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3.2. Mudanças físicas, permanências sociais 

 

 Em paralelo a derrubada dos edifícios de Prates, os proprietários dos imóveis de 

numeração par da Formosa – que apesar de não serem demolidos, tiveram que se adequar 

ao nivelamento da rua imposto pela municipalidade – passaram a submeter ao poder 

público, antes mesmo da aprovação da Lei 1.457 de 1911, projetos para a modificação de 

seus imóveis. Tal movimento nos permite entender um pouco como era a situação, 

naquele momento, do interior de alguns dos edifícios que lá existiam, bem como 

visualizar o padrão dos demais que estavam sendo construídos. Essas solicitações, 

contudo, se apresentaram de forma bastante díspares, e variavam desde simples 

requisições de alinhamento de fachada, com alterações na parte frontal, à até mesmo a 

demolição completa do imóvel para a construção de outro em seu lugar. Existiam ainda 

aqueles onde a questão do alinhamento não era tratada, e seu dono apenas demostrava 

interesse em construir um barracão, armazém ou outra estrutura comercial dentro do 

mesmo terreno onde já existia um imóvel residencial (figura 54).  

 Esse último tipo de solicitação, onde a questão do alinhamento não era tratada, era 

o caso do imóvel de nº 16 (figura 42), pertencente à Henrique Sertório e que já citamos 

no capítulo 2. Como podemos perceber na planta submetida pelo mesmo em 1911, a 

pequena casa de cinco cômodos já existente – ocupada anteriormente por Ugo Carlochia 

que se muda para Buenos Aires, depois pelo empregado Antônio de Lima, e 

posteriormente pelo pedreiro e futuro operário Januário Buono – passaria a conviver à 

sua frente com uma “sala que ficará sendo loja”; ao lado, uma passagem que leva ao 

espaço onde seria construído o “barracão para oficina de encanador”; e ao fundo, enfim, 

um quintal. Na justificativa do pedido, Sertório descreveria a obra como um “pedido de 

licença para a construção de um barracão e abertura de portas no lugar de janelas”83. 

 Em outro imóvel, de nº 12A – onde anteriormente funcionou uma fábrica de águas 

gasosas e outros itens, pertencente a Wenceslau Pacta, e submetida a leilão em 1899, 

como também já mencionamos no capítulo 2 – Joaquino Monteiro Soares apresentaria 

requerimento similar a Sertório. Em 23 de maio de 1914, estabelecido naquele endereço 

com uma “fábrica de presuntos, mortadelas, etc., tendo instalado um açougue em seu 

estabelecimento, de accordo com o regulamento do serviço sanitário (decreto nº 2.141 de 

14 de novembro de 1911)”, requeria ao poder público “que se conceda licença para 

                                                 
83 Processo nº OP/1911/001.509. Acervo do Arquivo Histórico Municipal.  
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construir uma porta no lugar onde já existe uma janela em seu dito estabelecimento”84. 

Não encontramos arquivado, contudo, a planta submetida pelo mesmo para analisarmos 

a conformação interna do imóvel. 

 Ainda nessa linha, solicitação parecida seria realizada para os imóveis de nº 6 e 

6A. Em 13 de março de 1915, Germano Appelt, dono do imóvel de nº6, apresentaria um 

“pedido de alvará de licença para construção de duas paredes divisórias”85, submetendo 

para isso uma planta da construção (figura 55). Ao que podemos observar, se tratava de 

um armazém com pouca largura, mas extenso comprimento. Ao fundo, onde as paredes 

seriam edificadas, dois cômodos são discriminados: uma pequena cozinha e um pequeno 

quarto. Em sua solicitação, Germano justifica a obra como sendo uma adaptação para que 

ali funcionasse um restaurante. Quase nove meses depois, em 11 de dezembro de 1915, 

Hermam Appelt – cuja ligação parental com Germano desconhecemos – apresentaria para 

o imóvel 6A um “pedido de alvará de licença para construção de um barracão aberto, 

coberto de telhas nacionais, destinado a deposito de madeira para marcenaria”86, 

submetendo, igualmente, uma planta da construção (figura 56). Nela vemos a presença 

de uma pequena casa já existente e, ao fundo, a indicação do barracão “para madeiras” 

que Appelt pretendia construir. 

 Por outro lado, para as solicitações do primeiro tipo, ou seja, as simples 

requisições de alinhamento de fachada, tomamos como exemplo o imóvel de nº 42 

(Figuras 57, 58, 59 e 60). Em 06 de março de 1914, seus dois proprietários, Francisco 

Viotti e João de Barros Brotero, submeteriam um “pedido de aprovação, alvará de licença 

para construção e levantamento de calçada, alinhamento da fachada e licença para 

construção de andaimes e passeios”87. Com a submissão da planta, descobrimos se tratar 

de um imóvel de dois andares. No térreo, um longo armazém que se estendia por toda a 

parte baixa do edifício. No primeiro andar, um salão, uma sala de visitas, quatro quartos, 

um escritório, uma sala de jantar, um banho, um W.C., uma dispensa, uma copa, um 

quarto de creada e uma cozinha.  

 Por fim, para as solicitações do segundo tipo, ou seja, a demolição completa do 

imóvel visando a construção de outro, três casos nos chamam atenção: os imóveis de nº 

8, 34 e 36. Em 17 de setembro de 1913, Pedro H. Appelt – cuja ligação parental com os 

                                                 
84 Processo nº OP/1914/001.464. Acervo do Arquivo Histórico Municipal. 
85 Processo nº OP/1915/001.736. Acervo do Arquivo Histórico Municipal.  
86 Processo nº OP/1915/001.737. Acervo do Arquivo Histórico Municipal.  
87 Processo nº OP/1914/001.975. Acervo do Arquivo Histórico Municipal. 
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demais Appelt também desconhecemos –, “desejando demolir o velho prédio da rua 

Formosa nº 8”, apresentaria um “pedido de alinhamento e licença para demolição de 

prédio e construção de sobrado”88. Ao contrário dos demais, não submeteria planta do 

imóvel existente, mas sim do que planejava edificar (figura 61). Nela, vemos que o imóvel 

pretendido possuiria três pavimentos. No pavimento térreo, temos dois armazéns 

independentes cujo acesso pode ser realizado por um corredor à direita, uma pequena sala 

de escritório, uma sala de guarda e um minúsculo banheiro. No primeiro andar, duas salas, 

dois dormitórios, uma sala de jantar, um W.C., um banho, uma cozinha e um terraço. No 

segundo andar, a exata representação do primeiro, diferindo apenas na existência de uma 

sacada na sala que possui frente para a rua. Contudo, apenas 17 dias depois, em 13 de 

outubro do mesmo ano, Hermam Appelt apresentaria uma nova solicitação para o mesmo 

imóvel (figura 62), descrita como um “pedido de licença para construção de sobrado”89. 

Ao contrário do primeiro, o segundo projeto era muito mais diminuto, demostrando talvez 

o entendimento da família Appelt de que não teria tanto dinheiro para fazer o investimento 

inicial. Nele, temos no térreo a presença de um único armazém, que percorre todo o 

imenso espaço vazio. No primeiro e único andar, uma sala de visitas, um corredor que 

leva a três quartos e duas áreas, uma sala de jantar, uma pequena cozinha, um banheiro e 

um W.C.  

 Já em 10 de maio de 1910, Octaviano Almeida Prado apresentaria um 

requerimento para “reformas e reconstrução”90 dos imóveis sitos nos nos 34 e 36. Ao 

submeter a planta com as modificações (figura 63), percebemos que além da casa já 

existente, Octaviano pretendia construir dois anexos iguais, formados por cozinha, 

dispensa, W.C. e um cômodo não identificado. Não obstante, menos de um mês depois, 

em 16 de junho de 1910, apresentaria um novo requerimento para o mesmo endereço, 

dessa vez visando a “construção de um sobrado”91 que ocuparia o fundo dos dois imóveis. 

Quando analisamos as plantas, descobrimos que a obra se dará no meio do terreno, 

localizado entre as ruas Formosa, nº 34 e 36, e Xavier de Toledo, nº 7, possuindo saída 

para ambas, ainda que o projeto não especifique como isso ocorrerá. Ao analisarmos a 

edificação em si, percebemos se tratar de um imóvel de três andares, cuja subdivisão 

interna, infelizmente, não foi especificada pelo proprietário (figuras 64 e 65).  

                                                 
88 Processo nº OP/1913/002.278. Acervo do Arquivo Histórico Municipal. 
89 Processo nº OP/1913/002.279. Acervo do Arquivo Histórico Municipal. 
90 Processo nº OP/1910/001.072. Acervo do Arquivo Histórico Municipal.  
91 Processo nº OP/1910/001.073. Acervo do Arquivo Histórico Municipal. 
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FIGURA 54: Localização dos imóveis selecionados dentre aqueles que submeteram projetos de modificação após aprovação da Lei 1.457 de 1911. Produção nossa. 
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FIGURA 55: Planta do imóvel nº 6, segundo solicitação apresentada em 13 de março de 1915 por Germano Appelt. Acervo do Arquivo Histórico Municipal. 
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FIGURA 56: Planta do imóvel nº 6A, segundo solicitação apresentada em 11 de dezembro de 1915 por Hermam Appelt. Acervo do Arquivo Histórico Municipal. 
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FIGURAS 57, 58, 59 e 60: Planta do imóvel nº 42, segundo solicitação apresentada em 06 de março de 1914 por seus dois proprietários, Francisco Viotti e João de Barros 

Brotero. Acervo do Arquivo Histórico Municipal.  
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FIGURA 61: Planta do imóvel nº 8, segundo solicitação apresentada em 17 de setembro de 1913 por Pedro H. Appelt. Acervo do Arquivo Histórico Municipal. 
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FIGURA 62: Nova planta do imóvel nº 8, segundo solicitação apresentada apenas 17 dias depois, em 13 de outubro do mesmo ano, por Hermam Appelt. Acervo do Arquivo 

Histórico Municipal. 
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FIGURA 63: Planta dos imóveis nº 34-36, segundo solicitação apresentada em 10 de maio de 1910 por Octaviano Almeida Prado. Acervo do Arquivo Histórico Municipal. 
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FIGURA 64 e 65: Nova planta dos imóveis nº 34-36, segundo solicitação apresentada menos de um mês depois, em 16 de junho de 1910, por Octaviano Almeida Prado. 

Acervo do Arquivo Histórico Municipal
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FIGURA 66: Espectro ocupacional da rua Formosa entre 1911 e 1917. Em destaque, imóveis onde foi encontrada a presença de atividades comerciais. Produção nossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 67: Espectro ocupacional da rua Formosa entre 1911 e 1917. Em destaque, alguns imóveis onde foi encontrada a presença de aluguel de quartos através das pensões. 

Produção nossa. 
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 As submissões dos novos projetos pelos donos dos imóveis, ainda que nos 

permitam entender a dimensão espacial dos edifícios, nada nos conta sobre seus 

moradores. Para que possamos apontar quem ocupava a rua naquele período, recorremos 

novamente aos jornais visando construir uma estratigrafia da rua, dessa vez entre os anos 

de 1911 e 1917, este último marcando a data em que ações previstas no plano de Bouvard 

já estariam parcialmente concluídas (HEREÑÚ, 2007, p. 105). A pesquisa nos retornou a  

presença de 19 imóveis com atividades comerciais (figura 66). Contudo, ao contrário do 

que poderíamos imaginar e do que fora sugestionado por análises consolidadas, esse 

comércio estava longe de corresponder exclusivamente ao luxo de seu vizinho, o Theatro 

Municipal, tido como “o símbolo máximo da cultura cosmopolita que a moderna capital 

deveria ostentar e que a burguesia cafeeira e industrial tanto ensejava encontrar” 

(SIMÕES JUNIOR, 2003, p. 87); ou do novo Anhangabaú, que deveria contribuir para  

“consolidar a imagem europeizada da ‘metrópole do café’, que perduraria na paisagem 

paulistana até quase o fim dos anos 1930” (p. 126). Encontramos, na verdade, uma 

atividade comercial que seguia bastante mista, como por exemplo venda de vapores e 

maquinas para macarrão, advogado, jardineiro, botequim, depósito de alimentos, 

professores preparatórios para candidatos às escolas superiores, venda de sal em blocos, 

institutos educacionais, fábrica de caixa de papelão, farmácia, tipografia, açougue, 

grafólogo, sede social de entidades civis e venda de mate. Além disso, a estratigrafia 

também nos informa a continuidade da lógica de moradia coletiva. Para o período, 

encontramos 7 anúncios correlatos, porém todos de um único tipo: as casas de pensão 

(figura 67). Os alugueis de casinholas menores de fundo, de andares completos e similares 

aparentemente cessaram. 

 Para corporificar o que encontramos, trazemos como exemplo alguns dos mesmos 

imóveis anteriormente citados. Em 1910, o imóvel de nº 36 era ocupado por Tommasini 

& Camin, que havia instalado em seu armazém e escritório um estabelecimento comercial 

não especificado92. No mesmo ano, contudo, os inquilinos anunciariam sua mudança para 

o imóvel da rua do Carmo, nº4, no estabelecimento de responsabilidade da Societá 

Commerciale de Genova, movimento causado muito provavelmente pelo requerimento 

de “reformas e reconstrução” apresentado por Octaviano Almeida Prado no mesmo ano. 

Após a reforma, o imóvel seria ocupado em 1912 por U. Moro, que ali instalaria um 

depósito de “sacos para café, cereais, arroz, etc. da fábrica do Rio do Machado & 

                                                 
92 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 21 DE MARÇO DE 1910 - PAG. 6. 
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Silveira”93. Além disso, Moro também comercializaria outros produtos, como 

“Phosphosal”, um sal em blocos voltado para a alimentação de gado leiteiro94. O imóvel 

36 não voltaria a ser mencionado em nosso recorte temporal, mas, ao expandi-lo um 

pouco mais, voltamos a encontrá-lo em 1919, momento em que estava arrendado para 

José Medina. Segundo o anúncio, Medida havia arrendado os imóveis 30, 32, 34, 36 e 38  

para instalar no local uma loja de venenos agrícolas, em especial o “‘verde arsenical’ 

único aprovado pelo ministério da agricultura”95. 

 Já no imóvel de nº 8, após a família Appelt demolir “o velho prédio da rua 

Formosa” para a construção de um novo sobrado, em 1913, o mesmo seria ocupado, em 

1916, por uma casa de pensão comandada por uma família alemã, onde era oferecido “luz 

eléctrica, banhos quentes e frio”96. Assim como o imóvel 36, o nº 8 não voltaria a ser 

mencionado em nosso recorte temporal, mas, ao expandi-lo um pouco mais, voltamos a 

encontrá-lo em 1919, quando era descrito como a sede da redação do jornal “O Coronel: 

Humorismo, Sport e Actualidades Mundanas”97; e,  posteriormente em 1921, quando já 

era a redação do jornal “O Gigolô”98.   

 A lógica da casa de pensão também seria encontrada no imóvel nº 42. Após o 

requerimento de Francisco Viotti e João de Barros Brotero, em 1914, para a “construção 

e levantamento de calçada, alinhamento da fachada e licença para construção de andaimes 

e passeios”, o imóvel seria ocupado pela casa de pensão do alemão Risoke Roscle 

Fraishchnaider. Contudo, poucos anos depois, em 1919, Fraishchnaider se desfazeria 

integralmente da casa de pensão em favor de Titospero Santi, ainda que as dívidas ativas 

e passivas tenham ficado, até a data da venda, sob sua responsabilidade99. 

 Retornando à ocupação comercial, em 1915 os jornais nos indicariam a presença 

do açougue pertencente ao Sr. Joaquim Monteiro Soares no imóvel de nº 12100. Como já 

vimos, Soares havia aberto requerimento à municipalidade no ano anterior justamente 

para “construir uma porta no lugar onde já existe uma janela em seu dito 

estabelecimento”. Mesmo com a expansão de nosso recorte temporal, não voltamos a 

encontrar menções a este imóvel, o que nos faz pensar que o negócio tenha sido mantido.  

                                                 
93 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 30 DE AGOSTO DE 1912 - PAG. 5. 
94 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 22 DE MAIO DE 1913 - PAG. 9. 
95 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 10 DE AGOSTO DE 1919 - PAG. 8. 
96 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 1916 - PAG. 9. 
97 O Coronel: Humorismo, Sport e Actualidades Mundanas (SP), Ano 1919, Edição 00014. 
98 O Gigolô (SP), Ano 1921, Edição 00019. 
99 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1919 - PAG. 11. 
100 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 28 DE MAIO DE 1915 - PAG. 6. 
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 Por fim, em 1911, encontramos o anúncio de um jardineiro “vindo da Argentina, 

com boas referências. Nacionalidade alemã” no imóvel de nº 6; e um botequim, de 

propriedade de Ugo Trivella, no imóvel 6A101. Contudo, no mesmo ano, Trivella venderia 

o negócio para Romualdo Grasseschi que, tão prontamente receberia, venderia o negócio 

no ano seguinte. Vazio, o imóvel passaria pela reforma para “construção de duas paredes 

divisórias” proposta por Germano Appelt em 1915. Após isso, voltaria a sumir do mapa 

e apareceria novamente somente com a expansão de nosso recorte temporal, em 1922, 

como uma loja de materiais elétricos, instalação de luz e força, motores mono e trifásicos 

comandada por “engenheiros importadores”102.  

 Conquanto, apesar de transmitirem a impressão de uma transição pacífica, as 

obras de adequação de fachada também foram marcadas por tensões. Para exemplificar 

esse ponto, trazemos aqui o caso de um imóvel já conhecido: o nº 10. Anteriormente 

ocupado pelas pensões Elegante e Encarnación, o imóvel seria igualmente instado pela 

municipalidade a adequar sua construção ao novo nivelamento da rua, ação obrigatória 

segundo a Lei 1.457 de 1911. Ao fazê-lo, seu proprietário, o Dr. Claudio de Souza, viu-

se obrigado a três movimentos: investir dinheiro na obra; demolir e reconstruir parte de 

seu prédio e desalojar o arrendatário – bem como seus inquilinos – até o termino da 

mesma. Após finalizar os trâmites, o novo imóvel, agora desocupado, seria anunciado 

novamente por Souza para arrendamento, mas dessa vez descrito como um “hotel de 

luxo”103. Não obstante, uma vez reaberta a casa de pensão, honrando o que já parecia ser 

pré-requisito para habitar o prédio, em 25 de maio de 1917, a hóspede Lina Gonçalves 

tentaria cometer suicídio em seu quarto atirando contra o próprio peito. Apesar de ter sido 

resgatada com via e encaminhada para o hospital Santa Catharina, morreria no dia 

seguinte, o que levaria à abertura de um inquérito policial para apurar o caso.  

 Sem embargo, após a obra, em 13 de julho de 1915, Souza entraria com uma 

petição junto a Câmara Municipal104 dizendo-se prejudicado com a alteração do nível da 

rua promovido pela municipalidade. Dessa forma, requisitava que a Câmara autorizasse 

o prefeito a entrar em um acordo com ele para indenizá-lo pelas perdas ocorridas, sem 

que para isso fosse necessário abrir um processo judicial, coisa que “só serviria para 

                                                 
101 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 13 DE ABRIL DE 1911 - PAG. 7. 
102 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 19 DE SETEMBRO DE 1922 - PAG. 10. 
103 O ESTADO DE S. PAULO: PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 05 DE MAIO DE 1916 - PAG. 12. 
104 Documento REQM0012-1915. Acervo da Câmara Municipal de São Paulo. 
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agravar a responsabilidade do Município, sem proveito nem razão”. Como argumento, 

Souza dizia que a própria Câmara já havia firmado entendimento de que 

 

a alteração do nivelamento das ruas, resolvida pelo poder municipal, dá logar 

a pedido de indemnização por parte daqueles que com isso sofram damno em 

seus prédios, construídos de accordo com o nivelamento anterior, não sendo 

isso mais assumpto, portanto, sobre a Municipalidade possa discutir (p. 829).   

 

Certo do sucesso que obteria, Souza submeteria a solicitação. Contudo, o então prefeito, 

Washington Luís, devolveria o requerimento com expressa negativa, argumentando que 

longe de causar prejuízos aos “ribeirinhos” – termo utilizado no processo para se referir 

aos moradores –, as obras teriam trazido claras vantagens e benefícios, principalmente 

valorizando “as propriedades que antes estavam nas proximidades de ladeiras íngremes e 

que agora se acham em ruas commerciaes”105. Como já vimos, entretanto, a Formosa era 

uma rua dotada de atividades comerciais desde pelo menos a segunda metade do século 

XIX. Logo, Luís não se refere a toda e qualquer tipo de atividade comercial, mas insinua 

a presença recente de certo tipo de “boa” atividade comercial. Não obstante, o processo 

de Souza se estenderia por longos dois anos, sendo tema do parecer nº 25 da Comissão 

de Justiça da capital, lido durante a 17ª Sessão Ordinária em 28 de abril de 1917. Nele, 

ao indicar a sentença final, a negativa ventilada pelo prefeito era reafirmada pela Câmara, 

igualmente pontuando que  

 

a comissão de justiça, convencida de que os serviços municipaes referidos, em 

vez de prejudicarem, melhoraram em muito o prédio do requerente; que ficou 

amplamente valorizado. É de parecer que se indefira o requerimento, 

archivando-o. Pena é que a Câmara não tenha ainda encontrado um meio de 

gravar os prédios assim melhorados, pelo que os tratadistas denominam – 

valorização immerecida! 

S. Paulo, 18 de maio de 1916 – Joaquim Marra, Alcântara Machado; Rocha 

Azevedo. 106 

 

 Para discutirmos mais profundamente a estratigrafia que encontramos e o caso de 

Souza, recorremos às hipóteses defendidas por Bueno em seu trabalho sobre as “lógicas, 

ritmos e atores na construção do centro”, muitas das quais concordamos veementemente. 

Como pontua, 

 

boa parte das renovações foi obra da iniciativa privada, orquestrada e induzida 

pelo poder público por meio de pormenorizada legislação e alguns planos 

                                                 
105 Ibidem.  
106 17ª Sessão ordinária em 28 de abril de 1917. Acervo da Câmara Municipal de São Paulo. 
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urbanísticos. [...] O Estado, por meio de iniciativas estrategicamente 

posicionadas, induziu ou consolidou o desenvolvimento em determinadas 

direções, no entanto, os recursos públicos imobilizados nas operações 

urbanísticas foram ínfimos quando comparados ao capital privado. A nosso 

ver, a terceirização à iniciativa empresarial foi a opção adotada para atender às 

demandas da explosão demográfica, que exigiu novos espaços num curto 

período de tempo, garantindo lucros seguros aos investidores (BUENO, 2016, 

p. 102). 

 

 Ainda nessa linha, Bueno acerta novamente ao indicar a ocupação mista e 

estrangeira do centro nas duas primeiras décadas do século XX, defendendo que 

 

nas novas edificações predominou a opção por programas vinculados ao 

comércio e aos serviços, mas as moradias subsistem no centro ao menos nas 

primeiras duas décadas do século XX. A propaganda imobiliária veiculada nos 

jornais corrobora essas afirmações. A pergunta é a quem se destinavam esses 

apartamentos situados em edifícios de uso misto, mesclando lojas no térreo a 

moradia nos andares superiores? Nossa hipótese é que não se destinavam às 

elites que partiram para os novos bairros residenciais nos subúrbios, mas aos 

comerciantes estrangeiros (BUENO, 2016, p. 122). 

 

 De fato, como sugere em seu último questionamento, concordamos que os 

apartamentos de uso misto não foram foco das elites. Não obstante, discordamos que os 

comerciantes estrangeiros os tenham ocupado sozinhos. Estes também habitavam os 

imóveis, claro, mas não eram os únicos. A permanência das casas de pensão nos faz 

visualizar muito mais uma pluralidade do que a homogeneidade de uma simples relação 

comércio-moradia. Para isso, basta lembrar das artistas e dos profissionais autônomos. 

Contudo, na parte que cabe aos comerciantes, nosso trabalho encontra eco na hipótese de 

que estes eram inquilinos e não proprietários da maioria dos imóveis. Como pontua  

 

os comerciantes foram inquilinos e raramente proprietários das lojas e das 

moradias construídas nos andares superiores dos imóveis, ao menos no início 

das suas atividades, [visto que] não dispunham de capital para comprar ou 

construir, alugando de terceiros tanto as lojas como os apartamentos que 

estavam sendo edificados no centro da cidade, [apartamentos estes] ainda não 

incorporados ao gosto da oligarquia e das camadas médias nacionais 

acostumadas a morar em moradias individuais. (BUENO, 2016, p. 122-123). 

 

 Ainda sobre a recusa da elite de habitar a região, Bueno aponta para o fato de que 

esta teria preferido aderir “aos novos bairros exclusivamente residenciais” (p. 122), como 

futuramente seriam os bairros-jardim. Diríamos, contudo, que essa preferência se deu 

muito mais pelo “exclusivo” do que pelo “residencial”. O que se almejava era a 

homogeneidade. Sobre essa tônica, Garcez volta a contribuir para nossa análise ao indicar 

a necessidade de se pensar uma “geografia de exclusão”: 
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A diferenciação entre ruas e casas, entre espaços “públicos” e “privados”, 

devia ainda ser necessariamente acompanhada pela geografia de exclusão e 

segregação social, que acabasse separando em bairros distintos os diversos 

segmentos da sociedade (GARCEZ, 1998, p. 136). 

 

 Contudo, se por um lado essa lógica apresentaria sucesso nos novos bairros – 

localizados nos distantes terrenos da vertente oeste –, na área central a realidade seria 

outra. Os melhoramentos não homogeneizariam o Anhangabaú, como bem aponta Borin 

ao defender que 

 

enquanto os setores da classe dominante faziam planos de melhoramentos da 

cidade, apostando em projetos que visibilizassem mudanças estéticas e 

funcionais, esses projetos não conseguiam ser implementados como um todo, 

sendo confinados a espaços de relevância simbólica e econômica (CAMPOS, 

2002, p.23 apud BORIN, 2014, p. 115). 

 

 No nosso caso, esse simbolismo estava expresso no Theatro Municipal, no Parque 

Anhangabaú, nos novos Palacetes Prates e em diversos outros indicadores pontuais 

costumeiramente fotografados para os cartões-postais de Gaensly e outros profissionais 

do período. Não obstante, um transeunte que realizasse um breve passeio pelos arredores 

rapidamente se depararia com vizinhos destoantes, como casas de pensão para artistas, 

botequim e açougue. Nessa linha, Borin complementa sua ideia ao dizer que 

 

se havia claramente uma intenção por parte das camadas mais abastadas de São 

Paulo em criar uma especialização do espaço, fazendo com que cada um tenha 

uma função única, determinando para o conjunto da população como deveria 

ser usado, é evidente que na sociabilidade dos espaços daquele período essa 

separação total não se efetivou. [...] A noção de que a cidade progredia 

rapidamente em direção a sua modernização e aburguesamento se confrontava 

com um cotidiano que indicava mais inchaço que crescimento (DIAS, 1994, 

p.15). [...] A vivência dos paulistanos daquele período nos mostra uma “uma 

cidade ainda muito misturada, das lavadeiras, dos vizinhos inquilinos de 

quarto, das escarradeiras ao lado do sofá de palhinha” (OLIVEIRA, 2009, 

p.158) (BORIN, 2014, p. 118; 146 - 147).  

 

 Logo, não à toa encontramos a manutenção das casas de pensão. A cidade estava 

crescendo exponencialmente e, mesmo estando cada vez mais demograficamente inchada 

e habitacionalmente deficitária, seguia se vendendo para todos como o futuro do país, 

atraindo gradativamente mais e mais pessoas para ocupá-la. Dessa forma, instalava-se 

nesse período o gérmen da São Paulo que conhecemos hoje: uma cidade cuja população 

cresceu seis vezes nos últimos 100 anos até atingir quase 12 milhões de habitantes107, mas 

                                                 
107 Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), disponível em: https:// 
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que, nas áreas centrais – dada a ausência de terrenos para habitação e a impossibilidade 

de se crescer ainda mais para cima –, volta à lógica encortiçada do século passado. Ao 

invés de quebrar sobrados em casas de cômodos para arrendamento, quebra apartamentos 

em kitnets, que ano após ano ficam cada vez menores: com 30, 20 e até mesmo 10m² 108. 

 Isto posto, torna-se lógico que a modernização da cidade nesse período era muito 

mais discursiva do que prática, muito mais pontual do que geral, muito mais ilusória do 

que real. O que os cartões postais vendiam aos estrangeiros – não apenas do país como 

da cidade – era uma imagem limpa, “posada” e milimetricamente posicionada para não 

captar o que não se desejava. Sobre isso, Kuavasney traz para a discussão a ideia de 

“modernidade paulistana” como um mito, muito mais voltado para permitir um maior 

controle e racionalização do território da cidade do que para romper com a tradição e 

promover um cosmopolitismo: 

 

o que se busca com essas considerações é esclarecer que a propalada 

“modernidade” paulistana observada nas transformações urbanas que se 

aceleram a partir do final do século XIX não se coaduna com a ideia de 

“ruptura com a história e a tradição” proposta pelos ideais iluministas da 

modernidade. Trata-se, isto sim, de um processo de modernização que visava 

um maior controle e racionalização do território da cidade “de modo a 

assegurar para São Paulo o papel de entreposto comercial e financeiro 

privilegiado” (SCHWARCZ, 2012, p.45) ao mesmo tempo em que as terras 

públicas eram incorporadas aos patrimônios privados pelas artimanhas do 

favor (KUAVASNEY, 2017, p. 20). 

 

 Apesar desse elemento, também não desconsideramos o papel que a resistência – 

por vezes desencontrada – dos moradores teve para barrar em alguma medida esse projeto 

predatório de cidade. Sobre isso, retomamos a defesa de Borin de que 

 

a cidade imaginária, perfeitamente segregada e especializada, não existia: além 

do lucro e de seus caminhos tortos, a resistência das pessoas e suas 

sociabilidades também interferiram na efetivação daquele projeto BORIN, 

2014, p. 152) 

 

E ainda nessa linha, finalizamos com seu pensamento ao dizer que 

 

se em parte vemos que isso ocorreu por conta de “fraturas que marcam nossas 

classes dominantes” (CAMPOS, 2002, p.20), que não conseguem articular 

seus interesses como um todo, há ainda o também relevante elemento da 

                                                 
www.seade.gov.br/populacao-paulistana-apresenta-tendencia-de-crescimento-negativo-entre-2040-e2050 

/#:~:text=De%20acordo%20com%20as%20informa%C3%A7%C3%B5es,para%2012%20milh%C3%B5

es%2C%20em%202050. Acessado em 20/01/2021.  
108 Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/08/16/imoveis-vitacon-apartamento 

-10-metros-quadrados.htm. Acessado em 20/01/2021 
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própria resistência da população mais empobrecida da cidade, que através de 

diversas estratégias impõe que o projeto modernizante paulista, naquele 

período, seja mais um discurso que uma prática concreta (BORIN, 2014, p. 

116). 

 

 Dessa forma, a Formosa fotografada por Becherini em 1918 – que já havia 

concluído a primeira fase do plano de Bouvard no ano anterior – possuía muito mais em 

comum com a Formosa de 1911 do que a comparação realizada por Hereñú (figura 49) 

fazia parecer. Metade de seus imóveis haviam sido demolidos, e os restantes passaram 

por impositivas mudanças organizacionais. Os usos e as vivências, contudo, 

permaneceram. Aquele era um terreno, pois, muito mais de resistências e continuidades 

do que de rompimentos, à revelia do que o discurso de progresso veiculado pela cidade 

um dia desejou propagar.   
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