Paulo de 
Piratininga. 
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Os principais hotéis da região eram o Hotel do Comércio70, Hotel 
Roma e Hotel Federal Paulista. Construídos em alvenaria de tijolo, 
eram prédios de três pavimentos com implantação seguindo o 
alinhamento da rua e mantém o uso hoteleiro até nossos dias, porém 
encontra-se em precário estado de conservação.  
 
Outros dois hotéis, situados na Avenida Cásper Líbero, merecem ser 
lembrados neste estudo, são eles: Hotel Queluz, projeto de Ramos de 
Azevedo71 e Hotel Karin. As características arquitetônicas destes 
hotéis apresentavam semelhanças com os da Rua Mauá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 “O Hotel do Comércio ficava aberto até as 11 horas da noite e, quando havia teatro, 
até uma hora depois do espetáculo; orgulhava-se de um chefe europeu competente e 
esperto, de uma padaria a serviço do público e de uma sala de bilhar.”. MORSE, 
Richard. Formação Histórica de São Paulo, p. 140. 
71 DIAFÉRIA, Lourenço e outros. Um Século de Luz, p. 40. 
 

Hotel do Comércio e Federal 
Paulista 
Fonte da imagem: Guia de Bens 
Tombados - Emplasa 

Hotel Queluz 
Fonte da imagem: Guia de Bens 
Tombados - Emplasa 

Hotel Karin 
Fonte da imagem: Guia de Bens 
Tombados - Emplasa 
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Na mesma região situa-se ainda o Center Hotel, projetado por Ramos 
de Azevedo na virada do século para ser um grandioso hotel de luxo, 
teve sua função desvirtuada, tendo sido, inclusive a sede do quartel 
General da Aeronáutica. Depois de reformas recentes, retomou a 
função hoteleira. 
A região da Luz torna-se centro das atrações da cidade, nas Ruas 
Aurora e Estrada da Conceição tornam-se uma das mais belas ruas da 
cidade72.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em São Paulo, na virada do século, ficava claro que, a cidade estava à 
beira de novas realizações. As mudanças urbanas e arquitetônicas não 
tardavam a evidenciar São Paulo no panorama nacional.  
 
Nos anos subseqüentes as transformações iriam se acentuar. 
 
 

                                                 
72 SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p. 78. 

Center Hotel 
Fonte da imagem: Guia de Bens 
Tombados - Emplasa 

Destaque ao Center Hotel na 
região do Largo de Santa Efigênia 
 
Planta da Cidade de São Paulo 
– Arquivo Sara Brasil-1930 
Fonte da imagem: DPH 

Center Hotel 
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Com o término da I Guerra Mundial, em virtude do colapso das linhas 
de comércio internacional, o Brasil, sobretudo São Paulo assistiu a um 
grande crescimento industrial com a necessidade da substituição de 
importações73.  O país atravessava na década de 30, um momento de 
certa pujança econômica, notabilizando-se um “esforço governamental 
no sentido de sua modernização”74. 
 
Deste modo, a cidade modernizou sua área central. Teve início um 
processo de expansão de sua área urbanizada através do retalhamento 
das chácaras em seu entorno para a implantação descontrolada de 
loteamentos por toda parte.  
 
A cidade ultrapassou seus limites geográficos, se remodelou, com a 
introdução de novos hábitos, costumes e materiais. O desenvolvimento 
econômico fruto da cafeicultura foi importante para o crescimento e 
modernização da cidade. A influência européia tornava-se evidente. 
Além disso, novos equipamentos75 e materiais foram inseridos na 
arquitetura da cidade evidenciando alterações no comportamento de 
sua arquitetura e no da sua sociedade76. O moderno foi o caminho da 

                                                 
73 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático da Metrópole, p. 124. 
74 MINDLIN, Henrique. Arquitetura Moderna no Brasil, p. 11. 
75 Destaque a presença de companhias particulares implantando redes de infra-
estrutura, como água e iluminação na cidade. SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú 
– História e Urbanismo, p. 61. 
76 As várias dificuldades relacionadas à introdução de inovações construtivas no 
panorama da construção civil em São Paulo são bastante conhecidas e encontram-se, 
como relata Maria Lucia Bressan, muito bem ilustradas nas primeiras obras do 
arquiteto Warchavchik, o pioneiro das novas propostas arquitetônicas em São Paulo, 
no início dos anos 20. PINHEIRO Maria Lucia B. Modernizada ou moderna? A 
Arquitetura em São Paulo, 1938-45, p.237. 

Os limites da cidade já faceiam as 
margens dos rios. A área central é 
expandida e as partes mais altas e 
a periferia começa a ser ocupada. 
Fonte da imagem: 
www.spsitecity.com.br 
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cidade rumo ao futuro. Conforme Sevcenko77, o moderno tornou-se o 
novo absoluto, a palavra-futuro, a palavra-ação, a palavra-potência, a 
palavra-libertação, a palavra-reencantamento. O moderno introduziu 
um novo sentido a história, onde o passado foi revisto. 
 
A cidade, com este crescimento alucinado e acentuada modernização 
tornou-se fonte e foco de uma criação cultural nunca imaginada. O 
teatro e os grandes espetáculos eram difundidos na cidade. São Paulo 
tornou-se um elemento vivo e, sobretudo, dinâmico. O antigo hábito de 
repousar nos fins de semana se tornou um “despropósito ridículo. 
Todos para a rua: é lá que a ação está”.78  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
77 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático da Metrópole, p. 228. 
78 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático da Metrópole, p. 33. 
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Considerações históricas e urbanas sobre a 
CIDADE DO CAFÉ 

 
As considerações históricas e urbanas deste período serão apresentadas 
neste capítulo também em três aspectos que julgamos relevantes para 
o fortalecimento, crescimento e amadurecimento da arquitetura 
hoteleira em São Paulo. 

 
CRESCIMENTO ECONÔMICO – A INDUSTRIALIZAÇÃO 
SÃO PAULO: A LOCOMOTIVA DA NAÇÃO 
 
A nova estrutura política e econômica vinculada ao capital do café 
acarretou à cidade avanços tecnológicos e um capital jamais visto. 
Naquele momento, vários bancos surgiram na cidade atraídos pela 
voracidade dos grandes investidores.  
As exportações crescentes de café levaram à capitalização de recursos 
que permitiram a formação das primeiras indústrias de São Paulo, 
também favorecidas com o excesso de mão-de-obra imigrante 
disponível.  
Implantadas ao longo dos terrenos das várzeas dos rios, por onde 
passavam as ferrovias, as fábricas criaram um novo perfil urbano e 
econômico na cidade acelerando seu crescimento e ampliando a infra-
estrutura de transportes e energia. 
O processo de industrialização acelerou nos anos 30 com a crise do café 
em função da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, consolidando 
sua importância na economia paulista. Para Azevedo, uma série de 
fatores se uniu para o desenvolvimento do parque industrial paulistano: 

Vista aérea da Cidade de São 
Paulo – década de 30 
Fonte da Imagem: Instituto 
Histórico e Geográfico 
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1) a facilidade de obtenção de energia elétrica; 2) a existência de um 
mercado consumidor interno; 3) o afluxo de capitais tanto estrangeiros, 
como nacionais; 4) a facilidade de mão de obra operária, oriunda da 
crise cafeeira de 1929-30 e 5) a existência de uma rede de transporte 
já consolidada.79 As ferrovias tiveram a responsabilidade de articular 
uma rede de subúrbios operários constituídos no entorno de suas 
estações, dando início a um processo de metropolização.  
 
A cidade perdeu rapidamente os ares de cidade provinciana e, com isto, 
a sociedade emergente exigiu novos padrões de vida e de instalações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 AZEVEDO, Aroldo de. A cidade de São Paulo - estudos de geografia urbana, p.102. 
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SÃO PAULO EM CRESCIMENTO 
 
Em 1930, São Paulo possuía cerca de 900 mil habitantes e a produção 
de prédios novos se intensificava entre 1920 e 1928.80 Segundo Nadia 
Somek81, a recessão econômica, fruto decorrente da crise de 1929, 
atingiu a produção imobiliária até 1933 quando se registrou uma 
retomada no crescimento da cidade. 
 
A cidade, neste período, ampliava sua mancha urbana atingindo novos 
limites dos rios Tietê e Pinheiros. Com a expansão da cidade, as 
melhorias urbanas, a melhoria dos serviços de transportes e a 
especulação imobiliária crescente acarretaram um crescimento 
vertiginoso da área central. A escala urbana, então restrita ao Centro 
Histórico, foi alterada e a cidade preparava-se para as novas 
adequações urbanas e arquitetônicas. 
  
Desta forma, o Centro Histórico tornava-se insuficiente para acolher os 
novos projetos e a malha urbana espalhava-se para a região do novo 
Viaduto do Chá, da Avenida Ipiranga, São Luís e, posteriormente, para 
região da Avenida Paulista. 
 
O automóvel e o bonde adquiriram uma presença marcante no cenário 
urbano tornando-se partes da cidade e das atividades quotidianas. Em 

                                                 
80  MEYER, Regina. Tendência a Metropolização: São Paulo. 
81 SOMEK, Nadia. São Paulo anos 30: verticalização e legislação urbanística. Espaço & 
Debates nº40. 

“São Paulo” Tarsila do Amaral-
1922 
Fonte da imagem: DPH 

Bonde Elétrico 
Fonte da imagem: Museu do 
Transporte Público 
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1921, eram 407 bondes que faziam o transporte de cerca de 104 
milhões de pessoas.82 
 
Para Sevcenko, o automobilismo em São Paulo era um culto83. O autor 
relata ainda como o asfalto da Avenida Paulista e a possibilidade de um 
deslocamento mais rápido mudaram a vida dos paulistanos que, 
constantemente, disputavam corridas na avenida. Com a entrada do 
automóvel na vida urbana paulistana, várias ruas foram alargadas e 
avenidas foram criadas para suportar o tráfego viário cada vez mais 
intenso. Destaque para a Rua Libero Badaró que, no início do século foi 
alargada para “descongestionar o centro histórico, garantindo o 
progresso e as atividades da capital.”84 
 
O crescimento dos espaços públicos como praças, teatros e cinemas e 
do uso noturno de diversos estabelecimentos devido ao uso da 
iluminação pública, modificaram os modos e costumes da sociedade 
paulistana. Os aparelhos de iluminação artificial, cuja tecnologia 
avançava rapidamente, segundo Rolnik, introduziram a noite no 
calendário das famílias paulistanas, abrindo o espaço público para a 
circulação das mulheres e estabelecendo a nova vida social.85 
                                                 
82 Segundo dados eram 103.938.584 pessoas transportadas. AZEVEDO, Aroldo de. A 
cidade de São Paulo - estudos de geografia urbana, p.135. 
83 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático da Metrópole, p. 73. 
84 CAMPOS, Cândido Malta e Nadia Somek (org.) - A Cidade que não pode parar - 
Planos Urbanísticos de São Paulo no século XX, p.35. Para Simões a rua Libero Badaró 
tornou-se uma das mais importantes ruas comerciais paulistanas, passando a dividir o 
prestígio com os tradicionais logradouros do Triângulo: a 15 de Novembro (a rua dos 
bancos), a de São Bento (a rua das bolsas e corretoras) e a Direita (a rua das 
butiques da moda). SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p. 
140. 
85 ROLNIK, Raquel. A Cidade e a Lei, p. 105. 

Avenida São João – s/d 
Destaque à iluminação noturna 
Fonte de Imagem: Arquivo da 
Biblioteca Mario de Andrade 
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A elite passou a freqüentar espaços que espelhavam o requinte da 
sociabilidade européia como teatros, cinemas, restaurantes e cafés86. 
Muitos dos hotéis daquele período apareceram associados a teatros na 
sua concepção arquitetônica. 
 
A rua começava perder seu caráter de local de encontro familiar. 
Ocorreu um deslocamento das atividades sociais que até então eram 
realizadas nas ruas, para os novos locais como jardins87, passeios, 
galerias, alamedas ou novos edifícios que surgiam na cidade. Deste 
modo, a avenida passou a ser não só esteio da vida social e cultural da 
capital, mas o principal modelo do imaginário modernizador da 
República88. O aprofundamento da relação social da cidade com suas 
novas avenidas será importante para a compreensão da inserção 
urbana dos hotéis a partir dos anos 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 HORTA, Paula, org. História da Cidade de São Paulo, v.03, p.392. 
87 “A elite paulistana amplia seus espaços de lazer, freqüentando o Jockey Club, à rua 
XV de Novembro, que tinha anexo a ele um club de diversões, com bilhares, jogos 
lícitos e salas de leitura e palestra.”HORTA, Paula, org. História da Cidade de São 
Paulo, v.03, p.393. 
88 SEVCENKO, Nicolau. História da Vida Privada no Brasil, vol.3, p. 29. 
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NOVAS LEGISLAÇÕES – INCENTIVO À MODERNIDADE 
 
Aliadas ao crescimento da cidade, as discussões a respeito da 
necessidade de leis mais eficazes para as novas demandas resultaram 
em Atos e Decretos que regularizaram a ocupação no Centro Novo89. 
Um exemplo foi o Ato nº 663, de 1934, que “regulamentou o Código 
Arthur Saboya. Embora não se referisse especialmente à verticalização, 
o código procurava incentivá-la através do estabelecimento de alturas 
máximas consideráveis.”90 
 
No que tange a legislações relativas aos hotéis, as preocupações ainda 
eram restritas, o Código Arthur Sabóya de 1929, através do ato nº 663 
de 1934 publicou apenas cinco artigos sobre as normas a serem 
adotadas nos projetos e construções destinadas aos hotéis. Eram eles: 
 
Art. 454 - Nos hotéis haverá, na proporção de um para cada grupo de 
vinte hóspedes, gabinetes sanitários e instalações para banhos quentes 
e frios, devidamente para um e outro sexo. 
§ Único - Nos hotéis de classe, todos os aposentos destinados a 
habitação noturna deverão ser providos de lavatórios com água 
corrente. 
Art. 455 – Nos hotéis e casas de pensão, o revestimento das paredes 
da cozinha será feito com ladrilho branco vidrado ou material 
congênere. 

                                                 
89  O Código de Obras, Arthur Saboya é implantado em 1929. HORTA, Paula, org. 
História da Cidade de São Paulo, v.03, p.543. 
90 SOMEK, Nadia. São Paulo anos 30: verticalização e legislação urbanística. Espaço & 
Debates nº.40 

Anúncio turístico -1935 
Fonte da Imagem: Almanaque 
Paulistano 
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Art. 456 – Nos hotéis e casas de pensão, não só os banheiros e as 
latrinas, como as copas, terão o piso revestido de ladrilho cerâmico e as 
paredes, até a altura de um metro e cincoenta centímetros, de ladrilho 
branco ou material congênere. 
Art. 457- Nos hotéis, os cômodos de habitação noturna deverão ter as 
paredes internas, até um metro e cincoenta centímetros de altura, 
revestidas de substâncias lisas, não absorventes e capazes de resistir a 
freqüentes lavagens; são proibidas as divisões de madeira. 
Art. 458 – Nos hotéis e casas de pensão o piso das latrinas e dos 
mictórios será de ladrilho cerâmico e o revestimento das paredes de 
ladrilho branco vidrado ou material congênere.91 
 
Os hotéis mudaram seu perfil construtivo e arquitetônico. Notava-se 
pela nova legislação, a crescente preocupação com questões sanitárias 
e um cuidado maior com os ambientes individuais. A estas questões 
aliam-se considerações de conforto, noções de higiene e acesso a novos 
acabamentos e equipamentos sanitários92. 
Surgiram os luxuosos hotéis próximos ao Teatro Municipal destinados a 
abrigar os grandes barões do café e emergentes industriais. O uso dos 
elevadores aumentou a altura das construções e, por sua vez, o 
Ecletismo foi eleito como fonte de inspiração arquitetônica, 
aproximando São Paulo à Europa.  

                                                 
91 Código de Obras “Arthur Saboya”, 1934, p 107/108. 
92 Desde 1894, com o Código sanitário do estado de São Paulo ocorre uma série de 
recomendações sobre como deveriam ser executadas as instalações de água e esgoto 
nas novas construções. SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú – História e 
Urbanismo, p.58. 
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O anúncio turístico de 193593 enfatizava o crescimento da cidade e sua 
modernidade, tornando-se um elemento atrativo aos visitantes. 
Em 1939, o Ato n.º1573, de 8 de abril94, instituiu prêmios para o mais 
belos edifícios construídos na cidade. Havia a clara intenção de 
melhoria do aspecto da cidade e o incentivo ao esforço de construtores, 
proprietários e artistas na “reconstrução” da cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
93 Arquivo do Almanaque Paulistano 
94 NETTO, Gabriel. Código de Obras “Arthur Saboya”, 1947, p 251. 



OS ANOS 20 E 30 – OS MODERNOS HOTÉIS DA CIDADE 

 

61

OS HOTÉIS DOS ANOS 20 e 30 
- TEMPO DA BELLE EPOQUE PAULISTANA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Esplanada 
(27-07-1944) 
Fonte da 
Imagem: Folha 
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“A cidade vivia um processo de quase completo de embelezamento: 
praças, lojas, passeios e, principalmente, a construção acelerada de 
vários palacetes faziam parte do novo cotidiano. Os estilos variavam 
mas a representação era uma só. Afinal, estava para ser encenado o 
teatro dessa nova elite paulista, tão carente de símbolos de civilização. 
...O novo Centro ampliou os espaços sociais de convivência, até então 
praticamente restritos aos encontros familiares ou aos circuitos vizinhos 
às grandes fazendas. Com a vida urbana alteravam-se padrões e 
inaugurava-se uma nova arte: ‘o bem vestir’”95 
  
Ainda para Sevcenko, a cidade assumiu uma feição metropolitana a 
partir dos anos 20, tornando-se a porta de entrada para o movimento 
modernista. Essa metamorfose transformou a capital em uma grande 
experiência urbana/cultural vinculada às novas tendências da cultura 
internacional.96 
Neste contexto não podemos deixar de mencionar a importância do 
Teatro Municipal para o crescimento urbano e cultural do período. 
Desde 1911 o Teatro foi o principal meio de difusão cultural da 
sociedade paulista. Segundo relato, as temporadas líricas organizadas 
de 1912 a 1926 levaram à cena cerca de 270 espetáculos, sendo 88 
óperas97. 

                                                 
95 SCHWARCZ, Lilia. Entre scientistas, confeitarias, bondes e muita garoa: um passeio 
pelo centro de São Paulo na virada do século XIX. Associação Viva o Centro. 1994 - 
Secretaria da Cultura do estado de São Paulo. 
96  “A década de 20 foi um período de grande efervescência intelectual na cidade. Em 
essência, estava em jogo um novo tempo. Iniciava-se a era da modernidade e os 
homens públicos procuravam também avançar na maneira de enfrentar a cidade, que 
já despontava como metrópole” GROSTEIN, Marta Dora. O Papel da “irregularidade” 
na estruturação do espaço urbano no município de São Paulo. 1990-1987. P.123. 
97 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático da Metrópole, p. 232. 

Teatro Municipal 
Fonte da imagem: DPH 



OS ANOS 20 E 30 – OS MODERNOS HOTÉIS DA CIDADE 

 

63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo Simões98, a polarização dos novos espaços centrais, atraídos 
pelos novos investimentos realizados e o crescimento dos elitizados 
bairros residenciais de Campos Elísios e Higienópolis situados à oeste 

                                                 
98 SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p.14. 
 

A planta de 1930 da região do 
Anhangabaú ilustra perfeitamente a 
importância do Teatro Municipal 
para o Centro Novo da Cidade. Este 
tornou-se o eixo e foco das atenções 
e de novos serviços que surgem ao 
seu entorno. A preocupação 
urbanística do Parque do 
Anhangabaú não pode ser 
descartada de nossas análises. O 
viajante que nos anos 20 chegava à 
cidade se deparava com uma 
realidade distinta. Os luxuosos 
hotéis que compunham a região do 
Edifício dos Correios e do Parque do 
Anhangabaú, em destaque, 
evidenciavam uma nova cidade. 
 
Planta da Cidade de São Paulo – 
Arquivo Sara Brasil-1930 
Fonte da imagem: DPH 

Hotel Rotiesserie 

Hotel Esplanada 

Hotel Britânia e Central 
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da cidade, fortalecem a polarização desta região e sua importância para 
a nova cidade. 
 
O teatro foi um elemento indispensável à afirmação da cultura européia 
pela qual se legitimava a elite paulistana.99 
O Municipal gerou ao seu redor uma série de novos serviços 
intimamente vinculados ao teatro. Foram construídos novos hotéis e 
intensifica-se o comércio na sua proximidade, de modo a atender as 
crescentes necessidades. Foi um momento de ruptura no quadro da 
hotelaria paulistana.  
Pela primeira vez o eixo da hotelaria se deslocou definitivamente rumo 
ao Centro Novo e se consolidou nas proximidades de um elemento 
cultural e não dos principais acessos da cidade. 
Esta experiência e necessidade da cidade de vincular a hospedagem a 
um fator cultural foi consolidada posteriormente pela arquitetura dos 
anos 40 e 50 com a integração dos hotéis aos equipamentos culturais, 
como cinemas, teatros e galerias. 
 
Desta forma, o Teatro Municipal foi um marco para a vida paulistana. 
Ao seu redor uma nova cidade foi erguida, com novos espaços de 
convivência para uma sociedade faminta por uma vida urbana. O 
projeto do Teatro Municipal e do Hotel Esplanada foi, segundo Rolnik, 
um investimento milionário para a sua época. Foi o ponto alto de uma 
série de intervenções na área central, que além de melhor o tráfego e 
acesso, produziu um novo produto cultural para a cidade100. 

                                                 
99 CAMPOS, Cândido Malta e Nadia Somek (org.) - A Cidade que não pode parar - 
Planos Urbanísticos de São Paulo no século XX, p.25. 
100 ROLNIK, Raquel. A Cidade e a Lei, p. 106. 

Hotel Terminus 
Fonte da imagem: Site do 
Almanaque Paulistano 

Grupo de Modernistas na 
escadaria do Hotel Terminus. 
Fonte de Imagem: Arquivo do 
Estado 
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Na década de 20 ocorreu a inauguração do luxuoso Hotel Terminus 
(localizado na atual Prestes Maia, onde está construído hoje o Edifício 
da Receita Federal) com mais de 250 quartos101. Este hotel foi palco de 
encontros do grupo modernista que realizou a Semana de Arte Moderna 
de 1922, no Teatro Municipal. 
 
Outro marco da arquitetura paulistana, o Edifício Martinelli, abrigou o 
Hotel São Bento102. Este buscava atingir a faixa dos novos homens de 
negócios, estrangeiros e viajantes que vinham do interior e que até 
então não tinham muitas opções na cidade. 
 
O moderno Hotel Esplanada (atual sede do Grupo Votorantin), 
inaugurado em 5 de março de 1923, foi projetado por Viret e 
Mamorat103e possuía 250 quartos. Os arquitetos responsáveis já tinham 
obras premiadas em paris e foram também os autores do projeto do 
Hotel Copacabana no Rio de Janeiro104. O edifício paulista constituía um 
belo exemplar da arquitetura eclética e disputava com o vizinho teatro 
Municipal os elogios da época. Os seus detalhes arquitetônicos 

                                                 
101 O anuncio da inauguração do Hotel Terminus era o seguinte: 
HOTEL TERMINUS, 
RECENTEMENTE INAUGURADO, 
250 APARTAMENTOS COM BANHEIROS. ACCOMODAÇÃO PAR 400 PESSOAS. GRANDE 
HALL, RESTAURANTE COM 300 LUGARES, SALÃO DE MÚSICA E PARA CHÁ, SALÃO DE 
FESTAS E BANQUETES, AMERICAN BAR, BARBEIRO, MANICURA, GARAGE PARA 80 
AUTOMÓVEIS, LAVANDERIA E TINTURARIA, PADARIA E FRIGORIFICO. Rua Brigadeiro 
Tobias Esquina da Washington Luis. ZORZETO, Ricardo in MEDINA, Cremilda (org). 
Vamos ao Centro, p.52. 
102  HOMEM, Maria C. Naclério.  Ascensão do imigrante e a verticalização de São 
Paulo: o Prédio Martinelli e sua história, p.115. 
103 TOLEDO, Benedito Lima de.São Paulo: três cidades em um século, p. 171. 
104 EMPLASA, Guia de bens tombados, p.377. 

Hotel Esplanada - 1915 
Fonte da imagem: Agência 
Estado 

Hotel Esplanada 
Fonte da imagem: Guia de Bens 
Tombados - Emplasa 
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impressionavam revelando o elaborado tratamento das fachadas. O 
hotel Esplanada, por sua localização e refinamento arquitetônico, logo 
se tornou o ponto de encontro da elite paulistana. 
 
Sendo assim, os novos hotéis da cidade, como o hotel Esplanada, eram 
mais do que um simples equipamento urbano destinado a viajantes que 
transitavam na cidade. Eram também locais de grandes discussões 
políticas e manifestações de vanguarda da sociedade paulistana. 
Enquanto os lares das famílias tradicionais eram ocupados pelos 
acadêmicos, como nos mostra Gama105, os futuristas se apressavam 
em ocupar espaços públicos. O Salão de Maio foi a manifestação mais 
importante desta arte de vanguarda, em 1936. O primeiro aconteceu 
no salão vermelho do Hotel Esplanada. A exposição apresentou 
novidades mesmo para aqueles acostumados às exposições do Louvre 
ou outros museus europeus. 
Além disso, muitos hotéis tinham bares disputados pela sociedade 
paulistana, os bares do Hotel Esplanada e Terminus eram chiques e 
freqüentados pela alta sociedade106. 
 
“O antigo Hotel Esplanada é um remanescente das grandes construções 
que compunham a áreas envoltória do Teatro Municipal, formando o 
mais famoso ‘cartão postal’ da cidade”.107 
 

                                                 
105 GAMA, Maria Lucia.Nos bares da Vida. Estudo sobre a produção cultural e a 
sociabilidade no centro de São Paulo nas décadas de 40 e 50, p.46. 
106 GAMA, Maria Lucia.Nos bares da Vida. Estudo sobre a produção cultural e a 
sociabilidade no centro de São Paulo nas décadas de 40 e 50, p.127. 
107 EMPLASA. Bens Culturais Arquitetônicos no Município e Na região Metropolitana, p. 
184. 

Hotel Central –s/d 
Fonte de Imagem: Arquivo do 
Hotel 
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Ainda na área de influência do Teatro Municipal se destacavam dois 
projetos de Ramos de Azevedo108, os hotéis Hotel Central e Britânia 
ambos situados na Avenida São João. O Hotel Central foi instalado 
num belíssimo prédio projetado e construído em 1915, sendo uma das 
obras mais expressivas da capital naquele período e o primeiro hotel de 
quatro pavimentos na capital, segundo fontes obtidas no próprio hotel. 
 
Nos anos 20 e 30 o crescimento da hotelaria cresceu proporcionalmente 
ao crescimento da cidade. Em 1920 contava com 25 estabelecimentos e 
em 1923 já eram 49 hotéis no centro de São Paulo109. 
O fortalecimento da economia industrial no final dos anos 30 favoreceu 
a continuidade do crescimento da cidade e a sua importância no cenário 
nacional. Ficava claro que São Paulo necessitava de profundas 
transformações e estas não tardaram a despontar no planejamento 
urbano.110 
Uma das grandes transformações urbanas, nos anos 30, foi o concurso 
para o Novo Viaduto do Chá. Este concurso, além de tratar de questões 
específicas relativas a um equipamento urbano, também trouxe à tona 
novas considerações sobre a cidade como o crescimento, os novos 
eixos urbanos, as novas técnicas construtivas e a inserção do 
automóvel à vida do paulistano. Todas estas preocupações foram 
contempladas no concurso do Viaduto do Chá. 

                                                 
108 Cabe salientarmos que o engenheiro e arquiteto Francisco Ramos de Azevedo foi o 
responsável pela construção de todos os novos símbolos do governo republicano na 
cidade de São Paulo, sobretudo os construídos na região da Luz. O arquiteto destaca-
se na cidade e seus projetos são alvos de elogios e admiração da população 
paulistana. SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p.52. 
109 DEAECTO, Marisa Midori. Comercio e Vida Urbana na Cidade de São Paulo, p.224. 
110 SEVCENKO, Nicolau. A revolução no comércio e serviços. 

Av. São João - 1929 
Ao fundo o edifício Martinelli em 
construção.  
Em primeiro plano os hotéis Central 
e Britânia de Ramos de Azevedo. 
Fonte da Imagem: Instituto 
Histórico e Geográfico 

Hotel Central e Britânia. 
Fonte da imagem: Guia de Bens 
Tombados - Emplasa 
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Inaugurado em 1938111, o novo viaduto projetado por Eliasário Baiana 
tornou-se marco na vanguarda construtiva e estética, consolidando o 
eixo do Teatro Municipal e rompendo com a arquitetura européia 
repleta de ornamentos. Sua arquitetura de linhas retas, eixos definidos, 
sem adornos foi um dos primeiros exemplares do Art Décco na cidade. 
Na escala urbana confirmou o crescimento da cidade rumo ao Centro 
Novo e ao eixo Ipiranga-São Luis112. Em 1939, a tradicional loja Mappin 
transfere-se da Praça do Patriarca para um novo edifício também em 
estilo Art Décco situado em frente ao teatro Municipal, atitude de 
grande ousadia párea a época, como aponta Simões113.  
 
Os anos 40 foram o início de uma nova era. A cidade abandonou os 
padrões estéticos europeus e adotou construções audaciosas, 
fundamentadas na verticalização e privilegiadas pela crescente indústria 
local e por um novo olhar. O olhar para o moderno. 
 
 

                                                 
111 O primeiro Viaduto do Chá foi projetado em 1879 e inaugurado em 1892. Era de 
acanhada estrutura metálica com chão de tabuas. AZEVEDO, Aroldo de. A cidade de 
São Paulo - estudos de geografia urbana, p.94. 
112 A construção do primeiro Viaduto do Chá, como aponta Simões, veio marcar o 
inicio do período das comunicações entre a Estação da Luz com o Centro, agora por 
novos trajetos planos, através de ruas largas e modernas. No inicio do século o 
Viaduto do Chá possibilitou ainda a ocupação dos bairros dos Campos Elísios e 
Higienópolis. SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p. 56. 
113 SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú – História e Urbanismo, p. 160. 
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OS ANOS 40 E O MUNDO 
 
A II Guerra Mundial foi o maior fato do século XX114. O cenário mundial 
era desolador. Refugiados buscavam em outros países a segurança e a 
esperança que haviam perdido em seus países.  
A imigração voltou a ser importante no panorama nacional brasileiro e 
a trazer pessoas carregadas de novas referências ideológicas, 
especificamente, a São Paulo115. 
Na interpretação de Feldman, a década de 40 marcou o início do 
processo de intensificação do desenvolvimento brasileiro. Segundo a 
autora, durante a segunda guerra o Brasil se tornou pela primeira vez 
exportador de bens industriais, em escala significativa.116 
O panorama evidenciava o fim do velho mundo humanista, centrado no 
homem, o apogeu da era das massas, do avanço das máquinas e do 
período do crescimento das cidades. 
O período inaugurado no pós-guerra, sobretudo no Brasil, suscitava 
forte sentimento de otimismo117, nascido da mescla de triunfos 
materiais originário da agricultura do café, da crescente industrialização 
e do fortalecimento de uma nova sociedade. 

                                   
114 A II Guerra Mundial para o Brasil, que teve participação limitada, foi o período do 
rompimento definitivo com as tradições do passado. É o momento da era da máquina, 
da grande industrialização, dos novos materiais, novos processos, novas formas e 
conseqüentemente novos problemas a serem confrontados.  
115 “Nesse quadro de heterogeneidades em franca convivência, pode-se agasalhar as 
vanguardas do meio do século que, embora não detivessem exclusividade, emergiram 
de modo retumbante e reforçaram o pluralismo cultural da cidade”. ARRUDA, Maria 
Arminda. Metrópole e Cultura – São Paulo meio de século, p. 17. 
116 FELDMAN, Sarah. Planejamento e Zoneamento – São Paulo 1947-1972, p.15. 
117 ARRUDA, Maria Arminda. Metrópole e Cultura – São Paulo meio de século, p. 31. 
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O BRASIL E A ABERTURA POLÍTICA E ECONÔMICA 
 
Diferente do continente europeu, como enfatiza Maria Arminda, 
“forçado a reter as lembranças de dizimação humana, a guardar a 
memória da barbárie totalitária e a conviver com o incômodo 
reconhecimento de perda de sua hegemonia civilizacional, o país 
parecia, finalmente, assenhorear-se dos segredos criadores da 
modernidade”.118 Os anos 40 marcaram, no Brasil, o período final da 
ditadura imposta por Getúlio Vargas. Foi um momento de abertura 
política, de grande crescimento da industria nacional e de 
modernização, tanto na economia, como na sociedade brasileira119. 
Com o fim do Estado Novo, o processo de rearticulação da vida 
democrática, como salienta Feldman 120, trouxe de volta a disputa 
política-partidária121 e a constituição de órgãos públicos mais 
abrangentes e preocupados com as questões urbanas emergentes. 
Havia no país uma nova mentalidade positivista que impulsionava a um 
futuro promissor. 
 
Em São Paulo, com a retomada da abertura política, havia a 
possibilidade de dar ao país uma reposta à derrota política sofrida em 

                                   
118 ARRUDA, Maria Arminda. Metrópole e Cultura – São Paulo meio de século, p. 11. 
119 Lemos enfatiza que a II Guerra Mundial interrompe as influências européias a 
arquitetura mundial. A busca de recursos locais devido à interrupção de comunicações 
é crucial neste momento. LEMOS, Carlos. Arquitetura Brasileira, p.142. 
120 FELDMAN, Sarah. Planejamento e Zoneamento – São Paulo 1947-1972, p.109. 
121 Opinião compartilhada por Meyer. “Com o fim do Estado Novo, em 1946, o 
processo de concentração populacional nas grandes cidades ganha uma nova 
característica – a sua dimensão política”. MEYER, Regina.Metrópole e urbanismo São 
Paulo nos Anos 50, p.18. 
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1932. A vitória, agora, se dava com outras armas e com outros 
combatentes. A indústria, o crescimento alucinado da cidade e o 
poderio econômico dos novos mecenas122, ricos imigrantes, destacavam 
a cidade das demais e a colocavam no topo nacional.  
Nos anos 50 havia uma cidade à espera da ousadia e do arrojo de 
alguns homens que a despertassem para o necessário vôo123. Esta nova 
mentalidade seria muito utilizada pela mídia da época e por acadêmicos 
paulistanos como uma doutrina a ser seguida e uma espécie de mola 
propulsora de novos avanços.  
 
A era pós Vargas trouxe aos arquitetos paulistas dois novos clientes: o 
burguês e o operário124.  
A sociedade paulistana nos anos que seguiram após a abertura política 
e, sobretudo ao período do IV Centenário, se apoiou no seu promissor 
futuro e se tornou o centro germinador de idéias e símbolos. 
 
 
 
 
 

                                   
122 “Um mecenato burguês diferente da burguesia cafeeira para a qual a valorização 
da cultura, no brilho dos seus salões, tinha penas uma função aristocratizante” 
ARRUDA, Maria Arminda. Metrópole e Cultura – São Paulo meio de século, p.93. 
123 LOFEGO, Silvio Luiz.IV Centenário da Cidade de São Paulo. Uma cidade entre o 
passado e o futuro, p.75. 
124 PINHEIRO Maria Lucia B. Modernizada ou moderna? A Arquitetura em São Paulo, 
1938-45, p.204. 
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Considerações históricas e urbanas sobre a 
METRÓPOLE INDUSTRIAL125 
 
Neste capítulo, as considerações históricas e urbanas deste período 
serão apresentadas em quatro aspectos importantes para as alterações 
da arquitetura hoteleira em São Paulo. Neste capítulo, faremos uma 
abordagem mais ampla, primeiramente pela cidade de São Paulo e seus 
moradores e posteriormente aos avanços da arquitetura hoteleira nos 
utilizando também de exemplos fora de São Paulo para ilustrar a 
importância desta arquitetura no panorama nacional. 

 
SÃO PAULO MODERNIZADA126 
 
São Paulo, em meados do século XX, era uma cidade em franco 
crescimento. Segundo dados da revista Acrópole de 1952, “São Paulo, 
em 1940, possuía cerca de 1.326.261 habitantes e, em 1950, 
2.227.512 habitantes” 127. Do ponto de vista espacial a cidade cresceu 

                                   
125 Expressão utilizada por Azevedo ao evidenciar a transformação da Metrópole do 
Café para a cidade industrial nos anos 50. 
126 Compartilho da referencia utilizada pela Profª Maria Arminda sobre o conceito de 
Modernização e utilizo o termo modernizada para referir-me ao conjunto de mudanças 
urbanas – industriais, à diversificação dos padrões de consumo, à alteração nas 
formas de comportamento que passam a se guiar por princípios semelhantes aos 
vigentes nos países desenvolvidos. ARRUDA, Maria Arminda. Metrópole e Cultura – 
São Paulo meio de século, p. 12. 
127 Revista Acrópole (171), p.86. Em 1950 segundo Azevedo, São Paulo já era a maior 
cidade do mundo. Los Angeles vinha em segundo lugar com cerca de 1970358 

Em 1954, São Paulo se coloca como 
uma das maiores cidades do mundo 
e principal metrópole industrial 
latino-americana, abrigando por 
volta de 2,75 milhões de 
habitantes.  

Fonte da imagem: 
www.spsitecity.com.br 

Rua Conselheiro Crispiniano – 
s/d 
O automóvel assume papel 
importante na vida cotidiana de São 
Paulo. 
Fonte da imagem: DPH 
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de maneira assustadora: em 1930 eram cerca de 130 quilômetros 
quadrados; em 1954 ultrapassava os 400 quilômetros quadrados.128 
Desta forma, a cidade se tornou solo fértil para diversas 
transformações.  
No entanto, não podemos atribuir somente ao crescimento populacional 
ou espacial a transformação de São Paulo em metrópole. Segundo 
Meyer, São Paulo tornou-se metrópole não apenas pelas dimensões 
assumidas129, mas também pelos novos problemas sociais, pelo 
confronto com novos temas urbanos e, sobretudo, por uma nova 
sociedade, mais urbanizada e com grande poder econômico. O quadro 
da arquitetura paulista começou a alterar-se, tendendo a um 
pensamento coletivo voltado a modernidade, somente nesta década, 
devido à ação de duas ocorrências: chegada de significativo número de 
arquitetos estrangeiros e a instalação das Faculdades de Arquitetura, 
Mackenzie e Usp130. 
 
Para compreendermos as mudanças que surgiram na cidade dos anos 
40 e a influência na construção dos novos hotéis, precisamos 
compreender alguns aspectos urbanos que despontaram na cidade com 
a transformação desta em metrópole. 
 
O primeiro aspecto a ser analisado, como já salientamos ao estudarmos 
as décadas de 20 e 30, foi a introdução da iluminação pública noturna 
na rotina paulistana. A energia elétrica possibilitou o uso da cidade por 

                                                                                                        
habitantes e o Roma com 1695477 habitantes ocupava a terceira posição. AZEVEDO, 
Aroldo de. A cidade de São Paulo - estudos de geografia urbana, p.182. 
128 Revista Acrópole (295), p.215. 
129 MEYER, Regina.Metrópole e urbanismo São Paulo nos Anos 50, p.16. 
130 LEMOS, Carlos. Arquitetura Brasileira, p.153. 
 

Vale do Anhangabaú-1952 
A cidade cresce em números. A 
quantidade de automóveis muda as 
dimensões das ruas e, sobretudo os 
edifícios que são planejados para 
incorporar os carros ao seu 
programa. 
Fonte da imagem: DPH 
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um período maior e novas atividades e costumes foram adotados pela 
sociedade. O costume de freqüentar cinemas e teatros, o hábito de 
encontros em restaurantes e bares e a vida boêmia ganharam novos 
espaços e adeptos131.  
 
Outra inovação urbana importante, naquele momento em que a 
industrialização era presente e a entrada do automóvel inevitável, foi a 
perda da importância da rua como ponto de encontro da sociedade 
paulistana.  
Assim, nos deparamos com uma sociedade de massa alucinada por 
novos produtos e serviços. É necessário enfatizarmos que esta mesma 
sociedade, como qualquer outra, necessitava de pontos de encontros, 
fossem eles cívicos, religiosos ou culturais. No entanto, não cabia mais 
à rua este papel. Na era metropolitana a rua foi tomada por automóveis 
que circulavam em elevadas velocidades.  
A cidade, ao nosso ver, necessitava de novas edificações que 
simbolizassem seu crescimento populacional e espacial. Espaços estes 
que assumissem o papel de centro aglutinador das massas que as ruas 
e praças, no passado, exerciam. A demanda por novos serviços e a 
industrialização em grande escala favoreciam o surgimento de novos 
edifícios.  
 
As galerias comerciais, os edifícios-conjunto132 e outros projetos de uso 
misto como os hotéis aqui estudados, eram a resposta a esta crescente 

                                   
131 Ver exemplos citados acima e fichas no final deste capítulo. 
132 Conforme Meyer, estes edifícios são “Símbolos de modernidade entendida como 
simultaneidade, eles abrigam no seu interior complexas funções urbanas. 
Reproduzindo de forma ideal a diversidade urbana, oferecem um espaço privado com 
características de espaço público”. MEYER, Regina.Metrópole e urbanismo São Paulo 
nos Anos 50, p.43. 

Avenida Nove de Julho - Praça 
da Bandeira 
Fonte da imagem: Prestes Maia, 
p. 260. 
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demanda metropolitana. Os principais exemplos que iremos estudar são 
os hotéis: Excelsior, Marabá onde há a fusão de um hotel e salas de 
cinemas. O Hotel Jaraguá com um programa audacioso unindo um 
hotel, um jornal e uma rádio. Os projetos não construídos dos hotéis 
Tropical e Copan aliavam um hotel e um centro comercial. 
 
Ao falar do crescimento do número de automóveis na vida urbana da 
metrópole não poderíamos deixar de mencionar a importância do Plano 
de Avenidas133 para a expansão da cidade nos anos 40/50 e a sua 
contribuição para a expansão do setor hoteleiro.  
O Plano de Avenidas elegia o sistema viário como o direcionador do 
crescimento da cidade.134 O Plano, embasado na criação de vias 
perimetrais e radiais, tornou a cidade um organismo fluido e, 
sobretudo, vivo.135 A cidade se contrapunha à estagnação dos séculos 
anteriores. Avenidas como Ipiranga e Nove de Julho136 receberam 
                                   
133 “A tarefa de conferir a São Paulo uma feição urbanística de “Metrópole Moderna” já 
fora iniciada pelo Prefeito Fábio Prado, que precedeu Prestes Maia na Administração 
da Cidade.” PINHEIRO Maria Lucia B. Modernizada ou moderna? A Arquitetura em São 
Paulo, 1938-45, p.25. 
134 FELDMAN, Sarah. Planejamento e Zoneamento – São Paulo 1947-1972, p.122. 
135 A Cidade de São Paulo, no século XX acumulou uma grande quantidade de planos 
urbanísticos, no entanto a grande dificuldade de implantação destes planos foi que 
estes tiveram que se confrontar com a cidade existente.  
136 “É deste período a conclusão da avenida Nove de Julho e a alargamento do 
perímetro de irradiação concebido para desafogar o centro: Senador Queiroz, São 
Luiz, Ipiranga, o prolongamento das avenidas Paulista e Pacaembu e o alargamento 
da avenida São João”. SOMEKH, Nadia. A Cidade Vertical e o Urbanismo 
Modernizador, p. 135. Algumas fotos do relatório de Melhoramentos de São Paulo 
ilustram a discrepância entre as larguras das novas Avenidas e o volume de tráfego 
existente na época, reforçando que este estava organizando a cidade para o 
desenvolvimento das próximas décadas. MENDONÇA Denise. Arquitetura 
Metropolitana São Paulo Década de 50, p. 25. Para Marta Dora, o Plano “foi a primeira 

O Plano de Avenidas ocasionou o 
aumento do número de automóveis 
no cotidiano paulistano na metade 
do século, além de favorecer a 
construção de novos edifícios na 
cidade. A foto anterior destaca a 
Avenida Nove de Julho e o Hotel São 
Paulo. Nesta página a foto mostra o 
Hotel Brasilar, em construção, e a 
avenida Nove de Julho. 
Os novos hotéis da cidade se 
destacavam na nova malha urbana 
da cidade 
Fonte da imagem: Prestes Maia, 
pág. 262. 
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incentivos de desenvolvimento e tornaram-se pólos atrativos na nova 
malha urbana, enaltecida pelo automóvel. Para Denise Mendonça o 
Plano, além de ser um planejamento urbano para a cidade, significava 
também dar capacidade ao espaço urbano para que o sistema 
capitalista pudesse se estabelecer com maior eficiência.137 A maioria 
dos hotéis que se instalaram na cidade nos anos 50 estava localizada 
nos eixos das Avenidas Ipiranga e Nove de Julho. 
No eixo da Avenida Ipiranga destacamos os hotéis: Excelsior, Marabá, 
Terminus, Copan e Hilton. No eixo Nove de Julho o destaque recai 
sobre os hotéis: São Paulo, Brasilar, Cambridge e Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
forma de descentralização, através da dilatação do centro congestionado.” GROSTEIN, 
Marta Dora. O Papel da “irregularidade” na estruturação do espaço urbano no 
município de São Paulo. 1990-1987. P.131. 
137 MENDONÇA Denise. Arquitetura Metropolitana São Paulo Década de 50, p. 22. 

O Hotel Excelsior pôde ser 
considerado um marco para a 
Avenida Ipiranga. Com mais de 22 
andares o edifício transformou a 
paisagem da Avenida e possibilitou o 
aproveitamento máximo do lote. 
 
Fonte das Imagens: Prestes 
Maia, pág. 140/141. 
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Feldman138 salienta que o Plano, além de concretizar a abertura e o 
alargamento de dezenas de avenidas, ocasionou a demolição de um 
grande número de construções, gerando uma escalada nos preços dos 
terrenos em seu entorno. Neste contexto a especulação imobiliária foi 
um fator que não pôde ser desprezado na construção de novos 
edifícios. A intenção era clara: modernizar. Prestes Maia era um 
apaixonado pelo embelezamento da cidade e interessou-se em dar a 
São Paulo a dimensão que acreditava ser digna de sua importância no 
quadro nacional.139 
A especulação gerou o uso intensivo do solo e a proliferação dos 
grandes edifícios na cidade. Foi o momento em que os arranha-céus se 
espalharam na malha urbana. Neste momento nos deparamos com o 
imaginário americano assimilado pelos ideais que norteavam o 
crescimento da cidade e a relação construtiva com a idéia de progresso, 
avanço e superação.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
138 FELDMAN, Sarah. Planejamento e Zoneamento – São Paulo 1947-1972, p.18. 
139 FRANÇA, Elisabete. A Cidade de São Paulo e o Desenho de seus Espaços em Planos 
e Projetos, p.17. 
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A metrópole adquiriu um caráter de transitoriedade muito elevado, 
evidenciado em uma sociedade sem raízes, massificada e sem 
memória.140  
A falta de raízes da sociedade cafeeira perante o surgimento de uma 
metrópole complexa do dia para a noite lançou, conforme enfatiza 
Sevcenko, a necessidade da assimilação de fragmentos das 
organizações metropolitanas européias e, sobretudo com o final da II 
Guerra, americanas.141 
 
A imagem americana de supremacia industrial e soberania mundial 
surgiram na cidade de São Paulo como importante referência a ser 
seguida. A imagem dos aranhas-céu das cidades americanas foi 
difundida e assimilada na cidade em transformação.  
 
Um dos primeiros edifícios a superar a marca dos vinte andares depois 
do Martinelli, foi o Hotel Excelsior. O edifício marcou o skyline da 
Avenida Ipiranga. Para a hotelaria paulistana surgiu como um projeto 
inovador pelo uso de novos materiais, pelo programa misto arrojado e, 
sobretudo, pela nova relação de um edifício com a cidade. 
 
 
 
 
 
 
                                   
140 Não há interesse da cidade que se transforma em metrópole de enaltecer seu 
passado, exceção clara a figura e ao papel do Bandeirante (que “remetia aos 
primórdios e à tradição”, como enfatiza Maria Arminda). ARRUDA, Maria Arminda. 
Metrópole e Cultura – São Paulo meio de século, p. 55. 
141 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático da Metrópole, p. 113. 

Paulicéia Desvairada 
Fonte de Imagem: Arquivo do Estado 
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A semelhança de São Paulo com as cidades americanas também é 
enfatizada por Somek: o crescimento da cidade fazia São Paulo lembrar 
uma “Chicago sul-americana”, onde ruas estreitas, edifícios altos, 
centro congestionado, capital do progresso, metrópole moderna eram 
as novas imagens assimiladas pela sociedade paulistana.142 Azevedo 
ressalta as semelhanças de São Paulo perante as cidades americanas. 
“São Paulo é a Chicago da América do Sul” 143. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
142 SOMEKH, Nadia. A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador, p. 147. A 
semelhança com Chicago e outras cidades americanas era visível naquele momento, 
os edifícios e o planejamento urbano tinham grande similaridade à produção 
americana. O código de Obras Arthur Sabóya, conforme a autora, foi claramente 
influenciado pelo Building Code de Nova Iorque.  
Ainda sobre a influência americana no cotidiano paulistano, para Feldman as idéias 
americanas foram colocadas em pauta nos anos de 1930 por meio da divulgação de 
planos, instrumentos e métodos e por profissionais ativos no debate urbanístico. 
FELDMAN, Sarah. Planejamento e Zoneamento – São Paulo 1947-1972, p.28. 
143 AZEVEDO, Aroldo de. A cidade de São Paulo - estudos de geografia urbana, p.142. 

South Michigan Avenue  
Fonte da imagem: Chicago 
Architektur. 

Stevens Hotel e Drake Hotel 
Fonte da imagem: Chicago Architektur 



OS HOTÉIS DA METRÓPOLE 
 
 

 

82

Nos anos 40 as semelhanças eram impressionantes e quase unânimes 
nos relatos dos americanos que visitavam a cidade. Segundo 
depoimento de Vera Kelsey as semelhanças ficavam evidenciadas: 
 
“It so strongly resembles modern industrial cities in the United State 
that the North American is not impressed but disappointed”  
“with its skyscraper and tall chimney skyline, its crowded, clamorous 
streets, its suburbs of luxurious homes, São Paulo resembles such cities 
as Chicago, Los Angeles and Detroit”144 
 
As referências aos padrões americanos nos anos 40, sobretudo as 
ideológicas centradas na questão do arranha-céu, eram visíveis. A 
influência estética americana nos projetos dos hotéis Othon e São Paulo 
foi significativa. Ambos de autoria do arquiteto Dacio A. de Moraes, tem 
o reforço do embasamento marcado por uma delicada cobertura. O 
ritmo das janelas e suas molduras também se assemelham ao padrão 
americano e o destaque a parte superior do edifício reforçam as 
semelhanças. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
144 AZEVEDO, Aroldo de. A cidade de São Paulo - estudos de geografia urbana, p.144. 
 

Schiller Theater,  
Fonte da imagem: Chicago 
Architektur. 

Ao lado Hotel Othon  
Fonte: Acervo da Autora – 2004 
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O desvario da época e a crescente produção industrial, segundo 
Sevcenko revelavam uma cidade com um cosmopolitismo agressivo. 
Guilherme de Almeida enfatizava que as transformações da cidade em 
uma frase: “São Paulo não pára numa fotografia, move-se num 
filme”145. 
A modernização gerada pela industrialização e pelos avanços 
tecnológicos germinou na cidade, como afirma Maria Arminda, um 
verdadeiro rompimento com o passado146. A afirmação do progresso 

                                   
145 SEVCENKO, Nicolau. História da Vida Privada no Brasil, vol.3, p. 454. 
146 A arquitetura moderna será um importante elo entre a revolução industrial e a 
ruptura com o passado. Novas técnicas, novos materiais enfatizaram na cidade a 

Aeroporto de Congonhas 
Foto da Inauguração-1952 
Com a inauguração do aeroporto de 
São Paulo as facilidades de acesso à 
cidade foram ampliadas e a 
necessidade de novos hotéis, 
enfatizada. 
Fonte das imagens: DPH 
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estava fortemente vinculada a uma separação severa com o passado e 
a uma visão soberana do futuro. 147 
No imaginário da época o passado real foi destruído e ao mesmo 
tempo, outro, heróico, simbólico, ainda que simulacro do que existiu, 
foi construído. A história passa a ser a segurança necessária para as 
novas gerações. Por isso foi necessário recriá-la. O controle sobre o 
passado era fundamental148. Naquele período a figura heróica dos 
Bandeirantes foi enaltecida na cidade. 
 
A ruptura com o passado ocasionou a substituição das antigas classes 
dominantes e uma grande mobilidade de classes. A presença do 
operariado se fez notar na metrópole.  
 
A cultura, conforme descreve Arminda Arruda, desfrutou desta ruptura. 
Ocorria na cidade a substituição dos antigos mecenas. Lofego admite 
que as atividades da cultura no ideário dos anos 40/50 tinham o 
propósito de produzir uma intensa vibração cívica149, uma unidade que 
até então não existia na cidade. Eram presentes na cidade painéis e 
obras que expressavam as mudanças sociais ocorridas e a valorização 

                                                                                                        
ruptura tão desejada. Neste aspecto salientamos que o valor ético da nova arquitetura 
supera seu valor estético. “Neste sentido, a Arquitetura, enquanto produto cultural do 
Homem, torna-se também Arte e pode passar a expressar, em sua forma e 
significado, o conjunto de aspirações e o ideário de uma sociedade”. SIQUEIRA, 
Luciane. A expressão sócio cultural na imagem da arquitetura do ocidente de finais de 
séculos XIX e XX. 
147 ARRUDA, Maria Arminda. Metrópole e Cultura – O novo Modernismo paulista em 
meados do século, p. 40. 
148 LOFEGO, Silvio Luiz.IV Centenário da Cidade de São Paulo. Uma cidade entre o 
passado e o futuro, p.54. 
149 LOFEGO, Silvio Luiz.IV Centenário da Cidade de São Paulo. Uma cidade entre o 
passado e o futuro, p.60. 

A cidade perde os ares 
provincianos, rompe com o passado 
e assume ares de Metrópole. 
Em destaque imagens do Vale do 
Anhangabaú, s/d. 
Ao fundo das duas imagens 
destaque ao Hotel São Paulo. 
Fonte das imagens: DPH 
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do passado heróico do paulista. A arquitetura hoteleira, com a presença 
dos painéis de Di Cavalcanti150 no Hotel Jaraguá e Portinari no Hotel 
Comodoro, eram um importante meio para a propagação desta nova 
fase cultural e social da cidade. 

 

 
 
 
 
 
A sociedade paulistana passou a exigir projetos que respondessem aos 
novos anseios dos anos 50. O automóvel, o tempo, a máquina, o lazer 
se tornaram temáticas importantes e deveriam ser respondidos em um 
só edifício. As tipologias edificadas pelos arquitetos modernos eram o 

                                   
150 Para Di Cavalcanti “A verdadeira obra de arte é uma síntese” ARRUDA, Maria 
Arminda. Metrópole e Cultura – São Paulo meio de século, p. 30. 

Painel Bandeirantes -1951 
Obra de Portinari. Até o ano de 2003, destaque do Hotel Comodoro. 
Fonte da imagem: Acervo da Autora 2004 
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anseio desta sociedade. Segundo Viegas151, o arquiteto atuava com a 
grande responsabilidade de sugerir programas, dimensionamentos e 
possibilidades inéditas no uso de técnicas para a construção de espaços 
para o convívio social. Tinha o respaldo de uma sociedade que 
acreditava na arquitetura como uma atividade de interesse público, 
como manifestação cultural. 
Segundo artigo da Revista Acrópole, a zona central da cidade 
encontrava-se em “plena fase de remodelação, conta com numerosos 
edifícios altos, de arquitetura moderna que caracterizam a metrópole 
progressista que é São Paulo”.152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
151 VIEGAS, Fernando. Conjunto Nacional: a construção do espigão central, p.187. 
152 Revista Acrópole (171), p.86. 
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A SOCIEDADE MODERNA PAULISTANA 
 
A II Guerra Mundial foi, certamente, o grande divisor de águas da 
política e economia brasileiras, da arquitetura e o embrião da formação 
de uma nova sociedade.153 Até este momento a sociedade paulistana 
era estritamente ligada aos dogmas e conceitos da sociedade européia. 
A II Guerra rompeu de vez com os laços que duraram quatro séculos de 
escravidão cultural e econômica européia. 
  
No entanto, devemos salientar que ainda na década de vinte, surgiram 
as primeiras manifestações sociais de ruptura: a Semana de Arte 
Moderna foi um dos fatos mais importantes daquele período. Marcou, 
além da ruptura com os padrões europeus, o retorno às origens e a 
valorização do regional. 
 
Nas décadas seguintes uma nova fase foi marcante para a evolução da 
cidade de São Paulo: a nova fase da imigração. Com a perseguição aos 
judeus na Europa e a chegada de um número maior de imigrantes, 
sobretudo italianos, houve uma alteração estrutural da sociedade 
paulistana. O ideário anarquista e social democrático trazido pelos 
imigrantes no pós-guerra foram influentes para algumas mudanças no 
comportamento da sociedade paulistana e conseqüentemente em sua 
arquitetura. 

                                   
153 Com o crescimento da industrialização no período da II Guerra, a disseminação 
internacional de modelos ideológicos, as modernizações da cidade e de sua sociedade 
ditam as novas transformações urbanas e arquitetônicas. “Após a Segunda Guerra na 
análise dos proprietários de edifícios verifica-se a presença significativa de nomes 
vinculados ao capital industrial nacional”. SOMEKH, Nadia. A Cidade Vertical e o 
Urbanismo Modernizador, p.158. 
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A cidade de São Paulo, no pós-guerra, revelou-se um solo favorável 
onde diferentes correntes migratórias encontravam condições para 
expansão e ocupação do espaço urbano154.  
Estas diferentes correntes imprimiram à cidade um ar cosmopolita e um 
experimentalismo vanguardista155 jamais visto. O papel das Bienais e 
dos novos Museus que surgiram na cidade teve caráter decisivo para a 
promoção das novas linguagens.156 

 
Os primeiros grandes investidores da arquitetura hoteleira eram os 
ricos imigrantes que observavam na emergente indústria, no 
crescimento da produção imobiliária, na crescente demanda, na falta de 
oferta do setor hoteleiro e, sobretudo, nos incentivos fiscais da 
prefeitura, um fomento para a construção de novos hotéis na cidade. 
Imigrantes como Burchard, Crespi e Maluf157 viram, na industria 
hoteleira dos anos 40, uma lacuna que deveria ser preenchida em 
breve, sobretudo devido às comemorações do IV Centenário. 
 
Os imigrantes também foram responsáveis pela propagação da 
arquitetura moderna nos novos projetos. Muitos destes investidores 

                                   
154 Maria Arminda salienta que o ano de 1945 é um momento terminal do primeiro 
modernismo. “Tratar da cultura no pós-guerra toma como referência o ano de 1945, 
considerado como o momento terminal do primeiro modernismo, muito embora 
rupturas e até re-direcionamento de perspectivas vinham se pondo desde os anos 
vinte e, fortemente, nos trinta”. ARRUDA, Maria Arminda. Metrópole e Cultura – São 
Paulo meio de século, p. 19. 
155 Ver termo em ARRUDA, Maria Arminda. Metrópole e Cultura – São Paulo meio de 
século, p. 14. 
156 Verifica-se a substituição dos antigos mecenas, agora os industriais e a nova 
parcela de imigrantes assumem o papel de agentes da transformação da cidade. 
157 Respectivamente hotéis Marian, Excelsior e Cambridge. 
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eram grandes entusiastas do estilo que despontava na Europa desde o 
início do século e que era fortemente vinculado a um movimento de 
ruptura com o passado agrário.  
 
“Além da experiência empresarial, a cultura cosmopolita dessa 
imigração introduz um número de artistas e professores de arte e 
música... a linguagem moderna fazia parte do universo cultural desses 
empreendedores...”.  
 
O Movimento Moderno em Arquitetura, que levava em conta a presença 
das “massas” urbanas defende, nos anos quarenta, a criação de um 
novo “modo de vida”158. 
 
Os tempos eram novos e a arquitetura também deveria ser.159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
158 GITAHY, Maria Lucia e Paulo P. O Complexo industrial da construção e a habitação 
econômica moderna 1930-1964, p.08. 
159 FABEL Anat. Imigração e Urbanização na cidade de São Paulo: dois momentos, p. 
139/141. 
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O IV CENTENÁRIO DA CIDADE 

 
“Venha conhecer São Paulo – A cidade que mais rapidamente cresce no 
mundo; venha conhecer São Paulo – centro do trabalho onde se ergue 
o maior parque industrial da América Latina! Venha conhecer São Paulo 
- cidade de cultura, com seus monumentos, seus museus, suas galerias 
de obras-primas da arte universal, suas universidades que deram ao 
Brasil tantos homens ilustres, seus teatros, sua arquitetura 
monumental! Venha conhecer São Paulo - orgulho do Brasil!”.160 
 
No início da década de 50 a cidade de São Paulo se deparou com um 
grande desafio: as comemorações do IV Centenário de sua fundação. 
Fruto de um complexo projeto que envolveu diversos setores da 
sociedade, a comissão organizadora dos festejos era composta por 
membros representativos da força econômica e por representantes da 
classe intelectual como jornalistas, escritores e professores 
universitários. 
A cidade se preparava para comemorar seu IV Centenário161 e deveria 
se consolidar como a “locomotiva da Nação”, termo freqüente nas 
divulgações do período. A festa projetava-se como louvação e 
afirmação dos significados almejados por São Paulo diante do país. 
Havia claramente a procura a cada esquina, de um registro de uma 
metrópole que não parava de crescer, registro de uma cidade em 

                                   
160 Anuncio Goodyear, revista o Cruzeiro, 25 de janeiro de 1954. LOFEGO, Silvio Luiz. 
IV Centenário da Cidade de São Paulo. Uma cidade entre o passado e o futuro, p.132. 
161 As comemorações do IV Centenário foram cuidadosamente, conforme relata 
Denise Mendonça, elaboradas e preparadas para garantir a comoção paulista e atingir 
uma favorável visibilidade no cenário nacional. MENDONÇA Denise. Arquitetura 
Metropolitana São Paulo Década de 50, p. 53. 

Inauguração do Hotel Othon 
para as comemorações do IV 
Centenário 
Fonte da imagem: Folha da 
Manhã 29.Dezembro de 1954 
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franca modernização. As constantes obras, os novos edifícios e, 
enfaticamente, os novos projetos hoteleiros confirmavam o crescimento 
exagerado da cidade. 
Para compreensão deste momento podemos utilizar o exemplo do 
edifício do Hotel Marian, que foi construído em apenas nove meses, 
como nos relatou seu atual administrador, um marco para sua época. 
Neste período a indústria e o comércio eram os poderios econômicos da 
cidade e não poderiam ficar dissociados dos eventos comemorativos. 
Os hotéis inaugurados evidenciavam claramente esta preocupação. 
Para Lofego, o setor privado era aquele que procurava se filiar à idéia 
de modernização e progresso da cidade, mostrando as edificações 
modernas ou produtos de última geração, representação de novos 
tempos. O IV Centenário trouxe uma história de superação e avanço 
tecnológico disponível aos paulistanos162. 
 
Vale a pena salientar, ainda nos referindo ao período do IV Centenário, 
que a construção do Parque do Ibirapuera foi a demonstração da nova 
identidade a ser seguida. O projeto do Parque indicava o futuro 
promissor que encantava a todos. Os edifícios projetados por Niemeyer 
vestiram a cidade com obras modernistas de profunda singularidade, 
perspectiva esta que deveria se expandir aos demais edifícios 
projetados na cidade naquele período.163 
 
 

                                   
162 LOFEGO, Silvio Luiz.IV Centenário da Cidade de São Paulo. Uma cidade entre o 
passado e o futuro, p.113. 
163 “A missão civilizadora presente voltada para o futuro, para a aspirada metrópole 
dos arquitetos modernistas, e de toda a sociedade paulistana,... implantou-se em São 
Paulo de forma reveladora”. ARRUDA, Maria Arminda. Metrópole e Cultura – São Paulo 
meio de século, p. 69. 
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AS ALTERAÇÕES NO SETOR HOTELEIRO 
 
É preciso novamente enfatizar que, diferente do Rio de Janeiro164, São 
Paulo não dispunha de atrativos turísticos capazes de assegurar o 
crescimento do setor hoteleiro. Era necessário então, criá-los. Os hotéis 
na cidade eram poucos e muitos não comportavam as novas demandas.  
 
A metrópole modernizada em que se transformava São Paulo precisava 
ir além das industriais e das melhorias urbanas. Era necessário que os 
outros setores, como o comércio e demais segmentos do setor terciário 
se expandissem. Cresceram as redes de ensino, os cursos 
profissionalizantes, os serviços pessoais, emergindo estabelecimentos 
de luxo como hotéis, restaurantes, bares, salões de beleza, clubes, 
saunas e outros mais.165 
 
Em 1944, a revista Acrópole apresentou um Plano de Fomento ao 
Turismo no Estado de São Paulo166. Elaborado pela Divisão de Turismo 

                                   
164 BELCHIOR, Elysio. Pioneiros da Hotelaria no Rio de Janeiro, p.16. 
165 ARRUDA, Maria Arminda. Metrópole e Cultura – São Paulo meio de século, p. 43. 
166  Impulsionada pelo grande potencial de desenvolvimento econômico e produtivo da 
cidade, e aproveitando-se dos festejos do IV Centenário, a prefeitura incentivava 
iniciativas capazes de contribuir com a configuração de uma fisionomia metropolitana. 
Além disso, a Comissão do IV Centenário fez um levantamento dos equipamentos 
disponíveis na cidade, para suprir as necessidades dos festejos. Foi verificada a 
ausência de um número suficiente de hotéis, equipamentos esportivos além de um 
local propício para acomodar o centro das comemorações. MENDONÇA Denise. 
Arquitetura Metropolitana São Paulo Década de 50, p. 04/66. Maria Lucia Bressan 
salienta o fomento ao turismo como uma questão da integração nacional, por isso 
estimulado pelo governo estadual. Característica das metrópoles modernas e, 
sobretudo, mais um indício do processo de metropolização da cidade o incentivo ao 
lazer e as viagens cons fins específicos de turismo parece estar ligado a uma nova 

Sugestão para um grande hotel de 
luxo com teatro anexo na Praça da 
Republica 
Hotel das Monções e Teatro 
Leopoldo Fróes 
Fonte da imagem:  
Revista Acrópole –Março de 
1944 

Sugestão para um grande hotel com 
teatro anexo em frente a Estação 
Sorocabana 
Hotel Porto Feliz e Teatro 
Vasquez 
Fonte da imagem:  
Revista Acrópole –Março de 
1944 
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e Diversões Públicas do Departamento Estadual de Imprensa e 
Propaganda, o plano visou a melhoria deste potencial e seu melhor 
aproveitamento. 
O Plano enfatizava um maciço investimento na Propaganda do Turismo 
e, sobretudo, na valorização do potencial econômico-cultural 
procurando criar novos atrativos para fomentar o setor hoteleiro. Os 
projetos propostos pelo Plano de Fomento estavam intimamente ligados 
às atividades culturais e às principais atrações da cidade. O Plano 
destinava-se à construção dos seguintes estabelecimentos: 
 
1- Grande Hotel das Monções e Teatro Leopoldo Fróes (localizado na 
Praça da república); 
2- Hotel das Bandeiras e Parque Ibirapuera (no Parque do Ibirapuera); 
3- Hotel Anhanguera e Teatro Apolônia Pinto; 
4- Hotel Jaraguá e Teatro Ismênia Santos; 
5- Hotel Porto Feliz e Teatro Vasquez (no bairro da Luz); 
6- Hotel Climático da Cantareira; 
7- Parque das Monções; 
8- Palácio da Música; 
9- Palácio as Exposições; 
10- Jardim Botânico da Água Funda; 
11- Jardim Zoológico da Cantareira; 
12- 25 hotéis do Interior do Estado. 
 
O Plano evidenciou a preocupação com as novas demandas da cidade e 
do setor hoteleiro. Podemos observar a intenção clara de modernizar e 

                                                                                                        
dimensão de vida urbana. PINHEIRO, Maria Lucia B. Modernizada ou moderna? A 
Arquitetura em São Paulo, 1938-45, p28. 
 

Sugestão para um grande hotel de 
luxo com teatro anexo no Largo 
Almeida Jr. 
Hotel Jaraguá e Teatro Ismênia 
Santos 
Fonte da imagem: Revista 
Acrópole –Março de 1944 

Sugestão para um grande hotel de 
luxo com teatro anexo no Largo da 
Concórdia 
Hotel Anhanguera e Teatro 
Apolonia Pinto 
Fonte da imagem:  
Revista Acrópole –Março de 
1944 
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de propor os hotéis relacionados a atividades de lazer e recreação, 
como parques urbanos e principalmente ligados ao teatro como 
elemento cultural proeminente neste momento. Contudo, mais adiante, 
iremos verificar que os hotéis estabelecerão uma cumplicidade 
duradoura com as salas de cinema, em edifícios de uso misto que 
buscarão atender às novas demandas da vida metropolitana.  
A elite da época, principalmente as famílias ricas de imigrantes, 
manifestava uma urgente intenção de adequar a cidade aos avanços 
industriais.  
Havia, nos projetos hoteleiros, a procura pela valorização do espaço 
urbano com acessos menos restritos modificando-se os espaços 
fechados e ampliando-se os espaços internos, integrando novas funções 
aos edifícios da cidade. A preocupação dos arquitetos recaía na 
influência que a forma do espaço criado podia ter na qualidade das 
interações humanas. 
 
Os novos hotéis visavam à valorização das relações entre as pessoas e 
a cidade. Havia na cidade um frenético glamour social e cultural que 
deveria ser explorado. As várias funções incorporadas em um mesmo 
edifício foram trabalhadas como o grande desafio da nova arquitetura. 
Aliado a nova arquitetura estava o grande desafio da cidade no período: 
a verticalização e o adensamento da região central. No livro Rino Levi 
Arquitetura e Cidade a descrição do projeto do Hotel Excelsior sintetiza 
perfeitamente esta questão: 
“Para melhorar o prestígio da recém-alargada Avenida Ipiranga, o 
projeto acomoda as demandas de programa do cliente às dimensões 
exíguas do lote, o que resultou numa alta concentração da área 
construída e atividades”. 167 

                                   
167 ANELLI Renato. Rino Levi - Arquitetura e Cidade, p. 56.Griffo nosso. 
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O Hotel Metropolitano, termo adotado pela revista Acrópole, em 1943 
no artigo intitulado “Particularidades na construção de hotéis 
modernos”, teria de harmonizar-se com a vizinhança urbana, devendo 
se exprimir num corpo linearmente simples. A beleza estética da 
construção resultaria infalivelmente, da coordenação do aspecto 
exterior com as necessidades internas.168 
O artigo evidenciava o desejo de modernizar a cidade, abandonando o 
seu antigo aspecto provinciano. A intensa verticalização como enfatiza 
Anelli era direcionada à construção da cidade modernizada difundida 
pelo cinema com as imagens de Nova Iorque, Chicago e outros grandes 
centros urbanos.  
São Paulo, a cidade que mais crescia na América Latina, não poderia 
ficar para trás. 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                   
168 Revista Acrópole-Fevereiro de 1943, p.362. 
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Porém, acreditamos que para melhor compreendermos a importância 
dos hotéis em São Paulo julgamos relevante analisarmos, 
primeiramente, alguns aspectos desta tipologia arquitetônica nos anos 
40 e 50 nas demais cidades brasileiras. Para isto, vamos procurar 
entender como este tema se desenvolveu e também analisar o 
aumento significativo do número de hotéis no período.  
 
Importantes arquitetos contribuíram para a solução dos hotéis nas 
grandes cidades brasileiras. O que segue é um pequeno recorte que 
esclarece alguns aspectos deste percurso. 
O encontro da arquitetura moderna com a produção hoteleira foi um 
encontro tímido e no início muito restrito. Poucos eram os projetos de 
hotéis e poucos eram os arquitetos que se dedicavam aos projetos 
hoteleiros. No entanto, a partir dos anos 40, com o crescimento das 
cidades e a necessidade de modernização do setor, esta relação mudou 
e os projetos começaram a aparecer no cenário brasileiro sendo 
divulgados através de concursos e artigos das principais revistas da 
época. 
 
Em 1940, Oscar Niemeyer fez o projeto do Grande Hotel de Ouro Preto. 
Conforme descrição de Bruand: “tratava-se de construir, no centro da 
capital da antiga capitania de Minas Gerais, um edifício moderno, que 
correspondesse às necessidades do turismo...Niemeyer mantinha a 
idéia de uma edificação francamente moderna não só pela técnica, 
como também pelos aspectos internos e externos...”.169 
 
 
 

                                   
169 BRUAND Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil, p.107. 

Grande Hotel, Ouro Preto -MG – 
1940. 
Fonte da imagem: 
Arquitetura Contemporânea no 
Brasil, p.108 
 

Grande Hotel, Ouro Preto -MG – 
1940. 
Fonte da imagem: 
Guia de Arquitetura 1928-1960, 
p.255. 
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Em 1944 foi a vez de Lúcio Costa apresentar o belíssimo Hotel do 
Parque São Clemente, em Nova Friburgo. O projeto como descreve 
novamente Bruand é: “uma obra marcante, uma magnífica 
demonstração das possibilidades de uma arquitetura contemporânea 
livre de todo complexo ou preconceito em relação ao passado... o hotel 
Parque de São Clemente é integralmente moderno tanto no espírito 
quanto no tratamento”.170 
 
No mesmo ano, os irmãos Roberto apresentaram o projeto para a 
Colônia de Férias na Tijuca. 
 
Do ponto de vista econômico, a década de 40 foi um momento de 
grande desenvolvimento da hotelaria brasileira. Naquela época foram 
construídos grandes hotéis/cassinos como o Parque Balneário, em 
Santos, o Grande Hotel de Poços de Caldas, o Grande Hotel São Pedro e 
o Quitandinha, em Petrópolis. Com a proibição do jogo em 1946, a 
hotelaria voltou a atender exclusivamente o setor de negócios e teve 
um crescimento pouco significativo até meados da década de 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
170 BRUAND Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil, p.132. 

Hotel Parque São Clemente- RJ -
1944 
Fonte da imagem: 
Guia de Arquitetura 1928-1960, 
pág.189. 
 

Colônia de Férias na Tijuca - RJ-
1944 
Fonte da imagem: Arquitetura 
Contemporânea no Brasil, 
pág.144/ Guia de Arquitetura 
1928-1960, pág.218. 
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A demanda pela produção hoteleira mostrou-se, nos anos 50, uma 
temática que rompeu as pranchetas dos grandes arquitetos e encontrou 
nas pranchetas das Faculdades de Arquitetura um repertório vasto para 
o uso de novas técnicas e posturas estéticas.  
 
Em 1951, Oscar Niemeyer realizou o projeto de um Hotel em 
Diamantina, um exemplar arrojado da arquitetura moderna onde o uso 
de pilotis em forma de “V” representaram uma inovação estrutural 
como também na concepção das fachadas. Ainda em 1951, Henrique 
Mindlin apresentou na Revista Arquitetura e Engenharia o projeto de 
um hotel de luxo na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. A solução 
laminar adotada neste projeto seria novamente utilizada pelo arquiteto 
em projeto de mesma época para o Hotel Copan em São Paulo, projeto 
não realizado.171 
 
Em 1951, a bienal de São Paulo apresentou o projeto de um Hotel para 
viajantes de Roberto Pinto Monteiro, aluno do 4ºano de arquitetura da 
Universidade de São Paulo. O Hotel em São José dos Campos com 80 
quartos e instalações sanitárias exclusivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
171 Revista Arquitetura e Engenharia (17), p.28-32. 
 

Hotel de luxo na Praia Vermelha 
– RJ- 1951 
Fonte da imagem: Revista 
Arquitetura e Engenharia (17), 
p.28. 
 

Hotel premiado na Bienal de 1951.  
Ao lado Fachada e detalhe do quarto. 
Fonte da imagem: Arquitetura na Bienal de São 
Paulo. 
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A revista Habitat, número 21, de 1955, apresentou um artigo sobre o 
projeto de um hotel elaborado pelos alunos da Faculdade de Arquitetura 
do Mackenzie. O tema e o programa propostos pelo arquiteto Christiano 
Stockler das Neves evidenciaram uma grande preocupação com os 
novos temas da época: o automóvel, a tecnologia e os edifícios de 
grande porte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo de um Hotel 
desenvolvido pelos alunos da 
Universidade Mackenzie 
Fonte da imagem: Revista 
Habitat- nº21 
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Estes projetos, aliados aos que despontavam na cidade de São Paulo 
mostravam uma mudança na maneira de projetar e construir os novos 
hotéis das grandes cidades. Evidenciaram uma mudança de 
comportamentos e posturas sociais. O uso de programas mistos, 
preocupações urbanas e a escala urbana dos projetos evidenciam esta 
mudança. 
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OS HOTÉIS DA METRÓPOLE 
- TEMPO DE INVESTIMENTO 
 

 
 
Em São Paulo, a produção arquitetônica hoteleira era diferente da 
produção realizada no Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras. A 
influência da cultura e da produção americana foi um dos fatores 
cruciais para a compreensão dos exemplares que iremos apresentar.  
Como vimos os edifícios que surgiram na cidade apresentaram grandes 
semelhanças com os edifícios construídos nas grandes cidades 
americanas, principalmente, Nova Iorque e Chicago. Em meados dos 
anos 50 o esforço de retomada do setor hoteleiro chegou redobrado à 
cidade de São Paulo em virtude da comemoração do IV Centenário. 

Detalhe da Avenida Ipiranga e do 
Hotel Excelsior 
Rino Levi, pág.119. 
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Havia uma grande necessidade de novos hotéis na cidade e, para isto, 
a prefeitura aumentou os incentivos para a construção e inauguração 
dos mesmos. O principal incentivo foi a Lei nº 4281, de 3 de Setembro 
de 1952, “lei de incentivo à instalação hoteleira lançada pela comissão 
do IV Centenário, que percebe o déficit do setor prevendo a recepção 
de um número generoso de turistas por ocasião dos festejos”.172 
 
A lei dispõe sobre a isenção de impostos, até 1962, para os hotéis em 
construção ou que viessem a serem construídos no município da Capital 
e que estivessem concluídos até 25 de janeiro de 1954. Era de grande 
importância que estes estivessem prontos para as comemorações do IV 
Centenário. A lei ainda previa algumas mudanças nos programas 
adotados até então. As mudanças visavam maior privacidade, conforto 
e sociabilidade com espaços comuns. Estes novos hotéis deveriam ter: 
- quartos com sala de banho privativa na quantidade mínima de 50; 
- vestíbulo; 
- sala de espera; 
- refeitório; 
- sala de leitura; 
Além disso, bar e salão de festas compatíveis com a natureza e 
dimensões do Hotel.173 
Desta forma, a hotelaria e a construção dos novos hotéis foram 
modificados de modo a aumentar os lucros e a valorizar a indústria 
hoteleira crescente na cidade. O planejamento adequado garantia um 
retorno seguro aos investimentos iniciais e à crescente demanda da 
metrópole. 

                                   
172 MENDONÇA Denise. Arquitetura Metropolitana São Paulo Década de 50, p. 74. 
173 NETO Gabriel Ayres. Código de Obras Arthur Sabóya, p. 25. 
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A industrialização crescente da cidade possibilitava conquistas valiosas 
na busca de maiores lucros nos projetos hoteleiros.  O uso de 
elevadores, concreto armado, elementos pré-moldados, caixilhos pré-
fabricados em grande escala, possibilitavam uma elevação do gabarito 
dos edifícios, conseqüentemente um melhor aproveitamento do lote e, 
sobretudo, uma redução do tempo da obra. Alguns destes itens eram 
reforçados pelas propagandas da época como caráter de modernidade 
do projeto e do edifício. Os anúncios, comuns nas revistas 
especializadas, reforçavam a adoção de elementos industriais e o 
grande arrojo para a época. O anúncio ao lado, sobre a construção do 
Hotel Excelsior exemplifica esta situação. 
 
A adoção da arquitetura moderna174 e a industrialização possibilitaram 
a produção de elementos em grande escala, maior agilidade e menor 
tempo da obra; para uma cidade que buscava um crescimento rápido e 
lutava contra o tempo curto, estas foram as respostas necessárias para 
sua escolha. 
 
Deste modo, a evolução dos novos hotéis que surgiram na cidade não 
demorou a mostrar novidades e, sobretudo, grandes inovações.  
Sobre a volumetria dos hotéis, a maioria dos novos hotéis nos anos 40 
e 50 romperam o gabarito dos 10 andares e utilizaram-se de fachadas 
despojadas e limpas de ornamentos.  
Sobre as novas fachadas, como vários projetos produzidos naquele 
período, a lógica de volumes sobrepostos foi reforçada, exemplos 
diversos surgiam na cidade: o Conjunto Nacional, o edifício Nações 

                                   
174 A nova arquitetura serviu como veículo para se destacar da massa indistinta de 
edificações. MENDONÇA Denise. Arquitetura Metropolitana São Paulo Década de 50, p. 
03. 

Anúncio Neo Rex – Hotel 
Excelsior 
O anúncio publicitário dos caixilhos 
de concreto armado. 
Fonte da imagem: Revista 
Acrópole – 1946. 

Hotel do Conjunto Nacional 
Acervo da Prefeitura 
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Unidas e o Banco Sul Americano eram exemplos de belas edificações na 
cidade. Não se tratavam mais os edifícios isolados na cidade, porém 
volumes integrados entre si e ao ambiente urbano.175 
 
A mudança das características estéticas dos hotéis tem, ao nosso ver, 
dois momentos distintos na cidade de São Paulo. O primeiro, visível na 
menor parte dos projetos evidenciava edifícios de porte menor, menor 
gabarito e menor arrojo no programa e na estética de suas fachadas.  
A segunda fase foi mais audaciosa. Os novos edifícios romperam as 
alturas dos demais e muitos se destacaram no skyline da cidade. Nesta 
fase a arquitetura hoteleira ganhou outro aliado: a verticalização. Os 
novos hotéis desta fase tornaram-se marcos na cidade e muitos 
representaram um momento de arrojo tanto construtivo como estético.  
 
Sobre o programa, este foi incrementado com a adoção de usos mistos 
e a adoção de novas tecnologias construtivas, o que possibilitava o 
melhor aproveitamento do andares térreo e tipo, com soluções de 
plantas mais racionais e maior aproveitamento do espaço.  
A relação público-privado foi expressa nas soluções dos novos projetos. 
O tratamento dado aos acessos principais e, em especial, ao pavimento 
térreo recebeu atenção dos arquitetos da época. Havia, na fachada e 
nas plantas da maioria dos projetos analisados, duas grandes divisões: 
a primeira, um claro embasamento que reforçava uma área comum do 
projeto. Este elemento relacionava-se com a escala e o nível do 
pedestre. Era, em geral, onde estavam localizados os cinemas, lojas, 
restaurantes e bares, e em muitos casos, o acesso do automóvel. Era 

                                   
175 VIEGAS, Fernando. Conjunto Nacional: a construção do espigão central, p.73. 
 

Hotel Jaraguá 
Destaque para a relação entre 
o público e o privado, 
claramente delimitado pelo 
tratamento das fachadas. A 
entrada, fortemente delimitada 
por grandes pórticos e PD 
duplo, convidava o pedestre a 
conhecer a parte interna do 
edifício. 
Fonte da imagem: Revista 
Acrópole – 1953. 
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como se o edifício convidasse a sociedade a conhecê-lo. Os primeiros 
andares eram permeáveis ao pedestre. 
Porém, a segunda parte da fachada e os andares tipo, em geral mais 
ritmada, era a área restrita destinada aos hóspedes.  
Esta divisão das fachadas e a ênfase dos programas mistos não era 
particularidade ou destaque dos hotéis, eram também adotados por 
muitos projetos que despontavam na cidade. 
 
 
Outro fator incorporado a muitas fachadas dos novos prédios era o uso 
de obras artísticas na parte pública dos hotéis. A atividade artística era 
crescente na cidade desde os anos 20 e a ausência de espaços 
específicos ocasionava uma grande improvisação de locais destinados a 
exposição dos grandes artistas176. No final dos anos 40, com a criação 
dos Museus de Arte,177 a cidade assumiu sua veia artística e incorporou 
grandes obras de arte a seus novos edifícios.  
A presença de escultores e pintores convidados a compor os novos 
projetos era marcante. A síntese das artes estava presente na produção 
hoteleira paulistana. A arquitetura, como arte-mãe agregava as demais 
formas artísticas do período. Destacaram-se neste aspecto os Hotéis 

                                   
176 “Novos espaços de exposição surgem, outros são improvisados em hotéis, 
livrarias, casas comerciais e até cinemas junto à área do Triângulo central da cidade.” 
SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático da Metrópole, p. 96. 
177 O Pós Guerra marca a inauguração dos museus da Cidade, segundo Maria Cecília 
Lourenço, o MASP foi inaugurado em 1947 sobre o mecenato de figuras importantes 
da burguesia paulistana. Olívia Guedes Penteado, Assis Chateaubriand e Francisco 
Matarazzo Sobrinho são alguns nomes que podemos salientar. LOURENÇO, Maria 
Cecília. Museus acolhem Moderno, p.135. 
 

Hotel Tropical 
A sobreposição de volumes, 
característica da época, marca em 
alguns projetos produzidos para os 
hotéis da cidade. 
Fonte da imagem: Revista 
Habitat - 1960 

Obra de Di Cavalcanti. Restaurado, 
é destaque do Hotel Jaraguá. 
Fonte da imagem: Acervo da 
Autora 
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Comodoro e Jaraguá, ambos com importantes painéis de Portinari e Di 
Cavalcanti, respectivamente.  
Fato relevante foi o crescimento da indústria de móveis e equipamentos 
específicos. A fabricação de móveis deixava a escala artesanal ou a 
importação e ganhava a escala industrial nacional. À medida que os 
novos edifícios pontuavam no cenário paulistano, a indústria de móveis 
e decoração ganhava espaço na mídia e era valorizada pela sociedade.  
Era a valorização das artes decorativas, um importante fator que 
ocorreu no início do século na Europa e que neste período ganhou 
raízes na industria paulistana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anúncio de Fogão elétrico - 
Hotel Terminus 
Fonte da imagem: Revista 
Acrópole -1944 
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Os hotéis estavam ligados ao processo de crescimento econômico e à 
expansão urbana da cidade e instalavam-se junto aos principais 
espaços e intervenções que ocorreram em meados do século XX. Nesta 
fase, a maioria dos hotéis estava concentrada em duas áreas da cidade.  
A primeira área, localizada no eixo Luz-República, era muito valorizada 
na cidade, sobretudo após a remodelação da Avenida Ipiranga, 
tornando-se um grande boulevard. A segunda área, recém inaugurada, 
era a região da Praça da Bandeira – Avenida Nove de Julho, uma das 
mais importantes ligações Norte-Sul da cidade. 
 
Havia uma crescente exploração do lote urbano e da sua relação com 
as principais vias de acesso que surgiam na metrópole. O principal 
exemplo desta relação era o caso dos projetos de esquina. O lote 
urbano teve grande influência na configuração dos edifícios. De maneira 
audaciosa, muitos deles refletiram no partido arquitetônico adotado por 
suas edificações. Os hotéis São Paulo, Terminus, Inca, Brasilar, 
Esplendor, Othon, Jaraguá e Hilton ilustram esta relação do edifício com 
a cidade. 
 
Neste momento, a metrópole era reforçada a cada novo hotel que 
surgia na cidade. A funcionalidade dos espaços, a integração do 
automóvel, o uso de programas mistos, em geral ligados a 
manifestações artísticas como cinemas e teatros ou comerciais como 
restaurantes e lojas, evidenciavam a nova demanda metropolitana e a 
profunda preocupação com o lazer178. A grande mídia da época 

                                   
178 É nas décadas de 40 e 50 no plano da vivência quotidiana que o consumo cultural 
amplia-se de maneira considerável, tornando-se um empreendimento altamente 

Fonte da imagem: Carta 
Ilustrada - Folha de São Paulo-
1949 
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enaltecia as novas instalações como restaurantes, cinemas, galerias e 
outros serviços incorporados aos hotéis.  
Este era o período dos grandes investimentos na cidade. Era o período 
em que os “locais de diversão, de passeio e de atividades esportivas se 
multiplicam de forma notável”.179 
 
Intensificou-se o prestígio do cinema como diversão principal da 
maioria da população. Desde a década de 20, com a prosperidade da 
indústria cinematográfica americana, o cinema tornou-se uma obsessão 
na cidade. Segundo Sevcenko, em análise de artigos da década de 20 
havia uma influência grande do cinema nos costumes e idéias da 
época.180 
 
 “Depois da supremacia do República (na praça da República), do Roial 
(na Sebastião Pereira) e mais tarde do Odeon (na Consolação) e do 
Paramount (na Avenida Brigadeiro Luís Antônio) - pioneiro do cinema 
falado.” 181 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
lucrativo. ARRUDA, Maria Arminda. Metrópole e Cultura – São Paulo meio de século, 
p. 100. 
179 BRUNO, Ernani Silva. História e tradições da cidade de São Paulo, p. 1364. 
180 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático da Metrópole, p. 92. 
181 BRUNO, Ernani Silva. História e tradições da cidade de São Paulo, p. 1367. 

Fonte da imagem: Carta 
Ilustrada - Folha de São Paulo-
1962 
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As matinês dos cinemas aos domingos funcionavam como um rito de 
passagem para a sociedade. Os adolescentes viam nos cinemas a 
oportunidade de “conhecer novas pessoas, conversar e descobrir-se”182. 
O Cine Ipiranga, quando inaugurado era o mais luxuoso de São Paulo. É 
muito grande e alto, com três níveis: platéia, e dois níveis de balcão183. 
 
Os novos edifícios que surgiam na cidade deveriam se preocupar com 
vários aspectos: lucro, relações humanas, espaços de uso misto. Eram 
norteadores das grandes construções que despontavam na cidade. Os 
edifícios não eram mais elementos isolados, eram partes vivas da 
metrópole.  
Havia a preocupação e a expectativa de que a arquitetura moderna 
deveria procurar uma solução para o caos da vida metropolitana 
perante tantas questões e solucionar estes aspectos de forma coerente. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
182 GAMA, Maria Lucia.Nos bares da Vida. Estudo sobre a produção cultural e a 
sociabilidade no centro de São Paulo nas décadas de 40 e 50, p.87. 
183 GAMA, Maria Lucia.Nos bares da Vida. Estudo sobre a produção cultural e a 
sociabilidade no centro de São Paulo nas décadas de 40 e 50, p.87. 

Fonte da imagem: 
Agência Estado – s/d. 
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PARÂMETROS DE ANÁLISE 
 
A seguir iremos apresentar exemplos que surgiram na cidade de São 
Paulo no período de 1940 a 1960184. Em 1941, o projeto do arquiteto 
Rino Levi para o Hotel Excelsior e Cine Ipiranga, um dos primeiros 
hotéis de uso misto da cidade é, também, um importante projeto a 
romper a barreira dos 20 andares, tornou-se marca e referência de 
uma geração.  
 
O final de nossa pesquisa também é assinalado por outro marco na 
hotelaria paulistana, o Hilton Hotel. Mesmo fora do período delimitado 
deste estudo, o Hilton foi o primeiro hotel de uma rede internacional a 
se instalar em São Paulo, foi também um dos últimos hotéis modernos 
a ser construído na região central de cidade. Na década de 70, o eixo 
econômico e financeiro já se deslocara para a Avenida Paulista e os 
novos hotéis para suas ruas paralelas. 
 
Nossas fichas apresentam uma sistematização de dados obtidos relativo 
aos dezenove hotéis selecionados. Nossa seleção se deu através de 
pesquisa nas principais revistas especializadas e outras fontes primárias 
do período.  
Acreditamos importante criar um único parâmetro de analise para 
possibilitar dados de comparação entre os exemplares selecionados. 

                                   
184 Segundo Nestor Goulart 1940-1960 é o período de intensa industrialização e 
urbanização para o Brasil. É o período que a arquitetura moderna procura aproveitar 
os recursos oferecidos pelo sistema industrial para seu desenvolvimento. REIS FILHO, 
Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil, p. 87. 
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Nossas fichas procuraram estabelecer parâmetros comuns e 
equivalentes para análise.  
 
O modelo de ficha é resultado da sistematização do material recolhido 
em artigos, arquivos e visitas in loco essenciais para o desenvolvimento 
e esclarecimento de dúvidas e hipóteses que surgiram através das 
leituras feitas. 
As fichas foram agrupadas em uma apresentação cronológica, quer seja 
pela data do projeto, seja pela inauguração do hotel ou em alguns 
casos pela data de publicação do artigo. 
A apresentação de cada hotel ocorre, primeiramente, por uma 
apresentação sintética, como o nome do hotel, endereço, arquiteto ou 
empresa construtora responsável pelo projeto e data de projeto, em 
alguns casos a data da inauguração.  
A seguir foi feita uma descrição do projeto, buscando analisar 
implantação, plantas e características arquitetônicas importantes do 
projeto. Após a analise do projeto foi feita uma análise da fachada e da 
volumetria dos edifícios.  
Outro aspecto estudado foram os atrativos urbanos de cada projeto, o 
que o destacava na cidade e que muitos foram inovadores na 
arquitetura paulistana. Por último foi feita uma apresentação do atual 
estado de conservação do edifício e analises feita a partir de nossas 
visitas.  
No final de cada ficha, quando possível foi apresentado um resumo 
sobre a vida do arquiteto responsável e uma breve ficha técnica de 
cada hotel. 
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HOTEL EXCELSIOR 
 AVENIDA IPIRANGA, 770. 

ARQUITETO RINO LEVI 
INAUGURAÇÃO: 04 DE AGOSTO DE 1941 

 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Edifício de volumetria sólida teve, no inicio dos anos 40, um grande 
desafio para a época: agregar um cinema de grande porte e um hotel 
de tamanho nunca visto na cidade. O edifício tinha dois grandes 
volumes bem definidos. No bloco horizontal localizavam-se os acessos 
distintos ao cinema e ao hotel, a sala do cinema e as dependências do 
hotel destinadas ao público em geral: restaurantes e salas de 
convenções. O hotel localizava-se no bloco vertical.  
O hotel, hoje, possui 183 apartamentos, 10 suítes e 2 apartamentos 
para deficientes físicos. Além disso, há seis salões de convenções 
totalizando 800 lugares. O mais glamouroso dos salões tem o nome do 
seu arquiteto e foi, anteriormente, um dos restaurantes do hotel. No 
antigo restaurante, onde uma pequena concha acústica ainda é 
mantida, as refeições eram feitas ao som de uma orquestra. De acordo 
com a sua atual administradora, o Excelsior foi o primeiro hotel de São 
Paulo a ter um bufê com mais de 50 opções.  
 

Hotel Excelsior 
Fotografia da Fachada 

Acervo da Autora 
2004 
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As plantas dos apartamentos também foram destaque no projeto. Os 
quartos tinham amplo espaço interno, vestíbulo e banheiros com 
banheira. Os banheiros foram tratados como cômodos amplos com 
equipamentos requintados, como luminárias e esquadrias projetadas 
nos mínimos detalhes e com um refinamento técnico que não eram 
padrão na indústria nacional. O projeto foi referência para muitos 
outros projetos da época.  

Hotel Excelsior 
Planta do 7º ao 11º andar 

Acrópole Fevereiro de 1943 
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O mobiliário foi todo projetado e fabricado especialmente para as 
acomodações do hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Excelsior 
Anuncio de instalações elétricas, hidráulicas 

 e mecânicas. 
Revista Acrópole-Setembro de 1944 

Hotel Excelsior 
Detalhe das luminárias projetadas, a primeira para a iluminação geral do quarto e a segunda no 

banheiro sob o espelho. 
Acervo da Autora 

 2004 

Hotel Excelsior 
Anúncio de Móveis Teperman 

 Revista Acrópole 
Setembro de 1944 

Hotel Excelsior 
Anúncio de Móveis Teperman 

Revista Acrópole-Setembro de 1944 
Detalhe da cadeira restaurada 

Acervo da Autora 2004 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
A fachada do edifício enfatizava a volumetria adotada. O bloco inferior é 
marcado pelo uso de grandes pilares e de uma marquise que 
convidavam o público a entrar e usufruir tanto do cinema, como do 
hotel. No bloco horizontal foram utilizados grandes painéis 
envidraçados, pequenas sacadas e muitos elementos vazados. Estes 
elementos evidenciavam que as áreas comuns do hotel deveriam ter 
uma relação mais próxima com a cidade, emoldurando a linda vista da 
cidade e da Praça da República. 
 
No bloco superior, predominantemente vertical, o ritmo contínuo das 
janelas se refere aos apartamentos do hotel. 
 
ATRATIVOS URBANOS 
 
O cinema foi o principal atrativo urbano deste projeto. Unir dois 
programas distintos era o desafio que norteava os arquitetos nos anos 
40 e 50.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Excelsior 
Revista Acrópole. 

Julho de 1946 

Hotel Excelsior 
Avenida Ipiranga e Vista de um apartamento 

do Hotel Excelsior 
Rino Levi, pág.119/ 

Acervo da Autora 
2004 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
O hotel Excelsior já passou por algumas pequenas reformas. A última 
há seis anos, não desfigurou o conjunto arquitetônico e fez pequenas 
adequações ao uso atual do hotel.  
Foram adaptados dois apartamentos para deficientes físicos e as 
antigas copas deram lugar a suítes para uso dos motoristas das 
excursões que freqüentam o hotel. Os apartamentos, segundo sua 
administração, mantêm vários elementos de época: as luminárias, os 
mármores dos banheiros; e os móveis que somente receberam um 
tratamento de patina e mantêm a linguagem da época. 
Infelizmente, o Cine Ipiranga não apresenta o mesmo grau de 
conservação do hotel. As instalações beiram o abandono e não se 
verifica nenhuma intenção de preservação deste importante patrimônio. 
As colunas de mármore receberam uma grossa camada de tinta e os 
móveis do lobby e da platéia estão em péssimo estado. Hoje há duas 
salas de projeção: uma para 1200 lugares e outra de 300 lugares. A 
intenção dos administradores do hotel é transformá-lo em um Centro 
de Convenções. Porém, o locatário do cinema não compartilha da 
mesma opinião. 

 
 
 

. 

Hotel Excelsior 
Acima, detalhe da fachada 

Ao lado detalhe da escadaria do Cine 
Ipiranga e da iluminação da Sala Rino Levi 

no Hotel Excelsior 
Acervo da Autora 

2004 
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ARQUITETO 
 RINO LEVI 

Rino Levi, filho de imigrantes italianos, nasceu em 1901, em São Paulo. 
Formou-se arquiteto na Itália e regressou ao Brasil em 1926 tendo 
marcado decisivamente a arquitetura paulistana pelo teor técnico de 
suas construções. Seus edifícios foram notados pelos detalhes 
construtivos, pelos esquemas funcionais e gráficos de circulação185. 
O projeto do Hotel Excelsior e do Cine Ipiranga é marcante pelo arrôjo 
no uso correto, de materiais modernos e de técnicas construtivas, 
sobretudo na acústica do Cinema. 

PROPRIEDADE: HERANÇA CONDE RODOLFO CRESPI 
  PROJETO ARQUITETÔNICO: RINO LEVI 
  CONSTRUÇÃO: SOCIEDADE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA 
  DATA DE PROJETO: 1941 
  DATA DE CONSTRUÇÃO: 1941 
  DATA DE INAUGURAÇÃO: 1944 
  QUANTIDADE DE ANDARES: 22 ANDARES 

QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 183, sendo 10 suítes e 2 
apartamentos para deficientes. 

  CONTATO: www.hotelexcelsior.com.br 
PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole Fevereiro de 1943/ Maio de 1943 
Setembro de 1944/ Julho de 1946/ Maio de 1949/ 

  L’Architecture D’aujord Hui Nº 23 – Maio de 1949/  
  Rino Levi 

                                   
185 LEMOS, Carlos. Arquitetura Brasileira, p. 154. 
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MARIAN PALACE HOTEL 
 AVENIDA CASPER LÍBERO, 65. 

ARQUITETOS ARQUIMEDES B.PIMENTEL & LUCJAN KORNGOLD 
1942/1951 

 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O Hotel Alvear, hoje conhecido como Marian Palace Hotel, localizado ao 
lado da Igreja de Santa Efigênia, na Rua Cásper Líbero, foi construído 
pelo Escritório Técnico A.B. Pimentel em 1942 e foi um dos primeiros 
ensaios de arquitetura moderna da cidade. Originalmente destinado a 
apartamentos, foi reformado em 1953 por uma equipe chefiada pelo 
arquiteto polonês Lucjan Korngold para abrigar o Hotel Alvear.  
A história do Hotel confunde-se com a história da cidade de São Paulo. 
Sua idealização iniciou-se após a crise gerada com a quebra da Bolsa 
de Nova Iorque em 1929 onde os cafeicultores não tinham grandes 
fortunas para investir em imóveis na cidade de São Paulo.  
Deste modo, a Sra. Louise Germania Burchard (filha e herdeira do Sr. 
Martinho Burchard, um dos mais importantes loteadores da cidade de 
São Paulo) decidiu solicitar ao arquiteto Arquimedes Barros Pimentel 
um projeto de um edifício onde cada andar fosse uma residência. Deste 
modo poderia haver o rateio nos custos de construção e de manutenção 

Hotel Marian 
Ilustração da Fachada 

Acervo do Hotel 
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e o projeto poderia ter o mesmo requinte das grandes construções da 
época. 
Em 1941, o arquiteto apresentou o primeiro projeto de moradias 
temporárias aos ricos cafeicultores de São Paulo que buscavam na 
região da Santa Efigênia a proximidade da Estação da Luz e do centro 
financeiro da cidade, além de poder desfrutar e apreciar a vista do Vale 
do Anhangabaú. 
O projeto era composto por duas torres gêmeas, com duas entradas e 
circulações distintas. A parte comum se localizava na cobertura que, a 
princípio, era destinada à governanta da proprietária. A construção foi 
recorde para a época: nove meses bastaram para a conclusão. Em 
1942 o edifício foi inaugurado186. 
No entanto, durante os primeiros dez anos, a administração do 
investimento não foi tão harmoniosa como todos pretendiam e, em 
1953, a proprietária decidiu transformá-lo em hotel com o principal 
intuito de facilitar a administração e conservação do edifício. Desta 
forma, os apartamentos foram remodelados e adquiriram a 
configuração de um hotel: o Hotel Alvear. A cobertura foi adaptada 
para a moradia particular da Srª Louise, e até hoje os quartos mantém 
os nomes de seus respectivos usuários. 
A reforma de 1953187 foi atribuída ao arquiteto Lucjan Korngold. O 
projeto data de 1951 e, segundo Falbel188, se tratou de uma reforma 

                                   
186 Dados fornecidos pelo administrador do hotel. 
187 Observamos que a data de 1951-53 coincide com o momento que a cidade recebe 
incentivos fiscais de implantação de novos hotéis. No caso do hotel Marian não 
encontramos nenhum indicio real de algum incentivo a transformação do edifício 
residencial em hotel. Esta análise é apenas especulativa e interpretativa através de 
das leituras feitas ao longo desta pesquisa. 
188 FALBEL, Anat .Dois momentos de Imigração e Urbanismo em São Paulo. IN Revista 
Desígnio nº 01, 137. 

Hotel Marian 
Foto referente ao Prêmio de mais belo 

edifício 1941-42 
Prefeitura Municipal de São Paulo 

Revista Acrópole Outubro 1944 
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sem acréscimo de área com transformação interna de 60 apartamentos 
para acomodações de um hotel e a formação de 24 escritórios (2 lojas). 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
A fachada do Hotel Marian foi um dos seus grandes méritos. As curvas 
e o rico tratamento de suas varandas atraíam as atenções dos 
paulistanos nos anos 40. O uso de grandes painéis de vidro e gradis 
detalhados foram cuidadosamente estudados pelo arquiteto Archimedes 
Pimentel. O prêmio de mais belo edifício da cidade, no biênio de 1941-
1942 coroou o tratamento arrojado de sua fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATRATIVOS URBANOS 
 
O largo de Santa Efigênia foi uma importante ligação do Centro Velho 
(Largo de São Bento) com o Centro Novo da cidade, região da Avenida 
Ipiranga. Além disso, o hotel se destacou pelos acabamentos e detalhes 
internos dos apartamentos. 
 
 
 

Hotel Marian 
Fotografias da Fachada 

Acervo da Autora 
2005 
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Hotel Marian 
Acima fotografia da Suíte Casal e Quarto Duplo 

Abaixo foto do mobiliário do apartamento e banheiro do quarto Duplo 
Acervo da Autora 

2005 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
O edifício por sua volumetria arrojada e o atual estado de conservação 
tornou-se marco da região. Em 1993, o Hotel Marian recebeu um 
investimento de sua direção da ordem de US$ 2,5 milhões para seu 
completo processo de restauração e tombamento.  
Em 1995/96 a administração do hotel uniu-se ao Procentro com o 
intuito de viabilizar e concretizar melhorias para a região. 
As reformas conservaram todos os aspectos originais da construção, 
desde a manutenção de peças originais, até o perfeito restauro de seu 
interior. Os detalhes impressionam. No entanto, a escala urbana e os 
investimentos públicos na região não corresponderam à riqueza do 
edifício e acabaram por deteriorar a qualidade do mesmo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hotel Marian 
Detalhe das luminárias dos apartamentos 

Acervo da Autora 
2005 
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ARQUITETO 
LUCJAN KORNGOLD 

(responsável pela reforma do prédio para hotel em 1951) 
 
Lucjan Kornogold, nascido em Varsóvia no dia 1º de Julho de 1897, 
chegou ao Brasil no início dos anos 40. Formado na Escola Politécnica 
dessa cidade, em 1922, foi até 1943 chefe do escritório Matarazzo 
Neto189. Teve na cidade de São Paulo a sua mais importante obra o 
Edifício CBI - Esplanada de 1946190. 
 

PROPRIEDADE: Srª. LOUISE GERMANIA BURCHARD 
PROJETO ARQUITETÔNICO: AB. PIMENTEL 
CONSTRUÇÃO: AB. PIMENTEL 
DATA DE PROJETO: 1941-42 
DATA DE CONSTRUÇÃO: 1942 
DATA DE INAUGURAÇÃO: 1942/53 Hotel 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 12 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 97 
METRAGEM TOTAL: 6.700 m². 
 
CONTATO: www.marian.com.br 
PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole Outubro de 1944 

                                   
189 LEMOS, Carlos. Arquitetura Brasileira, p. 156. 
190 Alberto XAVIER. Arquitetura Moderna Paulistana, p.14. 
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INCA HOTEL 
 AVENIDA SÃO JOÃO ESQUINA COM A RUA TIMBIRAS 

ENGENHEIRO ARQUITETO TADDEU GIUZIO 
1943-PUBLICAÇÃO 

 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O Hotel Inca foi um edifício que explorou a solução volumétrica de 
maneira arrojada para a sua época com linhas retas e contraposições 
de elementos cheios e vazios, onde pequenos terraços rompem a 
robustez da fachada sólida. O lote foi totalmente aproveitado. A 
implantação em esquina explorada pelas duas faixas verticais que 
marcam a esquina e interrompem a horizontalidade da marcação dos 
andares.. No térreo há três lojas que evidenciam o uso misto do 
edifício. Os apartamentos são simples, com banheiros individuais e, 
alguns apartamentos, têm varandas. 
 
TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
As pequenas varandas, livres de ornamentos e sem tratamento 
especial, foram importantes na composição das fachadas do edifício. O 
uso de esquadrias arredondadas mostrou o avanço da industria 
nacional no projeto. 

Hotel Inca 
Perspectiva da época 

Revista Acrópole Fevereiro de 1943. 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
O Hotel Inca localizado na esquina da Avenida São João com Timbiras 
encontra-se em decadência e abandono. O hotel abriga principalmente 
as pessoas que vem fazer compras na região da rua Santa Ifigênia. 
Os quartos são simples, com móveis de época e alguns dormitórios 
possuem pequenas varandas. Os banheiros também originais são 
simples e em alguns quartos carecem de pequenas reformas. 
No térreo há lojas, em geral, de eletroeletrônicos. 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Inca 
Fotografias Internas do mobiliário do quarto duplo 

Acervo da Autora 
2005 

Hotel Inca 
Fachada do hotel 
Acervo da Autora 

2005 
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PROPRIEDADE: Sr. MARIO PRADO AMARAL 
PROJETO ARQUITETÔNICO: TADDEU GIUZIO 
CONSTRUÇÃO: TADDEU GIUZIO 
 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 8 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 55 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole Fevereiro de 1943. 
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HOTEL TERMINUS 
 AVENIDA IPIRANGA C/ PRAÇA DA REPÚBLICA 

PROJETO E CONSTRUÇÃO – SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ENGENHARIA LTDA 
1944-PUBLICAÇÃO 

DESATIVADO 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O Edifício de nove andares, onde cada andar tinha até nove 
confortáveis suítes, totalizando 70 suítes. Situado na esquina da Praça 
da República, o hotel foi importante na cidade nos anos 40. Herdeiro 
em nome do famoso Hotel Terminus dos anos 20, o hotel herda 
também o requinte da sociedade que o freqüenta. No térreo foi previsto 
o projeto de uma loja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Terminus 
Fachada do hotel 

Ao lado planta do térreo 
Revista Acrópole Março 1944 
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Similar ao Hotel Inca, o Terminus teve poucas soluções inovadoras quer 
seja em sua inserção no lote ou em seus avanços tecnológicos. O 
volume desenhou a esquina com linhas arredondadas e a profundidade 
dos terraços conferiu mobilidade a superfície da fachada. 
Em suas plantas internas há uma grande diversidade de soluções. Os 
apartamentos tinham diferenças no que diz respeito às soluções de 
forma e tamanho dos quartos, dos banheiros e das varandas. Há 
varandas para todos os apartamentos com vista para a Avenida 
Ipiranga. Os banheiros, a maioria com ventilação natural, compunham 
os quartos. 
 
O Terminus teve como principal atrativo sua privilegiada localização. A 
proximidade aos cinemas Ipiranga e Marabá e ao cruzamento das 
esquinas Ipiranga e São João, trouxe ao hotel o mesmo requinte dos 
luxuosos e arrojados vizinhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O luxo também estava presente no mobiliário interno do hotel. 

Hotel Terminus 
Varanda dos quartos 

Ao lado planta do andar tipo 
Revista Acrópole Março 1944 
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Hotel Terminus 
Revista Acrópole Março 1944 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
Os recortes nas fachadas e a contraposição de cheios e vazios no Hotel 
Terminus foram evoluindo através dos novos caixilhos e explorados na 
composição de sua volumetria. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Terminus 
Fotografias da Fachada 

As diferenças entre os anos dourados e o 
período de decadência 

 Revista Acrópole Março 1944 
 Acervo da Autora 

2004 
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ATRATIVOS URBANOS 
 
O principal atrativo urbano do hotel foi sua localização. A esquina da 
Praça da República, principal área verde da cidade até a construção do 
Parque do Ibirapuera, era local de encontros e exposições.  
A avenida Ipiranga em franco crescimento e valorização era local 
privilegiado para os visitantes de São Paulo pela proximidade a Praça 
da republica, ao Teatro Municipal e aos cinemas da chamada cinelândia 
paulistana. 
 
ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
O Hotel Terminus foi desativado em 2001. Foi invadido em 2003, 
permanece até hoje com as portas fechadas não tendo muitas 
perspectivas de reabertura. 
 
Recentemente, o proprietário do Hotel Excelsior fez uma proposta de 
compra do imóvel e pretendia uní-lo ao Hotel Marabá, mas o 
proprietário recusou o valor oferecido. 
 
 
 

   
   
   
   Hotel Terminus 

Vista da praça da República 
Fotografia da Fachada, ao fundo as árvores 

da Praça da República 
Acervo da Autora 

2004 

Hotel Terminus 
Fotografias internas – destaque do quarto e da escadaria interna 

Acervo da Autora 
2005 
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PROPRIEDADE: S/A COTONIFÍCIO PAULISTA 
PROJETO ARQUITETÔNICO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA 
LTDA 
CONSTRUÇÃO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA 
 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 9 andares tipo, 3 andares reduzidos e 1 
sobreloja 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 70 
METRAGEM TOTAL: 4.335 m² 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole Março de 1944 
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HOTEL SÃO PAULO 
 RUA SÃO FRANCISCO C/ RUA RIACHUELO 
ARQUITETO DACIO A. DE MORAES & CIA LTDA 

1944 
DESATIVADO 

 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O Hotel São Paulo, de propriedade do Sr. Othon L. Bezerra de Mello, foi 
um dos projetos mais arrojados de sua época. 
Os artigos da época fizeram referências à importância do hotel e de sua 
localização: “ao terminar a Municipalidade em 1940 as obras de 
nivelamento e alargamento do conhecido e tradicional ‘Piques’ – a 
transformação desse local veio atrair não só a atenção dos Paulistanos, 
como a de muitos Brasileiros que freqüentemente nos visitam.”191 
O hotel ostentava uma elegância pouco comum para sua escala e, 
sobretudo para seu uso. O “majestoso” 192 edifício, como muitos o 
chamavam, foi concebido pelo escritório Dácio A. de Moraes & Cia, 
importante escritório de arquitetura da época. A grandeza do edifício, 

                                   
191 Revista Acrópole – Futuro Edifício do Hotel São Paulo – Fevereiro de 1943. 
192 Revista Acrópole - Hotel São Paulo – Julho de 1946. 
 
 Hotel São Paulo 

Perspectiva 
Revista Acrópole Março 1944 
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de seu projeto e de sua obra foi ressaltada nos artigos da época. Um 
deles afirmou a participação do IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) como decisiva para a construção de tal edifício, sobretudo 
nas sondagens e aconselhamento sobre o sistema de fundações 
adotado. Estacas Franki foram escolhidas após diversos cálculos e 
“laboriosas investigações”193. 
 
Sua implantação tirou grande partido da situação privilegiada da 
esquina das ruas Riachuelo e São Francisco. A Praça da Bandeira, nos 
anos 40 e 50, foi um dos pontos mais importantes da cidade e 
evidenciou o crescimento da cidade rumo ao Sul, tanto pela Avenida 23 
de Maio como pela Avenida Nove de Julho. Os apartamentos eram 
amplos, todos com banheiras e grandes armários embutidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
193 Revista Acrópole–Hotel São Paulo – Julho de 1946. 

Hotel São Paulo 
A Sala de banho era enaltecida em 
anúncio da época como diferencial 

do projeto 
Perspectiva 

Revista Acrópole Fevereiro 1943 

Hotel São Paulo 
Planta de um andar tipo 

Revista Acrópole Março 1944 
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Os 20 andares deste prédio foram, conforme salienta Roberto Brito em 
seu artigo para a Revista Acrópole194, “especialmente estudados para 
servir de hotel moderno e nada foi esquecido para que resultasse um 
estabelecimento desta ordem que nada deixaria a desejar ainda em 
comparação com modernos hotéis de outros países”. 
 
No térreo foi instalado um moderníssimo e confortável restaurante. 
 
O Hotel funcionou até o início dos anos 90. Em 1992, conforme artigo 
da Revista Projeto195, houve uma grande reforma e a clara tentativa de 
modernização do edifício. A expectativa era que o empreendimento 
fosse favorecido pela revitalização do Vale do Anhangabaú e pelos 
diversos sistemas de transportes que ali passavam, porém o futuro não 
correspondeu à expectativa e o hotel nunca teve a oportunidade de 
recuperar seu antigo luxo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
194 Revista Acrópole – Futuro Edifício do Hotel São Paulo – Fevereiro de 1943, p.372. 
195 Revista Projeto - nº 151 –Abril de 1992. 
 

Hotel São Paulo 
Fachada do hotel. 

Ao lado, detalhe de um dormitório e do 
restaurante. 

Revista Acrópole Julho 1946 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
Suas fachadas tiveram profundas influências da produção arquitetônica 
americana. Um grande embasamento evidenciou a parte semi-pública 
do projeto e o acesso da população. O ritmo das janelas no corpo 
superior do edifício marcaram o limite do privado na edificação. Os 
detalhes das fachadas lembravam os edifícios produzidos nas cidades 
de Chicago e Nova Iorque. 
 
 
ATRATIVOS URBANOS 
 
A Praça da Bandeira e a ligação Norte-Sul da cidade foram sem dúvida, 
os principais atrativos urbanos do projeto. Das janelas dos 
apartamentos que davam frente para a Rua Riachuelo, emoldurava-se o 
crescimento da cidade rumo à região da Avenida Paulista e a expansão 
da Avenida Nove de Julho. As janelas de frente à Rua São Francisco 
deslumbravam o crescimento rumo ao bairro de Santana. Esta situação 
foi enaltecida em artigos da época: 
“A sua previlegiada situação – o coloca na espinha dorsal de nossa 
grande urbs. Será o ponto de partida, a convergência das três grandes 
avenidas, que alimentarão dentro em breve toda a cidade”. 196  
 
 
 
 

                                   
196 Revista Acrópole – Futuro Edifício do Hotel São Paulo – Fevereiro de 1943, p.372. 
 
 

Hotel São Paulo 
Fotografia da Fachada 

 Destaque para a Praça da Bandeira e a 
ligação Norte Sul 
Acervo da Autora 

2004 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
Após muitas reformas infundadas e constantes invasões, atualmente o 
edifício está em reformas e será transformado em Edifício de Habitação 
Social para moradores de baixa renda. Serão 160 unidades 
habitacionais, com áreas de 37 a 55 m², de 18 tipologias diferentes. 
Haverá ainda, creche e posto de saúde. A obra contará com recursos do 
Plano de Arrendamento Residencial (PAR), uma espécie de leasing da 
Caixa Econômica Federal, e tem previsão de entrega para o ano de 
2005197. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                   
197 Revista Projeto - nº 285 –Novembro de 2003. A obra até a entrega deste não fora 
finalizada. 
 

Hotel São Paulo 
Fotografia da Fachada 

Acervo da Autora 
2004 
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PROPRIEDADE: OTHON L. BEZERRA DE MELLO/ 
SOCIEDADE DE NOVOS HOTÉIS BRASILEIROS LTDA. 
PROJETO ARQUITETÔNICO: DACIO A. DE MORAES & CIA. LTDA. 
CONSTRUÇÃO: DACIO A DE MORAES & CIA. LTDA. 
DATA DE PROJETO: 1942 
DATA DE CONSTRUÇÃO: 1942/1946 
DATA DE INAUGURAÇÃO: 1946 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 20 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 202 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole Fevereiro de 1943/Acrópole Março 
1944/ Acrópole Julho de 1946 
Revista Projeto 151/285 
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HOTEL BRASILAR  
 AVENIDA NOVE DE JULHO ESQUINA COM O LARGO DA 

MEMÓRIA 
ARQUITETO CIA CONSTRUTORA CAPUA & CAPUA S/A 

1946-PUBLICAÇÃO 
ATUALMENTE EDIFÍCIO RESIDENCIAL 

 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O Hotel Brasilar, situado na então recém-inaugurada Avenida Nove de 
Julho, defronte ao hotel São Paulo, provavelmente nunca tenha 
existido, pelo menos não como hotel. Em nossa pesquisa não 
encontramos documentos ou evidencias que comprovam sua real 
existência. Os relatos e o Estatuto de Condomínio de 1949 evidenciam 
que o hotel não saiu da prancheta, algo comum na época.  
Vale a pena salientar que nos anos 40 não existia uma legislação para o 
projeto de apartamentos de um dormitório, quitinetes. No entanto, 
para o projeto de hotéis existia uma legislação no Município. Deste 
modo, a prática de aprovar um projeto como hotel e depois 
regulamentá-lo como residencial era comum. 
O edifício, segundo relatos de seu atual administrador, era usado como 
“garçoniere” de grandes industriais e fazendeiros da época que vinham 
para a cidade em busca de diversão e companhia e preferiam ter um 
pequeno imóvel para este fim. Os apartamentos tinham área de cerca 
de 30 m². 

Hotel Brasilar 
Perspectiva 

Revista Acrópole Julho 1946 
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Semelhante ao Hotel São Paulo, o Hotel Brasilar teve arrôjo em sua 
construção. O destaque do uso de estacas Franki e elevadores Atlas 
aparecem em artigo de 1946198. 
   
TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
O grande embasamento foi o destaque da imponente fachada do 
edifício. O uso de mármore nas fachadas evidenciava o luxo da 
construção. 
 
 
ATRATIVOS URBANOS 
 
A localização privilegiada, defronte a Praça da Bandeira, foi o principal 
atrativo deste edifício. No entanto, dois blocos distintos, um reservado 
ao Hotel e outro para o uso comercial e escritórios, evidenciava uma 
preocupação da época com o aumento desta demanda.  
 
 
ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
Não tivemos acesso ao interior do edifício que hoje é de uso 
estritamente residencial. Em geral, como muitos edifícios da região, 
encontra-se em regular estado de conservação e destina-se à habitação 
de baixa renda. 
 
 

                                   
198 Revista Acrópole–Edifício Brasilar- Julho de 1946. 
 

Hotel Brasilar 
Fotografia da Fachada 

Acervo da Autora 
2004 
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PROJETO ARQUITETÔNICO: CIA. CONSTRUTORA CAPUA & CAPUA S/A 
CONSTRUÇÃO: CIA. CONSTRUTORA CAPUA & CAPUA S/A 
DATA DE PROJETO: 1946 
DATA DE INAUGURAÇÃO: 1949 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 23 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 172 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole Julho de 1946 
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HOTEL MARABÁ 
 AVENIDA IPIRANGA 

SOCIEDADE CONSTRUTORA DUARTE LTDA. 
1946-PUBLICAÇÃO 

EM REFORMA 
 
 
 
ESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Em frente ao Hotel Excelsior surgia em meados dos anos 40, um novo 
projeto hoteleiro na cidade. O Hotel Marabá, projetado e construído 
pela Sociedade Construtora Duarte, tinha em seu programa a mesma 
combinação utilizada no vizinho Excelsior: a união de um hotel e um 
cinema. 
Sua implantação privilegiada na Avenida Ipiranga favorecia seu 
crescimento e, nos anos 50, tornou-se um dos hotéis mais importantes 
da cidade, local de hospedagem dos ilustres visitantes do IV 
Centenário. 
No andar tipo eram cerca de 10 apartamentos todos com terraços e 
espaçosos banheiros. Os maiores apartamentos tinham vista para a 
Avenida Ipiranga. Havia, ainda, um apartamento destinado aos 
empregados. Similar ao Términus, o hotel Marabá possuía grande 
diferença das soluções encontradas para as plantas dos quartos 
enquanto a forma e tamanho. 
   
 

Hotel Marabá 
Fotografia da fachada 

Revista Acrópole Julho de 1946 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
As fachadas do Hotel Marabá tinham como característica o uso de 
muitos elementos decorativos como gradis nas varandas e elementos 
vazados na área comum do edifício. O uso destes elementos era 
diferente do padrão adotado naquele período onde prevalecia a 
ausência de elementos decorativos nas fachadas.  
 
 
 
 

Hotel Marabá 
Acima detalhes da fachada 

Ao lado planta andar tipo 
Revista Acrópole Julho de 1946 
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ATRATIVOS URBANOS 
 
O cinema e a localização eram os principais atrativos do Hotel Marabá. 
O luxo das instalações e das acomodações mereceram destaque. Este 
conjunto era visível nas reportagens sobre a hospedagem durante as 
comemorações do IV Centenário. Em 11 de Fevereiro de 1954, no 
artigo intitulado “Onde eles estão?”, no Jornal O Estado de São Paulo, o 
Hotel Marabá foi destacado por hospedar personagens ilustres do 
Festival de Cinema durante as comemorações do IV Centenário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Marabá 
Acima quarto do hotel e vista da platéia do 

cinema 
Ao lado vista da varanda do hotel e banheiro 

Revista Acrópole Julho de 1945 (cine 
Marabá) e 1946 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
O hotel funcionou até o ano de 2003 e, durante muitos anos, foi 
considerado um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Em 2004, o Hotel 
Marabá foi comprado pelo proprietário do Hotel Excelsior. A promessa é 
de um grande hotel para a região central e da reforma completa das 
salas de cinema.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Marabá 
Fotografias da fachada 

Acervo da Autora 
2004 
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PROPRIEDADE: EMPRESA IMOBILIÁRIA BANDEIRANTES 
LTDA. 
PROJETO ARQUITETÔNICO: SOCIEDADE CONSTRUTORA DUARTE LTDA. 
CONSTRUÇÃO: SOCIEDADE CONSTRUTORA DUARTE LTDA. 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 12 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 10/ANDAR 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole Julho de 1946 
Julho de 1945 – Cine Marabá 
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PRÍNCIPE HOTEL 
 AVENIDA SÃO JOÃO, 1072 

 ARQUITETO JACQUES PILON 
1946 

 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O Hotel Príncipe foi um dos grandes edifícios da Avenida São João, 
construído nos anos 40. Um edifício simples, sem grandes atrativos 
arquitetônicos que facilmente poderia ser confundido com um edifício 
comercial.  
Sua implantação, também cercada de simplicidade, mantinha o edifício 
alinhado ao lote, sem recuos laterais. Não há uso de varandas, porém 
os apartamentos, em sua totalidade, são muito espaçosos.  
O hotel, diferente dos demais apresentados, além do restaurante e de 
adaptado espaço de convenções não dispõe de outro uso destinado ao 
espaço semi-público. 
 
TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
Grandes caixilhos e painéis de vidro marcaram a fachada do hotel.  
 
 

Hotel Príncipe 
Fotografia da fachada 

Acervo da Autora 
2004 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
Atualmente o Hotel Príncipe é utilizado, principalmente, por 
compradores da região do Bom Retiro e freqüentadores da região da 
Santa Efigênia. O hotel tem a maioria dos elementos originais, sem 
muito luxo, e alguns locais carentes de conservação. Os atuais 
proprietários não têm muitas informações sobre o edifício, bem como 
sobre a história do hotel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Príncipe 
Acima fotografia da fachada, ao lado detalhe 

do quarto triplo, 
Banho, bar do hotel e painel do restaurante, 

todos originais do projeto 
Acervo da Autora 

2004 
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ARQUITETO 
JACQUES PILON 

 
Nascido em 1905 na cidade Francesa de Le Havre e formado pela 
Escola de Belas Artes de Paris em 1932, chegou no ano seguinte em 
São Paulo constituindo, inicialmente em sociedade com o engenheiro 
Francisco Matarazzo Neto, uma firma de projetos e obras. Um de seus 
primeiros projetos foi a Biblioteca Municipal Mário de Andrade.199 
 
 

 
 
PROPRIEDADE: Sr. JOSÉ FORTE 
PROJETO ARQUITETÔNICO: JACQUES PILON 
CONSTRUÇÃO: JACQUES PILON 
DATA DE PROJETO: 1946 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 12 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 84 
METRAGEM TOTAL: 5.000 m² 
 
CONTATO: www.principehotel.com.br 
PUBLICAÇÕES: Revista Módulo 06. 
 

                                   
199 Alberto XAVIER. Arquitetura Moderna Paulistana,p.05. 
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HOTEL FLÓRIDA 
  RUA SENADOR QUEIRÓZ, 65 

COMERCIAL E CONSTRUTORA CAMARGO & PACHECO S/A. 
1946 

ATUALMENTE USO RESIDENCIAL 
 

 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O Edifício Flórida, antigo Hotel Flórida, foi construído no final dos anos 
40. Sua escritura data de 13 de Dezembro de 1949. O projeto 
encomendado pela Cia. de Hotéis foi construído pela Comercial e 
Construtora Camargo e Pacheco S/A e consolidou a região da Santa 
Efigênia como a principal ligação da Estação da Luz ao Centro Novo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Flórida 
Acima fotografia da fachada 

 Ao lado fotografia do hall de entrada e da 
recepção. 

Acervo da Autora 2004 
Revista Acrópole 1952 
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O edifício, com 16 andares e 83 apartamentos, foi um marco 
construtivo na Avenida Senador Queiroz, possuindo uma privilegiada 
visão da Avenida Ipiranga e da região da várzea do Rio Tamanduateí. 
Os apartamentos eram amplos e tinham mobiliário especialmente 
projetado. Muitas pinturas compunham os espaços e painéis do escultor 
Di Marchi situavam-se no hall de entrada e no restaurante do hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Flórida 
Acima Fotografia da Fachada/ 

Ao lado fotografia do hall de 
entrada e estar na época da 

inauguração 
Acervo da Autora 2005/Revista Acrópole 

1952 

Hotel Flórida 
Ao lado fotografia da fachada 

Acima fotografia do quarto e detalhe do 
mobiliário. A mesinha de centro evidencia a 

preocupação com o design aplicado aos 
mobiliários da época. 

Revista Acrópole 1952 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
O volume escalonado foi um marco na estética do projeto do Hotel 
Flórida. Um recurso adotado na época para maior ganho de altura e 
aproveitamento do uso do lote, no caso deste projeto o evidencia no 
entorno da Avenida Senador Queiroz. O uso de mármore no 
embasamento dos espaços semi-públicos também mereceu destaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Flórida 
Fotografia da fachada 

Acervo da Autora 
2004 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
Em 1961, o hotel foi fechado e o edifício adaptado à habitação coletiva. 
Muitos apartamentos mantiveram elementos originais do hotel (como 
luminárias, banheiras, piso e móveis) e outros foram transformados a 
gosto dos condôminos. As intervenções no edifício foram poucas. As 
esquadrias, pisos e elementos da fachada foram mantidos e 
conservados. Ocorreram melhorias, sobretudo, de infra-estrutura que 
visaram garantir a segurança e a manutenção de um edifício 
“cinqüentão” ao uso moderno de seus habitantes. 
A fachada foi pintada, as persianas de madeira deterioradas foram 
trocadas por PVC, porém estas mudanças procuraram manter as 
características do projeto, agredida somente pela intervenção de um 
proprietário que cobriu o terraço intermediário com telhas de cimento 
que, além de trazer falta de segurança aos moradores e pessoas que 
circulam na região, desfigurou a fachada original do edifício.  
 
O térreo, antigamente ocupado por um restaurante, mantém suas 
portas fechadas. O acesso ao edifício aos finais de semana foi 
preservado por um acordo entre os moradores e os integrantes da feira 
do “rolo” para preservarem e não ocuparem as calçadas na frente do 
edifício. O subsolo, antigamente ocupado pela cozinha do hotel, está 
vazio. 
 
 
 

   
   

Hotel Flórida 
Fotografia da fachada 

Acervo da Autora 
2005 
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PROPRIEDADE: CIA. SÃO PAULO DE HOTÉIS E IMÓVEIS 
CONSTRUÇÃO: COMERCIAL E CONSTRUTORA CAMARGO E PACHECO 
S/A 
DATA DE PROJETO: 1946 
DATA DE INAUGURAÇÃO: 1949 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 16 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 83 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole 172, 1952. 
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HOTEL ESPLENDOR 
  RUA GENERAL OSÓRIO, 447. 

BERNARDO RZEZAK 
1949 – PUBLICAÇÃO 

ATUALMENTE USO RESIDENCIAL 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O edifício do Hotel Esplendor não apresentou grandes inovações. Sua 
implantação na esquina das ruas General Osório com Rua Guainazes foi 
feita de maneira usual para a época. O tratamento curvo adotado neste 
projeto foi uma constante em muitos edifícios construídos na cidade 
naquele período. 
Os apartamentos e banheiros, conforme artigo da época, eram 
espaçosos e alguns possuíam pequenas varandas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Esplendor 
Fotografias do apartamento de casal 

 Revista Acrópole Novembro 1949 

Hotel Esplendor 
Fotografia da fachada principal 

Revista Acrópole Novembro 1949 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
As fachadas foram tratadas com a sobreposição de pequenos volumes. 
As pequenas varandas, de maneira acanhada, sobressaíram ao pano do 
grande volume do edifício. Na esquina adotou-se a curva de maneira a 
suavizar o tratamento e efetuar a transição das duas fachadas. No 
embasamento timidamente recuado optou-se pelo uso de grandes 
caixilhos de ferro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Esplendor 
Fotografias da fachada 

Revista Acrópole Novembro 1949 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
O Hotel Esplendor foi uma das incógnitas deste trabalho. Hoje de uso 
residencial, não pudemos apurar até quando o edifício foi sede do hotel. 
Os moradores atuais desconhecem a história do edifício e não 
permitiram a entrada em apartamentos para o registro de fotos. 
O prédio, pelo que pudemos constatar, está em plena decadência e em 
péssimo estado de conservação. Localizado na conhecida “Boca do 
Luxo” da cidade é vizinho de lojas de peças para motos e artigos para 
motociclistas. 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Hotel Esplendor 
Fotografia da fachada principal 

Acervo da Autora 
2005 
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PROPRIEDADE: BORIS MONASTERSKY 
PROJETO ARQUITETÔNICO: BERNARDO RZEZAK 
CONSTRUÇÃO: ESCRITÓRIO TÉCNICO BERNARDO RZEZAK 

   
QUANTIDADE DE ANDARES: 09 

   
PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole Novembro de 1949 
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    HOTEL CAMBRIDGE 
 AVENIDA NOVE DE JULHO, 216. 

ARQUITETO FRANCISCO BECK 
1951 

DESATIVADO 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O Cambridge Hotel sempre figurou como um dos hotéis mais elegantes 
da cidade. Construído pelo empresário Alexandre Maluf, foi projetado 
pelo arquiteto Francisco Beck, nos anos dourados, na novíssima 
Avenida Nove de Julho. O prédio, construído em 1951 e inaugurado em 
1953, possui 17 andares com 94 apartamentos e 26 suítes. No térreo 
funcionava um restaurante e na sobreloja um salão de beleza. 
O hotel hospedou personalidades importantes. Por suas dependências 
passaram Nat King Cole, Dick Farney, Marisa Gata Mansa, Claudete 
Soares e outros. Como grande curiosidade, vale ressaltar que os 
móveis dos quartos dos hotel foram projetados e construídos no Liceu 
de Artes e Ofícios de São Paulo. 
 
 
 
 
 
 

Hotel Cambridge 
Fotografia da fachada 

Acervo do Hotel 
2003 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
O Cambridge foi um edifício que possuiu a clara definição da parte 
comum do seu programa pela composição de sua fachada. O grande 
embasamento e a marquise marcam esta ruptura de maneira 
harmoniosa ao conjunto do edifício. A parte superior, restrita aos 
hóspedes, é ritmada por esquadrias de alumínio e molduras das janelas 
em alvenaria. 
 
 
ATRATIVOS URBANOS 
 
O famoso “Bar do Hotel”, como foi conhecido durante muitos anos, é o 
atrativo que fascina a todos até hoje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Cambridge 
Fotografias da fachada 

Acervo da Autora 
2005 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
O hotel, como outros da região central, passou por várias tentativas de 
voltar a ser importante na cidade. Porém, em 2004, foi vendido. O bar, 
famoso por suas poltronas de veludo vermelho, sobreviveu durante 
anos pelas festas promovidas no local. 
Adquirido recentemente pela Cury Empreendimentos, a promessa é 
transformar o hotel em um edifício residencial onde 120 apartamentos 
serão transformados em 154 unidades de habitação social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Cambridge 
Fotografia da fachada 

Acervo da Autora 
2005 
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PROPRIEDADE: ALEXANDRE MALUF 
PROJETO ARQUITETÔNICO: FRANCISCO BECK 
CONSTRUÇÃO: FRANCISCO BECK 
DATA DE INAUGURAÇÃO: 1951 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 17 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 120 
 
PUBLICAÇÕES: O Estado de São Paulo – 19/09/2002. Jornal da Tarde 
19/09/2000 e 19/09/2002 
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HOTEL COMODORO 
 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 525 

CIA DE HOTÉIS COMODORO-F. R. DE AQUINO 
1952 

 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Situado no terreno do antigo solar de D. Olívia Guedes Penteado, a 
musa do modernismo, foi um marco a construção deste hotel na 
cidade, no início dos anos 50. Sua inauguração foi um grande momento 
para a cidade e contou com a presença de grandes personalidades 
como o Sr. Armando de Arruda Pereira, Governador de São Paulo, o 
Cardeal Arcebispo D. Carlos Carmello Motta, entre outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Comodoro 
Fachada principal 

Revista Habitat nª7-1952 

Hotel Comodoro 
Acervo do Hotel 

s/data 
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O hotel possuía um elegante restaurante na sobreloja e outro no andar 
térreo. Os apartamentos, todos de frente, eram confortáveis, dotados 
de banheiros individuais, sendo que alguns eram acrescidos de sala de 
estar particular e eram equipados com trincos elétricos, que permitiam 
aos hóspedes abrir a porta, mesmo da cama200. A outra inovação da 
época foi que todos os apartamentos se diferenciavam pelo feitio dos 
móveis e disposição do mobiliário, individualizando os ambientes. 
Os apartamentos tinham vista privilegiada para a Estação Julio Prestes.  
 
No campo da hotelaria, foi uma das primeiras iniciativas para os 
preparativos do IV Centenário da cidade de São Paulo. 
Outro importante mérito do hotel foi a inauguração do Terraço  em Abril 
de 1972. Localizado a 84 metros de altura, o ambiente tinha vista 
privilegiada da cidade. Planejado e construído para a realização de 
convenções, jantares dançantes, desfiles de moda, palestras e 
coquetéis, o terraço foi ponto de encontro da sociedade paulistana na 
década de 70.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
200  Revista Habitat - nº 07– 1952. 
 

Hotel Comodoro 
Acima, fotografia do apartamento e da Sala 

Portinari. Ao lado, o hall da recepção e a 
escadaria de acesso à Sala Portinari. 

Revista Habitat 1952 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
O tratamento das esquinas foi um grande desafio dos projetos dos anos 
50. No Hotel Comodoro, à esquina era ocupada pelo principal 
apartamento do andar, o apartamento com varanda. Diferente do ritmo 
pontual das janelas das duas grandes fachadas, a elevação da esquina 
foi tratada com singularidade. 
 
ATRATIVOS URBANOS 
 
O maior atrativo, sem dúvida, recai sobre o painel “Bandeirantes”, de 
Portinari, localizado no restaurante do hotel, antigo salão de estar. O 
painel data de 1951 e é uma pintura mural em mosaico. Sua dimensão 
de 7,63 x 2,50 m. O painel retrata uma preocupação da época onde a 
arte não deveria ser um privilégio de uma minoria, mas a “alegria e a 
vida das massas”201. Atualmente o painel foi vendido e esteve exposto 
na exposição Portinari na BM&F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
201 KOPP, Anatole. Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa, p. 28. 

Hotel Comodoro 
Acima, fotografia da fachada, ao lado, painel 
Bandeirantes, de Portinari, no restaurante do 

hotel. 
Acervo da Autora 

2004 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
Atualmente o hotel continua em funcionamento e hospeda as sacoleiras 
da região da Rua José Paulino e luta por melhorias. A venda do painel 
de Portinari irá financiar importantes obras de conservação do edifício. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Comodoro 
Fotografia da fachada 

Acervo da Autora 
2004 
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PROPRIEDADE: F R DE AQUINO S.A 
DATA DE INAUGURAÇÃO: 1952 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 19 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 114, na inauguração eram 132. 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Habitat nº7-1952 
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HOTEL PARIS 
 AVENIDA NOVE DE JULHO ESQUINA COM RUA SANTO 

ANTONIO 
ARQUITETO FRANCISCO BECK 

1953 – PUBLICAÇÃO 
ATUALMENTE USO RESIDENCIAL 

 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O Hotel Paris, atual Edifício Rangel, de uso residencial, tem história 
similar a alguns edifícios que vimos. Infelizmente, os atuais moradores 
desconhecem sua história. 
Pela matéria de 1953, da Revista Acrópole202, o hotel com frente para a 
Avenida Nove de Julho era um hotel com 120 apartamentos, com 
ampla recepção, restaurante, sala para banquete, salões para esporte e 
salão nobre. No térreo situava-se uma grande loja com galeria que se 
comunicava com os escritórios nos dois pavimentos superiores por meio 
de escadas e elevador. Edifício de uso misto, comum a sua época. 
Havia ainda a grande preocupação com o automóvel. São cinco 
pavimentos, com frente para a Rua Santo Antonio, para o uso de 
garagem. O prédio ainda dispunha de monta-carga para automóveis. 

                                   
202 Revista Acrópole nº 180-1953 
 Hotel Paris 

Fachada principal 
Revista Acrópole nº 180-1953 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
Um sutil deslocamento da grande caixilharia do corpo do edifício foi o 
grande trunfo deste projeto. O embasamento foi claramente marcado e 
o corpo vertical da edificação ganhou destaque. Uma solução 
arquitetônica interessante caracterizada pela clareza dos elementos que 
definem de maneira sutil a separação entre o térreo e o volume 
vertical, que abriga o hotel e escritórios. Diferente do hotel Cambridge, 
do mesmo autor, este projeto evidencia um amadurecimento das 
soluções arquitetônicas iniciadas no projeto anterior do hotel 
Cambridge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hotel Paris 

Fotografias da fachada principal 
Revista Acrópole nº 180-1953 

Acervo da Autora 
2005 
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ATRATIVOS URBANOS 
 
O principal atrativo urbano do Hotel Paris é a sua localização na trama 
urbana da Avenida Nove de Julho. A foto abaixo evidenciou a riqueza 
de detalhes das escadarias que pontuavam a ligação do centro à 
Avenida Paulista. Estes elementos urbanos além de servirem como 
importantes meios de ligações na cidade, são belíssimos elementos 
arquitetônicos. Os viadutos ao longo da Avenida, como a que emoldura 
a foto abaixo, também mereceu lembrança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hotel Paris 

Fachada Principal 
Revista Acrópole nº 180-1953 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
O prédio, pelo que pudemos constatar está em razoável estado de 
conservação. As antigas varandas foram fechadas e incorporadas aos 
atuais apartamentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Paris 
Fachada Principal 
Acervo da Autora 

 2005 
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PROJETO ARQUITETÔNICO: FRANCISCO BECK 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 120 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole nº 180 - 1953 
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HOTEL COPAN 
 AVENIDA IPIRANGA 

HENRIQUE MINDLIN 
1954 

NÃO CONSTRUÍDO 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Uma grande curva na cidade saturada de ângulos retos, o edifício 
Copan, fora considerado um marco da arquitetura moderna em São 
Paulo. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1951 e 
desenvolvido pelo arquiteto Carlos Lemos, as obras foram concluídas 
em 1966. 
Com o intuito de construir um complexo hoteleiro, residencial, turístico 
e de serviços o Copan foi encomendado pela Companhia Panamericana 
de Hotéis e Turismo. Niemeyer idealizou um lugar onde pessoas 
diferentes pudessem conviver em harmonia. Para isto foram projetadas 
diversas áreas de convivência, como um cinema, um teatro, um grande 
restaurante e um hotel de luxo para três mil pessoas.  
 
 
 
 
 
 

Hotel Copan 
Maquete 

Revista Arquitetura e Engenharia nª30-1954 
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O Hotel, conforme a Revista Arquitetura e Engenharia, pretendia 
resolver “um dos grandes problemas de São Paulo especialmente neste 
ano em que se comemora seu IV Centenário – da acomodação”203 
 
O Projeto do Hotel ficou sob a responsabilidade do arquiteto Henrique 
Mindlin e seria explorado pela Intercontinental Hotels Corp. de Nova 
Iorque. O prédio de 26 andares tinha, no térreo, um centro comercial e 
no segundo e terceiro pavimentos eram previstos uma boate, piscina, 
restaurante e salão de baile. 
O projeto ainda tinha grandes inovações tecnológicas, como a de não 
haver colunas aparentes no bloco de apartamentos, caberia ao 4º 
andar ser a transição e abrigar os setores administrativos e 
equipamentos de ar condicionado. 

                                   
203  Revista Arquitetura e Engenharia - nº 30– 1954. 
 

Hotel Copan 
Maquete 

Revista Arquitetura e 
Engenharia nª30-1954 

Hotel Copan 
Perspectivas Internas 

Revista Architectural Record 
Outubro de 1953 
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Os apartamentos dispostos na grande lâmina tinham plantas típicas dos 
grandes hotéis projetados na cidade, com a possibilidade de alteração 
da decoração interna. O grande destaque está na utilização de shafts 
comuns a cada dois apartamentos para as prumadas hidráulicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No entanto, a Companhia Panamericana não conseguiu levar o projeto 
adiante. O hotel e o teatro nunca saíram do papel. 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Copan 
Acima, planta andar tipo 

Ao lado, detalhamento da decoração dos apartamentos 
Revista Arquitetura e Engenharia nª30-1954 

Revista Architectural Record 
Outubro de 1953 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
Considerar que não há aspectos similares entre o projeto do Hotel 
Copan e da atual sede do Banco Bradesco é desnecessário. A separação 
do embasamento neste edifício foi idealizada pelo descolamento da 
grande lâmina vertical em relação ao bloco inferior. No edifício da sede 
do Banco Bradesco as linhas mestras do projeto permanecem no 
projeto feito pelo arquiteto Carlos Lemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hotel Copan e Sede Administrativa do Bradesco 
Fotografias da fachada, a primeira referente ao projeto do Hotel Copan e a 

segunda a atual sede Bradesco. 
Revista Arquitetura e Engenharia nª30-1954 

Acervo da Autora 
2005 
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ARQUITETO 
HENRIQUE MINDLIN 

 
Nascido em São Paulo em 1911 e formado pela Escola de Engenharia 
Mackenzie em 1932, aí trabalhou até 1941, quando transferiu seu 
escritório para o Rio de janeiro, onde realizou seus principais 
projetos204. Foi um dos fundadores do MAM/RJ. Faleceu aos 60 anos, 
em 1971205. 

   
PROPRIEDADE: COMPANHIA PAN AMERICA DE HOTEIS E 
TURISMO 
PROJETO ARQUITETÔNICO: HENRIQUE E. MINDLIN/ HOLABIRD, ROOT 
E BURGEE ARQUITETOS ASSOCIADOS. 
DATA DE PROJETO: 1954 
DATA DE CONSTRUÇÃO: NÃO FOI CONSTRUÍDO 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 26 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 600 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Arquitetura e Engenharia nº 30 – 1954 
Architetural Record – Out/1953. 
 

                                   
204 Alberto XAVIER. Arquitetura Moderna Paulistana,p.51. 
205 MINDLIN, Henrique. Arquitetura Moderna no Brasil, p. 14/15. 
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HOTEL JARAGUÁ 
 RUA MARTINS FONTES ESQUINA COM RUA MAJOR 

QUEDINHO 
ARQUITETO FRANZ HEEP 

1954 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Franz Heep, importante arquiteto na evolução da arquitetura 
paulistana, foi o autor do Edifício O Estado de São Paulo, em 1946. 
Encomendado pela Família Mesquita, o projeto foi aprovado na 
Prefeitura de São Paulo em 15 de Janeiro de 1947. “A aprovação foi 
muito diferente do que foi executado”206, como salienta Marcelo 
Barbosa em sua Dissertação de Mestrado sobre o autor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
206 BARBOSA, Marcelo.  A Obra de Adolf Franz Heep no Brasil,p.46. 
 

Hotel Jaraguá 
Fachada principal 

Ao lado, destaque do painel de Di Cavalcanti 
Revista Acrópole nº 186-1954 
Revista Acrópole nº 181-1953 
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As modificações, que datam do ano de 1948, não se limitaram a 
colocação de brises na fachada. Ocorreu, também, o aumento na altura 
do pé-direito de 3.15m para 4.20m do 1º ao 8º pavimento e 3.20m do 
9º ao 21º andar. Heep propôs, conforme descrição de Barbosa, 
subtrações e adições nas fachadas nos 5º e 6º andares e grandes 
terraços voltados para a Praça Dom José Gaspar. Além disso, no 8º 
andar o volume do auditório se projetou para além do alinhamento da 
edificação. As modificações foram bem aceitas pela família Mesquita207. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
207 Marcelo BARBOSA.  A Obra de Adolf Franz Heep no Brasil,p.48. 
 

Hotel Jaraguá 
Fotografias das fachadas 

Revista Acrópole nº 181-1953 
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Sua volumetria, como descreve Alberto Xavier, obedecendo às 
imposições do Código de Obras, compreendeu três organizações 
distintas, reunindo, no corpo maior, as dependências do jornal (redação 
e administração), na parte recuada, o luxuoso Hotel Jaraguá e no 7º e 
8º andar localizou-se a rádio Eldorado. No subsolo, as máquinas 
rotativas podiam ser observadas da calçada da Rua Martins Fontes. 
O edifício de 26 andares tem 32 mil m² de área construída. O hotel de 
226 apartamentos com salões de estar, leitura, bar, restaurante, jardim 
de inverno e boate, ocupava 13 pavimentos. Sua implantação foi muito 
importante na evolução urbana da cidade, incorporando princípios de 
funcionalidade e racionalidade defendidos pelos arquitetos modernos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Jaraguá 
Planta do 10º andar 

Revista Arquitetura e Engenharia  nº 30-1954 
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No interior, o luxo imperou nas instalações e mobiliários. Poltronas 
revestidas de couro e elegantes composições de madeiras nobres 
evidenciavam o glamour do hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Jaraguá 
Acima, fotografias do jardim de inverno localizado no 9ºandar 

Abaixo, a sala de estar e o dormitório 
Revista Acrópole nº 186-1954 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
A composição de volumes, recortes, vazios e sobreposições foi o 
destaque do Hotel Jaraguá na arquitetura paulistana. Solução de 
esquina original voltando o edifício para a Avenida São Luiz208, uma das 
mais importantes do período. O uso de brises horizontais móveis nas 
três fachadas e do grandioso painel de Di Cavancalti trouxeram uma 
nova linguagem à arquitetura paulistana. A solução adotada ao térreo o 
destaca do grande volume vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
208 O Hotel foi precursor da hotelaria na região da Avenida São Luiz que teve nos anos 
70 um grande crescimento do setor.  

Hotel Jaraguá 
Fotografia da fachada 

Acervo Revista Finestra 

Hotel Jaraguá 
Fotografias evidenciam os diversos tratamentos 

das fachadas a partir de recortes, 
deslocamentos de volumes e inserção de 
painéis, como o externo, de Di Cavalcanti 

Revista Arquitetura e Engenharia nº 30-1954 
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ATRATIVOS URBANOS 
 
O grande atrativo deste edifício na cidade foi seus grandes painéis 
artísticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Jaraguá 
Ao lado, o painel de Clovis Graciano. 

Acima, o grande painel da fachada de Di Cavalcanti 
Revista Acrópole nº 181-1953/ Acervo da  autora – 2005/ Acervo do Hotel 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
O Hotel esteve desativado por dez anos. No entanto, no ano de 2004, 
foi reaberto após um processo de reciclagem e retrofit sob a 
coordenação do escritório Miguel Juliano Arquitetos. Foram 
incorporados novos espaços como fitness center, business center e um 
amplo restaurante. 
A reforma do hotel impressiona pelo requinte e pelo cuidado com a 
manutenção da memória do edifício. Os painéis de Di Cavalcanti e 
Clovis Graciano, respectivamente, foram e estão sendo restaurados, em 
um trabalho que prima pela memória e pelo respeito a um dos mais 
belos edifícios da cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Jaraguá 
Acima, fotografia da fachada. 

Ao lado, perspectiva do lobby, foto do 
corredor, (onde o destaque é o atual carpete 
que faz citação ao painel de Di Cavalcanti), o 

bar e restaurante. 
 Acervo da Autora 

 2005 
 Acervo do Hotel 
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Hotel Jaraguá 
Fotografias Internas, respectivamente: 

Quarto Duplo; Quarto Duplo; Suíte; Suíte-sala de estar; 
Perspectiva da suíte; Banho. 

Acervo da Autora 
Perspectivas retiradas do Site do Hotel 

2005 
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ARQUITETO 
FRANZ HEEP 

 
Em 1947, Heep chegou a São Paulo, metrópole emergente onde o 
crescimento e a modernização constituíram importantes atrativos à 
imigração. Na capital paulista ele encontrou a chance de contribuir e de 
usufruir dos atributos do crescimento da cidade, trabalhando em um 
dos maiores escritórios de projeto paulistanos na época - liderado pelo 
francês, radicado no Brasil, Jacques Pilon (1905-1962) - e configurando 
alterações profundas na linguagem adotada na cidade.  
 
 
 

   

 
PROPRIEDADE: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO/ FAMÍLIA 
MESQUITA 
PROJETO ARQUITETÔNICO: ADOLF FRANZ HEEP/ JACQUES PILON 
DATA DE PROJETO: 1946 
DATA DE CONSTRUÇÃO: 1948/1951 
DATA DE INAUGURAÇÃO: 1954 
QUANTIDADE DE ANDARES: 21 
METRAGEM TOTAL: 32.000 
 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Arquitetura e Engenharia 1954/Acrópole 
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HOTEL OTHON 
 RUA LÍBERO BADARÓ, 190. 
ARQUITETO PHILIPP LOHBAUER 

CONSTRUÇÃO DACIO BEZERRA DE MORAES S.A  
FUNDAÇÃO 29 DEZEMBRO DE 1954 

 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O Hotel Othon foi inaugurado durante as comemorações do IV 
Centenário da cidade de São Paulo. O hotel, construído pela família 
Bezerra de Mello em localização histórica privilegiada, representou uma 
inovação em termos de hotelaria. O edifício de 26 andares e 267 
apartamentos foi, durante muitos anos, o maior da cidade e era o único 
que possuía uma boate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Othon 
Acima, perspectiva 

Ao lado, anuncio da 
inauguração 

Revista Acrópole Maio-1947 
Folha da Manhã 
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Os apartamentos foram decorados pelo arquiteto Jacques Monet. A 
suíte presidencial era composta por um amplo escritório, sala de 
recepção com bar, televisão e lareira de cerâmica, uma pequena copa e 
um espaçoso dormitório, completavam o ambiente. 
Os demais apartamentos tinham grandes e confortáveis dormitórios 
com móveis totalmente planejados e banheiros completos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Othon 
Acima, fotografia do apartamento 

presidencial. Abaixo, fotos do living 
do hotel 

Acervo da Autora 
 2005 



OS HOTÉIS DA METRÓPOLE 
 
 

 

191

TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
O grande sólido teve, nas fachadas, um fino tratamento estético. O 
edifício teve grandes referências da produção americana dos anos 30 e 
40 e, igualmente ao Hotel São Paulo, os traços de seu idealizador, 
Dácio Moraes.  
 
ATRATIVOS URBANOS 
 
Um dos grandes atrativos deste hotel foi a boate no subsolo. Palco de 
muitos eventos sociais nos anos 60 deu à Praça do Patriarca uma 
elegância e um convívio social intenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Othon 
Fotografia da fachada 

Acervo da Autora 
2004 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
Hoje o Hotel Othon passa por um período de decadência e abandono. A 
entrada para a Praça do Patriarca foi fechada há anos. Há rumores 
sobre o fechamento do Hotel devido aos baixos números de hóspedes 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Hotel Othon 
Acima Fotografia da fachada 

Acervo da Autora 
2005 

Ao lado Fotografias Internas: Suíte; Suíte; 
Sala de estar da Suíte; Lobby 

Acervo da Autora 
2005 
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  PROPRIEDADE: OTHON L. BEZERRA DE MELLO 
  PROJETO ARQUITETÔNICO: PHILIPP LOHBAUER e DACIO A. DE 

MORAES & CIA. LTDA. 
  CONSTRUÇÃO: DACIO A. DE MORAES & CIA. LTDA. 
  DATA DE INAUGURAÇÃO: 1954 

 
  QUANTIDADE DE ANDARES: 25 
  QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 267 
  METRAGEM TOTAL: 17.000 (TERRENO DE 24 X 30m) 

 
  CONTATO: saopaulo@othon.com.br 
  PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole Maio 1947/ Abril 1955 
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HOTEL CAD’ORO 
 RUA AUGUSTA, 129 

HELIO GIANOTTI 
 AGOSTO DE 1953 

 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O programa inicial deste edifício era para apartamentos, sendo 
modificado após o término da estrutura de concreto. 
 
No térreo; o hotel dispunha de amplo bar e restaurante, separando a 
entrada principal que dá acesso aos elevadores e a escadaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Ca’d’oro 
Fachada principal 

 Ao lado, fotos do bar e da recepção com o 
hall de entrada 

Acervo da Autora 
2005 

 Revista Acrópole Abril-1957 
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O bloco dos apartamentos não tem colunas aparentes e todos os 
apartamentos são de frente, com boa insolação e ventilação. Os 
quartos são amplos com vestíbulo, armários embutidos, banheiros 
completos e amplos terraços. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Ca’d’oro 
Planta de um andar do bloco de 

apartamentos 
Revista Acrópole Abril-1957 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
A fachada do bloco dos apartamentos foi marcada pelo ritmo das 
varandas dos quatro apartamentos de cada andar. 
 
 
 
 
ATRATIVOS URBANOS 
 
A Rua Augusta, nos anos 60, teve seu grande crescimento e 
importância destacada na cidade. Reduto da Jovem Guarda, marcou 
época pelo desfile de carros e pela paquera entre os jovens que a 
freqüentavam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Ca’d’oro 
Fachada principal 

Revista Acrópole Abril-1957 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
O hotel apresenta-se em bom estado de conservação. Mesmo não 
tendo acesso ao interior dos apartamentos, observamos o cuidado com 
as instalações sociais e com a área externa do hotel. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Hotel Ca’d’oro 
Detalhe da fachada principal 

Acervo da Autora 
2005 
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PROJETO ARQUITETÔNICO: HELIO GIANOTTI 
CONSTRUÇÃO: HELIO GIANOTTI 
DATA DE CONSTRUÇÃO: 1953 
DATA DE INAUGURAÇÃO: 1953 
 
 
CONTATO: cadoro@cadoro.com.br 
PUBLICAÇÕES: Revista Acrópole nº 222 – Abril 1957 
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TROPICAL PALACE HOTEL 
 RUA DA CONSOLAÇÃO (LOCAL DO ANTIGO CINEMA 

ODEON) 
ABERLADO DE SOUZA 

1960 
NÃO CONSTRUÍDO 

 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Na Rua da Consolação, onde foi o antigo Cine Odeon, foi projetado um 
grande conjunto arquitetônico com mais de 96.000 m² de construção 
para lojas e hotel contendo quatro subsolos, andar térreo, 2 andares 
para sobrelojas, 1 andar social para o hotel, 1 andar ajardinado e 32 
andares para 1230 apartamentos. 
O projeto previa completa infra-estrutura nos subsolos com lavanderia, 
confeitaria, adega, dispensa, cozinha, refeitório para empregados, 
garagem para automóveis (cerca de 354 boxes individuais), central 
telefônica e outros serviços. 
Estava ainda prevista a construção de 44 lojas no térreo, com 
mezaninos, 192 unidades nas duas sobrelojas e um grande hall para o 
hotel com cerca de 650m². 
 
“Pela sua localização, na Rua da Consolação, que será a avenida mais 
larga de São Paulo e pela grandiosidade de suas proporções, este hotel 

Hotel Tropical 
Fotomontagem 

Revista Habitat nº62-1960 
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tornar-se-á um ponto de atração turística internacional e um ponto de 
convergência dos homens de negócio de todo o mundo” 209. 
 
A grande inovação do projeto seria o heliponto, destacado na época 
como “inovação futuramente necessária para plena utilização dos 
recursos e comodidade do uso”. 
O partido adotado de duas lâminas em ângulo reto possibilitou a visão 
total para todos os apartamentos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
209 Revista Habitat, 1960, p.07. 

Hotel Tropical 
Perspectiva da piscina no 4º pavimento. 

 Ao lado, a planta do pavimento tipo 8 
Revista Habitat nº62-1960 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
O edifico seria um belo conjunto de três grandes blocos, interligados 
por um ajardinamento na base do segundo bloco. O recuo da grande 
lâmina de 26 andares, recurso já utilizado pelo arquiteto no Edifício 
Nações Unidas, criaria um maior espaço entre os volumes e leveza ao 
edifício. 
A sobreposição dos volumes e o tratamento distinto de cada um seria o 
grande marco deste projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Tropical 
Perspectiva 

Revista Habitat nº62-1960 

Hotel Tropical 
Fotomontagem 

Revista Habitat nº62-1960 
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O projeto previa a utilização de esquadrias de alumínio, caixilho de 
ferro para as esquadrias basculantes dos banheiros e pastilhas 
esmaltadas coloridas. 
 
O projeto nunca saiu do papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hotel Tropical 
Fotomontagem. 

Destaque para a construção do Copan ao fundo. 
Revista Habitat nº62-1960 
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ARQUITETO 
ABELARDO DE SOUZA 

 
Importante arquiteto da arquitetura moderna paulistana, Abelardo 
soube, como poucos, unir as técnicas disponíveis com projetos belos 
para a cidade. Radicou-se em São Paulo desde 1939 e aqui 
desenvolveu sua obra. Destaque para o edifício Nações Unidas, na 
Avenida Paulista, em 1953. 
 

 
 
 
 
 
PROPRIEDADE: IMOBILIÁRIA DEVILLE LTDA 
PROJETO ARQUITETÔNICO: ABERLARDO DE SOUZA 
DATA DE PROJETO: 1960 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 26 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 1233 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Habitat nº 62-1960 
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SÃO PAULO HILTON HOTEL 
AVENIDA IPIRANGA, 165. 

CHRISTIANI – NIELSEN ENGENHEIROS E CONSTRUTORES S.A. 
1o. DE OUTUBRO DE 1971 

DESATIVADO 
 
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Foi o primeiro hotel internacional de luxo a ser aberto na cidade de São 
Paulo. Construído pelo Consórcio Scuracchio da Família Matarazzo 
permaneceu, durante décadas, entre os mais luxuosos da cidade.  
 
Com 116 m de altura e área construída superior a 40 mil m², foi uma 
das mais importantes edificações da cidade. Os números eram 
alarmantes, mesmo para uma cidade como São Paulo. Em plena década 
de setenta, eram cerca de 399 apartamentos, 48 lojas, um cinema para 
436 pessoas, instalações para fisioterapia, salão para convenções, salão 
para banquetes, instalações para televisão em circuito fechado e 
sistema de rádio e som que permitiram a transmissão de rádio, música 
esterofônica, mensagens internas e retransmissão para os 
apartamentos de palestras e conferencias que estavam sendo 
pronunciadas no salão de convenções. 
 
 
 Hotel Hilton 

Revista Projeto e Construção Setembro de 
1970 
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Possuía seu próprio estacionamento com cerca de 300 vagas de 
garagem para automóveis, lavanderia, marcenaria, departamento de 
engenharia e gráfica. Além disso, foi o primeiro a ter um sistema de ar 
condicionado central. 
 
“O São Paulo Hilton foi projetado para refletir a pujança do modernismo 
da cidade que cresceu 15 vezes neste último século...Inserido na 
paisagem nova da capital, o São Paulo Hilton complementa uma das 
áreas arquitetônicas mais modernas da cidade. A torre cilíndrica 
fornece ampla visão de todos os ângulos”210. 
 
No 10º andar foi concebido um jardim suspenso com piscina, um snack 
bar e áreas de descanso. O projeto paisagístico foi de Roberto Burle 
Marx. 
 
Na década de 80 foi reinaugurado o Teatro Hilton, com a ampliação do 
palco e novas instalações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
210 Revista Projeto e Construção Setembro de 1970, p.20 
 

Hotel Hilton 
Foto da construção 

Acervo do Hotel 
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A parte cilíndrica do projeto onde estão os quartos foi concebida de 
forma a resolver o problema da circulação racionalmente, pois foram 
eliminados os grandes corredores, reduzindo deste modo a distância 
entre os apartamentos e os elevadores sociais. 
O apartamento típico tinha 5 metros de frente por 5 metros de largura 
e previa uma requintada decoração com motivos brasileiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Hilton 
Ao lado, planta de um andar. 

Acima, planta da suíte presidencial. 
Revista Projeto e Construção Setembro de 1970 
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TRATAMENTO DAS FACHADAS 
 
A forma de um grande cilindro sempre foi a marca registrada deste 
projeto. Dois grandes sólidos sobrepostos e a distinção destes pelo 
tratamento de suas fachadas foi executado com destaque neste edifício. 
A base, em forma de prisma, com 10 andares, teve com o tratamento 
de brises horizontais que forneceu proteção às áreas comuns do hotel e 
a aplicação de mármore branco do Paraná211. No grande cilindro foram 
utilizadas esquadrias de alumínio anodizado e o uso de grandes janelas 
espelhadas que refletiam a imagem da cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
211 Revista Projeto e Construção Setembro de 1970, p.22 

Hotel Hilton 
Fotografias da fachada 

Acervo da Autora 
2005 

 Ao lado, Revista Projeto e Construção 
Setembro de 1970 
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ATRATIVOS URBANOS 
 
O projeto do Hotel Hilton teve vários atrativos aos hóspedes que o 
procuraram. A piscina e a sala de ginástica (sem os aparelhos 
eletrônicos) foram consideradas umas das principais inovações deste 
projeto para a cidade. Alguns anos depois, com a inauguração do 
Teatro e a abertura das elegantes lojas da galeria no térreo, 
incorporaram o edifício à vida urbana da cidade. 
A vista da cidade em franca expansão em um ângulo de 360º graus a 
partir do ponto central da cidade desde a década de 70 até nossos dias, 
não pode ser desprezado na avaliação dos grandes atrativos urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hotel Hilton 
Acima, fotografias da piscina e da sala de 

ginástica. 
À direita, vista de um apartamento de onde 

vemos, em destaque, a Avenida Ipiranga. 
Acervo da Autora 

2005 
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ESTADO ATUAL DE CONSERVAÇÃO 
 
Mesmo fechado, aguardando um comprador, o hotel impressiona pelo 
ótimo estado de conservação e pela manutenção de todos os 
equipamentos e mobiliários da época da sua inauguração. 
 
 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Hilton 
Acima, fotografia do hotel. 

Ao lado, fotografias do lobby, bar e 
restaurante. 

Acervo do Hotel/ Acervo da Autora 
2004/2005 



OS HOTÉIS DA METRÓPOLE 
 
 

 

210

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Hilton 
Fotografias do quarto. Destaque aos moveis e luminárias que 

foram projetados especialmente para o Hilton 
Acervo da Autora 

2005 
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CONSÓRCIO SCURACCHIO – FAMÍLIA MATARAZZO 
PROJETO ARQUITETÔNICO: MÁRIO BARDELLI – CONSÓRCIO 
SCURACCHIO 
CONSTRUÇÃO: CHRISTIANI NIELSEN ENGENHEIROS E CONSTRUTORES 
S. A. 
DATA DE PROJETO: 1966 
DATA DE CONSTRUÇÃO: 1970 
DATA DE INAUGURAÇÃO: 1971 
 
QUANTIDADE DE ANDARES: 32 
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS: 399 (sendo 17 suítes além da 
presidencial) 
METRAGEM TOTAL: 40.602 m² 
 
PUBLICAÇÕES: Revista Projeto e Construção nº 0- 1970 
 



OS HOTÉIS DA METRÓPOLE 
 
 

 

212

OUTROS PROJETOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONJUNTO NACIONAL 
 
O empreendimento do Edifício Conjunto Nacional, conforme afirma 
Lemos em seu livro “Arquitetura Moderna Paulistana”, veio propiciar um 
novo futuro à Avenida Paulista. Revolucionário para a época, em 1955, 
o projeto previa, inclusive, um hotel de luxo, até então concentrados no 
centro da cidade. 
 
Alterações no programa na fase do anteprojeto determinaram a 
retirada do hotel e a construção de lojas no centro dos amplos 
corredores da pavimento térreo. 
 

 
 
 

Hotel do Conjunto Nacional 
Acervo da Prefeitura 
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GRANDE HOTEL INTERLAGOS 
 
A importância do projeto do Hotel Interlagos evidenciou, nos anos 50, 
que a cidade de São Paulo rompera seus limites. O projeto publicado 
em 1953, de autoria do escritório técnico Mieczyslaw Grabowski, foi 
idealizado para ser construído à margem da Represa de Santo Amaro. 
A área de 18 mil m² receberia, de acordo com o artigo da Revista 
Acrópole212, um moderno e luxuoso hotel.  
Em seu projeto seria previsto cerca de 500 apartamentos com 
dependências sanitárias completas, lojas de artigos esportivos, livraria, 
agência bancária, além de um complexo conjunto esportivo com 
quadras de tênis, equitação, piscinas, campo de golfe e esportes 
náuticos junto à represa. 
Um cinema para 1800 pessoas era um grande atrativo do projeto. 
 
 

                                   
212 Revista Acrópole – Grande Hotel Interlagos – 1953. 
 

Hotel Interlagos 
Maquete 

Revista Acrópole, nº 179-1953 
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A evolução da arquitetura hoteleira foi a grande base deste estudo. 
Procuramos através de três capítulos apresentar esta evolução e 
culminar na grande transformação dos anos 40 e 50 do século XX. 
Inicialmente apresentamos a cidade no final do século XIX e suas 
primeiras transformações arquitetônicas. No primeiro capitulo 
procuramos ilustrar a influência européia e a importância da Academia 
de Direito e a Estação da Luz para a evolução da arquitetura hoteleira 
paulistana. 
Mais adiante nosso olhar voltou-se ao Teatro Municipal de São Paulo e 
sua relevância para o crescimento da cidade rumo a Oeste. O Teatro foi 
o primeiro grande equipamento urbano que trouxe a cidade uma 
dinâmica nunca vista. 
No terceiro capítulo nos deparamos com uma cidade em franco 
crescimento. A demanda por novos serviços, as novas perspectivas 
econômicas, os anseios da sociedade paulistana e a industrialização em 
grande escala favoreceram a construção de novos edifícios em meados 
do século XX.  
Nos anos 50, período central de nosso estudo, a cidade se preparava 
para comemorar seu IV Centenário e deveria se consolidar como a 
locomotiva da nação. São Paulo procurava em cada esquina o registro 
de uma nova metrópole que não parava de crescer, registro de uma 
cidade em franca modernização.  
A crescente metropolização e a entrada do automóvel trouxeram à 
cidade a necessidade de novos pontos de encontro. Nos anos 50, este 
papel não cabia mais à rua. Na era metropolitana a rua fora tomada por 
automóveis que circulavam em elevadas velocidades. As galerias 
comerciais e outros projetos de uso misto, como os hotéis aqui 
estudados, foram a resposta espontânea à crescente demanda 
metropolitana. 
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A cidade necessitava perder o ar provinciano que carregara por quatro 
séculos. A construção da nova cidade foi fundamentada pelo projeto de 
grandes edifícios, espelhados nas imagens de Nova Iorque e outros 
grandes centros urbanos de vanguarda para a época.  
Os novos hotéis que surgiam na cidade, diferente da produção hoteleira 
até então realizada na cidade, visavam e enfatizavam à valorização das 
relações entre as pessoas e a cidade. As várias funções, como cinemas, 
restaurantes públicos, lojas, incorporadas em um mesmo edifício 
exemplificavam esta questão e eram trabalhadas como o grande 
desafio da nova arquitetura.  
 
Neste estudo enfatizamos as transformações da São Paulo dos anos 50 
através da análise detalhada dos hotéis selecionados. Procuramos 
compreender muito além da evolução da arquitetura hoteleira, mas sim 
sua ligação com o crescimento da cidade e com as novas demandas e 
problemáticas dos anos do Pós Guerra. Estes hotéis foram marcos da 
cultura paulistana e devem ser compreendidos como importante 
herança histórica da cidade. 
 
Evidenciamos, também, através de nossa analise como as relações e 
comparações com outros centros urbanos, sobretudo os americanos, 
foram importantes para o crescimento da arquitetura hoteleira 
paulistana.  
 
Os hotéis de São Paulo foram durante anos relegados ao abandono e ao 
esquecimento da memória urbana. Muito mais que simples edifícios, 
estes hotéis contêm parte da história da cidade. Procuramos, através 
deste estudo, resgatar a história e importância destes edifícios para a 
cidade e sua sociedade. 
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São Paulo, a cidade em constante transformação, deve cultivar e honrar 
seu passado com emblema e marco para a construção de seu presente 
e de seu futuro. Uma cidade sem passado será certamente uma cidade 
sem futuro. Coube a este estudo resgatar um pouco da história e da 
alma da cidade.  
 
Coube a este, trazer à cidade parte de sua memória. 
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APÊNDICE 
 

BREVE HISTÓRIA DA HOTELARIA 
 
A hotelaria surgiu com a necessidade natural dos viajantes de procurar 
um abrigo em suas viagens. Considerado como marco inicial da 
hospedagem, para a maioria dos autores, os Jogos Olímpicos foram 
de imensurável importância ao desenvolvimento do Turismo Mundial. 
Relatos 213enfatizam que na Grécia Antiga, visitantes de várias 
localidades iam à Olímpia assistir aos jogos Olímpicos, competições 
essas que duravam dias. 
Por outro lado, outro fato histórico que merece grande destaque ao 
estudarmos as origens dos meios de hospedagem, é o processo de 
Conquista dos Romanos. Para suas conquistas, o povo romano 
percorria grande distancias em viagens que duravam longos períodos.  
Com a construção de grandes estradas, caminhos estes que os homens 
do exército romano pudesse transitar rumo a novas conquistas. O 
primeiro grande caminho foi construído no século IV a.C., mas 
precisamente em 312 a.C., sob as ordens do imperador romano Apio 
Cláudio e ficou conhecida como Via Appia. 
Vale a pena ressaltarmos que nesta época os viajantes percorriam 
distancias que não ultrapassavam 60 km/dia, necessitando de vários 
locais para hospedagem em seus deslocamentos que percorriam países 
pelo território europeu. Posteriormente a construção da Via Appia, a 

                                                 
213 Abih – Associação Brasileira da Industria de Hotéis: “segundo relatos a hospedaria 
tinha cerca de 10 mil metros quadrados e seu único objetivo era de abrigar os 
visitantes dos Jogos Olímpicos.” 
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rede de caminhos estendeu-se até o sul da Itália, de onde advém à 
frase popular da época: "Todos os caminhos conduzem a Roma”. 
As redes viárias foram com o tempo se alastrando por toda a península 
Itálica, ao final do século I a.C. já existiam 19 estradas que 
interligavam toda a península. As estradas romanas foram, sem dúvida, 
o princípio da hospedagem com fins lucrativos. Diferentemente das 
hospedagens destinadas aos apreciadores dos Jogos Olímpicos, as 
pousadas romanas faziam parte do sistema econômico das cidades, 
gerando um comércio entre os viajantes e os moradores e até mesmo a 
troca de mercadorias entre cidades. 
As Olimpíadas podem ter marcado o início da Hotelaria, mas com 
certeza foi a expansão do Império Romano que criou o hábito nas 
pessoas de se hospedarem em locais que não o de moradia. Foi 
também essa expansão do Império que alavancou a construção de 
várias pousadas ao longo das vias, os templos e outros meios adotados 
até o momento eram insuficientes para a nova demanda. 
Com o passar dos séculos, o Cristianismo trouxe consigo os novos 
conceitos que visavam o amor ao próximo, fazendo com que os 
moradores de muitos lugares do mundo oferecessem melhor 
tratamento aos peregrinos. A qualidade no atendimento começou a ser 
considerada de extrema importância.  
Outros fatos históricos que influenciaram muito no desenvolvimento da 
Hotelaria e da hospedagem foram as Cruzadas, guerras essas que 
ocorreram entre territórios dominados pela Igreja Católica e territórios 
dominados pela religião Islâmica. Depois de séculos de guerras, as 
religiões começaram a recuperar os lugares santos com objetivo de 
proteção de peregrinos. 
Os primeiros estabelecimentos de hospedagem com o propósito 
exclusivamente comercial surgiram no final da Idade Média na Europa. 
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Eram as tabernas e as pousadas. As pousadas eram públicas com fins 
lucrativos, localizadas, em sua maioria, em povoados onde se 
ofereciam alimentos, bebidas aos viajantes, cavaleiros e carruagens, 
locais estes que favoreciam o comércio e a troca de mercadorias.  
 Com o desenvolvimento das estradas, no final da Idade Média, 
por toda Europa e o crescimento do comércio entre os países, fez com 
que a hospedagem começasse a possuir parte significativa da economia 
local. 
 As viagens na Europa voltavam a se tornar mais seguras, e 
rapidamente as hospedarias se estabeleceram ao longo das estradas. 
Aos poucos, diversos países implantavam leis e normas para 
regulamentar a atividade hoteleira, especialmente a França e a 
Inglaterra. A França, por exemplo, já dispunha de leis reguladoras dos 
estabelecimentos e serviços hoteleiros no ano de 1254 (século XIII), 
enquanto na Inglaterra isso aconteceu em 1446 (século XV). No ano de 
1514 (século XVI), os hoteleiros de Londres foram reconhecidos 
legalmente, passando de hostelers (hospedeiros) para innholders 
(hoteleiros).214 

Observamos que o desenvolvimento da Hotelaria está 
intimamente ligado ao desenvolvimento dos meios de transportes. Até 
o surgimento das ferrovias, em torno de 1840, em plena Revolução 
Industrial os meios de hospedagem foram se desenvolvendo no que 
diz respeito à quantidade, mas não a qualidade e tampouco a 
modernização. 
 A chegada das ferrovias foi um importante golpe para a 
transformação dos meios de hospedagem existentes na época. Como 
                                                 
214 Abih – Associação Brasileira da Industria de Hotéis:” em 1589, foi editado pelos 
ingleses o primeiro guia de viagens que se tem notícia, definindo de modo claro os 
diferentes tipos de acomodações disponíveis para viajantes a negócio ou passeio.” 
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não se modernizaram e não se adaptaram as novas tecnologias, muitos 
estabelecimentos fecharam as portas ou foram adaptados. Os meios de 
transportes ficaram mais rápidos e eficientes e não mais criavam a 
necessidade de grandes períodos de hospedagem ao longo dos 
caminhos. Mais uma vez os meios de hospedagem se adaptaram aos 
novos meios de transporte. Hotéis e pousadas foram construídos nas 
redondezas das estações de trens e nas regiões portuárias. 
 No início do século XX, mas precisamente nos anos 20 e 30, a 
hotelaria sofreu um período de expansão, porém com a crise da Bolsa 
de Nova Iorque e posteriormente com a II Guerra Mundial as estruturas 
da hotelaria mundial foram gravemente abaladas. Os Estados Unidos, 
neste período, despontavam como grandes lideres neste mercado e 
sofreram grande baixa com a crise econômica. Cerca de 85% das 
propriedades hoteleiras fecharam ou ficaram sobre intervenção judicial. 
 O Caderno Brasileiro de Arquitetura, de 1987 215, aborda a 
temática dos hotéis e traz um excelente relato sobre a expansão da 
arquitetura hoteleira no Brasil. Em seus artigos é evidenciado que o ato 
de projetar um hotel deva ser uma atividade complexa em que o 
arquiteto deve ser o interprete das aspirações dos empresário 

                                                 
215 Cadernos Brasileiros de Arquitetura, nº.19- Hotéis, São Paulo:Projeto Editores 
Associados 1987. 
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FONTE DE IMAGENS 
 

O SÉCULO XIX E A VIRADA DO SÉCULO – OS 
PRIMEIROS HOTÉIS DA CIDADE 

 
1. Vale do Anhangabaú -1883   Fonte de imagem: Arquivo Folha 
2. Mapa da Cidade – 1877  Fonte da imagem: DPH 
3. Estação da Luz –s/d   Fonte da imagem: DPH 
4. São Paulo 1900    Fonte da imagem: Site SP Site City 
5. Pensão Giordino Bruno  Fonte da imagem: São Paulo de Piratininga 
6. Pensão Ítalo Brasileira  Fonte da imagem: São Paulo de Piratininga 
7. Central Hotel -1918   Fonte da imagem: São Paulo de Piratininga 
8. Pension Pour Artistes Doree  Fonte da imagem: São Paulo de Piratininga 
9. Hotel Paris    Fonte da imagem: São Paulo de Piratininga 
10. Folheto para os Imigrantes  Fonte de imagem: Arquivo do Estado 
11. Hotel Armazém   Fonte da imagem: Site do Almanaque 

Paulistano 
12. Mapa da Cidade de SP 1800-74 Fonte da imagem: DPH 
13. Ladeira do Acu – 1887  Fonte de imagem: DPH (destaque ao Hotel 

Itália) 
14. Rua Direita – s/d.   Fonte da imagem: DPH 
15. Largo de São Bento – 1888. Fonte da imagem: São Paulo Metrópole 65 
16. Hotel D’Oeste    Fonte da imagem:TOLEDO, Benedito Lima 

de.  Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo, p.45. 
17. Hotel da Paz    Fonte da imagem: Site do Almanaque 

Paulistano 
18. Hotel Palm    Fonte da imagem: Site do Almanaque 

Paulistano 
19. Hotel Bela Vista   Fonte da imagem: Site do Almanaque 

Paulistano 
20. Hotel Suíço.    Fonte da imagem: TOLEDO, Benedito Lima 

de.  Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo, p.46. 
21. Hotel d’Oeste    Fonte da imagem: São Paulo Metrópole 65 

Fonte da imagem: São Paulo de Piratininga. 
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22. Hotel D’Oeste e Rebecchino  Fonte da imagem: TOLEDO, Benedito Lima 
de.  Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo, p.45. 

23. Galeria de Cristal – 1890  Fonte da imagem: DPH (destaque a 
localização do Grande Hotel) 

24. Grand Hotel    Fonte da imagem: A cidade da Light, p. 
121. 

25. Grand Hotel e Edifício Martinelli Fonte de imagem: DPH 
26. Perspectiva do Vale do Anhangabaú.  

Fonte da imagem: Segawa, Hugo. Prelúdio 
da Metrópole, p.75. 

27. Hotel Rotiesserie    Fonte de imagem: Site do Almanaque 
Paulistano 

28. Hotel Rotiesserie e a Praça do Patriarca - 1925 
Fonte de imagem: desconhecida 

29. Estação da Luz – 1901  Fonte de imagem: DPH 
30. Hotel Roma – 1920   Fonte da imagem: São Paulo de Piratininga. 
31. Hotel do Comércio e Federal Paulista 

Fonte da imagem: Guia de Bens Tombado 
Emplasa 

32. Hotel Karin    Fonte da imagem: Guia de Bens Tombados  
Emplasa 

33. Center Hotel    Fonte da imagem: Guia de Bens Tombados 
Emplasa 

34. Planta da Cidade de SP-1930 Fonte da imagem: DPH 
 

OS ANOS 20 E 30 – OS MODERNOS HOTÉIS DA 
CIDADE 

 
1. São Paulo 1930     Fonte da imagem: Site SP Site City 
2. Vista aérea da Cidade de São Paulo 

década de 30     Fonte da imagem: Instituto Histórico 
e Geográfico 

3. “São Paulo”  
Tarsila do Amaral-1922   Fonte da imagem: DPH 

4. Bonde Elétrico    Fonte da imagem: Museu do 
Transporte Público 
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5. Avenida São João – s/d   Fonte de imagem: Arquivo da 
Biblioteca Mario de Andrade 

6. Anúncio turístico -1935   Fonte da imagem: Site do 
Almanaque Paulistano 

7. Hotel Esplanada  
(27-07-1944)     Fonte da imagem: Folha 

8. Teatro Municipal    Fonte da imagem: DPH 
9. Planta da cidade de SP-1930  Fonte de imagem: DPH 
10. Hotel Terminus    Fonte da imagem: Site do 

Almanaque Paulistano 
11. Grupo de Modernistas na  

escadaria do Hotel Terminus.  Fonte de imagem: Arquivo do Estado 
12. Hotel Esplanada – 1915   Fonte da imagem: Agência Estado 
13. Hotel Esplanada    Fonte da imagem: Guia de Bens 

Tombados - Emplasa 
14. Hotel Central –s/d    Fonte de imagem: Arquivo do Hotel 
15. Av. São João – 1929    Fonte da imagem: Instituto Histórico 

e Geográfico 
16. Hotel Central e Britânia   Fonte da imagem: Guia de Bens 

Tombados - Emplasa 
 

OS ANOS 40 E O IV CENTENÁRIO-OS HOTÉIS DA 
METRÓPOLE 

 
1. São Paulo 1954    Fonte da imagem: Site SP Site City 

2. Rua Conselheiro Crispiniano – s/d  Fonte da imagem: DPH 

3. Vale do Anhangabaú-1952   Fonte da imagem: DPH 
4. Avenida Nove de Julho   Fonte da imagem: Prestes Maia, p. 

260. 
5. Avenida Nove de Julho    Fonte da imagem: Prestes Maia, pág. 

262. 
6. O Hotel Excelsior     Fonte das imagens: Prestes Maia, 

pág. 140/141. 
7. Paulicéia Desvairada    Fonte de Imagem: Arquivo do Estado 
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8. South Michigan Avenue    Fonte da imagem: Chicago 
Architektur. 

9. Stevens Hotel e Drake Hotel  Fonte da imagem: Chicago 
Architektur 

10. Schiller Theater,     Fonte da imagem: Chicago 
Architektur. 

11. Ao lado Hotel Othon    Fonte: Acervo da Autora – 2004 
12. Foto da Inauguração-Aeroporto-1952 Fonte das imagens: DPH 
13. Vale do Anhangabaú, s/d.   Fonte das imagens: DPH 
14. Painel Bandeirantes -1951   Fonte da imagem: Acervo da Autora 

2004 
15. Inauguração do Hotel Othon para as comemorações  

do IV Centenário    Fonte da imagem: Folha da Manhã 
29.Dezembro de 1954 

16. Hotel das Monções e Teatro Leopoldo Fróes 
Fonte da imagem:Revista 

Acrópole –Março de 1944 
17. Hotel Porto Feliz e Teatro Vasquez   Fonte da imagem:Revista Acrópole –

Março de 1944 
18. Hotel Jaraguá e Teatro Ismênia Santos Fonte da imagem: Revista Acrópole –

Março de 1944 
19. Hotel Anhanguera e Teatro Apolonia Pinto 

Fonte da imagem: Revista 
Acrópole –Março de 1944 

20. Grande Hotel, Ouro Preto -MG – 1940. Fonte da imagem:Guia de 
Arquitetura 1928-1960, p.255 

21. Grande Hotel, Ouro Preto -MG – 1940. Fonte da imagem:Arquitetura 
Contemporânea no Brasil, p.108 

22. Hotel Parque São Clemente- RJ -1944  Fonte da imagem:Guia de 
Arquitetura 1928-1960, pág.189. 

23. Colônia de Férias na Tijuca - RJ-1944 Fonte da imagem: Arquitetura 
Contemporânea no Brasil, pág.144/ Guia de Arquitetura 1928-1960, pág.218. 

24. Hotel de luxo na Praia Vermelha   
25. RJ- 1951     Fonte da imagem: Revista 

Arquitetura e Engenharia (17), p.28. 
26. Hotel premiado na Bienal de 1951.  Fonte da imagem: Arquitetura na 

Bienal de São Paulo. 
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27. Estudo de um Hotel desenvolvido pelos alunos da Universidade Mackenzie 
      Fonte da imagem: Revista Habitat- 
nº21 

28. Detalhe da Avenida Ipiranga e do Hotel  
Excelsior     Fonte da imagem: Rino Levi, 
pág.119. 

29. Anúncio Neo Rex – Hotel Excelsior  Fonte da imagem: Revista Acrópole – 
1946. 

30. Hotel Jaraguá     Fonte da imagem: Revista Acrópole – 
1953. 

31. Hotel Tropical     Fonte da imagem: Revista Habitat - 
1960 

32. Obra de Di Cavalcanti.   Fonte da imagem: Acervo da Autora 
2005 

33. Anúncio de Fogão elétrico - Hotel Terminus. 
Fonte da imagem: Revista Acrópole 

1944 
34. Sem título      Fonte da imagem: Carta 

Ilustrada - Folha de São Paulo-1949 
35. Sem título      Fonte da imagem: Carta 

lustrada - Folha de São Paulo-1962 
36. Sem título      Fonte da imagem: Agência Estado 

s/d. 
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