
1 
 

 

 

 

 

 

MACKPESQUISA 

 

 

Relatório do Projeto de Pesquisa: O Centro Histórico de São Paulo: 

Documentação e estudos de reabilitação – 4ª etapa 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

SUMÁRIO 

Introdução         3 

Ensaios elaborados a partir das pesquisas    5 

Trabalhos apresentados em congressos     69 

Trabalhos de iniciação científica relacionados no âmbito 

do grupo de pesquisa       117 

Equipe de trabalho       150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Introdução 

 

O Grupo de Pesquisa “A Construção da Cidade: Arquitetura, Documentação e Crítica”, da FAU-Mackenzie, 

vem desenvolvendo a pesquisa “Centro Histórico de São Paulo: Documentação e Estudos de 

Reabilitação”. O propósito desse trabalho é a reunião sistemática de informações sobre os edifícios 

localizados na área central da cidade, visando aprofundar a compreensão sobre o crescimento e 

transformação da área, notadamente sobre sua arquitetura, além de subsidiar estudos para a possíveis 

ações de valorização e reabilitação do patrimônio edificado. 

Os levantamentos realizados permitiram acumular uma quantidade expressiva de informações 

provenientes de fontes arquivísticas, organizadas em um Banco de Dados cuja dimensão abriu campo 

para estudos mais específicos e aprofundados do acervo acumulado, dando oportunidade a vários 

aportes de investigação. Sob o aspecto histórico, estes estudos compreendem a transformação do 

conjunto edificado e da morfologia urbana, além de padrões estilísticos e construtivos. O estudo do 

repertório edificado, por sua vez, pode ser desdobrado em várias vertentes temáticas, entre as quais se 

destacam as obras de arquitetura moderna, objeto desta etapa de pesquisa. 

Para os fins deste estudo, considerou-se como representativos da arquitetura moderna o conjunto de 

edifícios produzidos entre as décadas de 1920 e 1950, composto de construções de grande porte que 

incorporam inovações tecnológicas, em especial aquelas realizadas por meio de estruturas de concreto 

armado e sistemas mecanizados de circulação vertical. Delimitado este período, uma primeira 

aproximação tomou como referência um conjunto de 65 edifícios construídos na área que vem sendo 

objeto de levantamento de fontes documentais acumuladas no Banco de Dados do Centro Histórico de 

São Paulo.  

Tomando estas transformações como evidência, e sempre tendo em vista o critério aqui estabelecido 

para o recorte da arquitetura moderna, procedeu-se a uma segunda seleção de cerca de vinte obras, 

visando aprofundar melhor os estudos e alcançar a compreensão de cada uma delas no contexto 

específico de sua realização. Para tanto, recorreu-se à reconstituição histórica da ocupação dos lotes 

incluindo, sempre que possível, as formas precedentes de ocupação, prosseguindo pelo exame dos 

pareceres de aprovação da prefeitura, a incidência de normas e limitações urbanísticas sobre os projetos, 

a análise das sucessivas versões de projeto apresentadas e a crítica especializada sobre as obras 

realizadas, inclusive abordando os trabalhos de intervenções e reformas.  
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Este conjunto de 20 edifícios por sua vez, foi agrupado por período de produção, situação na área urbana, 

características estilístico-construtivas, autoria dos projetos, sendo finalmente divididos 

cronologicamente em três períodos distintos: 

- obras pioneiras; 

- obras construídas entre as décadas de 1930 e 1940; 

- obras construídas na década de 1950. 

O objetivo inicial era, para cada um dos edifícios dos três grupos, realizar:  

- pesquisa e análise nas séries cartográficas históricas (1810 a 1898) confrontadas com as plantas 

cadastrais de 1930 (S.A.R. A-Brasil), 1954 e 1975; 

-pesquisa dos registros iconográficos; compilação das referências bibliográficas; compilação de artigos 

sobre em periódicos especializados; 

- levantamento de campo por meio de visitas, anotações e registros fotográficos incluídos as 

interferências e alterações; 

- cotejamento das fontes arquivísticas com os levantamentos de campo e as referências bibliográficas. 

A pesquisa tinha como objetivo final a consolidação e habilitação das informações para inserção no Banco 

de Dados, e a elaboração ensaios críticos interpretativos a partir das informações levantadas, divulgando-

os e discutindo-os com a comunidade acadêmica, em seminários e congressos. 

O terceiro grupo de edifícios reúne obras da arquitetura moderna situadas no Centro Histórico de São 

Paulo, projetadas e construídas na década de 1950. A partir do levantamento das informações do Banco 

de Dados, foi iniciada a pesquisa bibliográfica sobre cada um dos edifícios, tendo sido no final 

aprofundada a pesquisa sobre o Edifício Barão de Iguape, o único desse grupo para o qual se conseguiu 

agendar visita, pois está em processo de mudança de proprietários e de uso. Pelo menos para esse grupo 

de cinco edifícios, enfrentaram-se grandes dificuldades não só no agendamento como na pesquisa 

bibliográfica e de arquivos, restringindo-se a extensão da pesquisa e limitando o seu aprofundamento ao 

Edifício Barão de Iguape.  

O presente relatório apresenta os resultados dos estudos feitos a partir da pesquisa realizada, sob a 

forma de um conjunto de ensaios preliminares, trabalhos apresentados em congressos, trabalhos de 

iniciação científica relacionados com o tema objeto deste projeto e finalmente, o anexo traz uma 

amostragem do repertório de informações levantadas. 
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2. Ensaios elaborados a partir das pesquisas; 

Foram realizados seis pequenos ensaios no âmbito das atividades do grupo de pesquisa como resultado 

dos estudos analíticos feitos a partir da fontes documentais levantadas de das visitas às obras. Estes 

ensaios compreendem os seguintes edifícios, a seguir apresentados: 

2.1. Edifício Sampaio Moreira; 

2.2. Edifício Palácio do Comércio; 

2.3. Edifício Saldanha Marinho; 

2.4. Edifício do antigo Banco São Paulo; 

2.5. Edifício Germaine Bouchard; 

2.6. Edifício Conde Prates. 

 

Edifício Sampaio Moreira 

O edifício Sampaio Moreira é um dos primeiros exemplares de estruturas de grande desenvolvimento 

vertical construídas na região central de São Paulo. Antes de sua realização havia poucas obras realizadas 

com estrutura de concreto armado, como por exemplo, o Edifício Casa Medici, 1912 (Capital, Juan 

Esteves) e o edifício sede da Companhia Docas de Santos, 1913, de Hyppolito Pujol. No decorrer da 

década de 1920 surgiriam várias outras estruturas de porte, tais como o edifício “A Equitativa”, o Edifício 

Casa Ramos de Azevedo, ambos já edificados em 1923, o Edifício Martinelli, 1924 - 29, o Edifício 

Guatapará e o Edifício Melo Alves, 1925, na Rua Barão de Itapetininga, o Edifício de 11 pavimentos do Sr. 

Felício Dantas, na esquina desta com a Rua Conselheiro Crispiniano, de autoria do engenheiro N. Dale 

Cayubi, 1926, o Edifício Saldanha Marinho, surgido de um concurso para a sede do Automóvel Clube de 

São Paulo, vencido por Christiano Stockler das Neves, em 1928, e o Palácio do Comércio, do Escritório 

Ramos de Azevedo, do mesmo ano (figura 1). 

Estas realizações materializavam avanços econômicos e técnicos que vinham ocorrendo num ambiente 

de intensa mudança e desenvolvimento que a cidade de São Paulo assistia no início de século XX. Neste 

período, uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, de 23/04/12, publicava o projeto do novo quartel 

do Corpo de Bombeiros, a ser construído na Rua Anita Garibaldi, em estrutura de concreto armado (figura 

2). O autor então justificava que 

“atendendo-se aos enormes vãos que separam os muros de perímetro, um dos outros, e a 

exiguidade de espaço de que se dispõe para amontar alvenarias de grandes massas, com 

equilíbrio conveniente da construção, é claríssimo que o concreto armado – esse prodigioso 

material que nos dá o máximo de resistência no menor espaço, sem sacrifício do aspecto 

arquitetônico – (…) devia ser o recurso a preferir-se.” 

Somava-se a isso a necessidade de “uma grande torre de 30 a 40 metros de altura, destinada ao exercício 

do pessoal” (OESP, 23/04/12, p. 8). Outras obras, como o Canal do Tamanduateí e uma ponte com vão 

de 30 m, feitos de concreto armado, vinham divulgadas na edição de 03/10/1913. Eram frequentes 

também anúncios de serviços profissionais, como os engenheiros construtores Pozzo e Bianchi, que 

declaravam “Especialidade em Concrteto Armado” (OESP 6/10/1915), o mesmo ocorrendo no caos de 

Samuel e Christiano das Neves (OESP 16/01/1917), entre outros. 
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Outros avanços tecnológicos partilhavam o mesmo tipo de difusão pela imprensa. É o caso dos sistemas 

de circulação mecânica. Anúncios de elevadores estavam presentes desde 1912, quer para a finalidade 

industrial, quer para sua utilização em edifícios altos. O elenco de fornecedores reuniam tanto empresas 

locais com fabricação própria, a exemplo de José Zanotti, cujos produtos podiam ser conhecidos em sua 

oficina na Rua São Caetano (10/06/1912), como fabricantes estrangeiros que abrem escritórios de 

representação como os Elevadores Otis. Em 1924 esta companhia publica anúncio dirigido aos 

“proprietários, architectos e constructores” salientando que “no centro desta cidade estão sendo 

reconstruídos grande número de edifícios, e a grande maioria de seus proprietários fizeram aquisição de 

elevadores Otis” (OESP, 02/11/24). O anúncio acrescenta ainda a lista de edifícios em realização em São 

Paulo, entre os quais se encontram os edifícios Conde Lara, Caio Prado, Rocha Miranda e o Palacete São 

Paulo (Praça da Sé). 

O conhecido Hotel Avenida no Rio de Janeiro faz anúncios dirigidos ao público de São Paulo destacando 

entre outras facilidades o uso de elevadores (OESP, 20/09/13). O edifício Guatapará anuncia suas salas 

para alugar em esplêndido prédio de 10 andares com dois elevadores grandes e rápidos, além de água 

filtrada e refrigerada, ligação de telefone, luz, gás, a preços módicos (28/11/1926) (figura 2).  

Em 1927, o uso de elevadores parece estar suficientemente difundido para motivar a publicação de um 

artigo reclamando a necessidade de fiscalização municipal sobre a instalação de elevadores em edifícios 

altos. O articulista manifesta preocupação especialmente em relação a insuficiência de oferta de 

elevadores em relação à demanda de tráfego. 

Fica claro que a esta altura, alguns dos pressupostos de modernização de meios que propiciassem a 

introdução de edificações de grande desenvolvimento vertical haviam sido alcançados. 

O edifício Sampaio Moreira se destacou por muitos anos na paisagem do Vale do Anhangabaú, graças ao 

contraste de sua estrutura vertical situada entre o palacete Conde Prates e o Palacete que abrigava a 

sede da prefeitura. Este edifício marcaria também, entre outros, uma característica desencadeada pelo 

plano urbanístico proposto por Victor Freire para o anel que circundava o Triângulo, especialmente nos 

eixos formados pelas ruas Libero Badaró e Boa Vista.  Nesta última teríamos, além do Palácio do 

Comércio, situado no Páteo do Colégio, no prolongamento obtido pela construção do viaduto Boa Vista, 

o edifício Casa Ramos de Azevedo. 

Porém, mais que analisar estas edificações, é fundamental descrevê-las e situá-las no período em que 

foram produzidas. A descrição de dados objetivos presentes nas fontes pesquisadas traz à luz aspectos 

notáveis, pouco considerados pela crítica e pela historiografia da arquitetura de São Paulo. 

O processo nº 23.925/23, encaminhado à aprovação da prefeitura, solicita a aprovação de uma edificação 

de 13 pavimentos, à Rua Líbero Badaró, 101 e 107. A data de sua apresentação é 21 de maio de 1923 e o 

requerimento é assinado por Christiano Stockler das Neves. Na documentação encaminhada, o Memorial 

Descritivo indica tratar-se de uma edificação de “arcabouço e pavimentos de concreto armado” e o 

projeto “obedece a Lei 2332”. 

O projeto do edifício é constituído de dois subsolos, pavimento térreo e sobreloja, e 11 pavimentos-tipo. 

O embasamento ocupa toda a extensão do lote, com um pequeno recuo nos fundos. A estrutura vertical 

é subdividida em duas alas, separadas por um poço de ventilação, formando dois blocos de escritórios, 

com salas voltadas para as duas faces externas e para o poço de ventilação. A circulação vertical situa-se 

na parte central do bloco da frente, constituída de três elevadores e escada, tendo sido previsto um 

quarto elevador no poço de ventilação. As instalações sanitárias são coletivas e foram concentradas em 

uma única prumada, na face lateral do poço de ventilação. 
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Uma das fontes que oferece a oportunidade de compreensão ampla das características de determinados 

projetos é aquela que se encontra na apreciação feita pelos técnicos da municipalidade. Sua análise situa 

os projetos em relação às normas municipais, apontando eventuais falhas e estabelecendo os requisitos 

para a sua aprovação ou revisão. 

Nessa circunstância, salta à vista a determinação decorrente do enquadramento dos projetos aos 

ditames legais. Em relação concepção geral do edifício, é possível afirmar que sua volumetria resulta do 

máximo aproveitamento do imóvel permitido pela legislação atrás referida, a Lei 2332 de 1920. A altura 

máxima é determinada pela largura da rua, conforme o artigo 67, que no caso de vias de mais de 12 

metros estabelece altura máxima equivalente a três vezes esta dimensão, no presente caso equivalente 

a 50 metros. Estabelecido este limite é necessário considerar as exigências complementares relativas à 

insolação, iluminação e ventilação, definidas nos artigos 70 e subsequentes.  Para atender a estes 

requisitos o edifício foi projetado em dois blocos de salas, um voltado para a rua e outro, no interior do 

lote, recuado da divisa dos fundos. Entre ambos foi previsto um pátio interno a fim de permitir aberturas 

das salas para ele voltadas. Porém, a sua primeira versão, o pátio interno não estava inteiramente de 

acordo como os requisitos da lei, conforme assinala a análise:  

“A área central não satisfaz completamente o art. 79 da lei 2332. Deveria ter livre 9,72 x 6,10 m. 

Devo observar que a área central, uma vez desenhada com as dimensões legais (art. 79), dada a 

altura excepcional do prédio ainda ficará excessivamente exígua, pode-se dizer mesmo um 

verdadeiro poço, ficando vários pavimentos muito parcamente iluminados e ventilados.” 

Inicialmente, o edifício havia sido projetado com apartamentos residenciais o que tornava mais crítica 

tais exigências. Contudo, “a parte substituiu a divisão em apartamentos do primitivo projeto, - projetando 

salas para escritórios” e “a área central foi posta de acordo com as dimensões mínimas” acima indicadas, 

ficando atendidas as exigências normativas. 

Outro aspecto que chama atenção dadas as características da edificação é a introdução nas primeiras 

versões do projeto submetido à municipalidade de uma escada de emergência. Verifica-se, já nesta 

época, que as preocupações com a segurança das edificações não se limitavam apenas à solidez da 

estrutura, mas alcançavam outros fatores de segurança, como a eventual ocorrência de incêndios. Além 

de comentários corriqueiros, um dos analistas da Prefeitura, Eng. Marchini, faz referência à esta escada 

de emergência, afirmando que da forma como foi projetada era inviável, por ser contínua e não prever 

patamares. Segundo suas palavras, só serviria para bombeiros, acostumados ao uso deste tipo de 

dispositivo. O assunto acaba por se resolver com a dispensa da execução de escada de emergência 

(Processo 73.103/24). 

Após uma série de observações sobre aspectos normativos o analista dá início ao exame do projeto 

estrutural do edifício. Tendo ressalvado a necessidade de apresentação de desenhos complementares à 

memória de cálculo, o técnico discorre sobre o dimensionamento das seções das vigas principais, 

considerando desejável a apresentação de “gráfico representativo de momentos, indicando as seções de 

momento máximo total” e assinalando a necessidade de verificação das “seções propostas para as 

grandes vigas transversais, considerando-as como vigas contínuas, mui especialmente nas seções dos 

apoios, de grandes momentos negativos” e respectivos “detalhes das armaduras de acordo com a 

variação dos momentos e dos esforços cortantes”. Os comentários prosseguem em relação aos efeitos 

da ação dos ventos sobre a estrutura e os parâmetros de cálculo que não ficaram claros. Finalmente, o 

analista acrescenta que 

“uma das partes mais importantes do prédio projetado, dada a sua excepcional altura, é sem 

dúvida as fundações de que dependem a estabilidade do conjunto. O interessado faz pousar seu 

prédio sobre uma laje de 0,40 ms de espessura estendida em toda a superfície da construção e 
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sobre a qual repousarão as bases dos pilares isolados em toda a extensão da parte construída. É 

o sistema de construção conhecido pela designação de Sistema Chicago e bastante aplicado na 

América do Norte” (Eng. Nestor M. Ayrosa). 

Esta longa citação não apenas revela considerável atenção dos técnicos da municipalidade em relação à 

realização destas novas estruturas, desafiadoras dos padrões da época, mas demonstra, pelo tipo de 

observações feitas, um quadro de pessoal preparado para a sua análise. Isto significa que já no início da 

década de 1920 haviam sido alcançadas, sob o aspecto técnico, as condições necessárias para a nova 

etapa de desenvolvimento da região central da cidade. 

Outro elemento decisivo nesta descrição são os desenhos de projeto. Por eles podemos observar 

aspectos que se estendem da concepção geral da obra aos pormenores arquitetônicos e seu respectivo 

detalhamento. Os desenhos constantes nos processos são relativamente restritos. Há, contudo, na 

Biblioteca da FAUUSP, o acervo de desenhos que do escritório de Christiano Stockler das Neves. Sua 

consulta permitiu conhecer os mais variados aspectos submetidos ao controle da atividade de projeto. 

Se as determinações normativas estabelecem, sem muita margem de variação, a volumetria geral do 

edifício, cabe ao arquiteto definir o aproveitamento do rés do chão e do subsolo, situar as prumadas de 

circulação e organizar a distribuição das salas e dependências subsidiárias do pavimento tipo e suas 

variações, tais como a sobreloja e ático.  

Dois elementos principais definem a organização espacial deste edifício, o corredor de acesso e a 

prumada de circulação vertical, ambos situados no centro do volume. Em contraste com exemplos 

contemporâneos, como os edifícios Guatapará e Melo Alves, cujos elevadores e escadas situam-se nos 

limites laterais dos lotes, no edifício Sampaio Moreira esta não parece ter sido uma escolha adequada, 

pois implica na segmentação do pavimento térreo em duas em duas partes separadas. Se esta divisão 

não chega a constituir problema, o mesmo não se pode dizer da circulação interna do pavimento tipo, 

estendendo demasiadamente o acesso às salas do bloco dos fundos. Assim, a opção pelo acesso central, 

parece atender apenas o propósito de um tratamento formal da fachada, face visível do logradouro 

público (figura 4). 

A composição é simétrica. As variações se realizam no sentido ascendente. A fachada é dividida de acordo 

com parâmetros clássicos, porém com divisão mais complexa. Como é característico das composições 

acadêmicas, a base da edificação é revestida em pedra, imitando de blocos de cantaria de grandes 

dimensões, com bossagens salientes, de textura vermiculada, preenchendo o pavimento térreo, a 

sobreloja e o primeiro pavimento. Um desenho pormenorizado demonstra a atenção dedicada a estes 

componentes (figura 5). O corpo central do edifício se desenvolve de forma regular até alcançar o sétimo 

pavimento, no qual se projetam balcões, delimitados por pares de colunas que sustentam a balaustrada 

do pavimento superior, sugerindo visualmente um piano nobile, que, todavia não existe, dado que o 

pavimento tipo se repete sem variação de altura ou organização interna.  A expressão formal destes 

balcões extravasa os limites deste pavimento, com modilhões de grandes dimensões balizando os vãos 

do sexto andar, balcão corrido ao longo da balaustrada no oitavo andar, balcões duplos no nono andar 

e, finalmente, o arremate da cimalha no décimo andar. Esta última marca o início do coroamento do 

volume, que se realiza por meio da mansarda fingida que oculta o décimo primeiro andar, embora a parte 

central prossiga até a cobertura, coroada pelo belvedere e seu pergolado. 

Os ambientes internos traziam também um delicado tratamento decorativo, conforme demonstram os 

desenhos e o testemunho de trechos preservados e outros revelados pelas prospecções que vêm sendo 

realizadas no transcurso das obras de restauração por que passa o edifício (figura 6 e 7). Um corte do hall 

de entrada do edifício apresenta o tratamento decorativo das paredes que parecem dar continuidade à 

bossagem da base externa. Nos pavimentos superiores, as salas dos escritórios apresentam como é 
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característico, nas partes superiores das paredes barras de pinturas decorativas. Mas o que surpreende 

é que nos ambientes de uso comum dos corredores, prossegue a continuidade do motivo fingido de 

revestimento de blocos de pedra, como se representasse a transição entre o exterior e o interior das 

salas (figura 8). 

Comparecem também, entre o conjunto dos desenhos pesquisados, os desenhos técnicos de estruturas, 

executados pelo engenheiro G. Kemnitz. Por eles podemos verificar de forma precisa algumas soluções 

construtivas entre as quais merece destaque o sistema de fundações aludidos no parecer acima citado. 

Trata-se da grande laje sobre a qual se apoia toda a estrutura. Esta grande laje é, na verdade, uma grelha 

composta de um conjunto de vigas que preenchem quase toda a superfície correspondente à projeção 

do edifício, sobre a qual os pilares descarregam as cargas verticais.  Os encontros destes dois elementos 

é formado por um tronco de pirâmide, de modo a distribuir as tenções de forma mais ampla (figura 9).  

Eis o quadro que a pesquisa realizada revela a propósito deste notável edifício.  

 

 

 

Figura 1 – página da Revista da Semana, exemplar do ano de 1923 mostrando edifícios modernos da 

época. 
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Figura 2 – ilustração do OESP, corpo de bombeiros 

 

Figura 3 – anúncio do edifício Guatapará no jornal OESP 
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Figura 4 – Edifício Sampaio Moreira – cartão postal da década de 1920 
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Figura 5 – planta do 7º pavimento – fonte: acervo da biblioteca da FAUUSP                   
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Figura 6 – detalhamento do revestimento da base do Edifício Sampaio Moreira – fonte: acervo da 

biblioteca da FAUUSP 
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Figura 7 – Corte do Hall de acesso ao edifício – fonte: acervo da biblioteca da FAUUSP 

 

Figura 8 – Decoração do corredor. Observar o fingimento de cantaria. 
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Figura 9 – projeto de fundações, eng. G Kemnitz – fonte: acervo biblioteca FAUUSP 
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Palácio do Comércio 

O Palácio do Comércio, edifício destinado à primeira sede da Bolsa de Valores de São Paulo, foi projetado 

em 1928 pelo Escritório Técnico Ramos de Azevedo. 

Desta obra não foi possível encontrar o processo de aprovação na Prefeitura de São Paulo. Foi localizado 

apenas um processo recente, de obras de conservação e restauração das fachadas, Processo nº 2004-

0.158.201-5, cujo interessado é a Companhia Paulista de Projetos e Obras.  Tampouco há desenhos 

originais do edifício, salvo uma única elevação da face sul, remanescente do acervo de Ramos de Azevedo 

na Biblioteca da FAUUSP (figura 1). 

Embora as informações históricas sejam escassas, é sabido que a Bolsa de Valores se instalou neste 

edifício em 1934. Esta obra se realizou no período em que ocorreu a grande crise da Bolsa de Nova York, 

em 1929, o que pode ter resultado em atrasos em sua execução. A Bolsa de Valores permaneceu no 

edifício até 1977. Segundo referências históricas encontradas em sua página da internet, “os negócios 

eram realizados na corbeille um balcão circular ao redor do qual se sentavam os corretores oficiais e onde 

eram apregoados os valores das ações. Estes corretores eram nomeados pelo poder público. Esta 

configuração durou até a década de 1960” (http://www.acervobmfbovespa.com.br/History consultado 

em 11/05/2014). 

Um artigo do jornal O Estado de São Paulo publicado, em 1926, trazia a público a proposta de projeto de 

lei elaborada por Orlando de Almeida Prado para a concessão de crédito pelo Estado de São Paulo visando 

a construção do Palácio do Comércio. 

“É velha aspiração de nosso comércio possuir um prédio nesta capital, onde possam ser 

acomodadas todas as instituições e repartições auxiliares do comércio, de maneira a facilitar-lhe, 

e ao público em geral, a vida em tudo quanto a elas se relaciona.” 

(...) 

“A Bolsa de Mercadorias de São Paulo, auxiliada pelo governo do Estado, faria construir um 

prédio com a denominação de Palácio do Comercio, cuja arquitetura e proporções condissessem 

com a importância da vida comercial, industrial e agrícola de São Paulo, instalando nele, com as 

acomodações necessárias a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, a Bolsa de Fundos Públicos de 

São Paulo, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Associação comercial de São Paulo e 

demais instituições ou empresas comerciais, tais como centros industriais, Câmaras de Comércio, 

Caixa de Liquidação, Armazéns Gerais, tabeliões, Cartório de Protestos de Títulos, etc.” 

“O auxílio do governo do Estado consistiria em conceder à Bolsa de Mercadorias de São Paulo um 

empréstimo e apólices na importância de sete mil contos de reais, juros de 7% ao ano e trinta 

anos de prazo, mediante primeira e única hipoteca do terreno do edifício do Palácio do 

Comércio...” OESP, 10/09/1926, p. 4 

O edifício foi implantado no Pátio do Colégio, entre as antigas Ladeira do Comércio e Travessa do Colégio, 

logradouros associados às origens da cidade de São Paulo. À época em que foi construído se defrontava 

com o Palácio do Governo e com os demais edifícios das Secretarias de Agricultura, de Justiça e do 

Tesouro. A localização do edifício não parece ser fortuita, dada a importância da instituição que deveria 

abrigar. 

O levantamento SARA-Brasil, baseado em aero-fotos de 1929, parece registrar a edificação já realizada a 

julgar pela geometria do lote (figura 2). Há, no entanto, outros registros fotográficos que documentam a 

http://www.acervobmfbovespa.com.br/History
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construção em desenvolvimento neste ano, porém em estado bastante adiantado, tendo a estrutura 

atingido o último pavimento (foto de 06-06-1929 in http://pt.slideshare.net/victorbuck/caixas-de-

madeira-um-estudo-da-imagem-fotogrfica-no-acervo-ramos-de-azevedo, p. 45, consultado em 

11/05/2014). Neste momento ainda não havia sido realizado o viaduto Boa Vista, persistindo a 

descontinuidade desta rua. 

O edifício ali implantado é constituído de dois subsolos, piso térreo de dupla altura, sobreloja e dez 

pavimentos. A distribuição interna se distingue em três diferentes setores. O piso térreo foi projetado 

para receber o pregão da bolsa (figura 3). Em consequência, há um grande ambiente interno que se 

estende de um lado, entre os dois alpendres das ruas laterais e, de outro, entre as prumadas de circulação 

vertical e os dois compartimentos do acesso frontal. Esta organização determina a distribuição da 

estrutura do edifício que segue contínua, até o nono pavimento (figura 4). Sobreposto ao pavimento 

térreo e à sobreloja, têm início os pavimentos-tipo, prosseguindo até o 8º andar, a partir do qual são 

feitas algumas pequenas transições de cargas, proporcionando um salão central de dimensões mais 

amplas neste e no piso acima e, finalmente, com um ligeiro recuo, o salão circular e as duas salas laterais 

de plantas oitavadas e respectivas cúpulas realizam o coroamento do volume edificado (figura 5). 

No pavimento térreo há um pequeno pátio interno que surge ampliado nos pavimentos superiores. A 

distribuição do volume vertical tem duas prumadas de circulação vertical, escadas e elevadores situadas 

junto às divisas. Esta disposição de duplo acesso aos pavimentos nos limites do terreno, associada ao 

pátio interno, organiza a distribuição interna das salas, ora voltadas para a face externa, ora para o vazio 

interno.  O recesso dos alpendres laterais no piso térreo proporciona dois outros acessos ao edifício, 

articulados aos elevadores, em posição mais reservada, possivelmente destinados a proporcionar 

autonomia em relação às demais instituições que o edifício abrigava. 

A construção foi realizada por meio de estrutura independente de concreto armado. A distribuição dos 

apoios responsáveis pela sustentação do edifício se apresenta condicionada pela grande sala do pregão 

no pavimento térreo. Assim definida, a estrutura segue contínua até o oitavo andar, onde ocorre uma 

pequena transição de modo a obter um salão central de maiores dimensões e no décimo andar 

proporciona o coroamento do volume com duas salas oitavadas e respectivas cúpulas. 

O edifício conserva-se relativamente íntegro em sua volumetria externa, com poucas alterações, salvo a 

presença grosseira em grande parte se suas janelas de aparelhos de ar-condicionado. Os demais serviços 

realizados desde sua construção parecem se limitar à conservação das partes mais expostas de seus 

revestimentos. 

Não é possível dizer o mesmo dos ambientes internos, que sofreram muitas alterações. De modo geral, 

as mudanças foram realizadas visando atender apenas a demandas de ordem funcional, para adaptação 

da estrutura original em se do 1º Tribunal de Alçada Civil. Disso resultou considerável prejuízo para a 

unidade arquitetônica dos espaços internos. Contudo, ainda é possível perceber parte da organização 

original do edifício pela conservação de seus pisos. Alguns destes pisos – ladrilhos hidráulicos – sugerem 

eixos de circulação que, dos elevadores alcançavam a face da fachada principal, sugerindo sequência de 

salas nas duas alas laterais, um grande salão frontal, antessalas, circulação junto à face leste do pátio 

interno e salas nas demais faces (figura 6). As duas salas oitavadas do 10º andar tiveram foram abertas, 

comprometendo a integridade destes refinados ambientes os quais, por sua vez, se articulavam com a 

sala central de planta oval. A sala do pregão e as dependências subsidiárias à sua volta persistem 

relativamente conservadas em seus elementos característicos. Porém, a pintura homogênea, em uma 

única tonalidade de branco, oculta aspectos de um possível tratamento cromático mais refinado. É 

evidente o cuidado decorativo de elementos metálicos de esquadrias, guarda-corpos e pisos nas escadas 

http://pt.slideshare.net/victorbuck/caixas-de-madeira-um-estudo-da-imagem-fotogrfica-no-acervo-ramos-de-azevedo
http://pt.slideshare.net/victorbuck/caixas-de-madeira-um-estudo-da-imagem-fotogrfica-no-acervo-ramos-de-azevedo
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e circulações. Certamente, não deixaria de haver correspondência no tratamento superficial das 

molduras e elementos decorativos sobre os paramentos. 

De feições um tanto atarracadas, o volume deste edifício se organiza segundo parâmetros clássicos, 

reproduzindo a composição tripartida constituída de base, corpo principal e coroamento (figura 6). 

Assim, a face principal voltada para o Pátio do Colégio, é definida em toda sua extensão por um vigoroso 

pórtico da ordem dórica. As faces laterais repetem outro motivo de mesma ordem, porém sem colunas 

duplas, balizadas nas extremidades por muros revestidos de pedra com bossagens bem marcadas, os 

quais excedem a altura do entablamento até encontrarem uma segunda cornija, que sublinha o 

entablamento e parece criar um segundo plano de arranque para pedestais que, na face da frente logo 

se interrompem em inusitada ornamentação de capiteis, de inspiração egípcia. Nas faces laterais os 

pedestais apenas apoiam os fustes de colunas que prosseguem até início do entablamento no 8º andar, 

terminando em capitel jônico. 

O repertório ornamental é extenso e variado. Seu uso é abundante mas nem sempre ortodoxo. Os frisos, 

do pórtico à cornija, são pontuados por rosetas. As cercaduras variam de acordo com a situação. No corpo 

principal do volume, ao longo dos andares, parece haver maior rigor nas marcações dos vãos e na 

sugestão de planos sucessivos, emoldurados por superfícies retilíneas. Já o vão central é inteiramente 

vazado na face principal, sugerindo a predominância dos panos de vidro. Porém, as subdivisões 

horizontais e verticais se distinguem neste ponto. As saliências dos pavimentos são boleadas e os 

montantes são realizados por pilastras que combinam capitéis simplificados a colunas com feições de 

volutas. 

No ático do edifício há uma profusão de elementos. Os cunhais são marcados por donjons arrematados 

por cúpulas. Não bastasse o destaque da sua presença, são interligados por ambiente de planta circular 

a feição de um tolos. Estas formas díspares são reunidas por uma grossa cornija, pontuada por enormes 

modilhões. As platibandas reiteram o ritmo da divisão do volume com terminações em acrotérios.  

A solicitação visual é intensa e até mesmo cansativa, pelo excesso de reiteração dos elementos clássicos. 

Há, mesmo, uma certa ambiguidade no tratamento ornamental deste edifício. Se o caráter austero do 

pórtico dórico poderia ser pertinente e adequado para representar a finalidade principal – sede da Bolsa 

de Valores – o rebuscamento da ordem dupla e a estilização e as proporções avantajadas destes 

elementos ornamentais parece sugerir, avant la letre, a atitude irônica das experiências pós-modernas 

dos anos 1980. Além disso, a variação dos materiais empregados, granito róseo no pórtico e nas 

bossagens, o revestimento em massa raspada, a sequência de planos sobrepostos na base, que volta a 

se repetir na parte superior, com os volumes exuberantemente ornamentados, sobre uma cornija que 

parece transbordar o volume do edifício, compõem esta curiosa expressão figurativa de uma das 

experiências pioneiras do modernismo em São Paulo. 

Não obstante, o observador atento, capaz de se deter com vagar sobre tão carregada expressão visual, 

talvez possa perceber aspectos de grande qualidade como os sucessivos planos de fachada que conferem 

ao edifício uma sugestiva transparência – talvez a transparência fenomênica – de que tratou Collin Rowe 

(Rowe, Colin: The Mathmatics of the Ideal Villa and Other Essays, Cambridge, MIT Press, 1982). Muito 

além do avanço tecnológico e da utilização de do sistema construtivo de estrutura independente, são 

estas, certamente, as características que mais o aproxima das obras ditas modernas. 
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Figura 1 – desenho original da fachada sul – acervo Ramos de Azevedo Biblioteca FAUUSP 
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Figura 2 – Detalhe da folha 51-8, levantamento SARA-Brasil, 1929 

                 
Figura 3 – planta do pavimento térreo – fonte: Processo nº 2004-0.158.201-5 
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Figura 4 – planta do 6º pavimento – fonte: Processo nº 2000-0.158.201-5 

                    
Figura 5 – planta do 10º pavimento – fonte: Processo nº 2000 – 0.158.201-5 
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Figura 6 – vista de um corredor interno – foto Marcos Carrilho 
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Figura 7 – vista frontal do edifício – fonte: http://www.portalraj.com.br 

 

Figura 8 – Mercúrio, deus do comércio – fonte:  

http://static.panoramio.com/photos/large/47728684.jpg 

http://www.portalraj.com.br/
http://static.panoramio.com/photos/large/47728684.jpg
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Edifício Saldanha Marinho  

 

O edifício Saldanha Marinho1, localizado na Rua Líbero Badaró, 39, foi projetado em 1927-30, por 

Cristiano Stockler das Neves e restruturado antes de sua conclusão mediante projeto de Elisiário da 

Cunha Bahiana. Abrigou inicialmente a sede do Automóvel Club de São Paulo, sendo posteriormente 

adquirido pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro que concluiu com alterações as obras então 

paralisadas. Coube ao engenheiro arquiteto Dácio A. de Morais adaptá-lo ao novo uso no início da década 

de 1930. O edifício Saldanha Marinho, hoje tombado2, foi um dos primeiros exemplares em estilo Art 

Déco na cidade. Merece atenção, além disso, sua forma triangular que ocupa uma quadra inteira lindeira 

ao Largo de São Francisco (figura 1).  

Automóvel Club de São Paulo: a crítica do concurso 

Em novembro de 1927, A Revista de Engenharia Mackenzie publica, em seu 45º número, nas páginas 30, 

31 e 32, artigo intitulado “Concurso público de anteprojeto para o novo edifício do Automóvel Club de 

São Paulo: crítica dos trabalhos “Porquoi-Pas”, “Trevo”, “Xis” e “Labor””.  Dos 16 trabalhos inscritos a 

revista elegeu quatro para suas críticas; sob os critérios de mérito e características gerais. A classificação 

do concurso assim ficou definida:  primeiro lugar “Porquoi-Pas”, de Cristiano Stockler das Neves, segundo 

“Trevo”, terceiro “Labor” (Bruno Simões Magro e Pereira de Almeida) e o “Xis”, pelo que se depreende 

não foi classificado (figura 2).  

As críticas aos projetos tratam, de maneira geral, dos aspectos ligados às plantas – disposição e 

iluminação; da hierarquização e composição das fachadas, estilo; da forma do edifício em relação ao 

terreno; da disposição do núcleo central dos elementos (escada, elevadores, sanitários e circulação 

horizontal); além dos pormenores dos diversos ambientes constituintes do programa. 

Quanto à relação do edifício e o terreno chama particular atenção o comentário feito sobre o “Porquoi-

Pas”: 

“adotou escadaria geral na parte final do edifício, isto é, no cruzamento da ladeira São Francisco 

e Rua do Ouvidor, afim de aproveitar maior área com frente para a Rua Libero Badaró, destinada 

a grandes salões. O arquiteto soube dispor as partes principais em formas regulares de modo que 

o observador não tem percepção da irregularidade do terreno”. 

Esta observação que qualifica o projeto vencedor se desdobra nas análises dos demais participantes, 

distinguindo, por exemplo, o projeto “Trevo”, por adotar como partido a disposição da escadaria e núcleo 

de elevadores central, o que, segundo os autores do artigo, não permitia a implantação de grandes 

salões.    

Os comentários compreendem aspectos funcionais de disposição das partes em planta, composição 

adequada, tamanho e iluminação dos compartimentos, mas, sobretudo, emitem juízos e comentários 

acerca do caráter da edificação, pelo tratamento  dispensado às fachadas e volumetrias dos edifícios: 

estilo, definição e composição dos elementos de arquitetura e composição. Havia uma aparente distinção 

                                                           
1 O nome do edifício Saldanha Marinho foi em homenagem ao Jornalista, Sociólogo e Político Dr. Joaquim Saldanha Marinho, 

que foi presidente das províncias de Minas Gerais e de São Paulo. 
2 Localização: Rua Líbero Badaró, 39.Número do Processo: 23304/85. Resolução de Tombamento: Resolução 39 de 

08/09/1986. Publicação do Diário Oficial. Poder Executivo , Seção I, 09/09/1986, pg 15.Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 

256, p. 68, 23/01/1987 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/BuscaGratuitaDODocumento.aspx?pagina=15&SubDiretorio=&Data=19860909&dataFormatada=09/09/1986&Trinca=NULL&CadernoID=1/1/1/0&ultimaPagina=72&primeiraPagina=0001&Name=&caderno=Poder%20Executivo%20-%20Se%C3%A7%C3%A3o%20I&EnderecoCompleto=/PortalIO/diario1890-1990/Entrega_2006.09.28/000534/I05_04_01_04_02_070/1986/PODER%20EXECUTIVO/SETEMBRO/09/Scan_1932.pdf
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entre conteúdo espacial, através do arranjo das plantas e outras funcionalidades, e as bordas do edifício 

através dos estilos. 

As noções de caráter, entendido como aquilo que informa sobre a natureza da edificação, era assunto 

relevante does arquitetos de formação acadêmica. Era mister a correspondência (dada pela convenção) 

entre conteúdo funcional (uso) de um edifício e seu estilo. Assim, para o “Porquoi-Pas” comenta-se: 

“ fachada apresenta uma composição de 10 pavimentos em estilo Luis XVI modernizado, 

encimada por duas cúpulas laterais e uma mansarda central em nível inferior. Os “donjon” 

motivos arquitetônicos dos castelos medievais dão um aspecto de nobreza ao edifício que é 

destinado a nossa elite”. 

No caso do concorrente “Trevo” com fachada em estilo Luis XVI germanizado apontava-se a falta de 

caráter apropriado: “Falta o caráter adequado ao edifício que parece, não um club, mas uma grande loja 

de modas, lembrando muito o Magazine du ‘Printemps’”. Quanto ao concorrente “Labor” as observações 

são ainda mais desanimadoras: 

“O edifício não apresenta o caráter de ‘Club’. Na composição das fachadas o arquiteto adotou o 

partido das grandes salas para a frente principal, descuidou-se, porém, da simetria do interior o 

que não permitiu uma boa decoração para as salas”. 

Mais adiante acrescentariam que a composição é vulgar e denota falta de escola (figuras 3, 4 e 5).   

A noção de caráter, tão cara à tradição acadêmica, ainda persistia, embora houvesse pressões a favor de 

uma modernização. Neste sentido, Ficher comenta, em “Os arquitetos da Poli”, que o projeto do 

Automóvel Club de  Stockler das Neves, foi posteriormente modificado por Elisiário Bahiana para ter suas 

fachadas executadas à moderna para fugir do passadismo então em voga (2005, p.118). 

Do Automóvel Club à Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

Em resenha de 1934, publicada na Revista Polytechnica, o engenheiro arquiteto Dácio A. de Moraes, 

responsável pelas obras (e projetos modificativos), relata as principais alterações e sua motivação na 

adaptação do edifício do Automóvel Club de São Paulo para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 

De modo geral, as alterações tratadas consideram assuntos de caráter estético, construtivo e de 

programa. 

Incialmente Moraes menciona a intenção do então prefeito, o Engenheiro Henrique J. Guedes, em 

adquirir o edifício do Automóvel Club, ainda inacabado, e transformá-lo na sede da prefeitura.  Embora 

favorável a esta empreitada, apontava alguns aspectos discordantes: 

“Publiquei nesta época uma entrevista relativa e muito favorável à consecução desse negócio, 

superpondo os valores do imóvel aos demais aspectos discutíveis – caráter estético, dificuldade 

de adaptação e impropriedade como sede da prefeitura, se bem que assim fosse por uma série 

de anos ou permanência dilatada, mas nunca definitiva”.     

Dacio Moraes discute, nesta passagem, uma inadequação do caráter estético do edifício projetado por 

Bahiana, à finalidade de um edifício público. Entretanto, não fica claro se se trata do excesso luxuoso do 

Automóvel Club ou de um certo despojamento art deco, de feição mais modernizante e portanto menos 

afeito ao caráter solene e monumental de um edifício público. 

O que de fato ocorreu, foi a aquisição do Automóvel Club por parte da Companhia Paulista de Estradas 

de Ferro, que de pronto agradou a Dacio Moraes: ele ficou encarregado pelas obras e pelo novo 

delineamento das plantas com suas possibilidades, fins e programa. 
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A obra inacabada já apresentava sinais de erosão nas ferragens, andaimes, etc.. Diante destas 

circunstanciais e outras de cunho pragmático Moraes pondera: “Era a vez, portanto, da razão superar a 

todo e qualquer impulso da imaginação ou de ordem sentimental que tanto seduzem aos arquitetos”. 

Em seus termos, “o programa precisava ser do máximo realismo, muito bem pensado e nada 

precipitado”.  

Em suas observações, Moraes menciona que a natureza e finalidade do luxuoso edifício do Automóvel 

apresentava grande diversidade de espaços e programa, praticamente inexistia um pavimento tipo como 

esperado para um edifícios de escritórios, no caso em questão a nova sede da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro:  o que implicou na definição do que era comum em cada pavimento.  

Além destas definições e novas adequações às instalações, foi necessário construir duas lajes nos vazios 

correspondentes ao grande salão de festas, entre o 6º e 7º andares, e do 1º pavimento e do vazio do 

“grill-room” do rés do chão. Esta decisão implicou no reforço das nervuras do Radier com forte paredes 

de respaldo até o nível do porão inferior para receber uma laje reforçada em toda sua extensão. Estas 

novas lajes aumentaram em cerca de 1000 m² de área útil.  

A grande variação de plantas diferentes para cada pavimento do antigo projeto do Automóvel Club 

motivou Moraes a publicar no mesmo artigo, a título de confrontação e exemplo, as plantas antigas e 

novas dos 5º e 10º pisos. Seu intuito era ilustrar a diferença das transformações propostas em relação à 

concepção anterior. Numa primeira aproximação é possível identificar a conservação das características 

dos fechamentos externos (modulação das janelas, frisos e espessuras); a manutenção dos eixos 

principais de circulação e da disposição de escadas e elevadores. Em contrapartida, o novo projeto retira 

os sanitários do vestíbulo dos elevadores e escadas e altera sua disposição nas extremidades da 

circulação paralela à fachada principal, acrescentando uma distribuição mais regular das salas, através da 

adoção de linhas perpendiculares, a partir das três paredes externas, como elemento geométrico 

regulador (figuras 6 e 7).  

O Salão de Chá do antigo projeto, foi mantido em sua autonomia, em suas características luxuosas e 

conservadas as instalações previstas. O antigo restaurante, localizado no 8º piso, foi destinado para 

reuniões diversas, assembleias gerais e concertos de câmera. Um outro restaurante a ser arrendado foi 

proposto para o subsolo. Outros assuntos como organização dos serviços, acabamentos internos e 

execução das fachadas não foram tratados, pois seriam abordados em outro artigo que parece não ter 

sido publicado.   

O edifício e a cidade  

O Saldanha Marinho hoje se configura como um edifício-quadra triangular. Ele é um daqueles prédios em 

São Paulo cuja forma peculiar, quase única, encontra-se enraizada na história morfológica da cidade; 

particularmente nas transformações ocorridas no traçado viário – cuja origem e conformação colonial foi 

gradativamente alterada pelas sucessivas modernizações, sem, no entanto, perdê-las. Através de análises 

da cartografia cadastral da cidade (carta de 1881/Planta da Cidade de São Paulo- companhia Cantareira 

de Esgotos – engº Henry B. Joyner; Mapa Topographico do Município de São Paulo (Sara Brasil 1930); 

Vasp-Cruzeiro, 1954;  Grupo Executivo da Grande São Paulo (GEGRAN, 1972), é possível identificar as 

origens e as transformações; sobretudo aquelas mais definitivas para a conformação final da quadra na 

qual se encontra o Saldanha Marinho.   

Em 27 de outubro 1910 foi aprovada a lei nº 1361 que determinava o alargamento da rua Libero Badaró. 

O alargamento final que desenharia a atual quadra do Saldanha Marinho rumo ao Largo de São Francisco, 

particularmente à Rua de São Francisco, ocorreu na gestão de Washington Luis (1914-1919).  Esta 

operação de alargamento e prolongamento como se vê no Sara-Brasil definiu o lote quadra triangular. 
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Posteriormente, a outra parte remanescente da quadra cortada pelo prolongamento da Libero Badaró, 

foi também demolida resultando na Praça Ouvidor Pacheco e Silva (mapa Vasp-Cruzeiro). Desta forma, o 

edifício se encontra hoje circundado pela Praça Pacheco e Silva, Rua do Ouvidor e José Bonifácio, e sua 

forma triangular com os cantos arredondados, enfatiza o singular desenho da quadra (figuras 8, 9,10 e 

11).     
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Figura 1 
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Figura 2: crítica ao concurso, primeira página. 
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Figura 3: Concurso Automóvel Club, projeto vencedor, “Pourquoi-Pas”, Cristiano Stockler das Neves. 
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Figura 4: Concurso Automóvel Club, projeto vencedor, “Pourquoi-Pas”, Cristiano Stockler das Neves. 
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Figura 5: concurso Automóvel Club, demais concorrentes. 
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Figura 6: plantas antigas Saldanha Marinho 
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Figura 7: Plantas novas do  Saldanha Marinho versão Dácio Moraes.  

 

  



35 
 

 

Figura 8: Planta da Cidade de São Paulo- Companhia  Cantareira de Esgotos – 
 engº Henry B. Joyner, 1881. 
 

 

Figura 9: Mapa Sara-Brasil, 1930. 
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Figura 10: Mapa Vasp-Cruzeiro, 1954 

 

 

Figura 11: Gegran 1972 
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Edifício do Banco de São Paulo 

Embora não tenha sido jamais mencionado pelos principais textos da historiografia da arquitetura 

moderna, o Edifício do Banco de São Paulo sempre foi muito destacado por seu refinado tratamento 

decorativo, tendo sido incluído no catálogo de Bens Culturais organizado pela EMPLASA, em 1984 

(Empresa Metropolitana de Planejamento do Grande São Paulo e Secretaria Municipal do Planejamento, 

Bens culturais e arquitetônicos no município e na Região Metropolitana de São Paulo, São Paulo: 

EMPLASA, 1984). Foi também reconhecido por meio do tombamento, pelo Município de São Paulo 

(CONPRESP) e também pelo Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), em 2003. Este reconhecimento, 

contudo, permaneceu nos limites da percepção imediata de suas características mais evidentes, tanto 

por leigos como por profissionais e estudiosos da arquitetura, sem a consideração para os demais 

atributos de que esta obra é portadora. Uma das formas de aprofundar os limites desta apreensão 

começa por sua descrição. A observação atenta de suas características torna evidente por si mesmo o 

alto valor arquitetônico desta obra (figura 1). 

O edifício ocupa um lote de geometria irregular, com duas frentes, voltadas para as ruas XV de Novembro 

e São Bento. Logradouros distintos, deles resultam parâmetros diversos de aproveitamento, 

correspondentes a 16 e 12 pavimentos respectivamente, aos quais se acrescentam dois níveis de subsolo 

(figura 2).   

É constituído de dois subsolos, pavimento térreo com agência bancária voltada para a Rua XV de 

novembro e área de contabilidade na Rua São Bento. Nesta última há dois acessos nas laterais, um para 

o Jockey Clube e o outro é uma portaria e acesso de serviço ao subsolo (figura 3 e 4). 

A agência bancária é formada por um amplo ambiente de pé direito triplo (figura 5). Suas instalações 

administrativas se estendem até a Rua São Bento, com os setores de gerência, contabilidade e áreas de 

trabalho.  Sobre o pórtico de entrada, em forma de semicírculo, situa-se a sala destinada às assembleias. 

No subsolo a caixa forte, subdividida em valores do banco e cofres de aluguel.  

O quarto andar do edifício destina-se à diretoria do banco e sua assessoria. As salas da diretoria e de 

espera apresentam pé direito duplo. A partir do sexto andar foi implantada a sede do Jockey Clube. Entre 

as principais dependências destacam-se o salão nobre, o salão de chá, o bar, sala de biliar na face da Rua 

Bento, desfrutando de acesso a um terraço, e salas de xadrez e leitura. No sétimo pavimento há várias 

salas de jogos, o salão de bridge, salão da diretoria, áreas da secretaria, contabilidade, “stud-book” e 

arquivos (figura 6 e 7). 

A partir do oitavo andar o edifício se subdivide em dois blocos separados, um voltado para a rua XV de 

Novembro, outro para a Rua São Bento. Do lado desta, o desenvolvimento do edifício prossegue com 

recuos sucessivos até o décimo primeiro pavimento, sendo que no décimo segundo destina-se aos 

reservatórios de resfriamento de água e ar-condicionado (figura 8 e 9). Na face da Rua XV de Novembro 

o edifício prossegue até o décimo quarto pavimento, ocorrendo recuos sucessivos no décimo quinto, que 

abrigava um apartamento, acessível por escadas, sendo o décimo sexto destinado aos reservatórios e 

casa de máquinas. 

Sob o aspecto construtivo, trata-se de um edifício moderno, tanto no sistema estrutural como no sistema 

mecânico de circulação vertical. Acrescentam-se a isto, as instalações de ar-condicionado. 
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Em relação ao sistema estrutural a torre principal foi subdividida em três linhas de apoios longitudinais, 

com vão central de 7,20 metros, vão este que atravessa toda a estrutura edificada, entre os dois 

logradouros, formando os vazios dos pátios internos. Há, todavia, um notável desafio estrutural 

correspondente ao vão livre de 15,50 metros da agência bancária. Este amplo espaço livre é atravessado 

por duas vigas de transição, uma delas de grandes dimensões, responsável por suportar as cargas de onze 

pavimentos do edifício principal. Os cortes AB e BC demonstram as características destes elementos 

(figura 10). 

A pesquisa realizada na municipalidade permitiu encontrar apenas dois processos relativos ao edifício, 

de números 1938-37045 e 1938-44215. O primeiro processo refere-se apenas à solicitação de habite-se, 

enquanto que o segundo encaminha um conjunto de desenhos em cópias heliográficas, requerendo 

substituição de plantas. Não houve possibilidade de localizar o processo relativo à aprovação do projeto. 

O edifício apresenta uma volumetria complexa. Na face da Rua XV de novembro, sua altura atinge 65 

metros, enquanto na face voltada para a Rua São Bento, a altura é de 21,20 metros, prosseguindo até 

30,10 metros com o primeiro recuo de 3,20 do alinhamento, 37,10 no segundo recuo de 2,40 metros, 

alcançando finalmente, 44,10 metros mediante o último recuo de 2,40 metros com uma altura total de 

49,45 metros no topo da casa de máquinas.  

Estes dois volumes principais são interligados pela face sul por um segmento de construção linear, cujas 

faces se voltam para o pátio interno, situado na face sul, alcançando a altura de 33,60 metros e, ainda, 

pelo embasamento propriamente dito, que ocupa toda a projeção do terreno até a altura da cota 14,80 

metros (figura 11). 

O desenvolvimento vertical do edifício apresenta variações. Além da altura monumental da agência, 

equivalente a três pisos, há uma sequência de variações no pavimento da diretoria do banco, de duplo 

piso e, subsequentemente de piso e meio no salão nobre do clube e, pouco menos, em seu salão de 

jogos, refletindo-se estes últimos na face oposta da Rua São Bento. Na Rua XV de novembro, o volume 

segue vertical até o décimo terceiro andar, a partir do qual pequenos recuos se sucedem para marcar o 

coroamento da composição.  

Definidas as massas que determinas a configuração geométrica do edifício, o tratamento das superfícies 

também comparece com grande relevância no resultado formal da obra arquitetônica. Neste caso, há 

também uma escolha de filiação estilística que determinará em grande medida o resultado estético do 

conjunto. Entre as várias vertentes modernistas do repertório de transição desenvolvido a partir da 

exposição de Artes Decorativas e Industriais de Paris, em 1925, o arquiteto optou por um tratamento de 

feição estilística neogótica, pela qual os paramentos apresentam variações delicadas de planos que 

permitem marcar a continuidade das linhas verticais, ficando em segundo plano, quase imperceptíveis, a 

subdivisão horizontal dos pavimentos (figura 12). Em algumas situações, ocorre até mesmo um 

descolamento entre a parte interna e externa como no caso da prumada da escada, proporcionando uma 

janela contínua, à feição de um vitral. 

Diversamente das correntes modernistas que exploram o dinamismo volumétrico e as linhas que 

sugerem intenso movimento, a nota dominante neste edifício é o tratamento superficial, mediante 

delicada variação de planos, obtida por meio de revestimento de granilhas em tom róseo, de distribuição 

homogênea por toda a superfície. As únicas variações ocorrem na marcação das bases dos volumes, 

revestidas em pedra, como é tradicional, porém como acabamento polido, em que apenas a cor – granito 
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preto – parece transmitir o sentido de sustentação das massas que se sobrepõem.  O embasamento assim 

tratado se expande sobre a moldura das portas acentuando a profundidade do recuo do vão principal. 

A composição da fachada é tripartida, constituída de um vão central inteiramente vazado, cujas aberturas 

separadas apenas por montantes, contrastam com as aberturas dos segmentos laterais perfuradas na 

alvenaria. O corpo central se destaca em altura, enquanto que as faces laterais sofrem recuos sucessivos 

à medida que alcançam o topo do volume.  

A ornamentação externa é bastante austera, constituída de motivos florais geometrizados, que se 

sobrepõem formando frisos contínuos até alcançar, no topo as saliências, sugestivas de ameias que, 

aliadas aos gradativos recuos da parte superior compõem um coroamento dinâmico e variado. A 

ornamentação interna das partes de uso coletivo se vale de materiais refinados, mediante associação de 

placas de mármore polido e incrustações de bronze. A variedade dos motivos e temas é bastante contida 

e o efeito decorativo decorre mais das texturas e do refinamento dos materiais que do desenho 

elaborado, embora compareçam especialmente nos metais formas mais caprichosas e rebuscadas. Há, 

contudo, concessões à unidade estilística do conjunto, possivelmente para atender o gosto mais 

conservador, como no tratamento dos ambientes da diretoria, onde comparecem elementos de tradição 

clássica em contraste com as características formais externas do edifício. 
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Figura 1 – fachada principal do antigo Banco de São Paulo. Fonte: Secretaria de Estado da Cultura 
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Figura 2 – detalhe da folha 51-8, levantamento SARA-Brasil, 1929  
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Figura 3 – planta do 1º subsolo 
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Figura 4 – planta do pavimento térreo 
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Figura 5 – vista interna da agência bancária 
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Figura 6 – planta do 4º pavimento - Diretoria 
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Figura 7 – planta do 6º pavimento – “Clube” 

 

 



47 
 

 

Figura 8 – corte na face da Rua São Bento 
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Figura 9 – corte na face da Rua XV de Novembro 
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Figura 10 – detalhe do corte pela face da Rua XV de Novembro. Notar as vigas de transição 
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Figura 11 – vista do pátio interno 
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Figura 12 – Elevação da Rua XV de Novembro 
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Edifício Germaine 

O Edifício Germaine, 1941 (alvará), de autoria do arquiteto austríaco Enrico Brand, foi construído por 

Archimedes de Barros Pimentel, engenheiro formado pela Escola Politécnica, a pedido da proprietária 

Germaine Lucie Burchad -  Princesa de Sangusko e Condessa de Gontaut-Biron - uma brasileira rica 

proprietária de imóveis residente em Paris (figura 1).  

O edifício foi construído à Rua da Conceição nº 1-3D, que por ocasião das transformações empreendidas 

no Plano de Avenidas de Prestes Maia, viria a mudar de nome e número, passando então a ser 

denominada Avenida Casper Libero, 59-79. 

 Em 1944, recebe o prêmio de “o mais belo edifício construído em São Paulo no biênio 1941-1942, 

outorgado pela Prefeitura nos termos do ato nº 1573, de 8 de abril de 1939 (figura 2).  

Segundo relatos de Silvia Ficher – Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo3 – o escritório 

técnico A.B. Pimentel, responsável pela construção do edifício, havia construído diversos outros em estilo 

Art-Déco em São Paulo. A forma do Edifício Germaine indicava uma mudança na linguagem das obras 

realizadas pela construtora (2005, p.232).  

Ficher também registra que o edifício foi reformado por Lucjan Korngold, em 1953, para abrigar o Hotel 

Alvear (2005, p.231). Em visita realizada pelo grupo de pesquisa CHSP da FAU-Mackenzie em janeiro de 

2014, verificou-se uma segunda alteração de uso, destinada novamente a unidades habitacionais.   

O Edifício Germaine e a Igreja de Santa Efigênia 

O imóvel é vizinho à Igreja (Basílica) de Santa Efigênia, cuja surgimento remonta às origens coloniais da 

Vila de São Paulo. Um novo edifício religioso teria substituído, em 1809, a antiga capela de Nossa Senhora 

da Conceição. Porém, no início do século XX esta edificação seria demolida para dar lugar à atual igreja 

de traços neo-românicos, com detalhes góticizantes, cuja obra foi finalizada por volta de 1913. Através 

das cartas topográficas da Cidade de São Paulo, também é possível acompanhar estas sucessivas 

ocupações deste logradouro. Os primeiros registros se encontram nas na Planta Cidade de S. Paulo de 

1810, do Capitão de Engenheiros Rufino J. Felizardo e Costa (copiada e atualizada 1841) e na Carta da 

Capital de São Paulo de 1842, de José Jacques da Costa Ourique. Nestas cartas, sua presença é assinalada 

e sítio relativamente isolado do restante da área urbana. Com o progressivo adensamento da cidade 

surgem edificações em suas proximidades. Entretanto, como se vê na carta de 1881 (Planta da Cidade de 

São Paulo- companhia Cantareira de Esgotos – engº Henry B. Joyner) ela ainda se encontrava isolada 

(figura 3). Somente no Mapa Topographico do Município de São Paulo (SARA - Brasil 1930, figura 4) a 

igreja aparece envolvida por edificações contíguas, sinal do grande adensamento ocorrido na cidade. Esta 

situação restringiu parcialmente a visibilidade do monumento religioso pelas ruas de Santa Efigênia e da 

Conceição, ainda que sua posição privilegiada, no Largo de mesmo, favorecesse ao seu destaque.  

Se anos de 1930 o intenso adensamento diminui a visibilidade da igreja, nos anos de 1940, 

paradoxalmente, e a despeito da verticalização, ocorreu uma parcial inversão promovida – 

intencionalmente ou não – tanto pelo Plano de Avenidas de Prestes Maia, que alargou a Rua da 

Conceição, transformando-a na Avenida Casper Libero, quanto pelo projeto de Enrico Brand.  

O aumento do leito da avenida ampliou o campo visual da área situada imediatamente defronte da igreja. 

O projeto de Enrico Brand, por sua vez, incorpora novos elementos em relação à ocupação do lote, no 

                                                           
3 Ficher, Silvia. Os arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo. São Paulo, FApÈSP: editora da Universidade 
de São Paulo (Edusp), 2005. 
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âmbito das idealidades modernas. E aqui cabe mencionar uma em particular, a saber, a condição do 

edifício afastado das divisas do lote, à procura da melhor insolação, em particular o deslocamento da 

torre em relação ao alinhamento limítrofe da rua. Mas uma análise mais atenta poderia levantar uma 

dúvida: por que o edifício está implantado à sudeste? Com certeza não seria a melhor orientação para 

São Paulo, mas proporciona alguma insolação, embora restrita a curto período da manhã. Uma hipótese 

plausível seria a de que a curvatura adotada funcione melhor como pano de fundo para a igreja. O exame 

do levantamento Vasp-Cruzeiro de 1954 confirma tal percepção, que parece intencional. Eventuais 

conjecturas podem ser elaboradas, mas a implantação do Germaine parece ter surgido de uma vontade 

deliberada de favorecer ao destaque do monumento. (figura 5).  

O volume edificado se distribui sob a forma de um segmento de arco, tanto ao rés do chão como nos 

demais pavimentos. Esta forma permite estender e ampliar o perímetro da face voltada para a rua, de 

proporcionando que todas as unidades habitacionais se voltem para a frente do terreno. No pavimento 

térreo, o ingresso ao edifício se faz como um cul de sac, proporcionando o acesso de veículos e de 

pedestres, cujo percurso permite acesso aos vestíbulos do edifício e às lojas. Este passeio de acesso 

define um jardim semicircular cuja arborização prevista dá continuidade ao jardim da igreja. Este 

afastamento do alinhamento frontal coloca em evidência o novo volume edificado ao mesmo tempo em 

que destaca a relevância da Igreja de Santa Efigênia.  

A extensão da construção por toda a área disponível ao rés do chão só ocorreria por ocasião da reforma 

de 1953, quando o edifício de apartamentos foi transformado em hotel.  

O edifício e as transformações de uso 

O primeiro projeto de 1941 foi aprovado como prédio de apartamentos, com térreo para três lojas e um 

pavimento tipo que continha duas Kitchenettes centrais, com dormitório, banho, cozinha e terraço, e 

quatro apartamentos nas laterais com sala, dormitório, cozinha, banho e terraço. Dois conjuntos de 

escada e elevadores serviam os seis apartamentos. No décimo segundo e no décimo terceiro pisos foram 

projetados arranjos distintos sob a forma de apartamentos duplos (figuras 6, 7 e 8).  

Quando da reconversão para o Hotel Alvear foram acrescentadas novas dependências como lavanderia, 

restaurante, piscina e sauna. Do ponto de vista da volumetria e de implantação, a mais significativa 

alteração do térreo, ampliado até o alinhamento da rua, abrigando um restaurante e, na cobertura uma 

piscina e áreas de lazer ao ar livre (figuras 9 e 10). 

Em visita realizada ao edifício, em Janeiro de 2014, foi constatada uma nova transformação: o Hotel 

Alvear foi desativado e convertido novamente em edifício de habitação unifamiliar. A reforma parece ter 

sido realizada sem dificuldades, pois foi recuperada poucas alterações as antigas tipologias de 1941, 

acrescidas das instalações remanescentes da infraestrutura hoteleira, que forma mantidas. Os folders 

agora anunciam: 

Marian Residence, “Um moderno estilo de morar no Centro de São Paulo: studios e aptos com 

área útil de 36, 42 m² a 69,97 m², infraestrutura com Sauna, Piscina, Deck com Solarium, 

lavanderia, salão multiuso” (figura 11).  

Moderno que ainda (re)clama no anúncio publicitário 

Que moderno é este que ainda tem voz 73 anos depois? Seria o moderno da linguagem despojada de 

ornamentos e bem iluminado, da estrutura independente e suas consequências formais expressivas, da 

curvatura arrojada de sua forma, do programa que contempla moradias compactas no centro da cidade, 

dos serviços e do conforto na piscina? Ou seria apenas o moderno do jogo ardiloso da propaganda?  

Talvez seja um moderno que contemple um pouco de tudo isso. 
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A linguagem com certeza é despojada e os espaços são bem iluminados. A linha contínua das varadas 

enfatiza tanto a curvatura quanto uma horizontalidade ao gosto das manifestações da arquitetura 

moderna, se tivermos a linhagem corburseriana como paradigma. Entretanto, a ideia da estrutura 

independente e suas consequências formais não participam explicitamente desta linguagem: os vãos 

entre apoios não são inteiramente preenchidos com os planos contínuos fachadas cortinas, nem a 

estrutura, apesar de sua indiscutível função construtiva, participa de forma explícita, como expressão 

formal. Esta obra singular é, certamente, uma manifestação híbrida e de transição que, todavia,  antecipa 

a sensualidade e a liberdade formal a serem desenvolvidas logo a seguir, e que tanto enfatizaram, 

sobretudo na arquitetura de Niemeyer, um caráter especifico da arquitetura moderna no Brasil.    

Do ponto de vista da atualidade programática, este edifício não esteve distante das pioneiras 

formulações da habitação mínima, nem tampouco deixa de oferecer hoje uma alternativa de moradia 

perfeitamente atual modalidade e compatível com o centro da cidade. As sucessivas reconversões de uso 

se encontram muito próximas e constituem variações em torno de uma mesma forma de morar. O 

acréscimo de equipamentos implementados por ocasião da transformação do edifício em hotel, hoje 

incorporados às novas demandas, contribui para a realização do sentido do habitar contemporâneo 

centro da cidade (figuras 12,13 e 14). 
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Figura 12: Registro Janeiro de 2014, Igreja de Santa Efigênia em primeiro plano e Edifício Germaine, no segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 13: Concurso O mais Belo edifício construído em São Paulo,  Revista Acrópole,1944  
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Figura 14: Planta da Cidade de São Paulo- Companhia                               Figura 15: Sara Brasil, 1930. 

Cantareira de Esgotos – engº Henry B. Joyner, 1881. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Vasp-Cruzeiro, 1954 
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Figura 17 

 

Figura 18: figuras  6 e 7 plantas Germaine, 1941. 
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    Figura 19: elevação Germaine, 1941 
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Figura 20: situação atual, 2014. Registro da construção da piscina e novo alinhamento  
com a Av. Casper Libero 

 

 

Figura 21: nova relação com a rua dada pelo alinhamento da expansão hoteleira 



60 
 

 

 

Figura 22: anúncio, 2014. 
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Figura 23 

 

Figura 24 

 

Figura 25: imagens 12, 13 e 14, Germaine, 2014 
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Edifício Conde de Prates  

Introdução 

O edifício Conde de Prates, 1952, é de a autoria de Giancarlo Palanti, que chefiava então o departamento 
de projetos da construtora Alfredo Mathias4 (fig.1). Ele é um dos poucos edifícios modernos, no Centro 
Histórico de São Paulo, que se ergueram isolados na paisagem, no caso, nas encostas do Vale do 
Anhangabaú. Sua volumetria contínua tem poucas interferências da legislação da época expressa nos 
recuos progressivos a partir de determinadas alturas e da conformação do lote, tão marcantes nos 
edifícios erguidos no centro. Ainda assim, sua volumetria final guarda relação direta com ocupação 
antecedente - o Palacete Prates, 1920, projetado por Samuel das Neves e Cristiano Stockler das Neves: 
ou seja, a torre de trinta e três andares é uma extrusão literal do lote e por extensão do palacete. Se a 
leitura retrocede um passo atrás, vai de encontro ao Viaduto do Chá e ao plano de Bouvard e seus 
melhoramentos. Na história do edifício pronunciam-se parte dos processos de modernização e 
urbanização do centro de São Paulo, que abarcam questões ligadas às legislações, às correções de traçado 
viário, à tecnologia e, sobretudo, às variações em torno da construção de uma linguagem moderna da 
arquitetura: levantamentos realizados até o momento indicam ao menos três projetos para a torre com 
tratamentos estilísticos distintos sob uma mesma base estrutural de concreto armado. 

O edifício e a cidade 

Os primeiros arruamentos que dariam origem à formação do seu lote, no qual se encontra o Conde 
Prates, remontam aos primeiros e marcantes traçados coloniais: a Rua São Bento ligando os conventos 
de São Bento e São Francisco, a Rua Direita dando na Igreja da Misericórdia e a Rua da Quitanda 
penetrando para o interior do Triângulo, e a incipiente rua Nova de São José, posteriormente Libero 
Badaró. A construção do primeiro viaduto do Chá de Jules de Martin estabeleceria o ponto de contato 
entre as duas colinas, mas será o plano de Bouvard que definirá a espacialidade da Praça do Patriarca, 
com a demolição de casarios no prolongamento da rua da Quitanda: “o alargamento da Líbero aconteceu, 
em sua maior parte, entre os anos de 1911 e 1914, interligando a outras obras e melhoramentos, como 
a abertura de uma praça na esquina com a rua Direita (a futura praça do Patriarca, concluída em 1924) e 
o alargamento da rua de São João” (Simões Júnior, 2004, p. 140)(fig. 2).  

Se as precedências deixam sempre seus rastros é no plano de Bouvard para o Parque do Anhangabaú 
que se encerra a pré-volumetria que daria origem ao edifício Conde de Prates. O plano foi objeto de um 
acordo entre as elites locais e teve que acomodar interesses diversos: parte deles vinculados ao Conde 
Prates. De forma que Bouvard ao elaborar o parque como uma articulação entre as duas colinas, o fez de 
uma orgânica procurando tecer essa passagem e ao mesmo tempo configurando a volumetria das 
edificações fronteiriças. Toledo trata esses palacetes como “Os Blocos do Parque do Anhangabaú” e 
assim os explica:  

A expressão bloco deixa claro que os novos edifícios seriam volumes bem definidos no Parque, 
subordinados à ordenação da área. Quando se tem em mente a preocupação do Vereador Silva 
Telles de que novos edifícios na Rua Líbero Badaró deveriam ter frente para o Vale, ou de 
propostas ulteriores, que falavam em frente para “os dois lados”, isto é, para a Rua e para o Vale, 
a ideia de bloco vinculava-se a um conceito de volume, uma concepção espacial, portanto. Era o 
que a população já aprendera a admirar no Teatro Municipal, aquele elegante volume desfrutando 
ampla vista sobre o Vale, assentado em sua esplanada (1989, p. 94).     

Ainda segundo Toledo, a fórmula foi bem aceita pelo Conde Prates que mandou construir um terceiro 
bloco na cabeceira do Viaduto do Chá. Os prédios inicialmente destinavam-se a comércio no térreo e 
escritórios nos demais pavimentos; se os propósitos dos edifícios não ficavam muitos claros quanto ao 
uso (programa), na intenção formal, ao contrário, ficariam – os blocos arquitetônicos faziam parte da 
composição urbana, figuras 3 e 4.  

                                                           
4 Segundo Xavier, Lemos e Corona, Palanti chefiou o setor de projetos do escritório de Alfredo Mathias em 1952 (1983, p. 30).  
O primeiro projeto foi alterado entre 1952 e 1953.    
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Portanto, a ideia de bloco como uma peça dessa espacialidade terá continuidade no projeto de Conde 
Prates não mais como um palacete, mas como uma torre de serviços que o reproduz e o alonga: dos 
iniciais seis pavimentos aos 33 andares de hoje – literalmente uma extrusão a partir da base, ou melhor, 
do embasamento. O primeiro palacete que dá origem ao Conde Prates encontrava-se implantado na 
vertente do Vale, tinha um embasamento que nascia na cota inferior mais próximo do leito do parque e 
encerrava-se no nível mais alto na cota da Líbero Badaró: nesse  nível, um belvedere circundava em forma 
de “U” o bloco do palacete propriamente dito, definindo acessos ao prédio, que ocorriam pelo próprio 
belvedere e pela Líbero. 

Em 1938 seria construído o segundo Viaduto do Chá em concreto armado, de autoria de Elisiário Bahiana, 
em substituição ao antigo viaduto. O antigo viaduto seria mantido durante a construção do novo; só 
depois seria demolido: fato que também explica o novo traçado passando lindeiro ao palacete dos Prates. 
No mapa Vasp-Cruzeiro, 1954, é possível identificar o novo viaduto já construído e a projeção do antigo 
palacete, então já demolido: na ocasião o Conde de Prates encontrava-se em construção, figura 5.  

Os diversos projetos para o edifício  

O projeto mais antigo para o Conde de Prates, de autoria de Elisiário Bahiana, é de 1945. Sua linguagem 
já despojada de ornamentos de ordem clássica, ainda mantém a tradicional tripartição; base, 
desenvolvimento e coroamento. Nas fachadas principais, voltadas para o Parque do Anhangabaú e Libero 
Badaró, pórticos salientes e reentrâncias demarcam entradas e denunciam valores em torno da simetria 
biaxial.  Neste projeto havia entre os pilares fechamentos de alvenaria que promoviam uma 
predominância dos cheios sobre os vazios - janelas – postas uma a uma.  Uma perspectiva da época, 
registra em seu rodapé: projeto Arq. Elisiário Bahiana; Prédio Conde Prates; em construção, Praça do 
Patriarca São Paulo, figura 6.  

O projeto final atribuído a Palanti e Mathias, data de 1952. Registros fotográficos da obra de 02/03/1953 
mostram que a preparação das formas para concretagem da laje no nível da Libero Badaró ainda estavam 
incompletas; de qualquer maneira as fundações e três pisos já se encontravam concretados, figura 7. 
Estes fatos indicam que a obra deve ter tido seu início em anos anteriores ao projeto final. Anuncio 
publicado no “O Estado de São Paulo”, em 1948, apresenta o lançamento do edifício. Relatos de antigos 
funcionários do escritório Alfredo Mathias apontam na mesma direção. 

O projeto final ocorreu provavelmente em 1952. Uma perspectiva sem data e autoria (?) recolhida na 
zeladoria do prédio indica ter havido uma proposta intermediária também despojada de ornamentos, 
mas que enfatizava as linhas verticais de maneira mais expressivas, entre as quais eram postas duas 
janelas de vão pleno, intermeadas por espaletas provavelmente de alvenaria, figura 8.  Esta solução 
intermediária se contrapõe ao projeto final caracterizado por uma torre fechada por esquadrias de 
alumínio e vidro, na qual se enfatizam as linhas horizontais demarcadas por meio de pares de vigas 
salientes (por pavimento) que percorrem as quatro faces do prédio, promovendo artificialmente a 
continuidade desimpedida das janelas “corridas”, figura 9.  

Ao se atentar sob as plantas (tipo) dos projetos de 1945 (Bahiana) e 1956 (Palanti/Mathias) é possível 
constatar tanto no embasamento, como nos andares superiores um mesmo número de pilares, a mesma 
disposição central de elevadores, escadas, sanitários e vazios.  Também é possível verificar alterações 
quanto ao nº de elevadores, à disposição da escada principal e sanitários: a proposta final reduz os 
conjuntos de escritório a quatro unidades bem definidas e ao incorporar a escada ao núcleo central 
promove um regularidade maior dos espaços em torno do mesmo, figuras 10 e 11.  

Na sucessão dos três projetos inventariados, ficam claras as transformações estilísticas ou de linguagens 
rumo a uma depuração de elementos – ou economia de meios, como já apontava Lewis Munford nos 
anos de 1920. O que implicou ou implicava – a despeito dos problemas técnicos construtivos – na 
progressiva diminuição da espessura das paredes externas dos edifícios e dos elementos verticais que 
intermediavam o intercolúnio. Sob estas prefigurações encontrava-se com certeza a estrutura 
construtivamente independente, entretanto, sem os aportes estéticos como revelam Colin Rowe na 
“Estrutura de Chicago” e Lucio Costa em Sobre Arquitetura: para o qual, a nova técnica [estrutura 
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independente] reclamaria a revisão dos valores plásticos tradicionais: “O que a caracteriza e, de certo 
modo, comanda a transformação radical de todos os antigos processos de construção – é a ossatura 
independente”. A força desta assertiva ecoa através das sucessivos projetos realizados para o Conde de 
Prates. A nova técnica permitiu variações de linguagem em torno de suas potencialidades construtivas.  

O projeto definitivo  

O projeto definitivo do Conde de Prates provavelmente ocorreu no início de 1952: dando continuidade 
aos demais projetos e atado à projeção do antigo palacete. Ou seja, sua projeção era o limite do 
perímetro do novo edifício. Entenda-se a projetação em duas etapas: a primeira referindo-se diretamente 
ao embasamento (subsolos do antigo palacete) e a segunda ao corpo elevado da construção. Esses dois 
segmentos são quase integralmente mantidos na nova torre. Sob esse aspecto, o tipo embasamento + 
torre mantém-se o mesmo, guardando-se as disparidades de altura final das edificações.  As modificações 
na geometria do terreno foram poucas. Em parte decorrentes da construção do novo Viaduto do Chá – 
que limitou e interferiu na área original do terreno. Na “Escritura de compromisso de permuta e 
obrigações”5, são acordados entre os proprietários e a municipalidade: 

- a permissão de estender a construção até o alinhamento da rua Líbero Badaró [os motivos encontram-
se nas necessidade de fundações em conter com arrimo a encosta da Líbero], com isso a área do terreno 
passaria de 1.153 m² para 1.250 m², permitindo um poço “inglês” sob a calçada da rua;   

- a manutenção do terraço público e da galeria coberta pela Líbero Badaró [o antigo belvedere, que já 
era uma concessão], dessa maneira mantinha-se a servidão pública; 

- ficava também proibida qualquer ligação interna do prédio com o viaduto, assim como pelo lado oposto, 
que poderia apenas ter aberturas para iluminação e ventilação; 

- na fachada para o Vale do Anhangabaú ficou permitido o acesso com portas pela rua do Vale; 

- o novo gabarito ficaria determinado por um volume de 42,5 x 28,25 x 80 m; 

- para suportar o terraço, foi permitida uma ampliação dos porões do prédio para o terreno circundante.  

Pelos termos do acordo, entende-se que o edifício teria então 80 m de altura, a contar pela cota mais 
alta da Líbero Badaró, desconsiderando-se os pavimentos inferiores contidos na primeira volumetria do 
embasamento. Dessa maneira, estavam definidas as diretrizes para a construção do edifício e um 
primeiro projeto foi apresentado em 1952 e, posteriormente, substituído pela versão final propriamente 
dita, ainda em 1953. A substituição e a sucessão dos diversos projetos relevam e ilustram a tênue divisão 
– naqueles tempos – entre linguagens e caráter moderno.  

Visita de campo 

Em visita de campo realizada em 2009/2014, registra-se: o bom estado geral de conservação do edifício; 
o atendimento às normas de segurança à incêndios com redesenho da escada central e colocação de 
porta corta-fogo; a inadequação das instalações dos equipamentos de ar condicionados, pendurados nas 
fachadas (figuras 12, 13 e 14).     

  

                                                           
5 A escritura foi lavrada em 14 de outubro de 1949, no 19o Tabelionato de Notas São Paulo; e se encontra nos arquivos do 
Condomínio Conde de Prates. Como proprietário constam Guilherme Prates e sua esposa Cândida Pinto Prates. 
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Figura 26: Conde de Prates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28  

Figura 27: Planta da Cidade de São Paulo- Companhia  Cantareira de Esgotos – engº Henry B. Joyner, 
1881. 
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Figura 29: Mapa Sara-Brasil, 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Cartão-Postal: acervo Instituto Moreira Salles 
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Figura 31: Mapa Vasp-Cruzeiro, 1954 
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Figura 32: Perspectiva Elisiário Bahiana                                                        Figura 33: foto da obra em 02/03/1953 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Perspectiva de projeto intermediário              Figura 35: Perspectiva projeto definitivo 
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Figura 36: Planta tipo projeto Bahiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Planta tipo projeto definitivo  
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Figura 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: As imagens  13,14 e 15, são registros da visita ao edifício em 2009 
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3. Trabalhos apresentados em congressos 

Foram apresentados dois trabalhos nos congressos Arquimemória e Projetar 6 e, ainda, foi proposto a 

realização de um simpósio interinstitucional no ENANPARQ, com a participação de colegas da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade São Judas Tadeu. 

3.1.  Arquimemória 4 

3.2.  Projetar 6 

3.3.  ENANPARQ – Proposta de Simpósio em análise 

Seguem abaixo os trabalhos apresentados e a proposta de simpósio. 
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ARQUITETURA MODERNA NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO  

ARQUITECTURA MODERNA EN EL CIENTRO HISTORICO DE SÃO PAULO 

MODERN ARCHITECTURE IN SÃO PAULO HISTORIC CENTER  

Eixo Temático 5: Novos Conceitos “Novos” Patrimônios 

Marcos José Carrilho 
Professor Doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN/ SR-SP 
 

Alessandro José Castroviejo Ribeiro 
Professor Doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Resumo: 
No curto espaço de quatro décadas, o centro da cidade de São Paulo assistiu transformações significativas, que 
deram origem a um parque imobiliário compacto, de alta densidade e intensa verticalização. 
Uma amostragem expressiva deste processo vem sendo reunida por meio de levantamentos realizados pelo IPHAN-
SP em fontes arquivísticas na Prefeitura Municipal de São Paulo. A documentação obtida, correspondente a mais 
de sessenta edifícios, compreende obras pioneiras do início dos anos vinte a exemplares representativos da 

Arquitetura Moderna da década de 1950. O objeto desta proposta de comunicação é apresentar resultados 

preliminares de análise das informações reunidas, cotejando a diversidade de sua ocorrência. 
 
Palavras-chave 
Centro de São Paulo 
Arquitetura Moderna 
Documentação 

Abstract:  
In the short span of four decades, the city center of São Paulo witnessed significant changes, giving rise to a compact 
building stock, high density and intense vertical. An impressive sampling of this process has been gathered through 
surveys conducted by IPHAN-SP in São Paulo City archives. The documentation obtained corresponding to more than 
sixty buildings, comprising pioneering works of the early twenty to representative examples of modern architecture 
in the 1950s. The object of this communication is to present the proposes preliminary results of analysis of the 
information gathered, comparing the diversity of its occurrence.   
Keywords  
São Paulo City center 
Modern Architecture 
Documentation 
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ARQUITETURA MODERNA NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO  

No início dos anos 30, ao defender seu projeto para a chamada Casa Modernista (1928), Gregori 
Warchavchik afirmava que era muito difícil realizar construções de concreto armado naquele período. 

Em 1925, no entanto, eram construídos dois edifícios de 11 pavimentos, no centro de São Paulo, à Rua 
Barão de Itapetininga, pela Companhia Comercial e Construtora, ambos realizados com estrutura 
independente de concreto armado. No ano seguinte, era aprovado pela municipalidade outro projeto, 
com as mesmas características, situado na esquina da Rua Conselheiro Crispiniano. A esta altura, já se 
encontrava construído o edifício Sampaio Moreira, de 14 andares, cujo projeto, de Christiano Stockler 
das Neves, é de 1923. 

Mas, a obra pioneira, parece ter sido o edifício sede dos escritórios da Companhia Docas de Santos, à Rua 
Direita, projeto de Hipólito Gustavo Pujol Junior, de 1913, com 7 andares. Pouco antes, no ano de 1910, 
a Revista Politécnica publicava as “Notas de Aula” do professor Francisco Paula Souza, relativas a uma 
disciplina inteiramente dedicada ao ensino de projeto de estruturas de concreto armado. 

No curto espaço de quatro décadas, o centro da cidade de São Paulo assistiu transformações 
significativas, que deram origem a um parque imobiliário compacto, de alta densidade e intensa 
verticalização. Uma amostragem expressiva deste processo vem sendo reunida por meio de 
levantamentos realizados pelo IPHAN-SP em fontes arquivísticas na Prefeitura Municipal de São Paulo.  

O repertório selecionado contempla edifícios que vão da década de 1920 aos primeiros anos de 1960. 

Nele incluem-se edifícios pioneiros do processo de verticalização da cidade de São Paulo. Além dos já 

citados podem ser incluídos ainda o Edifício Caio Prado, 1924, e a antiga sede da Bolsa de Mercadorias, 

de 1928. Considerados os aspectos tecnológicos envolvidos na construção destas edificações, trata-se de 

obras modernas, realizadas por meio de estruturas de concreto armado, uso de componentes produzidos 

em série e organização espacial aberta articulada a sistemas de circulação vertical e instalações sanitárias 

concentradas em prumadas situadas geralmente nas faces cegas, ao longo dos alinhamentos laterais. 

Apenas a linguagem arquitetônica persiste vinculada à tradição acadêmica, incorporando, todavia, 

reinterpretações, dadas as alteração de escalas e o desenvolvimento predominantemente vertical dos 

volumes construídos. 

Tais características ainda persistem na década de 1930, embora já não se possa afirmar tratar-se 

estritamente de continuidade da linguagem clássica, dadas as transformações na manipulação formal de 

seus elementos decorativos, seja no caso do Edifício Conde Matarazzo, 1935, de Marcelo Piacentini e 

Vittorio Morpurgo, seja em relação ao Edifício Concentral, 1939, do escritório Pilmat (Pilon e Matarazzo). 

Simultaneamente, começam a aparecer manifestações mais nitidamente modernistas, prevalecendo os 

exemplares de filiação Art-Déco.6 Dentre eles, podemos citar o edifício Saldanha Marinho, 1930, 

projetado por Elisiário Bahiana, (para os escritórios da Companhia Paulista de Estradas de Ferro), a 

Biblioteca Municipal, 1935, de Jacques Pilon, o edifício do Banco de São Paulo, hoje sede da Secretaria 

de Turismo, 1938, de Antonio Carlos de Arruda Botelho, os edifícios Sulacap, 1933-34, Jaraguá, Itá, 

Paissandu 1935-38, São Manuel, 1937, Anhumas, 1939, do escritório Pilmat e o Edifício Mesbla, 1938, de 

                                                           
6 “Em 1979, numa entrevista com o velho arquiteto [Elisiário Bahiana], ele não compreendia o significado desse 
termo. O Art Déco, como “estilo”, jamais existiu: como convenção figurativa, nasceu na retrospectiva “Les Anées 
25”, em 1966. Ele recusava também o rótulo de “futurista”– uma palavra que popularmente trazia uma conotação 
pejorativa nas décadas de 1929 e 1930. Em todas as hipóteses, seu trabalho era “moderno”, “gênero Perret”.” 
Segawa, Hugo, Arquiteturas no Brasil: 1900 – 1990, São Paulo, Edusp, 1998, p. 59.  
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Auguste Rendu. Mas também encontramos obras notáveis, já desprovidas do repertório ornamental da 

linguagem clássica, cuja expressão formal se filia aos parâmetros dos arranha-céus norteamericanos. 

Trata-se do edifício Azevedo Villares, projeto de 1938, de 22 andares, na Rua XV de Novembro. 

Finalmente, há exemplos notáveis neste período, de obras de arquitetura filiada ao movimento moderno. 

A mais notável é sem dúvida o Edifício Esther, 1935, de Álvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho. Embora 

alguns pormenores denunciem a persistência de elementos de gosto Art Decó, esta obra incorpora 

integralmente os princípios sistematizados por Le Corbusier.  

A década de 1940 se apresenta com um repertório moderno claramente definido. No início da década 

desponta uma obra pouco conhecida, o Edifício Alvear, 1940, de A. B. Pimentel. No ano seguinte, começa 

a ser realizado o Cine Ipiranga e Hotel Excelsior, 1941, de Rino Levi, arquiteto que realizará também, em 

1947, o edifício do Banco Paulista do Comércio, na Rua Boa Vista. Nesta década, no entanto, predominam 

quantitativamente as obras do arquiteto Jacques Pilon, com os edifícios Edlu, Guilherme Guinle (Diários 

Associados), e o notável conjunto de 6 prédios à Rua Marconi, entre outros. Na segunda metade dos anos 

1940, o escritório Jacques Pilon era o mais solicitado da cidade. Vários colaboradores vêm contribuir à 

sua produção, dando-lhe novas características em que a vertente modernista se torna ainda mais 

acentuada. Entre eles se destacam Adolf Franz Heep, Herbert Duchenes, Giancarlo Gasperini e Jerônimo 

Bonilha Esteves. Heep foi autor de vários edifícios, sendo a sede do jornal O Estado de São Paulo e Hotel 

Jaraguá, 1946, sua principal obra neste período.  Nessa mesma década tem início também a produção de 

Lucjan Korngold, que viria a atuar no escritório Francisco Matarazzo Neto, após a dissolução da firma 

Pilmat, associando-se a seguir, em meados dos anos 1940, com o húngaro Francisco Beck. Sua produção 

é francamente moderna, compreendendo os edifícios Vista Alegre, Mendes Caldeira, antigo Banco 

Continental e CBI.  

Finalmente, a produção da década 1950 alcança a manifestação madura e diversificada da arquitetura 

moderna. Nos primeiros anos desta década Oscar Niemeyer estabelece um escritório em São Paulo, 

tendo Carlos Lemos como seu colaborador. Produz, em curto espaço de tempo, seis edifícios comerciais, 

a saber, Montreal, Eiffel, Triângulo, Califórnia, Seguradoras e Copan. O escritório de Jacques Pilon, por 

sua vez, prossegue suas atividades com agora com a colaboração de Giancarlo Gasperini e Jerônimo 

Bonilha Esteves. Sua produção se diversifica, desenvolvendo projetos em associação com o escritório 

norte-americano Squidmore, Owins and Merril, para o banco União. Franz Heep, entre muitos projetos 

de edifícios deste período, realizaria uma obra que se tornou um marco na história dos arranha-céus 

paulistas, o Edifício Itália. Em contraponto ao Edifício CBI, Giancarlo Palanti realiza o projeto do Edifício 

Conde Prates, reformulando o projeto inicial de Elisiário Bahiana. Um considerável repertório de edifícios 

preenche quase inteiramente alguns logradouros que fazem parte do ambicioso Plano de Avenidas 

Prestes Maia, tais como as avenidas Senador Queirós, Ipiranga, São Luís, São Luís, Maria Antonia, 

projetados por Oswaldo Bratke, Gregori Warchavchik, Jacques Pilon, Adolf Franz Heep, Julio Neves, entre 

outros. Incorporam-se a este repertório algumas obras até há pouco controvertidas, do construtor 

Artacho Jurado, cuja obra mais expressiva no centro é o Edifício Viadutos. O início dos anos sessenta 

contempla algumas obras relevantes tais como o edifício da Companhia Comercial de Vidros do Brasil à 

avenida Rio Branco, esquina com a Rua Antonio Godoy, de Roger Szmekhol, e o Conjunto Metropolitano 

de Giancarlo Gasperini e Salvador Candia. 

Este arrolamento sumário contempla um largo espectro de realizações que incluem edifícios de 
expressão formal vinculados à linguagem clássica, porém realizados com recursos tecnológicos 
avançados, obras representativas do Art-Decó e exemplares do Movimento Moderno em várias de suas 
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vertentes. Um exame preliminar destas fontes documentais aponta algumas evidências a serem 
consideradas: 

- obras pioneiras; 
- obras pouco conhecidas; 
- intenso aproveitamento de lotes. 

 

Edifícios pioneiros 

No início do século XX, a cidade de São Paulo assistiu um intenso processo de desenvolvimento e 
transformação. A expansão da produção agro-exportadora proporcionou considerável acumulação de 
recursos. O dinamismo econômico alcançado desencadeou  rupturas e saltos no processo de 
modernização, gerando situações de choque entre as estruturas tradicionais e os impulsos 
transformadores.  Resistência, desequilíbrio, contrastes, são os sintomas gerais das condições então 
presentes. 

Em 1896 a produção de café foi responsável por 76% das exportações. Em 1917, a produção industrial 
ultrapassa  a produção agrícola.  Neste mesmo ano ocorre a greve operária em São Paulo, alcançando 
vários setores da produção industrial, cujas repercussões se fazem sentir “no interior do Estado e em 
todo o Brasil”, segundo Edgar Carone.  

A população da cidade dobra a cada vinte anos.7 Este aumento vertiginoso de habitantes se processa 
pelo deslocamento do meio rural para a cidade, mas também pelo influxo notável de imigrantes 
assimilados diretamente nas atividades de serviço ou nas indústrias. O rápido processo de modernização 
desencadeia situações de acelerada transformação, colocando em cheque os hábitos e promovendo 
saltos de transformação e colocando em cheque as estruturas tradicionais. A capital do café começa a 
dar lugar à cidade industrial.  

A vitalidade deste período se manifesta intensamente quer nas tranformações urbanas que a cidade 
assistia, quer nas inovações arquitetônicas então introduzidas. Além das obras conhecidas, que se 
destacavam na paisagem, como o edifício Martinelli, 1929, uma série de outros surgiram no transcurso 
da década de 1920. 

O local de implantação destas edificações não é fortuito, mas corresponde à reestruturação urbana que 
a cidade assistiria a partir da década de 1910. Victor Freire, um de seus protagonistas, havia proposto a 
criação de um anel em torno da colina histórica com o objetivo de desafogar o tráfego que demandava a 
região central. A Rua Líbero Badaró foi então inteiramente reformulada assim como, no lado leste, a Rua 

                                                           
7 1872   30.000 hab  

1890   72.000 hab 

1900   240.000 hab 

1920   579.000 hab 

1940   1.326.000 hab 

1950   2.198.000 hab 

1960   3.781.000 hab 

1970   5.924.000 hab 
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Boa Vista teve sua continuidade estendida até o Pátio do Colégio por meio da construção de um viaduto. 
Também esta rua conheceria neste período um intenso processo de verticalização. A reurbanização do 
vale do Anhangabaú e sua transposição por meio do Viaduto do Chá, 1892, permitiram, por sua vez, a 
expansão do centro na direção oeste. 

Estas novas edificações da década de 1920 promovem drásticas rupturas de escala (figura 1), gerando 
violento contraste tanto em relação à morfologia pré-existente, como em relação aos parâmetros 
tecnológicos e, finalmente, em relação ao aumento quantitativo de áreas destinadas a novas atividades. 
Mas este universo é ainda pouco conhecido. 

 

Obras pouco conhecidas 

Um repertório considerável de edificações produzidas no Centro Histórico de São Paulo permanece 
pouco estudado. Embora alguns exemplos tenham merecido publicação na imprensa especializada à 
época em que foram realizadas, persistiram desde então no anonimato. Alguns deles foram realizados 
por arquitetos importantes como Jacques Pilon, Lucjan Korngold, Franz Heep, mas não têm sido objeto 
de interesse da crítica, senão muito recentemente, por meio de trabalhos pioneiros como os estudos de 
Joana de Castro Mello e Silva sobre o primeiro, Anat Falbel, sobre o segundo e Marcelo Barbosa sobre 
Heep, trabalhos estes que têm motivados novas incursões de jovens pesquisadores sobre o rico universo 
de seu legado. 

O estudo mais sistemático sobre a Arquitetura Moderna Paulistana8 assinala apenas 11 edifícios no 
interior do perímetro estudado, a saber: 

 
1. Esther, 1935, Avenida Ipiranga esquina Rua Sete de Abril, arquitetos Álvaro Vital Brasil e Adhemar 

Marinho; 

2. Biblioteca Municipal Mário de Andrade, 1935, Praça Dom José Gaspar, arquiteto Jacques Pilon; 

3. Cine Ipiranga e hotel Excelsior, 1941, Avenida Ipiranga, 786. arquiteto Rino Levi; 

4. Edifício CBI-Esplanada, 1946, Praça ramos de Azevedo, esquina Rua Formosa, arquiteto Lucjan 

Korngold; 

5. Edifício “O Estado de São Paulo”, 1946; Rua Major Quedinho, esquina rua Martins Fontes, 

arquitetos Jacques Pilon e Adolf Franz Heep; 

6. Edifício Copan, 1951, Avenida Ipiranga, Esq Rua Araújo, arquiteto Oscar Niemeyer; 

7. Edifício Conde de Prates, 1952, Rua Libero Badaró, esquina Praça do Patriaca, arquiteto Giancarlo 

Palanti; 

8. Edifício Itália, 1956, Av São Luiz, Esq. Av. Ipiranga; arquiteto Adolf Franz Heep; 

9. Edifício Barão do Iguape, 1956, Rua Direita, esquina Praça do Patriarca, Jacques Pilon e Giancarlo 

Gasperini; 

10. Edifício Galeria R. Monteiro, 1960, Rua 24 de Maio, 77, arquitetos Rino Levi, Roberto de Cerqueira 

César e Luis Roberto Carvalho Franco; 

11. Conjunto Metropolitano, 1960, Avenida São Luiz, esquina Praça Dom José de Barros, arquitetos: 

Salvador Candia e Giancarlo. 

Tais obras são de fato as mais conhecidas e sua consideração foi sucessivamente reiterada pelos 
compendios da historiografia da arquitetura moderna. Mas a própria seleção destas obras, algumas delas 
feitas no calor das disputas pela afirmação da corrente modernista, deixaram enormes lacunas sem a 

                                                           
8 Xavier, A., Lemos, C.A. & Corona, E., Arquitetura Moderna Paulistana, São Paulo, Editora Pini, 1983. 
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devida consideração, sejam aquelas que documentam exemplares de transição, que testemunham 
mudanças tecnológicas e novos tipos arquitetônicos, sejam os exemplares mais afinados à linguagem 
moderna. 

Alguns edifícios da década de 1920, como os citados Edifício Guatapará, Edifício Melo Alves, Edifício Caio 
Prado são tão desconhecidos quanto seus autores. Os dois primeiros foram realizados pela Sociedade 
Comercial e Construtora, e o seguinte foi realizado pelo escritório Técnico Siciliano e Silva. Heribaldo 
Siciliano e Antonio A. Villares da Silva. Outros como o Palácio do Comércio, antiga Bolsa de Mercadorias, 
1929, do Escritório Ramos de Azevedo, Severo e Villares, embora constituam obra de autores 
consagrados, até o momento não suscitaram estudos que dessem conta de sua importância. 

Da mesma forma, obras significativas da década seguinte, do mesmo escritório, como o Edifício Azevedo 
Villares, não mereceram a devida atenção (figura 2). O alvará de construção é de 1938. Edificado em um 
pequeno lote de esquina, é favorecido pela exposição de duas de suas faces diretamente para os 
logradouros públicos. Alcança além disso, grande desenvolvimento em altura, graças às dimensões do 
logradouro. Estrutura notável em grelha com todo o pavimento utilizável livre de colunas. A organização 
é perfeitamente lógica, estruturada mediante a localização da circulação vertical e instalações sanitárias 
junto as divisas do terreno e o grande salão destinado aos escritórios ocupando o restante da área, aberto 
em nas duas faces voltadas para os logradouros. Sob o aspecto formal filia-se à tradição norte-americana 
de arranha-céus, cuja traço dominante é a ênfase formal no desenvolvimento vertical do volume, 
acentuado pela terminação de escalonamentos sucessivos.   

O antigo Banco de São Paulo, 1938, projetado pelo arquiteto Álvaro Carlos de Arruda Botelho, é bem 
conhecido por sua refinada ornamentação Art Decó. É notável também a maneira como se funde na 
morfologia urbana e pela variação de desenvolvimento vertical determinados por dois lograduros 
distintos a Rua XV de Novembro e a Ruas São Bento. No ano seguinte foi realizado o Edifício Germaine, 
na Avenida Casper Libero, 59-79, projeto do arq. Austríaco Enrico Brand. Esta obra, de volumetria um 
tanto inusitada, dada o desenvolvimento de uma grande superfície curva de suas fachadas, como pano 
de fundo para a igreja de Santa Ifigênia, foi contemplado como o prêmio mais belo prédio de 1944.9  

No início dos anos 1940 temos no mesmo logradouro o edifício Concentral, construído para sediar a 
Companhia Central de Importação e Exportação “Concentral S.A.”, cujo presidente era o Conde Eduardo 
Matarazzo. O projeto e a construção foram realizados sob a responsabilidade do escritório do engenheiro 
Francisco Matarazzo Neto, com a colaboração de Lucjan Korngold. Situado em um terreno com frente 
para as ruas XV de Novembro e Boa Vista, o edifício é composto de um embasamento (formado pelo 
subsolo, pavimento térreo e a pela sobreloja) sobre o qual se elevam três volumes verticais, dois deles 
implantados no alinhamento das ruas e o terceiro na parte central. O edifício é constituído de 22 
pavimentos (aproximadamente 80m) e, sendo sua altura determinada pela largura da via, adota, nas 
faces voltadas para as ruas, o recurso a recuos sucessivos, de modo a obter o máximo desenvolvimento 
vertical (figura 3). 

Ao longo da década de 1940, Jacques Pilon realizou expressiva quantidade de edifícios no chamado 
centro novo, os quais só recentemente vêm merecendo estudos mais atentos. Todo o conjunto da Rua 
Marconi, seis edifícios, bem como vários outros na Rua Barão de Itapetininga, 7 de abril, Xavier de Toledo, 
apenas agora começam a ser estudados adequadamente. 

Na década de 1950 se expande o universo de obras de filiação ao movimento moderno. A esta altura, 
comparecem não apenas obras mais características, notadamente os edifícios comerciais de Oscar 
Niemeyer ou de Rino Levi, mas a elas se incorporam a notável contribuição de arquitetos estrangeiros, 
não apenas Franz Heep, Lucjan Korngold e Giancarlo Palanti, mas também, Francisco Beck, Jean Marje 

                                                           
9 Ato nº 1573, de 8 de abril de 39, apud, Ficher, Sylvia, Os arquitetos da Poli, p. 231 
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Glogowski, Auguste Rendu e Herbert Duchenes. A eles se acrescenta a nova geração de arquitetos como 
Giancarlo Gasperini, Jerônimo Esteves Bonilha. 

 

 

 

Intenso Aproveitamento Imobiliário 

A característica recorrente em todo o período do levantamento é o intenso aproveitamento dos imóveis. 
Há variações nas determinações das normas urbanísticas ao longo do tempo, porém, os exemplares 
pesquisados revelam, conforme foi observado por meio dos processos de aprovação coligidos, as 
discussões em torno dos limites de aproveitamento dos imóveis. 

As regras então estabelecidas condicionavam os índices de aproveitamento a limites de gabarito 
determinados pelas dimensões das vias públicas. Estes parâmetros persistiram por quatro décadas, 
sofrendo alterações que foram promovendo o adensamento da área central até o início dos anos de 
1960. 

Na década de 1920, a Lei 2332/20 estipulava em seu artigo nº 6710 os seguintes gabaritos para a área 
central:11 

- no mínimo 5 metros; 

- no máximo, de duas vezes a largura da rua quando for de menos de 9 metros; 

- duas vezes e meia, quando a largura da rua for de 9 a 12 metros; 

- três vezes, quando a largura da rua for de mais de 12 metros. 

Estes parâmetros foram reafirmados pelo Código Arthur Saboia (Lei nº 3.427/29) Logradouros de maiores 

dimensões, como as praças públicas adotavam parâmetros específicos. O artigo nº 151, da mesma Lei, 

estabelecia para a Praça Ramos de Azevedo e Praça da República a altura máxima de 50 metros. 

Atos da câmara e demais dispositivos legais acompanharam as alterações previstas, promoveram ajustes 

segundo os critérios dos planos urbanísticos das sucessivamente implantados. Dentre eles se destaca o 

Plano de Avenidas de Prestes Maia e, na área central, o Perímetro de Irradiação seria implantado, por 

meio de instrumentos normativos que impunham regras e estimulavam a iniciativa privada. “O decreto-

lei nº 41 de 3 de agosto de 1940, regulamentava as construções ao longo da Avenida Ipiranga e 

estabelecia que a altura mínima deveria ser de 19 metros, podendo ser maior – em casos especiais, até 

135 metros – desde que seguisse recuos escalonados estabelecidos pela lei, descrito em seu artigo 4º: 

50% entre as cotas 39 a 52 metros, 40% entre as cotas 62 e 75 metros e 30% acima da cota 5 metros.”12 

A implantação das grandes avenidas não apenas estabelecem parâmetros mínimos como estimulam o 

adensamento e a verticalização.  

                                                           
10 Fontenelle, S., Relações entre o Traçado Urbano e os Edifícios Modernos no Centro de São Paulo – Arquitetura e 
Cidade (1938 – 1960), Tese de  Doutorado, São Paulo, FAUUSP, 2010, p. 93 
11 Zona central: largo do palácio, segue pela General Carneiro, Vinte e cimco de Março, Anhangabaú, Florêncio de Abreu, Mauá, 

Protestantes, General Couto de Maganlhaes, Ipiranga, Praça da República, Sete de Abril, ladeira e largo da Memória, ladeira e 
Rua do Riachuelo, Praça João Mendes, rua do Teatro, 11 de Agosto, Travessa da Sé, Rua do Carmo e Largo do Palácio. 
12 Fontenelle, S. op. cit., p. 103 
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Assistia-se, assim, nestas novas frentes de desenvolvimento da área central, uma intensificação do 

adensamento e da  verticalização da cidade. Tais condições, seja sob a forma de estímulos, seja pelas 

normas a elas associadas estabeleceram o perfil típico de determinados logradouros, como se verifica na 

Avenida Ipiranga, na Avenida São Luís, ou nas Ruas Barão de Itapetininga, 7 de Abril e Xavier de Toledo, 

entre outras. A característica dominante destes logradouros, é a massa compacta, contínua e homogênea 

da morfologia das quadras. Embora o tratamento dos edifícios possa variar, estas variações não alteram 

a intensa unidade do conjunto. Assim surgiram ao longo de várias vias paredões contínuos de edifícios 

formando frequentemente corredores à feição de canyons.  

Este sistema normativo de ocupação de imóveis tinha apenas o gabarito máximo como limite de 

aproveitamento. Assim, o volume de construção resultava, invariavelmente, da extrusão dos polígonos 

geométricos dos lotes. Esta situação somente era atenuada em confronto com as características de uma 

estrutura funidiária em que predominas lotes estreitos e profundos. Nestas circunstâncias, as 

possibilidades de multiplicação dos pisos implantados se defronta com as exigências mínimas de 

iluminação e ventilação dos ambientes internos, do que resultam, na maioria dos casos, massas edificacas 

perfuradas por poços profundos e pequenos recuos das divisas dos fundos. De modo geral, os edifícios 

resultantes do constituem operações imobiliárias levadas ao limite do aproveitamento permitido pela 

legislação. Neste processo é possível distinguir 4 situações típicas: 

- lotes de meio de quadra; 

- lotes de esquina e pontos focais; 

- lotes correspondentes a um quarteirão; 

- lotes obtidos da abertura de novas ruas, de modo a gerar novas frentes. 

 No primeiro caso, os volumes arquitetônicos persistem embebidos na morfologia urbana, em 

continuidade às massas vizinhas, seus volumes, edificados divisa a divisa, resultam condicionados pelos 

limites de gabaritos e as massas construídas perfuradas por poços de iluminação e ventilação. São tantos 

os exemplos que seria monótono enumerá-los. Dois casos, porém, merecem destaque dada sua notável 

integração na morfologia dos quateirões, o edifício São Marcos de Franz Heep, na Praça da Sé, cujo lote 

é constituído de um polígono irregular, com frentes para três ruas, obrigando ao arquiteto à definição de 

uma volumetria que funde o edifício no conjunto das edificações pré-existentes, gerando uma 

arquitetura de grande compromisso contextual. O outro caso é o edifício e galeria Califórnia, obra 

amalgamada à morfologia, e cujo interior do desenvolvimento vertical se volta para um pátio interno. 

Nos lotes de esquina, o volume edificado busca adquirir alguma autonomia especialmente quando é 

possível alcançar gabarito maior que aquele admitida pela rua, quando tomado pela linha diagonal no 

cruzamento ou em situações mais favoráveis, quando se situam em logradouros de dimensões maiores, 

em especial no caso das praças. Há vários exemplos notáveis, tais como o edifício CBI, o Montreal, o Eiffel, 

o Itália, o Barão de Iguape e a Antiga Bolsa de Mercadorias defronte ao Páteo do Colégio ou a antiga sede 

do jornal O Estado de São Paulo. Estes três últimos apresentam três faces livres. Finalmente, o edifício 

Itália conjuga a situação de esquina ao desenvolvimento de uma volumetria autônoma da torre vertical. 

Em outros casos excepcionais, as dimensões dos lotes ou o conjunto dos remembramentos 

correspondem a uma única quadra. Nestas condições resultam volumes autônomos, cuja expressão 

volumétrica é plenamente desenvolvida e de grande unidade. Os exemplos mais característicos, no 

conjunto estudado, são os edifícios Triângulo e Saldanha Marinho, que alcançam aproveitamento 
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correspondente à multiplicação de pisos até o limite do gabarito, acrescentando-se ainda, dois ou três 

pavimentos mediante recuos sucessivos. Outro exemplo enquadrável nesta característica é o edifício 

Conde Matarazzo, de Marcelo Piacentini e Vittorio Morpurgo. Neste caso, porém, os pavimentos não 

reproduzem a mesma planta em toda a altura, pois foi necessário um páteo interno para iluminação das 

salas a partir do 1º pavimento. Neste mesmo grupo, embora não correspondam rigorosamente à 

projeção de um único quarteirão, poderiam ser enquadrados os edifícios Conde Prates e Mercantil Finasa, 

cuja volumetria decorre dos recuos determinados quando do novo traçado da Rua Líbero Badaró. 

Por fim, temos alguns exemplos notáveis de aproveitamento imobiliário conjugado a operações urbanas. 

O caso clássico é o projeto do edifício Esther, na verdade um projeto para dois edifícios, pois a 

segmentação do lote por meio de uma rua pública, não apenas permitiu o desenvolvimento do volume 

edificado completamente autônomo do citado edifício, com quatro faces livres e aproveitamento do lote 

correspondente à multiplicação da área integral da planta do edifício, como permitiu o surgimento de 

um novo lote de três faces para um novo edifício. Solução altamente rentável sob o aspecto imobiliário 

e bem sucedida sob o aspecto arquitetônico. 

Outra dessas operações imobiliárias em larga escala corresponde à abertura da Rua Marconi. Trata-se de 

um conjunto de lotes com frente para as Ruas Barão de Itapetininga e 7 de Abril, situados defronte à rua 

Bráulio Gomes. A doação à municipalidade de uma faixa destes lotes para a abertura da Rua Marconi, 

embora seja uma perda nominal de área de lotes, proporcionou a criação de várias frentes de lote, 

permitindo a edificação de vários edifícios. 

Este conjunto de referências, assinaladas por obras pioneiras, por edifícios pouco conhecidos e pelas 
indicações das características de aproveitamento imobiliário sugerem a necessidade de expansão do 
horizonte de análise da formação do repertório da arquitetura moderna, com vistas a uma apreciação 
mais ampla da produção que caracterizou a primeira metade do século XX.  
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Figura 1 – Em primeiro plano Edifício Guatapará. Ao fundo Edifício Melo Alves. 
Foto da década de 1920 
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Figura 2 – Edifício Azevedo Villares – reprodução fotográfica de desenho original – acervo particular  
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Figura 3 – Edifício Concentral – perspectiva da Rua XV de novembro  
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Resumo:  
O objetivo deste trabalho é apresentar alguns resultados e desdobramentos de uma investigação sobre o Centro 
Histórico de São Paulo para a prática projetual, para a reflexão crítica e para o ensino. A pesquisa histórica e a 
identificação do patrimônio construído de interesse cultural, além de oferecer parâmetros para uma revisão da 
história de São Paulo do ponto de vista da arquitetura, da construção e da urbanização, oferece subsídios para a 
restauração e conservação deste patrimônio, para a avaliação do seu potencial de aproveitamento imobiliário, e 
alimenta a discussão acadêmica sobre o projeto em interação com pré-existências arquitetônicas. 
Palavras-chave: 
Centro Histórico de São Paulo; 
projeto em interação com pré-existências arquitetônicas; 
documentação e pesquisa. 
 
 
 
Resumen: 
El objetivo de este trabajo es presentar algunos resultados y las consecuencias de una investigación sobre el 
Centro Histórico de São Paulo para la práctica de la arquitectura, para la reflexión crítica y la enseñanza. La 
investigación histórica y la identificación del patrimonio arquitectónico de interés cultural proporciona 
parámetros para una revisión de la historia de São Paulo en términos de arquitectura, construcción y 
urbanización, ofrece subvenciones para la restauración y conservación de este patrimonio, para revisar su 
potencial de aprovechamiento de bienes raíces, y alimenta la discusión académica sobre el proyecto en la 
interacción con la arquitectura preexistente. 
Palabras-clave: 
Centro Histórico de São Paulo; 
proyecto en interacción con la arquitectura preexistente; 
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documentación y  investigación 
 
 
Abstract: 
The objective of this paper is to present some results and consequences of an investigation into the Historic 
Center of São Paulo for the design practice and for critical reflection concerning its modern buildings. Historical 
research and identification of the built heritage of cultural interest provide parameters for a review of the history 
of São Paulo in terms of architecture, building and urbanization, improving knowledge for the conservation of 
this heritage, reviewing its potential for harnessing real estate, and feeding the academic discussion about the 
design in interaction with pre-existing architecture. 
Keywords: 
Historic Centre of São Paulo; 
design in interaction with pre-existing architecture; 
documentation and research. 
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INTERFACES ENTRE EXPERIÊNCIAS: CONTRIBUIÇÕES DA DOCUMENTAÇÃO E DA PESQUISA 
PARA A PRÁTICA PROJETUAL E PARA A CRÍTICA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO 

 

O foco da preservação do patrimônio tem se deslocado da noção de monumentos excepcionais, 

baseados em atributos de valor histórico ou artístico de alto significado, para a consideração do 

valor cultural em sentido amplo. Esta expansão do conceito de patrimônio tem permitido 

contemplar amostragens de objetos por seu valor de representação de processos e trajetórias 

ligados ao passado, um passado cada vez mais distendido. Assim, da noção tradicional de 

monumentos de importância histórica ou artística, destacados de seus contextos como 

episódios singulares, a preocupação da preservação passou a assimilar todo o espectro da 

produção cultural. Este largo espectro de interesse também tem se associado à crescente 

preocupação da sociedade com o meio ambiente e a qualidade de vida, em relação aos quais os 

temas da ecologia e da memória constituem componentes essenciais. 

As cidades e metrópoles modernas, por sua vez, desafiam as concepções tradicionais de 

conservação de conjuntos urbanos baseadas nas noções de harmonia e unidade. Constituídas 

pela superposição de sucessivas camadas elas tomam forma como o resultado da reunião de 

muitos fragmentos que persistiram ao longo do tempo. Sobre o primeiro traçado urbano, 

edificações vão sendo continuamente construídas, demolidas e reconstruídas, e novas 

estruturas urbanas se sobrepõem à configuração original em resposta a novas demandas ou se 

integram a novas áreas abertas à expansão das fronteiras urbanas. A cidade de São Paulo é talvez 

um dos exemplos mais agudos desse processo de crescimento e das configurações urbanas que 

ele pode gerar. 

O Centro Histórico de São Paulo é formado por uma estrutura urbana e um parque edificado que 

juntos compõem um notável acervo de bens culturais. O seu traçado urbano atual apresenta 

uma configuração cujos principais delineamentos estão associados a um processo de ocupação 

que remonta às origens da formação da antiga vila colonial, documentando as transformações 

sucessivas por que passou a cidade, notadamente aquelas que testemunham sua transição de 

vila colonial à cidade cosmopolita, na virada do século XIX para o século XX.  O acervo dos 

edifícios localizados nesta área cobre um largo espectro de manifestações da arquitetura, 

incluindo desde vestígios de obras do século XVIII – especialmente edifícios religiosos – até 

exemplares significativos de vários períodos do século XIX e uma expressiva quantidade de 
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edificações que - consideradas a linguagem formal e estética e as técnicas e tecnologias 

construtivas - marcam a transição da arquitetura eclética para a arquitetura moderna, na 

primeira metade do século XIX.  

A área abrigou historicamente o centro de negócios de uma vasta região polarizada pelas 

atividades econômicas de São Paulo. Somente na década de 1970 a hegemonia deste centro 

começou a ser alterada, com a transferência gradativa de parte das atividades financeiras e de 

serviços para o eixo da Avenida Paulista, processo que prosseguiu, mais adiante, em direção à 

Zona Sul. Não obstante, parte ponderável da atividade financeira persistiu no Centro Histórico, 

rico também em atividades comerciais e do setor terciário.   

Apenas no início da década de 1980 acentuou-se o deslocamento das atividades econômicas da 

região central quando muitas áreas passaram a apresentar condições de crescente decadência, 

motivadas pelos efeitos típicos dos ciclos de obsolescência das estruturas físicas. Em 

consequência, as atividades tradicionais, de serviços e de comércio, características da área 

central, têm se deslocado para outras regiões da cidade, buscando situações mais adequadas a 

sua implantação, atraídas também pela presença e concentração de público consumidor de 

maior poder aquisitivo. A consequência tem sido a ociosidade de considerável número de 

edificações e a progressiva degradação da região central. De um lado, o processo de 

obsolescência das estruturas edificadas constitui um obstáculo de difícil superação, face à 

demanda por instalações dotadas dos recursos necessários ao desempenho de atividades que 

exigem atualização tecnológica, no âmbito de um mercado altamente competitivo e dinâmico. 

De outro, a concorrência entre os estabelecimentos comerciais tem levado a formas de 

ocupação de cunho predatório, agravadas por reformas e alterações que provocam intensa 

desfiguração dos edifícios. 

Finalmente, os principais logradouros da área central vêm sendo ocupados pelo comércio 

ambulante, acentuando a disputa entre atividade formal e informal e contribuindo ainda mais 

para a deterioração da área. Convivem situações paradoxais, já que o movimento intenso que a 

ocupação das ruas se restringe apenas ao horário de atividade comercial, e nos demais períodos 

a região se apresenta quase totalmente desocupada, salvo pela presença crescente de um 

contingente cada vez mais numeroso de moradores de rua, buscando abrigo sob as marquises 

dos edifícios fechados. 
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Tanto a opinião pública, como políticos e administradores, conhecem esta situação e concordam 

que é necessário desenvolver amplos projetos de recuperação urbana, integrados a programas 

sociais capazes de interromper o processo de deterioração da área e de promover a sua 

recuperação. Este propósito envolve o concurso de de um amplo conjunto de ações e agentes. 

Um dos principais fatores para se alcançar a recuperação da região central de São Paulo é a 

pesquisa sobre a sua potencialidade econômica para gerar projetos de recuperação e 

revalorização.  São consideráveis os benefícios que poderiam resultar da retomada do 

dinamismo característico da antiga vocação desta área, não apenas de centro de negócios, o 

mais importante da metrópole paulistana, como também de área de apropriação diversificada, 

seja para fins sociais como a habitação, seja para fins culturais, de lazer ou de turismo. 

Embora as últimas administrações tenham promovido ações com este objetivo, o alcance foi 

limitado. Vontade política e iniciativas do poder público constituem requisitos necessários, mas 

não suficientes. A reabilitação efetiva de uma área tão vasta e complexa como esta depende de 

ampla interação de agentes e fatores capazes de colocar em movimento cadeias de ações de 

efeito cumulativo e multiplicador, promovendo um equilíbrio adequado entre as iniciativas da 

administração pública e do setor privado. 

 

CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO: DOCUMENTAÇÃO E ESTUDOS DE REABILITAÇÃO 

A percepção do potencial econômico da área constitui um dos principais fatores capazes de 

desencadear tais efeitos. Da mesma forma, é necessário encontrar um equilíbrio adequado 

entre as iniciativas da administração pública e do setor privado, promovendo estudos que 

demonstrarem o potencial econômico da área, os quais devem incluir projetos de pesquisa com 

o objetivo de conhecer e diagnosticar a situação das estruturas arquitetônicas existentes. 

Nesse sentido, o levantamento de informações existentes nos arquivos municipais sobre o 

parque imobiliário existente no Centro Histórico de São Paulo permite conhecer a densidade da 

ocupação e as características das estruturas arquitetônicas existentes na área proporcionando 

as informações necessárias para avaliar o potencial de aproveitamento imobiliário, oferecendo 

ainda condições para ensaiar hipóteses que demonstrem as possibilidades de apropriação dos 

recursos disponíveis. A pesquisa histórica e a identificação do patrimônio cultural, por sua vez, 



89 
 

além de enriquecer o repertório de informações sobre a região central da cidade, traz 

referências importantes para a revisão da historiografia de São Paulo, do ponto de vista da 

arquitetura, da construção e da urbanização. Esta dupla dimensão da pesquisa não significa 

oposição entre aspectos irreconciliáveis, pois o juízo sobre a qualidade das estruturas 

arquitetônicas pode convergir para a análise da apropriação pragmática do repertório edificado 

pré-existente, constituindo componente essencial para avaliação do potencial de 

aproveitamento imobiliário. Em outras palavras, a revelia do aparente antagonismo entre valor 

cultural e o valor econômico, a pesquisa tem revelado o valor econômico de um bem cultural, 

ao mesmo tempo em que realça o valor cultural de um bem econômico. 

O Grupo de Pesquisa “A Construção da Cidade: Arquitetura, Documentação e Crítica”13, da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, vem 

desenvolvendo o projeto de pesquisa “Centro Histórico de São Paulo: Documentação e Estudos 

de Reabilitação”. O propósito fundamental desse trabalho é a reunião sistemática de 

informações sobre os edifícios localizados na área central da cidade de São Paulo – entendida 

aqui como a poligonal definida pelo “Perímetro de Irradiação” previsto no Plano Prestes Maia – 

com o objetivo subsidiar a revisão da história do crescimento e transformação do Centro 

Histórico e promover estudos para a preservação, reutilização e valorização destes edifícios bem 

como da área histórica onde estão localizados. Os objetivos gerais dessa pesquisa, para a área 

do Centro Histórico de São Paulo são: 

- realizar levantamentos de fontes arquivísticas e de campo que subsidiem o traçado do 

perfil da transformação urbana da área; 

- promover o inventário sistemático das edificações para constituir um Banco de Dados da 

estrutura urbana e do conjunto das edificações; 

- desenvolver instrumento metodológico que propicie uma melhor compreensão do valor 

das estruturas urbanas e arquitetônicas do Centro Histórico de São Paulo, 

fundamentando a reflexão crítica sobre o material pesquisado nos arquivos, inclusive a 

                                                           
13 O Grupo de Pesquisa, constituído pelos professores Dr Alessandro Castroviejo Ribeiro, Dra Cecilia 
Rodrigues dos Santos, Dr Marcos José Carrilho e Mestre Paulo Del Negro, vem trabalhando há dez anos, 
tendo sido subvencionado com recursos do Fundo Mack-pesquisa nos anos 2006, 2007, 2009 e 2013. 
Além dos recursos deste fundo, foram desenvolvidos trabalhos individuais de Iniciação Científica, com 
bolsas do CNPq e da UPM. 
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avaliação do potencial de aproveitamento e reabilitação das estruturas urbanas e 

arquitetônicas; 

- organizar ampla cronologia da história de São Paulo, instrumento para contextualizar e 

localizar as diferentes fases de transformação, crescimento e expansão da cidade e 

instrumento de confronto para os estudos existentes sobre a formação urbana da região 

central e sobre a transformação de sua arquitetura.  

O tema é amplo e a área objeto de estudo compreende um vasto e complexo acervo edificado 

situado em uma estrutura urbana resultante de longo processo de sedimentação. As pesquisas 

e levantamentos realizados permitiram acumular quantidade expressiva de informações de 

fontes arquivísticas que vieram a compor um banco de dados que alcançou tal dimensão que 

acabou impondo estudos mais detidos das informações acumuladas. A amostragem, ampla e 

diversificada, permite vários aportes de investigação. Sob o aspecto histórico compreende a 

transformação do conjunto edificado e da morfologia urbana, as mudanças de padrões 

estilísticos e construtivos e a implantação e desenvolvimento das redes de infraestrutura. O 

repertório edificado, por sua vez, pode ser desdobrado em várias vertentes temáticas ou 

tipológicas, em especial os conjuntos compreendidos pelas atividades comerciais, habitacionais, 

de serviços e de entretenimento. 

 

ARQUITETURA MODERNA NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO 

O Centro Histórico de São Paulo apresenta edifícios de grande porte. Os parâmetros urbanísticos 

vigentes na primeira metade do século XX, favoreceram o desenvolvimento de intenso 

aproveitamento dos lotes, dando origem a uma área urbana compacta e de alta densidade. 

Trata-se de um amplo e heterogêneo repertório de obras, compreendendo desde as ocorrências 

pioneiras, que têm início nos primeiros anos da década de 1920, até os exemplos característicos 

da arquitetura moderna dos anos 1950. O estudo das informações obtidas no período amplo de 

quatro décadas oferece a oportunidade de revelar obras pouco conhecidas da crítica e da 

historiografia, de questionar os parâmetros de referência das várias modalidades de expressão 

da Arquitetura Moderna e promover revisões de aspectos da historiografia desta arquitetura 
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pelo exame dos exemplares consagrados a partir das fontes documentais que lhes deram 

origem.  

Estas edificações fazem parte de um parque imobiliário de excelente qualidade construtiva e 

arquitetônica, de alta densidade, na área mais acessível da cidade, dotada da maior rede de 

infraestrutura. Além da importância pragmática de estruturas espaciais destinadas a 

determinados usos ou passíveis de transformações e adaptações, estas edificações constituem 

um acervo de alto valor cultural. Destacam-se na área em que se encontram tanto pelo valor 

simbólico das associações vinculadas ao sítio de fundação da cidade, como pelo cenário urbano, 

palco de episódios históricos de grande relevância. São, portanto, testemunho da trajetória de 

transformação desta área da cidade, do período em que foram produzidas, encerrando, 

finalmente, cada uma delas, seus próprios atributos como realização arquitetônica14.  

Considerou-se como edifícios representativos da Arquitetura Moderna aqueles produzidos no 

citado período, compostos por construções de grande porte, que incorporam avanços 

tecnológicos como estrutura de concreto armado e sistemas mecanizados de circulação vertical. 

O elenco de 65 edifícios modernos, cujas fontes arquivísticas encontram-se disponíveis e 

documentadas no Banco de Dados, foi agrupado por períodos de realização, por características 

técnicas, estilísticas e funcionais e, pela autoria dos projetos. Como estas realizações não estão 

sendo consideradas como obras autônomas ou dissociadas do ambiente em que foram 

produzidas, levou-se em conta, no estudo de cada obra, a configuração do sítio onde cada 

edifício foi implantado, a posição do imóvel no contexto urbano, as características fundiárias, e 

as determinações das normas urbanísticas vigentes. Estas características definem projetos que 

                                                           
14 Nos últimos anos, surgiram vários trabalhos de pesquisa sobre o tema. Alguns deles enfocam 

diretamente edificações modernas no Centro Histórico de São Paulo. (Xavier, Denise, Arquitetura 

Metropolitana, Annablume/FAPESP, 2007). Outros,( FALBEL, Anat (2003) Korngold: a trajetória de um 

arquiteto imigrante, Tese de Doutorado, São Paulo, FAUUSP, 2003), de caráter monográfico, enfocam 

arquitetos de importância destacada, como Lucjen Korngold, registram grande quantidade de 

realizações na região, tendo, da mesma forma, compilado expressiva quantidade de informações. 

Daniela Leal pesquisou os edifícios comerciais de Oscar Niemeyer no centro de São Paulo. (Leal, 

Daniela V., Oscar Niemeyer e o Mercado Imobiliário de São Paulo na Década de 1950, Dissertação de 

Mestrado, Campinas, UNICAMP, 2003). A tese de doutorado realizada por Alessandro Castroviejo 

Ribeiro (Ribeiro, Alessandro C., Edifícios Modernos e o Centro Histórico de São Paulo: dificuldades de 

textura e forma, Tese de  Doutorado, São Paulo, FAUUSP, 2010), realizada a partir desta pesquisa,  

aborda o conflito entre o ideário da Arquitetura Moderna e as condições impostas pela realidade urbana 

da cidade tradicional e das normas urbanísticas em vigor.  
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buscam novos paradigmas ou perseguem parâmetros de inovação ou em contraposição tanto à 

cidade tradicional quanto às concepções acadêmicas vigentes na época da construção. O 

repertório de edificações foi selecionado como evidência destas transformações.  

A título de exemplo, o estudo dos edifícios Esther (arquiteto Álvaro Vital Brazil e Adhemar 

Marinho), Califórnia e Triângulo (ambos do arquiteto Oscar Niemeyer e Carlos Lemos), 

permitiram constatar, com base nos projetos originais levantados, que são resultado de 

empreendimentos imobiliários de alta densidade e índices de aproveitamento surpreendentes, 

variando de oito a quinze vezes a área dos terrenos que ocupam. Tais dados permitem tirar 

conclusões importantes em relação às modalidades de aproveitamento imobiliário praticado 

sob o antigo sistema normativo então vigente na área central, e proporcionam ainda, na medida 

em que passamos a conhecer a organização espacial destas obras, a possibilidade de avaliação 

do potencial de reaproveitamento. 

No Centro Histórico de São Paulo há dezenas de edifícios modernos, nos termos propostos pelas 

vanguardas históricas, especialmente aqueles originados a partir das correntes racionalistas. 

Estes edifícios, forjados numa ideia de cidade moderna, resultaram em boa medida contrafeitos 

diante da morfologia da cidade tradicional. O trabalho busca a compreensão de cada um deles 

no contexto específico de sua realização, por meio da reconstituição histórica da ocupação do 

lote em suas sucessivas etapas, do conhecimento das edificações precedentes, dos processos de 

remembramento dos lotes, da incidência de normas e limitações urbanísticas sobre os projetos, 

dos pareceres de análise pela prefeitura, do exame das sucessivas versões apresentadas e as 

discussões de aprovação dos projetos. Também é considerada a recepção das obras pela crítica 

especializada através de publicações. 

O edifício moderno, pensado nos termos da Carta de Atenas, esteve sempre vinculado aos 

pressupostos de salubridade, de produção industrial e de uma nova divisão fundiária. Ao 

conceber a célula habitacional, considerava-se cidade e seus sistemas como um todo projetado. 

Neste ideário, destaca-se a condenação à rua-corredor. Contudo, é esta a configuração mais 

evidente na estruturação do Centro Histórico de São Paulo. A constatação da coexistência 

singular entre dois modelos de cidade no Centro Histórico de São Paulo levou a examinar o 

encontro entre a idealidade moderna e a matéria resistente representada na morfologia da 

cidade tradicional constituída no decorrer de um longo processo de formação. A intenção inicial 
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foi identificar os elementos centrais que distinguem uma cidade da outra: na origem do edifício 

moderno suas concepções a partir de uma célula primordial, ideal e operativamente lógica no 

interior da cidade moderna. Posteriormente, aqueles elementos da cidade tradicional – 

sobretudo, o estatuto privado do lote e a legislação que determinam restrições aos edifícios 

modernos imaginados como peças livres das amarras do lote. 

Os cotejamentos prosseguem pelos aportes de Colin Rowe e Fred Koetter15, que teorizam a 

cidade da arquitetura moderna contraposta à cidade histórica: o tema central é a denominada 

crise do objeto – ou a dificuldade do edifício moderno em configurar o espaço público, em favor 

de um continuum espacial que privilegia o edifício solto no espaço. Rowe e Koetter fazem uso 

dos gráficos de figura e fundo (massa e vazio) para explicitar seus argumentos e análises. Este 

mesmo recurso, estabelecido como referência de análise para o Centro Histórico de São Paulo, 

revela que a arquitetura ali construída, moderna ou não, apresenta-se ainda como fundo para 

uma cidade cujos protagonistas ou figuras são o espaço público e os elementos da cidade 

tradicional. 

Figura 1: Centro de São Paulo – diagrama figura e fundo 

                                                           
15 Referimo-nos aqui especialmente ao livro Collage City, de 1978, com o qual os autores Colin Rowe e 
Fred Koetter se inserem no debate mais amplo do "contextualismo". 
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Fonte: Ribeiro, A. C., Edifícios Modernos e o Centro Histórico de São Paulo: dificuldades de textura e forma, Tese de Doutorado, São Paulo, 

FAUUSP, 2010  

A obra do arquiteto Oscar Niemeyer tem sido objeto de muitos estudos, mas alguns projetos 

menos consagrados têm ficado à margem de qualquer discussão a exemplo das obras ditas 

comerciais, tendo sido até mesmo renegadas pelo autor. Isto não diminui o seu valor, seja o 

valor intrínseco, seja o valor documental que permite compreender e contextualizar sua 

produção. Embora a historiografia se construa frequentemente sobre os episódios mais 

destacados, o exame crítico do conjunto da produção tem permitido tanto a revisão, como o 

conhecimento mais rigoroso de outras vertentes de desenvolvimento. 

Figura 2: Edifício Triângulo, 1952, Oscar Niemeyer e Carlos Lemos 
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Fonte: Biblioteca FAUUSP  

O conjunto de edifícios comerciais projetados por de Oscar Niemeyer e equipe dispersos no 

Centro Histórico de São Paulo, no início dos anos 1950, inclui além de obras consagradas como 

o edifício Copan, outros edifícios como o Califórnia, o Triângulo, o Montreal, e o Eiffel e o 

Seguradoras. Obras singulares no interior da trama urbana tradicional, estes projetos, 

contemporâneos, são interpretações particulares do que poderia ser caracterizado, 

genericamente, como a demanda imobiliária do período. O Edifício Califórnia se realiza 

totalmente fundido na morfologia da quadra pré-existente; o Edifício Montreal, situado numa 

esquina, alcança uma expressão volumétrica com alguma autonomia, embora em continuidade 

à massa edificada do quarteirão. Da mesma maneira, o Edifício Eiffel arremata uma face do 
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quarteirão na qual o volume surge de forma destacada, mas ainda subdividido em duas partes, 

acomodando-se às normas urbanísticas. No caso do Edifício Triângulo, a implantação em 

pequeno quarteirão faz coincidir a ocupação integral do lote com um desenvolvimento de 

volumetria inteiramente autônomo. No Edifício Seguradoras, uma implantação de meio de 

quadra faz uso de pátios internos e, finalmente, o Edifício Copan apresenta-se como exemplo 

das soluções características da arquitetura moderna, com um grande volume autônomo sobre 

o embasamento. 

Ao lado de obras de arquitetos mais conhecidos, considerados pela historiografia oficial como 

“modernos”, existe ainda um repertório considerável de edificações no Centro Histórico de São 

Paulo que permanece pouco estudado, algumas delas desconhecidas, embora em alguns casos 

tenham merecido publicação na imprensa especializada à época em que foram realizadas. Mais 

recentemente os arquitetos autores de alguns destes projetos tem sido objeto de pesquisa como 

Jacques Pilon, Lucjan Korngold, Adolf Franz Heep, Giancarlo Palanti, Victor Reif, entre outros16. 

 

Figura 3: Edifício Guatapará e Edifício Melo Alves, 1925, Companhia Comercial e Construtora 

                                                           
16 Entre outros trabalhos arrolados, podemos citar : SILVA, Joanna M. C. O arquiteto e a produção da 

cidade: a experiência de Jacques Pilon, 1930-1960. São Paulo, ANNABLUME, 2012,  doutorado 

defendido na FAUSP em 2010; FALBEL, Anat. Lucjan Korngold: a trajetória de um arquiteto imigrante. 

2003. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, 2003; BARBOSA, Marcelo C. A obra de Adolf Franz Heep no Brasil. 2001. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP; 

ATIQUE, Fernando.  Memória Moderna: a trajetória do Edifício Esther. São Carlos: RiMa Editora / 

FAPESP, 2004; SANCHES, Aline C. A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti: Itália e Brasil. 

Dissertação (Mestrado). São Carlos. Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de 

Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2004; REBOUÇAS, Ivy Smits.  A trajetória 

profissional de Victor Reif: 1909 – 1998. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. São Paulo, 200; LEAL,  Daniela V., Oscar 

Niemeyer e o Mercado Imobiliário de São Paulo na Década de 1950. Dissertação de Mestrado, 

Campinas, UNICAMP, 2003; RIBEIRO, Alessandro Castroviejo.  Edifícios Modernos e o Centro Histórico 

de São Paulo: dificuldades de textura e forma. Tese de  Doutorado, São Paulo, FAUUSP, 2010.  
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Alguns edifícios da década de 1920 repertoriados no Banco de Dados - como o Edifício 

Guatapará, o Edifício Melo Alves, o Edifício Caio Prado – ainda são tão desconhecidos quanto 

seus autores. As pesquisas para o Baco de Dados revelaram que os dois primeiros foram 

realizados pela Sociedade Comercial e Construtora, e o segundo pelo escritório Técnico Siciliano 

e Silva. Outros edifícios - como o Palácio do Comércio, antiga Bolsa de Mercadorias, de 1929, e 

o Edifício Azevedo Villares, alvará de construção de 1938, ambos do Escritório Ramos de 

Azevedo, Severo e Villares - embora constituam obras de arquitetos e escritórios de reconhecida 

importância, até o momento não suscitaram interesse de pesquisadores que aprofundassem seu 

estudo. 
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Figura 4: Edifício Azevedo Villares, 1938, Escritório Ramos de Azevedo, Severo e Villares 

 
Fonte: Banco de Dados CHSP – desenho do acervo dos proprietários do edifício 

Construído em um pequeno lote de esquina, favorecido pela exposição de duas de suas faces 

para logradouros públicos, o Edifício Azevedo Villares constitui exemplo de obra de grande 

desenvolvimento em altura. Sua estrutura em grelha, com todo o pavimento utilizável livre de 

colunas, é notável, e a organização espacial é perfeitamente lógica, estruturada mediante a 

localização da circulação vertical e instalações sanitárias junto às divisas do terreno. O grande 

salão destinado aos escritórios ocupa o restante da área, aberto nas duas faces voltadas para os 

logradouros. Este edifício filia-se à tradição norte-americana de arranha-céus, cujo traço 

dominante é a ênfase formal no desenvolvimento vertical do volume, acentuado pela 

terminação em escalonamentos sucessivos. 
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Figura 5: Edifício Germaine, 1940, Enrico Brand 

 

Fonte: Levantamento IPHAN – SR/SP, Processo de aprovação, DAMSP, Prefeitura de São Paulo 

O antigo Banco de São Paulo, de 1938, projeto do arquiteto Álvaro Carlos de Arruda Botelho, é 

um edifício conhecido por sua refinada ornamentação Art Déco. Mas também se deve destacar 

a maneira como se funde na morfologia urbana e a variação do seu desenvolvimento vertical, 

determinada pelas ruas XV de Novembro e São Bento para as quais se abre.  No ano seguinte, 

1939, foi construído na Avenida Casper Libero, o Edifício Germaine, projeto do arquiteto 
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austríaco Enrico Brand, que se destaca pela sua volumetria única, resultado do desenvolvimento 

de uma grande superfície curva das suas fachadas, pano de fundo para a igreja de Santa Ifigênia; 

este edifício foi contemplado com o prêmio do “mais belo prédio de 1944”17.   

No início dos anos 1940, ainda na Avenida Casper Libero, foi construído o edifício Concentral 

para sediar a Companhia Central de Importação e Exportação “Concentral S.A.”, cujo presidente 

era o Conde Eduardo Matarazzo. O projeto e a construção foram realizados pelo escritório do 

engenheiro Francisco Matarazzo Neto, com a colaboração do arquiteto Lucjan Korngold. Situado 

em um terreno com frente para as ruas XV de Novembro e Boa Vista, o edifício é composto de 

um embasamento – formado pelo subsolo, pavimento térreo e a pela sobreloja – sobre o qual 

se elevam três volumes verticais, dois deles implantados no alinhamento das ruas e o terceiro 

na parte central.  Constituído de 22 pavimentos, a sua altura de aproximadamente 80 metros é 

determinada pela largura da via.  Nas faces voltadas para as duas ruas adota o recurso a recuos 

sucessivos, de modo a obter o máximo desenvolvimento vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Ato nº 1573, de 8 de abril de 39, apud, FICHER, Sylvia. OS ARQUITETOS DA POLI: ENSINO E 
PROFISSÃO EM. SÃO PAULO. São Paulo: Fapesp; Edusp, 2005.  
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Figura 6: Edifício CONCENTRAL, 1941, Francisco Matarazzo Neto 

 

Fonte: Processo de Aprovação, DAMSP, Prefeitura Municipal de São Paulo 
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Ao longo da década de 1940, o arquiteto Jacques Pilon construiu expressivo número de edifícios 

no centro de São Paulo, que só recentemente vêm merecendo estudos mais atentos. Todo um 

conjunto de seis edifícios da Rua Marconi, bem como vários outros nas Ruas Barão de 

Itapetininga, 7 de abril e Xavier de Toledo, apenas agora começam a ser estudados no âmbito 

de pesquisas e monografias sobre o arquiteto. 

Na década de 1950 expande-se no Centro Histórico um universo de obras filiadas aos preceitos 

do Movimento Moderno compreendendo tanto os edifícios citados de Oscar Niemeyer e Vital 

Brazil, como também toda uma expressiva contribuição de arquitetos estrangeiros como Franz 

Heep, Lucjan Korngold, Giancarlo Palanti, Francisco Beck, Jean Marje Glogowski, Auguste Rendu 

e Herbert Duchenes. Acrescente-se ainda a contribuição de uma nova geração de arquitetos 

brasileiros como Giancarlo Gasperini e Jerônimo Esteves Bonilha. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O arrolamento sucessivo destes exemplos e as considerações que os acompanha são suficientes 

para ilustrar o notável acervo de obras que ocupam o Centro Histórico de São Paulo e que vem 

sendo revelado pela pesquisa, e organizado no Banco de Dados. Trata-se de edificações de 

grande valor documental e artístico, muitas delas ainda conservando o uso original para o qual 

foram projetadas. Outros edifícios, porém, vêm sofrendo adaptações pouco criteriosas, e ainda 

existe um número considerável de edifícios ociosos. A maioria destas estruturas arquitetônicas, 

embora de alta qualidade, enfrenta dificuldades devido à sua desatualização e à obsolescência 

de suas instalações e equipamentos. Os requisitos de segurança e acessibilidade constituem 

desafios consideráveis à sua adaptação às normas contemporâneas. 

Essas informações e documentos, levantados e organizados no Banco de Dado, têm gerado 

vários artigos de reflexão crítica assim como, e este sempre foi um dos principais objetivos desta 

pesquisa, têm imposto a consideração de novos parâmetros para o exercício da atividade de 

projeto em relação à conservação e ao reaproveitamento de estruturas arquitetônicas pré-

existentes. Não se trata aqui apenas da consideração dos critérios e princípios de conservação e 

restauro de edifícios classificados como de especial interesse histórico e artístico. Trata-se de 

enfrentar os novos desafios para a disciplina de projeto das edificações, incorporando a 
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dimensão da conservação não como elemento eventual ou acessório, mas como dimensão 

fundamental do projeto. A ideia de que a arquitetura contemporânea pode e deve ser concebida 

em continuidade e em relação com os precedentes históricos tem sido aos poucos construída 

na teoria e na prática do projeto de arquitetura, e tem norteado as pesquisas desenvolvidas que 

tem como objetivo primordial oferecer dados e fundamentos para esta prática projetual.  

Acreditamos como Rafael Moneo, que o projeto que pressupõe a interação com pré-existências 

arquitetônicas deve se dar observando principalmente duas ideias: adequação (especialmente 

em relação à atribuição de novas funções e novos usos), e continuidade (usar a razão, a 

tecnologia e a documentação, aceitando o legado recebido do passado).   
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EIXO TEMÁTICO:  
 (  ) Ambiente e Sustentabilidade  (X ) Crítica, Documentação e Reflexão (  ) Espaço Público e Cidadania 
 (  ) Habitação e Direito à Cidade  (  ) Infraestrutura e Mobilidade    (  ) Novos processos e novas tecnologias 
 (  ) Patrimônio, Cultura e Identidade             

 

Arquitetura Moderna no Centro Histórico de São Paulo: debate sobre obras e 
fontes documentais 

Modern Architecture at São Paulo Downtown: a debate on works and documental sources 

 

COORDENADOR: 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna, fontes documentais, Centro Histórico de São Paulo 

RESUMO EXPANDIDO:  

O Grupo de Pesquisa “A Construção da Cidade: Arquitetura, Documentação e Crítica”, da FAU-
Mackenzie, vem desenvolvendo o projeto de pesquisa “Centro Histórico de São Paulo: 
Documentação e Estudos de Reabilitação”. O propósito fundamental desse trabalho é a reunião 
sistemática de informações sobre os edifícios localizados na área central da cidade, visando 
aprofundar a compreensão sobre seu desenvolvimento e transformação. 

Os levantamentos realizados permitiram acumular uma quantidade expressiva de informações 
organizadas em um banco de dados, cuja dimensão abriu campo para estudos mais específicos 
do acervo acumulado. A amostragem permite vários aportes de investigação. Sob o aspecto 
histórico compreende a transformação do conjunto edificado, da morfologia urbana e de 
padrões estilísticos e construtivos. O repertório edificado, por sua vez, pode ser desdobrado em 
várias vertentes temáticas, entre as quais se destacam as obras de arquitetura moderna. 

Consideram-se edifícios representativos da arquitetura moderna aqueles produzidos entre as 
décadas de 1920 e 1950, compostos por construções de grande porte, que incorporam avanços 
tecnológicos em termos de estrutura e circulação vertical. Entre as informações recolhidas 
encontram-se dados sobre a configuração do sítio, as características fundiárias dos lotes e as 
determinações das normas urbanísticas. Estas condições definem projetos que buscam 
estabelecer novos paradigmas, seja em relação à cidade tradicional, seja em relação à tradição 
acadêmica. O repertório de edificações a ser discutido foi selecionado como evidência destas 
transformações.  

O simpósio proposto visa trazer ao debate uma abordagem destas informações. Inicialmente, a 
apresentação será dividida em três temas: 

1. Distintos edifícios modernos no Centro de São Paulo; 
2. O edifício Conde Prates: o palacete e a torres modernas; 
3. O edifício Barão de Iguape. 

O primeiro tópico apresenta um conjunto de obras que, embora pouco consideradas pela crítica 
e pela historiografia da arquitetura moderna, constituem, dadas suas características construtivas 
e tecnológicas, realizações que respondem aos imperativos de modernização que a cidade 
assistia na primeira metade do século XX. Partindo do edifício Sampaio Moreira, 1923, serão 
examinadas obras do final da década de 1920, como o Palácio do Comércio, 1928, e o edifício 
Saldanha Marinho, 1928-30. Este último, vencedor do concurso para a sede do automóvel Club 
de São Paulo, foi concluído segundo o projeto de Elisiário Bahiana. Esta mudança abre uma 
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segunda etapa de desenvolvimento caracterizada pela vertente modernista, na qual 
comparecem o edifício do antigo Banco de São Paulo, 1935, o edifício Azevedo Villares e o 
edifício sede do Banco do Estado de São Paulo, ambos de 1938. 

O segundo tópico examina especificamente o edifício Conde Prates, cuja construção teve início 
no final dos anos de 1940, conforme projeto de Elisiário Bahiana. A execução de sua estrutura já 
se encontrava avançada no início da década de 1950 quando a obra foi revista pelo arquiteto 
Giancarlo Palanti. Novamente, uma mesma estrutura dá oportunidade a novo tratamento 
arquitetônico, resultando, desta feita, numa realização tida como autenticamente moderna. 

No terceiro tópico, correspondente à década de 1950, será abordado o edifício Barão de Iguape. 
O projeto, da empresa norte-americana Skidmore, Owings e Merril, foi desenvolvido com a 
participação do escritório de Jacques Pilon. À primeira vista, identifica-se como edifício do mais 
puro “estilo internacional”, tratado com o rigor das composições miesianas. Um exame mais 
detido, porém, revela uma volumetria comprometida com a morfologia urbana e com as 
determinações urbanísticas. 

Uma vez apresentado o conjunto de casos, a discussão prosseguirá pelo exame crítico mediante 
duas outras abordagens com a colaboração de pesquisadoras das faculdades de arquitetura da 
Universidade São Judas Tadeu e da Universidade de São Paulo. 

4. Representação, projeto e obra; 
5. Novas fontes no contexto da historiografia da arquitetura moderna. 

A partir do caso específico do edifício Saldanha Marinho, o quarto tópico aprofunda a análise 
das relações entre o universo da representação, a obra construída e as vicissitudes de seu 
percurso, discorrendo sobre o itinerário de formulação do projeto, em especial sobre as 
fronteiras entre a formulação ideal e a obra concreta, entre elaboração teórica e a experiência 
de sua realização. 

Finalmente, a abordagem do último tópico retoma o exame do conjunto desta trajetória, 
discutindo o significado das informações documentais de forma ampla, tanto as fontes escritas 
e iconográficas resultantes da pesquisa, como as realizações, isto é, os edifícios, situando o 
acervo de referências da pesquisa no contexto da historiografia da arquitetura moderna 
brasileira. 
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TRABALHO 01: 

Distintos edifícios modernos no Centro Histórico de São Paulo 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Moderna, fontes documentais, Centro Histórico de São Paulo 

RESUMO EXPANDIDO: 

No transcurso das primeiras décadas do século XX, a cidade de São Paulo assistiu transformações sem 
precedentes. Sua população dobra a cada vinte anos. O crescimento da atividade econômica é notável. 
Em 1917 a produção industrial ultrapassa o volume da produção agrícola (Sevcenko, 1992: 245).  
Nestas circunstâncias, a realização da Semana de Arte Moderna, em 1922, não é fortuita. Não se trata 
apenas da atualização da elite intelectual em relação às vanguardas europeias, mas evidência de 
demandas por modernização. Apesar disso, a renovação da arquitetura não seria reconhecida senão no 
princípio da década de trinta. Mas que renovação é esta? 

Nas duas primeiras décadas, são frequentes anúncios de arquitetos e construtores especializados em 
estruturas de concreto armado. Em 1912, a Revista Politécnica publica o curso de Concreto Armado do 
professor Paula Souza. São frequentes também os anúncios de fornecedores de elevadores estabelecidos 
na cidade. Atendem tanto às demandas de instalações industriais como dos edifícios altos que começam 
a surgir. 

Em 1923, o arq. Christiano Stockler das Neves elabora o projeto do edifício Sampaio Moreira. Em 1925, 
a Companhia Comercial e Construtora dá início à construção de dois outros prédios na Rua Barão de 
Itapetininga que, como o primeiro, alcançam 12 a 13 andares.  

As obras realizadas neste período introduzem novos parâmetros para as edificações na região central da 
cidade. São construções de grande porte e alta densidade, realizadas com estruturas de concreto armado 
e sistemas de circulação vertical mecânica. São, sob este aspecto, obras modernas, em sintonia com as 
exigências de seu tempo. Mas sua expressão arquitetônica persiste vinculada à tradição acadêmica. 
Porém, em pouco tempo estas características sofreriam mudanças. 

Em 1928, o escritório Ramos de Azevedo, Severo e Villares projetou o Palácio do Comércio, antiga Bolsa 
de Mercadorias, edifício profusamente decorado cujo tratamento apresenta surpreendente 
interpretação da ornamentação clássica, com estilizações inusitadas, de proporções um tanto brutas, 
talvez mesmo de sentido irônico. 

Neste mesmo ano, foi realizado um concurso para a sede do Automóvel Club de São Paulo, vencido por 
Christiano Stockler das Neves. A construção da estrutura se encontrava em estágio avançado quando a 
propriedade foi adquirida pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Em consequência, o projeto foi 
revisto. Todavia, a reforma não alterou substancialmente a organização espacial previamente 
estabelecida. Apenas o tratamento formal seria reinterpretado. O estilo “Luís XVI modernizado” de 
Christiano Stockler das Neves daria lugar à feição modernista de Elisiário Bahiana. 

Este episódio abre um período em que predominam edificações inspiradas no amplo campo de 
experimentação formal aberto pela Exposicion des Arts Décoratifs, de 1925, em Paris. 

O exemplo mais destacado é o edifício do antigo Banco São Paulo, de 1935. Sempre referido por sua 
refinada ornamentação Art Déco, trata-se de uma obra altamente complexa, constituída de duas torres 
articuladas pela base, em lote de duas frentes e geometria irregular. Outro exemplo significativo é edifício 
Azevedo Villares, de 1938, de concepção arquitetônica nitidamente moderna, quer pela organização 
espacial, quer pela grelha estrutural livre de apoios internos, adequada ao sistema de planta livre. 
Desprovida de ornamentação, a volumetria da torre conserva, no entanto, vínculos com a subdivisão 
tripartida e a terminação escalonada dos arranha-céus norte-americanos. Características semelhantes se 
repetiram no edifício do Banco do Estado de São Paulo, de 1938. 
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Um projeto não realizado para o terreno onde foi construído o edifício Triângulo, em 1952, elaborado 
pelo escritório Severo Villares, revela concepções arquitetônicas que não se distinguem, em termos 
volumétricos e tecnológicos, da obra de Oscar Niemeyer, diferenciando-se apenas por afinidades a 
distintas correntes da arquitetura moderna. 

As inovações se apresentam intercambiáveis, como invólucros incapazes de alterar a substância das 
estruturas arquitetônicas. O edifício Conde Prates é um caso análogo ao edifício Saldanha Marinho. O 
projeto de Elisiário Bahiana encontrava-se com a estrutura parcialmente construída quando foi revisto 
por Giancarlo Palanti no início da década de 1950, conferindo-lhe a condição de “autêntico exemplar 
moderno”. Mesmo obras mais “puras” como o edifício Barão de Iguape, projetado por Squidmore, Owins 
and Merril, não obstante o rigor de sua volumetria, quando examinado mais detidamente, revela os 
vínculos das determinações normativas que o aproxima dos exemplos considerados. 

Cabe então perguntar: o que, de fato, constitui os aspectos substantivos das várias expressões da 
arquitetura moderna? 

A partir do levantamento destas fontes, este artigo pretende trazer ao debate aspectos pouco discutidos 
da trajetória da arquitetura moderna em São Paulo. 
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TRABALHO 02: 

Edifício Conde de Prates: o palacete e as torres modernas 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna, Centro Histórico de São Paulo, Edifício Conde de Prates 

RESUMO EXPANDIDO: 

O edifício Conde de Prates, 1952, de autoria de Giancarlo Palanti e de Alfredo Mathias, é uma das poucas 
torres modernas, no Centro Histórico de São Paulo, que se ergueram isoladas na paisagem do 
Anhangabaú de forma contínua e com poucas interferências da então legislação dos recuos sucessivos e 
das divisas do lote e suas conformações. Ainda assim, sua volumetria final guarda relação direta com 
ocupação antecedente - o Palacete Prates, 1920, projetado por Samuel das Neves e Cristiano Stockler das 
Neves: pois a torre de trinta e três andares é uma extrusão literal do lote e por extensão do palacete. Se 
a leitura retrocede um passo atrás, vai de encontro ao Viaduto do Chá e ao plano de Bouvard e seus 
melhoramentos. Na história do edifício pronunciam-se parte dos processos de modernização e 
urbanização de São Paulo que abarcam questões ligadas às legislações, às correções de traçado viário, à 
tecnologia e, sobretudo, às variações em torno da construção de uma linguagem moderna da arquitetura: 
levantamentos realizados até o momento indicam ao menos três projetos para a torre com tratamentos 
estilísticos distintos sob uma mesma base estrutural de concreto armado. 

O projeto mais antigo, de autoria de Elisiário Bahiana, data de 1945. Sua linguagem já despojada de 
ornamentos de ordem clássica, ainda mantém a tradicional tripartição; base, desenvolvimento e 
coroamento. Nas fachadas principais, voltadas para o Parque do Anhangabaú e Libero Badaró, pórticos 
salientes e reentrâncias demarcam entradas e denunciam valores em torno da simetria biaxial.  Neste 
projeto havia entre os pilares fechamentos de alvenaria que promoviam uma predominância dos cheios 
sobre os vazios - janelas – postas uma a uma.  Uma perspectiva da época, registra em seu rodapé: projeto 
Arq. Elisiário Bahiana; Prédio Conde Prates; em construção, Praça do Patriarca São Paulo.  

O projeto final atribuído a Palanti e Mathias, data de 1952. Registro fotográficos da obra de 02/03/1953 
mostram que a preparação das formas para concretagem da laje no nível da Libero Badaró ainda estavam 
incompletas; de qualquer maneira as fundações e três pisos já se encontravam concretados. Estes fatos 
indicam que a obra deve ter tido seu início em anos anteriores ao projeto final. Anuncio publicado no “O 
Estado de São Paulo”, em 1948, apresenta o lançamento do edifício. Relatos de antigos funcionários do 
escritório Alfredo Mathias apontam na mesma direção. 

O projeto final ocorreu provavelmente em 1952. Uma perspectiva sem data e autoria (?) recolhida na 
zeladoria do prédio indica ter havido uma proposta intermediária também despojada de ornamentos, 
mas que enfatizava as linhas verticais de maneira mais expressivas, entre as quais eram postas duas 
janelas de vão pleno, intermeadas por espaletas de alvenaria.  Esta solução intermediária se contrapõe 
ao projeto final caracterizado por uma torre fechada por esquadrias de alumínio e vidro, na qual se 
enfatizam as linhas horizontais demarcadas por meio de pares de vigas salientes que percorrem as quatro 
faces do prédio, promovendo artificialmente a continuidade desimpedida das janelas “corridas”.  

Na sucessão dos três projetos inventariados, ficam claras as transformações estilísticas ou de linguagens 
rumo a uma depuração de elementos – ou economia de meios, como já apontava Lewis Munford nos 
anos de 1920. O que implicou ou implicava – a despeito dos problemas técnicos construtivos – na 
progressiva diminuição da espessura das paredes externas dos edifícios e dos elementos verticais que 
intermediavam o intercolúnio. Sob estas prefigurações encontrava-se com certeza a estrutura 
construtivamente independente, entretanto, sem os aportes estéticos como revelam Colin Rowe na 
“Estrutura de Chicago” e Lucio Costa em Sobre Arquitetura: para o qual, a nova técnica [estrutura 
independente] reclamaria a revisão dos valores plásticos tradicionais: “O que a caracteriza e, de certo 
modo, comanda a transformação radical de todos os antigos processos de construção – é a ossatura 
independente”. 
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A força desta assertiva ecoa através das sucessivos projetos realizados para o Conde de Prates. Entretanto, 
a nova técnica permitiu variações de linguagem em torno de suas potencialidades construtivas. Perante 
o exposto, pergunta-se: seria então a estrutura independente suficiente para caracterizar o cerne do 
edifício moderno?  Seriam os projetos anteriores também modernos? Afinal, de que moderno se fala? 
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TRABALHO 03: 

Edifício Barão de Iguape: preservação da arquitetura moderna no 
Centro Histórico de São Paulo 

PALAVRAS-CHAVE: preservação da arquitetura moderna; Centro Histórico de São Paulo; Edifício Barão de 

Iguape 

RESUMO EXPANDIDO: 

Com o objetivo de aprofundar o estudo sobre os edifícios situados no Centro Histórico de São Paulo 
segundo aspectos históricos, projetuais - que incluem intervenções visando a preservação, conservação 
e restauro - e de relação com a morfologia urbana, foram relacionados 60 edifícios representativos da 
arquitetura moderna produzidos entre as décadas de 1920 e 1950, construções de grande porte 
caracterizadas por incorporar avanços tecnológicos como estrutura de concreto armado, cortinas de 
vidro, sistemas mecanizados de circulação vertical, entre outros. 

Os anos 1950 marcam o início do processo de saturação do Centro de São Paulo, da afirmação de novas 
centralidades e da construção de novas tipologias de torres destinadas a escritórios, dentre as quais o 
edifício Barão de Iguape é pioneiro. Construído para sediar o Banco Moreira Salles, o edifício Barão de 
Iguape (1956), está localizado na Rua Direita, esquina com a Praça do Patriarca, contando com 30 andares 
de pavimentos-tipo, além de uma agência bancária ocupando o térreo e o mezanino. 

Diferentemente da maior parte dos  edificios seus contemporaneos situados no Centro  de São Paulo - 
Edifico Itália (1956), F. Heep; Edifício Banco London South America (1960), H. Mindlin e G. Palanti; Edifício 
Palácio do Comercio (1957), L. Korngold, entre tantos outros – o projeto não foi encomendado a um 
escritório estabelecido no Brasil. Mesmo já contando com um projeto do arquiteto J. Pilon, cujo partido 
original é mantido (XAVIER, LEMOS, CORON:1983),   Walter Moreira Salles recorre ao escitório norte 
americano  SOM - Skidmore, Owings and Merrill;   o  desenvolvimento e fiscalização ficam a cargo do 
arquiteto  Jacques Pilón, com a participação de Giancarlo Gasperini.   O   objetivo   de Moreira Salles era  
incorporar  ao banco, e ao Centro de São Paulo,   a imagem das modernas torres americanas em curtain-
wall e estrutura metálica (FIALHO:2007), no momento em que os arranha-céus se apresentavam como  
um dos mais inovadores objetos de experimentação da construção civil (SCHNEIDER SANTOS, VERDE 
ZEIN:2014). 

A solução da torre envidraçada bem como a modulação e a trama geométrica da fachada apresentam-se 
assim em sintonia com arranha-céus americanos como o Lever House (1950/52) e o Inland Steel (1955) 
do mesmo SOM, ou o Seagram (1958) de Mies van der Rohe, introduzindo São Paulo no circuito do 
chamado “estilo internacional” da arquitetura moderna.  Um estudo  mais  aprofundado  do edifício  pode 
revelar ainda  concessões do projeto à legislação urbanística da cidade –  Leis Municipais n. 4615/55, que 
modifica o Código Saboya,  e n. 5261/57, que estabelece pela primeira vez  índices de ocupação dos lotes 
-  além  do  compromisso com a morfologia da região onde se situa, ilustrativa do movimento de 
renovação da cidade sobre ela mesma,  característico  de São Paulo, apresentando-se como a  terceira 
ocupação do mesmo lote.   

O objetivo deste trabalho é contribuir  para o  estudo  do  Edifício Barão de Iguape,   discutindo 
especialmente intervenções voltadas para a sua preservação. Interessa aqui analisar questões relativas à 
conservação e restauração dos edifícios modernos, especificamente o projeto elaborado em 1984 por 
Aurélio Martinez Flores - arquiteto mexicano radicado em São Paulo desde os anos 1960 (SANTOS: 2007) 
- para solucionar problemas de desgaste na caixilharia de ferro do edifício, abordando aspectos da 
interação da proposta do ponto de vista plástico e construtivo em relação ao projeto original, ressaltando 
que, em nenhum momento, este projeto é tratado pelo arquiteto como “restauração das fachadas”, 
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antes como uma intervenção contemporânea “respeitosa em relação ao desenho original” (SERAPIÃO: 
2001). 

Ao analisar a prática arquitetônica relacionada aos edifícios comerciais em altura construídos entre os 
anos 1950 e 1970 nos Estados Unidos, em termos da representação das fachadas, Schneider Santos e 
Verde Zein (2014), assinalam que, com o advento da "fachada livre" e de novas tecnologias de construção, 
a natureza construtiva e a composição das fachadas dos edifícios ganham especial atenção por parte dos 
arquitetos, valorizadas como elementos articuladores/mediadores entre exterior e interior. 
Considerações que deverão aqui ser examinadas à luz da análise de Simona Salvo (2006) quando discute 
a restauração do arranha-céu Pirelli (1954/60), projeto de Gio Ponti construído em Milão, 
contemporâneo do Barão de Iguape, ocorrida no ano de 2002, contraposta ainda a considerações sobre 
a preservação e a restauração da arquitetura moderna de Monier (2006) e Kuhl (2006). 
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TRABALHO 04: 

O edifício Saldanha Marinho: relações entre representação, projeto e obra 

PALAVRAS-CHAVE: Edifício Saldanha Marinho, concurso de projeto, projeto e obra 

RESUMO EXPANDIDO: 

Esta comunicação tem o interesse de estabelecer uma interlocução com um grupo de pesquisa 
consolidado, que vem desenvolvendo investigações relativas ao tema da Documentação e Crítica da 
Arquitetura do Centro Histórico de São Paulo. O presente estudo concentra-se na apreciação dos 
documentos reunidos em plataforma online na forma de um banco de dados, referentes a um objeto 
específico: o edifício Saldanha Marinho (1933). 

Pretende-se examinar o material levantado e sistematizado, especialmente as peças gráficas do 
concurso, com o intuito de relacioná-las ao processo de elaboração do projeto. Conforme atestam os 
levantamentos, houve alteração do projeto no curso da execução da obra, a partir do momento em que 
a Companhia Paulista de Estradas de Ferros adquire o imóvel, antes de propriedade do Automóvel Club 
de São Paulo. 

O objetivo principal do estudo consiste em realizar uma incursão no universo da representação, que 
propicie especular sobre a experiência arquitetônica, para além do objeto construído. Relacionar projeto, 
representação e obra acabada possibilita discorrer sobre o itinerário de formulação do projeto em busca 
de motivações que assegurem o distanciamento da gratuidade, do acidente. Nesse sentido, os desenhos 
informam a respeito de um percurso dinâmico em que se explicitam não apenas os princípios 
estruturadores da arquitetura, mas também os desvios e reconsiderações. 

Analisar os desenhos dos projetos à luz das discussões que animam os debates daquele ambiente 
cultural, correlacionar a concepção daquele edifício a outros episódios arquitetônicos, compondo o 
cenário histórico daqueles anos, permite situar o próprio projeto no tempo. De modo equivalente, 
possibilita discutir acerca das premissas e estratégias adotadas, especialmente no que concerne às 
soluções técnicas e às escolhas formais. 

Essa abordagem possibilita enveredar por uma discussão que explora as fronteiras nem sempre muito 
precisas entre o estilo ideal e a realidade figurativa da obra concreta, entre a elaboração teórica e a 
experiência empírica. 

Seria cabível confrontar o tratamento plástico ou as características tipológicas dos dois edifícios 
selecionados para apreciação com os modelos internacionais? Quais as aproximações plausíveis com os 
fenômenos da produção ocorridos na Europa e nos Estados Unidos? Seria adequado situá-los na fronteira 
entre o “ecletismo histórico” e o “proto-racionalismo”, conforme terminologia adotada por Renato De 
Fusco (1982), em Storia dell’architettura contemporanea, ao comentar sobre a produção que reflete 
“causas e exigências comuns a todo o mundo ocidental industrializado”, mas que mantém fortes vínculos 
com a tradição formal e estilística do passado. 

Curtis (2008), ao discorrer sobre o trabalho dos pioneiros do movimento moderno, no continente 
europeu, explica que não se interessam propriamente em criar um novo estilo. Ao invés disso, sustenta 
que os atributos da nova arquitetura estão relacionados à capacidade dos arquitetos de examinarem os 
princípios das eras passadas e traduzi-los em vocabulários autênticos próprios. A noção de uma 
“arquitetura moderna”, nos termos expressos por Curtis, implica, por um lado, um envolvimento franco 
com as novas realidades sociais e tecnológicas resultantes da industrialização, por outro, a rejeição das 
imitações superficiais das formas do passado, para dar lugar a uma representação mais “direta” e 
“honesta” do mundo contemporâneo, compatível com uma perspectiva de um futuro melhor. 

Pode-se entender a verticalização das edificações do centro de São Paulo, nas primeiras décadas do 
século XX, como uma resposta às exigências de modernização e adensamento da ocupação, aos anseios 
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de um progresso técnico associado ao desenvolvimento econômico, decorrente dos impulsos de uma 
recente industrialização. São, contudo, tempos de transição, em que é extremamente comum a 
coexistência do velho e do novo, das antigas e modernas tipologias. 

O desenvolvimento da indústria, em sua origem, coloca em discussão a possibilidade de desenvolver uma 
cultura genuína face aos aspectos mais discutíveis da serialização. Como se reformulam os conceitos de 
beleza articulados à experimentação de novas formas e à utilização de novos materiais, nesse contexto 
de transição em que a produção humana adquire pouco a pouco novos contornos e responde a novas 
exigências técnicas e de representação? 

Essas são algumas das questões que se propõe discutir no presente trabalho, sem ter a pretensão de 
esgotar esses temas, mas sim evidenciar certas nuances do processo de concepção da arquitetura que 
transitam entre o modelo geral e o fato particular, explicitando uma tensão que, segundo Argan (1988), 
está na base da produção moderna. 
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TRABALHO 05: 

Novas fontes documentais no contexto da historiografia da arquitetura 
moderna 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna, fontes documentais, crítica e historiografia 

RESUMO EXPANDIDO: 

A edificação como documento histórico é das mais complexas, pois trata-se de um artefato que registra 
não apenas as conquistas no campo das artes, mas da conformação e transformação das cidades, do 
avanço das técnicas construtivas, das relações de trabalho e dos modos de viver de uma sociedade. 
Percorrer as várias fontes, do material gráfico - plantas, croquis, desenhos -  fotografias, depoimentos, 
revistas e jornais, confrontados ao objeto construído, abre um leque de possibilidades de leitura de um 
mesmo objeto, que pode alterar os parâmetros de sua compreensão histórica, colocando em xeque 
informações, desde as mais elementares, como data e autoria, conforme revelam os estudos de caso 
aqui debatidos.  
As obras selecionadas para este debate, projetadas e executadas entre as décadas de 1920 a 1950, e as 
suas sucessivas transformações e ou abandono ao longo do tempo, impõem uma necessária revisão da 
historiografia da arquitetura paulistana, consequentemente da brasileira, bem como dos parâmetros de 
patrimônio histórico. Trata-se do período em que foram construídas as primeiras obras modernas, seja 
do ponto de vista programático, tecnológico e plástico, e que essas obras contribuem para uma melhor 
compreensão da noção de modernidade no contexto paulistano.  

As principais referências bibliográficas panorâmicas da história da arquitetura brasileira- Lemos, Segawa, 
Bruand não comentam nenhuma dessas obras, entretanto valem-se de pressupostos que suas trajetórias 
contestam, como já comentado pelos pesquisadores desse grupo, em trabalhos anteriores.  

A justificativa de Bruand para o descompasso entre o manifesto de Gregori Warchavchik - Acerca da 
Arquitetura Moderna (1925) - e a execução de sua casa da rua Santa Cruz, baseada na precariedade 
construtiva paulistana daquele momento é desconstruída pelos casos que se pretende discutir. Os 
Edifícios Sampaio Moreira de 1923, e Palácio do Comércio e Saldanha Marinho de 1928, entre vários 
outros levantados pelo grupo de pesquisa, refutam a sua afirmação:      

A razão era simples, de ordem exclusivamente material. Estava fora de cogitação um 
edifício sobre pilotis; razões de ordem econômica bastavam para descartar de imediato 
essa opção. Na época o custo de concreto armado era muito elevado, tendo o arquiteto 
desistido de empregá-lo, embora previsto no projeto original. (BRUAND, 1981:67) 

O edifício Barão de Iguape inserido entre um dos marcos 211 marcos da arquitetura moderna paulistana 
selecionados por Corona, Lemos e Xavier tem como data: 1956 e autoria: Jacques Pilon e Giancarlo 
Gasperini. Apesar do texto referente ao marco mencionar a mudança de autoria:  

"... pretendendo emprestar à sede do então Banco Moreira Salles a fisionomia peculiar 
dos grandes edifícios modernos americanos, seu diretor-presidente - à época Embaixador 
do brasil nos Estados Unidos - solicitou neste sentido estudo à firma Skidmore, Owings 
and Merrill, que baseou seu partido em projeto anterior realizado pelo escritório jacques 
Pilon, o qual acabou desenvolvendo o projeto de execução. (XAVIER, 1983:40) 

não esclarece se a data refere-se ao projeto inicial, a sua segunda versão ou ainda a sua execução. O 
levantamento realizado recupera a documentação relativa a 1939 e 1959.  

O cotejamento entre a documentação das obras selecionadas: edifício Sampaio Moreira; edifício do 
antigo Banco São Paulo; edifício Companhia Paulista de Estradas de Ferro, edifício Azevedo Villares; 
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edifício Conde Prates e o edifício Barão de Iguape e a historiografia da arquitetura paulistana é o que nos 
propomos trazer ao debate. 
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4. Trabalhos de iniciação científica realizados no âmbito do grupo de 

pesquisa; 

 

A OBRA DE JOÃO ARTACHO JURADO NO EIXO DA AVENIDA SÃO LUÍS: O EDIFÍCIO VIADUTOS 

 

Aluno: Felipe Corres Melachos 

Orientadora: Professora Doutora Cecília Rodrigues dos Santos 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como escopo a obra do empreendedor João Artacho Jurado, com foco nos edifícios 

que ele construiu na Avenida São Luís, em São Paulo, e especialmente no Edifício Viadutos. A extensa 

obra dessa personagem controvertida que marcou as cidades de São Paulo, Santos e Campinas com seus 

empreendimentos entre as décadas de 1940 e 1960 foi objeto de polêmicas na sua época, passando a 

ser, até recentemente, rejeitada  por  críticos e estudiosos da arquitetura paulista, rotulada de comercial 

e decorativa. O objetivo dessa pesquisa é recuperar o perfil de Artacho Jurado, que começou a ser 

estudado em um mestrado no programa de pós graduação da FAU-UPM, e aprofundar o estudo do 

Edifício Viadutos, contextualizado na arquitetura produzida em São Paulo na época de seu lançamento e 

construção.  

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna de São Paulo; João Artacho Jurado; Edifício Viadutos 

 

ABSTRACT 

This study has, as a general objective, the analysis of the works of Brazilian construction entrepreneur 

João Artacho Jurado, with a focus on his archictecture throughout the São Luís Avenue axis, more 

specifically on the Viadutos building. The importance of this study comes from the fact that the works of 

João Artacho Jurado are simply unique and its impact on the city of São Paulo is vivid and even 

exemplified by the Viadutos building itself. The works of this proeminent figure on the paulista 

architecture´s history has always divided opinions and caused a plethora of discussion, evoking the 

opinion of highly esteemed critics and being labeled merely commercial by his contemporary intellectuals 

and architects. The purpose of this research projetct is to uncover the full history of Artacho Jurado, a 

history which commenced its unveiling in a master´s thesis on the FAU – UPM, and to deepen the 

understanding about the Viadutos building, further exploring its insertion on the architecture being 

produced during the 50s in Sao Paulo (The Viadutos´s inauguration date and location). 

KEY WORDS: Architecture; João Artacho Jurado; São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa em tela se propõe a investigar e estudar a obra do empreendedor imobiliário João Artacho 

Jurado (1907-1983), assim como o impacto de suas realizações na cidade de São Paulo entre as décadas 

de 1940 e 1960. Sendo considerada pela crítica e pela comunidade intelectual paulista como "meramente 

comercial", a obra de Jurado foi condenada ao ostracismo editorial, e apenas recentemente tem sido 

objeto de pesquisa acadêmica e de publicações.  

Artacho Jurado era filho de imigrantes espanhóis não tendo logrado sequer a formação no ensino 

fundamental, e mesmo assim conseguiu erguer um verdadeiro império da construção civil a partir da 

Construtora Monções 18. Como não tinha diploma do ensino superior, contratava arquitetos formados 

como Aurélio Marazi e Guido Petrella, e os engenheiros Luís Diógenes Zeppelini, Aurélio Marazzi, Guinio 

Patella, João Birman, e Luís Trappe para assinar os projetos da construtora que fundou com o irmão 

Auréio, a Monções -mas era seu nome que se destacava nas  placas de obra, parte  da publicidade de 

seus projetos e  um dos pontos fortes dos seus empreendimentos. Apesar das críticas direcionadas aos 

custosos canteiros de obra e aos “exageros ornamentais” aplicados nas fachadas, multicoloridos e 

multitexturados, seus edifícios foram um grande sucesso de venda.  

Uma análise arquitetônica e urbanística mais cuidadosa da obra do empresário revela a combinação de 

elementos como implantação no lote, escala, imponência do volume com cobertura destacada, 

"vivacidade” de materiais e profusa ornamentação, que destacam os edifícios construídos por Jurado na 

paisagem tornando-os marcos de referência urbana; em alguns dos seus edifícios, o  Viadutos entre eles, 

a cobertura é concebida como um mirante que domina   a cidade, combinado com um amplo salão  

vedado com vidro.  

Se o interesse pela obra de Artacho Jurado tem aumentado, tendo mesmo sido tema da dissertação de 

mestrado Ruy Debs Franco, publicada em livro com o nome de Artacho Jurado: Arquitetura Proibida, 

vários aspectos da obra ainda carecem de aprofundamento, e de pesquisa documental e bibliográfica 

complementares; ainda não contamos, por exemplo, com desenhos de projeto e material gráfico em 

geral que permitam entender com precisão a organização dos espaços, a lógica estrutural dos edifícios, 

assim como os inúmeros elementos construtivos e ornamentais repetitivamente utilizados. Também 

ainda é escassa a produção bibliográfica contemporânea acerca de Artacho Jurado, enquanto que as 

publicações sobre o empresário e sua obra enquanto ele vivia  se resumiram a críticas incisivas, sendo a 

mais contundente e conhecida dentre elas presente no artigo “Que Audácia!”  de autoria do  arquiteto  

Eduardo Corona, publicado na revista Acrópole de número 232, publicada em 1958. 

Consultando a reduzida produção bibliográfica sobre Artacho Jurado - alguns poucos artigos dentre os 

quais se destaca “As primeiras obras de Artacho Jurado”, de Ruy Debs Franco, além do livro do mesmo 

autor citado - nos orientou, portanto, a direcionar o trabalho para a pesquisa exaustiva sobre um único 

edifício escolhido dentre a vasta produção da Construtora Monções. Dada a extensão da obra de Artacho 

Jurado, distribuída pelas cidades de São Paulo, Santos e Campinas, para que fosse possível chegar ao 

ponto de detalhamento almejado, elegemos para pesquisa e estudo aprofundado o Edifício Viadutos com 

seus vinte e três andares tipo, oito diferentes tipos de apartamentos, três poços de ventilação e três 

núcleos de circulação vertical com doze elevadores, térreo com lojas, garagem e cobertura com terraço 

                                                           
18 Os dados sobre a vida de Artacho Jurado resumem a biografia do empresário , in: FRANCO, Ruy E. D. Artacho 
Jurado – Arquitetura proibida. São Paulo, SENAC, 2008. 
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e salão : “o  Viadutos é considerado, junto com o Bretagne, uma das duas maiores realizações paulistanas 

de Artacho Jurado, principalmente pelas tipologias de plantas e pelas implantações.” (FRANCO, 2008, 

p.180) . 

Nosso objetivo primeiro foi situar o Viaduto em relação a outros edifícios residenciais em São Paulo 

empreendidos pelo autor, inclusive aqueles localizados no eixo da Avenida São Luis, além de situá-lo em 

relação à arquitetura paulista moderna de vanguarda produzida na época em São Paulo. Também foi 

nosso objetivo criar parâmetros de leitura e análise que pudessem apoiar o estudo da obra impar de 

Artacho Jurado, suas constâncias e suas singularidades que rompem com os cânones de modernidade 

tradicionais. Ainda, nosso propósito foi reunir informações e documentação sobre o Edifício Viadutos, 

tombado pelo CONPRESP a partir da proposta de tombamento da Bela Vista, no ano de 1992, para apoiar 

obras de manutenção e reforma de iniciativa do condomínio e ações de preservação que possam vir a 

ser conduzidas pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo. Também é preciso 

mencionar que o Viadutos está localizado na área de estudo do Grupo de Pesquisa da FAU-UPM: “A 

construção da cidade: arquitetura, documentação e crítica”, inserindo-se na linha de pesquisa “Centro 

Histórico de São Paulo: Documentação e Estudos de Reabilitação”, sendo que  os dados obtidos irão 

alimentar o “Banco de Dados do Centro Histórico de São Paulo” que vem sendo elaborado pelo grupo há 

cinco anos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Nas pesquisas em que se elege o campo da preservação como área de investigação, a  metodologia de 

trabalho e as referências teóricas costumam se confundir em muitos pontos,  como é o caso na pesquisa 

em tela na qual “(...) opera-se em um campo de conhecimento específico, o da preservação do 

patrimônio, definido por uma história, por uma metodologia de trabalho, por um corpo de doutrinas e 

por um aparato de gestão e administração institucionais específicos. (...) Considera-se que projetos de 

arquitetura e urbanismo trabalham com a idéia de ambiência, considerando a abrangência dessa noção, 

para em seguida reduzi-la à especificidade de cada projeto. A preservação da arquitetura, disciplina 

imbricada no campo de conhecimento da preservação do patrimônio, propõe-se a operar incorporando 

elementos de outros campos com os quais se relaciona interdisciplinarmente, como história, história e 

crítica da arte, antropologia, teoria do restauro, o projeto de arquitetura e urbanismo, arqueologia” 

(SANTOS, CARRILHO, MEDRANO, 2007). Estes pressupostos conduziram a pesquisa até o próprio edifício 

– em visitas individuais e coletivas, e os arquivos, sempre  em busca das peças gráficas do projeto original. 

Por outro lado, organizamos uma linha do tempo com o objetivo de situar a obra de Artacho Jurado em 

relação à produção da arquitetura paulista, brasileira e internacional, procedimento que esclareceu 

melhor as idéias de modernidade reivindicadas por Artacho Jurado, o grande sucesso de vendar de seus 

empreendimentos e a enorme oposição por parte dos arquitetos paulistas contemporâneos, 

especialmente o grupo que girava em torno das Faculdades de Arquitetura do Mackenzie e da USP. 

A bibliografia sobre Artacho Jurado tem como principal referência o livro Artacho Jurado: Arquitetura 

Proibida, elaborado a partir do  mestrado A obra de Artacho Jurado, do mesmo  autor, Ruy Debs Franco. 

Esta constitui a  única fonte substancial de informações sobre a obra de João Artacho Jurado. O livro é 

divido em seções, de acordo com os momento da vida e obra de João Artacho Jurado e é apoiado em 

farta documentação iconográfica fornecida pela família do empreendedor, identificada como “acervo 

Diva Jurado”, esposa de Jurado. Segundo o autor, em entrevista concedida a Felipe Melachos, foi muito 

difícil o acesso a este material (que se apresenta desorganizado), dificultando a datação das construções, 

lançamentos, e inaugurações dos edifícios. No que diz respeito ao acesso aos desenhos técnicos dos 
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edifícios, o autor esbarrou na mesma dificuldade que encontramos na nossa pesquisa, na resistência e 

má vontade dos administradores dos condomínios e na inflexibilidade dos órgãos de preservação. Como 

resultado o livro acaba por oferecer um panorama  genérico da obra de Artacho Jurado, o que de maneira 

nenhuma diminui a sua importância na divulgação da obra de Jurado.  

O livro de Ruy Debs Franco conta ainda com os depoimentos de Irineu João Simonetti, diretor de vendas 

e diretor-gerente da Construtora e Imobiliária Monções entre os anos 1951 e 1967, e dos arquiteto  

Giancarlo Gasperini (arquiteto contemporâneo de Jurado, atuando também  na cidade de São Paulo); 

Sérgio Teperman (que em 1989 publicou na revista A&U matéria polêmica sobre Jurado, analisando a 

totalidade de sua obra); João Kon (que construiu pelo menos duas centenas de edifícios altos na cidade 

de São Paulo, durante o período de funcionamento da Monções e mesmo depois); Maria Eugênia França 

Leme (que realizou seu trabalho de conclusão de curso sobre a obra do empreendedor, e editou  um 

pequeno livro,  em co-autoria  com o jornalista santista Paulo Matos, divulgando o trabalho de Jurado) e  

Alberto Botti (que executou um empreendimento vendido por Artacho Jurado), todos personagens 

marcantes  na trajetória de João Artacho Jurado, que colaboraram na  identificação de documentos e 

para amarrar fatos dispersos em um acervo desorganizado, como reconhece o autor:  ”alguns 

documentos e fotos não tem registro de data, autoria ou lugar, o que leva à conclusão de que, sendo 

cópias de negativos, não chegaram a ser catalogados. (FRANCO, 2008, p. 21) 

Uma das grandes contribuições do livro de Franco é a indicação de fontes bibliográficas. Dentre os  artigos 

citados, um processo de triagem aonde estas fontes foram analisadas em sua relação com o objeto de 

estudo, levou a uma análise com maior profundidade do trabalho de Sérgio Teperman, e nos detivemos 

na critica feroz  do arquiteto Eduardo Corona,  “Que Audácia”,  publicada na revista Acrópole no ano de 

1958 (Apud FRANCO, 2008, ps.78 a 80). Esta crítica é utilizada para contrampor as passagens do livro de 

Rui Debs Franco, que reproduz as entrevistas de  R. Fugard por ocasião das visitas que fez ao Edifício 

Bretagne da Construtora Monções, e apresentadas mais a frente, analisando as duas idéias sobre a 

arquitetura moderna reveladas por esse debate. 

 

MÉTODO 

Ainda de acordo com os autores, adotamos procedimentos técnicos para o estudo do edifício Viadutos 

que seguem aqueles estabelecidos para o reconhecimento, num primeiro momento, e depois para o 

aprofundamento do conhecimento sobre o objeto de estudo, e que têm como objetivo fornecer subsídios 

para a preservação do edifício (conservação, restauro ou intervenções projetuais de adaptação e 

ampliação), a saber: Pesquisa Histórica e Pesquisa do Objeto; Aspectos Teóricos da Restauração; Projeto 

da Intervenção. O trabalho de pesquisa desenvolvido aqui, correspondente também às atividades 

propostas e desenvolvidas na disciplina História e Teoria das Técnicas Retrospectivas do curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU-UPM, correspondendo à etapa de Pesquisa Histórica e 

Pesquisa do Objeto que “(...) trabalha metodologicamente as duas fontes de conhecimento sobre as quais 

se constrói a História da Arquitetura, e que devem definir a metodologia de trabalho, a corrente de 

interpretação da obra e o projeto de intervenção. A Pesquisa Histórica para o conhecimento da 

arquitetura trata das informações localizadas fora do objeto, em diferentes suportes, mas principalmente 

no levantamento de diferentes fontes documentais sobre um dado objeto de estudo, além da análise e 

interpretação das informações obtidas. A Pesquisa do Objeto trata da interpretação do objeto de 

pesquisa a partir dele próprio, considerando que o objeto informa sobre ele mesmo através de 

evidências, fragmentos ou do seu conjunto completo. Fazem parte dessa pesquisa a elaboração de 

estudos para conhecer o objeto, como o levantamento métrico-arquitetônico e a prospecção 
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arqueológica, exercícios de exame acurado do próprio edifício e de seu estado de conservação; o 

monumento como documento (SANTOS, CARRILHO, MEDRANO, 2007).” 

Portanto, em um primeiro momento, tratamos de rever a bibliografia sobre a obra de Artacho Jurado 

para depois proceder à documentação fotográfica e levantamento de desenhos técnicos do edifício. O 

estudo foi desenvolvido em duas etapas. A primeira, de âmbito geral, consistiu no estudo da obra de 

Artacho Jurado e da Construtora Monções, localizando o Edifício Viadutos em relação aos projetos de 

edifício empreendidos por Jurado e em relação à arquitetura paulista moderna de vanguarda, chamada 

de brutalista, e seus autores  arquitetos que polemizavam sobre os empreendimentos da Construtora 

Monções;  os dados reunidos  situam historicamente a obra de Artacho Jurado em relação à produção 

arquitetônica de sua época e à cidade de São Paulo. A segunda etapa tratou de pesquisa iconográfica e 

de material técnico complementada pelo diagnóstico fotográfico realizado durante as vistas ao edifício. 

As duas etapas foram apresentando desmembramentos, necessários para o aprofundamento do estudo, 

abrangendo a montagem de linhas do tempo, pesquisa de imagens sobre a arquitetura e desenho de 

interiores nos Estados Unidos no período. As informações coletadas foram organizadas e a partir delas 

foram analisados aspectos compositivos, construtivos e funcionais, do Edifício Viadutos.  

Paralelamente, demos início à pesquisa documental procurando dados mais específicos acerca do 

tombamento do edifício e elementos iconográficos que nos permitam entender o edifício do ponto de 

vista construtivo e projetual, comparando estes elementos com os dados levantados na primeira etapa 

e conseqüentemente dando mais vigor as noções de inserção histórica e inter-relações na obra de 

Artacho Jurado. A obra de Ruy Debs Franco (dissertação de mestrado, artigo no site Vitruvius, e livro) foi 

a principal referência para estas etapas de levantamento.  

Iniciamos também as visitas a edifícios de Artacho Jurado tanto em São Paulo quanto em Santos com o 

objetivo de fazer estudos comparativos entre as obras, além das visitas técnicas ao próprio Edifício 

Viadutos, objeto principal dessa pesquisa, onde procuramos obter com síndico do condomínio, sem 

sucesso, cópia da documentação gráfica do projeto original, indisponível em arquivos, e que não consta 

do processo de tombamento do Viadutos, consultado no CONPRESP. Durante as visitas nos limitamos aos 

registros fotográficos e desenho de detalhes do edifício que serviram de subsídios para as conclusões 

finais. 

A etapa seguinte consiste de um afunilamento da pesquisa em visitas ao Edifício Viadutos, e o 

estabelecimento de comparações e relações dos dados obtidos na pesquisa bibliográfica e nas 

publicações previamente analisadas primeiro visando à obra de Artacho Jurado como um todo, e depois 

as direcionando ao Edifício Viadutos. Estas comparações também incluem os desenhos e materiais 

iconográficos obtidos nas etapas anteriores. O principal objetivo desta etapa é a formulação de plantas 

e desenhos detalhados sobre o Edifício Viadutos.  

O relatório final, devido ao objeto de pesquisa, deveria ter uma quantidade considerável de informação 

gráfica na forma de plantas, cortes, elevações, e detalhes, resultado das análises e do levantamento 

métrico arquitetônico efetuado, mas as limitações físicas deste artigo não permitem uma inserção tão 

volumosa. Este produção serviu como complemento importantes dos textos históricos e interpretativos 

produzidos e consultados, que têm como objetivo aprofundar a compreensão da natureza das soluções 

arquitetônicas encontradas no edifício Viadutos, ajudando a estabelecer inter-relações entre não 

somente a informação levantada, mas como o passado pouco explorado de Artacho Jurado, seus outros 

edifícios, e inserção histórica  de seu trabalho colaborando assim para um maior aprofundamento no 

conhecimento sobre a sua obra.  
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Os dados levantados neste trabalho tiveram como resultado o aprofundamento do entendimento da 

obra de João Artacho Jurado como um todo, e em especial do edifício Viadutos que representa as idéias 

e as formas de morar da construtora Monções. Este aprofundamento se deu através do embasamento 

na referência teórica estrutural deste trabalho, Artacho Jurado: Arquitetura Proibida, do arquiteto Ruy 

Debs Franco. O estudo cuidadoso desta referência revelou o quanto esta concretizou seus objetivos, já 

relatados nas seção de referencial teórico, de proporcionar uma visão de conjunto com um 

aprofundamento apropriado da obra de João Artacho Jurado como um todo. 

Em 1934, Artacho Jurado começa a trabalhar com feiras e exposições, elaborando letreiros, e pequenos 

estandes, laboratório e incubadora de suas habilidades na construção civil.  Segundo Franco, a ampla 

utilização de verdadeiros pavilhões nas coberturas de seus empreendimentos como no caso do edifício 

Pacaembu, foi influência direta de sua atividade profissional no ramo da arquitetura efêmera (Franco: 

2008). Em 1946, os irmãos Jurado criam a Construtora Anhanguera, que se dedica à construção de 

residências para a classe média, precursora da Construtora e Imobiliária Monções S. A..  

Segundo Carlos Lemos, “em São Paulo, logo depois da Segunda Guerra, deu-se incio à verticalização da 

cidade, mercê da enorme demanda de habitação, sobretudo devido às conseqüências da Lei do 

Inquilinato, vinda desde 1941 (...). Alguns empreendedores dominavam o mercado de imóveis e cada 

qual, desejando superar a concorrência, procurava oferecer, mormente em apartamentos em 

condomínio, soluções arquitetônicas cativantes em terrenos bem situados. João Artacho Jurado e seu 

irmão, donos da construtora chamada Monções, tiveram uma estratégia inusitada: ofereciam o luxo à 

venda. Jurado tinha uma idéia própria do que fosse luxo e de como expressá-lo (...), o materializou no 

concreto armado, nas pastilhas coloridas, nos gradis, nos espelhos, nos mármores e granitos polidos, nas 

sancas de gesso, nos elementos vazados de argamassa armada ( ...) seus concorrentes não se atreviam a 

copiar-lo” (FRANCO, 2008, p. 10). Ruy Debs Franco atesta tanto nesta passagem como no decorrer de sua 

publicação, a opulência visual das obras de Artacho Jurado e um cromatismo distinto daquele das 

correntes modernas, e uma composição de fachada ornamentada com os recursos enumerados por 

Carlos Lemos. 

A partir de 1947, apenas prédios altos passaram a interessar os irmãos Jurado, que abriram o capital da 

recém criada Construtora e Imobiliária Monções para acionistas de grande influência na sociedade 

paulista. Entre 1947 e 1948 são lançados no mercado os Edifícios Duque de Caxias (Rua Barão de 

Campinas, número 243), Pacaembu (Avenida General Olímpio da Silveira, número 386), e General Jardim 

(Avenida General Gurgel). Nestes empreendimentos foram introduzidos alguns elementos construtivos 

que em poucos anos se tornariam marcos da Construtora Monções, como os pergolados; as varandas na 

composição das fachadas; o uso  de pastilhas coloridas nas  superfícies externas (que Ruy Debs Franco, 

em excursão pelo ArtachoTour! do Arq!Bacana estipula ser fruto de uma associação com uma fábrica de 

pastilhas na capital); sancas de iluminação indireta nas áreas comuns do condomínio;  ênfase no 

coroamento dos edifícios , que contavam com teto jardim com  pavilhões envidraçados e de caixilhos de 

piso a teto (herança dos tempos de feira e que Franco classifica como “pavilhões modernos”), dos quais 

o exemplo mais marcante é o pavilhão na cobertura do Edifício Pacaembu.  

O hall de entrada nestes edifícios ainda não atingira as dimensões pretensiosas de seus sucessores como 

o APRACS, Viadutos, e Bretagne, onde este espaço oblitera as relações com a escala humana com pés 

direitos duplos e até triplos de modo a deliberadamente intimidar seu usuário.  

A questão do uso pavimento térreo é uma variável na obra de Jurado que está relacionada com o 

contexto o qual o edifício se encontra, de modo que sua obra em nos bairros residências de Higienópolis 

(São Paulo) e Boqueirão (Santos) não apresentam comercio em seus respectivos pavimentos térreos. No 
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ano de 1949 também  foi lançado o Edifício Piauí cuja  importância está no programa e em certos 

elementos arquitetônicos, que Franco releva a seguir:“(...) as cores das pastilhas ainda são discretas, 

porém com novos elementos arquitetônicos, como a rampa para acesso de pedestres e o conjunto de 

pilotis [no térreo], entram em cena pela primeira vez nos projetos de Jurado, para nunca mais sair”        

(Jurado, p. 142). 

Revendo o trabalho de Rui Debs Franco, e a bibliografia que ele relaciona, e consultamos trabalhos como 

o de Sérgio Teperman, que nos proporcionam um panorama geral da obra de Jurado, mas nos detivemos 

na critica feroz  do arquiteto Eduardo Corona,  “Que Audácia”,  publicada na revista Acrópole no ano de 

1958 (Apud FRANCO, 2008, ps.78 a 80), por constituírem análises mais incisivas acerca da obra de Artacho 

Jurado. No artigo, Corona se contrapõe enfaticamente aos elogios do chefe de uma delegação de 

arquitetos norte-americanos, John R. Fugard, que em visita ao Edifício Bretagne da Construtora Monções, 

se confessa, em material publicitário da empreendedora,  impressionado com o edifício “a última palavra 

no tocante à arquitetura moderna” felicitando os arquitetos brasileiros “por essa notável realização, que 

se reveste de características pioneiras na avançada arquitetura moderna”.  Corona considera as obras da 

Monções como “exemplos que não devem ser imitados pelos estudantes de arquitetura”, “o avesso da 

arquitetura contemporânea”, “aberrações na forma, na cor, no tratamento, no equilíbrio nas 

proporções”, “num dos piores exemplos da arquitetura”, afirmando que Fugard havia sido ”tapeado 

deslavadamente (..). [Lhe] Aplicaram o ‘conto dos pilotis’, e o senhor, que parece tão culto, tão viajado, 

caiu como pato! Que pena! [...] A arquitetura contemporânea brasileira, que já adquiriu consistência, não 

permite mais o deboche, nem ser confundida como se fosse a (...) respeitosa” (Apud FRANCO, 2008, ps.78 

a 80)  

Na verdade estão sendo contrapostas aqui duas idéias de modernidade: aquela das vanguardas da 

arquitetura moderna nacional e internacional representadas  por Eduardo Corona e por  arquitetos como 

aqueles que ele cita em seu artigo, de 1958, como   Álvaro Vital Brasil, Rino Levi, Abelardo de Souza, 

Eduardo Kneese de Mello, Oscar Niemeyer, Helio Uchoa e Zenon Lotufo, e uma outra idéia, aquela que 

Artacho Jurado abraça nos seus empreendimentos,  identificada com a arquitetura comercial norte-

americana divulgada pelo cinema e por revistas como House and Garden, American Home, Better Homes 

& Gardens, Living for Young Homemakers, Ladies Home Journal, House Beautiful.  Estas publicações 

operavam como um espelho dos valores do american way of life do período pós Segunda Guerra Mundial.  

Nestas revistas publicavam-se homes e não houses , predominando os interiores de casa térreas ou 

sobradas, isoladas em jardins, e não de  edifícios residenciais;    e  a modernidade é   identificada  com 

funcionalidade, praticidade e o  “conforto moderno” propiciado por aparelhos elétricos facilitadores da 

vida da mulher ou de conforto para a família americana.   

A originalidade maior dos projetos da Construtora Monções – ao mesmo tempo seu maior crime -  talvez 

esteja  na maneira como transportou  cores, formas e texturas  desses interiores  norte-americanos, 

predominantes em banheiros e cozinhas, para a fachada de seus edifícios residenciais, transfigurando-os 

em “criminosos ornamentos” tingidos de  cores pasteis -  rosa, azul, verde, amarelo -  de  uma paleta 

datada; são  as   “aberrações na forma, na cor, no tratamento”, que iam se chocar com violência com os 

postulados da arquitetura moderna, fazendo de Artacho Jurado, ainda nas palavras de Eduardo Corona, 

”o dono do mercado do mau gosto esplendoroso”.  

Em entrevista concedida ao Diário de São Paulo em 1953, Artacho Jurado afirma que:  “não há nada de 

excepcional em [seus] projetos, a não ser a preocupação de proporcionar aos moradores dos edifícios 

(...) um conforto igual ou mesmo superior ao das luxuosas mansões” (Apud FRANCO, 2008, p. 157). Luxo 

e conforto acessíveis a um número maior de pessoas através da liberação do piso térreo (e o uso de pilotis 

faz parte desta estratégia comercial)  e de um terraço-cobertura que recebem acabamentos  

diferenciados,  e onde são localizados espaços de lazer de uso comum. O arquiteto Cristiano Stockler das 
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Neves, uma das poucas vozes dentre os  arquitetos a  se levantar em defesa da  Monções,  exaltou o fato 

da construtora dos irmãos Jurado fazer edifícios “para o corpo e também para o espírito, e não apenas 

uma máquina de morar, que o materialismo inventou, que o mimetismo adotou e que o esnobismo 

fomentou” (Apud FRANCO, 2008, p. 81). 

A combinação de projeto e marketing como estratégia dos empreendimentos imobiliários, desenvolvida 

desde a era das feiras, foram propulsores para a rápida ascensão da Construtora Monções. Durante a 

construção do Edifício Piauí, Artacho Jurado notou que grande parte do custo de construção era gasto 

em partes do edifícios que ficavam  longe dos olhos dos consumidores, passando a se preocupar então 

em terminar as fachadas antes. Também investia as receitas iniciais em um apartamento modelo 

opulentamente decorado, pronto para visitação de futuros compradores. A setorização no pavimento 

térreo do Piauí recebeu uma atenção especial, sendo preenchida por áreas comuns do condomínio como 

grandes halls de entradas, salões de festas, bar, e jardim de inverno, e piscina. 

O Edifício Cinderela, de 1951, apresenta  tipologia similar aos anteriores: residencial, de baixa ocupação, 

situado em área residencial,  implantado em lote de esquina com dois pavimentos por andar.  A partir 

desta obra observa-se a ampliação das varandas  promovidas  a elementos de importância na composição 

das fachadas, aonde  se utilizava do rebaixamento das divisórias entre apartamentos como recurso para 

fazer com que suas fachadas fossem marcados por eixos horizontais de grande peso formal. Estas 

varandas, de horizontalidade tão acentuada, logravam a ilusão de uma única a unidade por pavimento 

não obstante o porte do empreendimento. A riqueza cromática da fachada do Cinderela, assim como a 

variação de materiais com uso profuso das pastilhas como revestimento, o nutrindo de uma certa 

atmosfera hollywoodiana , além da presença de jardim de inverno, amplo hall de entrada com sala de 

leitura e reunião, serão constantes nas  obras posteriores da Monções..  

O edifício Viadutos foi lançado em 1951 pela Construtora e Imobiliária Monções , regida por seu slogan 

“rota segura de bons negócios”, se consolidando como seu maior lançamento ao lado do Edifício 

Bretagne. No seu ano de lançamento competiam no mercado da construção civil paulista construtoras 

como a  CNI, de Roxo Loureiro,  que construiu os  edifícios Copan, o Eiffel,  Montreal,  Seguradoras,  

Galeria Califórnia, e  Triângulo, todos projetos de Oscar Niemeyer;  CMF, de Cipriano Marques Filho; Otto 

Meinberg, responsável pelas obras de Franz Heep entre 1954 e 1958; e a Alfredo Matias. Não obstante, 

o Edifício Viadutos constituiu um sucesso absoluto e suas unidades foram esgotadas em menos de uma 

semana. 

O lugar especial reservado ao Edifício Viadutos é decorrente da tipologia da planta e implantação, no 

centro da praça General Craveiro Lopes, que o impõe  na paisagem da cidade, segundo observa  Giancarlo 

Gasperini: “(...) uma referência urbana fantástica! Se tivesse um pouco mais de inteligência do pessoal 

que faz publicidade na cidade, teria que tirar fotografia daquela avenida com aquele prédio lá e daria 

uma referência... de cartão postal,” (Gasperini, 2007, apud Franco, 2008, p. 180). O volume pouco 

convencional do Viadutos traz nas fachadas, os clássicos azul e rosa claros das obras da Monções, 

apresentando um hexágono  irregular porém simétrico como projeção, as varandas tem divisões entre 

apartamentos rebaixadas para dar a impressão de continuidade horizontal do volume. José Marcelo do 

Espírito Santo assinala que o edifício Viadutos é “facilmente identificado na paisagem devido ao uso livre 

de cores e formas”.  

O edifício Viadutos tem  30.000 m² de área construída, e está  localizado em um lote ao lado do Viaduto 

do Jacareí e sua continuação rua Maria Paula,  na praça General Francisco Higino Craveiro Lopes, nº19.  

Para  auxiliar na renda do condomínio, Jurado projetou no Viadutos, de acordo com Franco, um “mega-

suporte para a instalação de anúncios publicitários”, explicitando assim seus “objetivos mercadológicos”. 

Os 368 apartamentos são organizados em uma planta de andar tipo  em forma de hexágono irregular. 
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São dezesseis  apartamentos de oito tipos diferentes, distribuídos em vinte e três andares tipos, servidos 

por  doze elevadores, com três poços de ventilação, Em entrevista concedida a Ruy Debs Franco em 

dezembro de 2003, Irineu Simonetti descreve a maneira como Jurado resolveu a circulação vertical: “Era 

colocado elevador social, ele punha dois elevadores sociais, porque tinha vinte e cinco andares. Dois 

elevadores sociais e um de serviço em cada prumada. Então pegava três elevadores por prumada de 

quatro apartamentos. Com isso, você tinha doze. Os elevadores sociais atendem ao hall social e o 

elevador de serviço ao hall de serviço, à forma clássica.” (Franco, p. 184) Todos os  apartamentos têm 

varanda, podendo ser  de quarto-e-sala (característica presente em doze das dezesseis unidades do 

pavimento tipo) ou de  dois dormitórios com dependências de empregada (característica presente em 

quatro das dezesseis unidades do pavimento tipo) 19. 

Durante as visitas ao edifício em companhia de Ruy Debs Franco, o autor chamou a atenção para o fato 

de sua estrutura estar super calculada. Assim, o edifícios apresenta mais pilares do que o necessário, 

tanto que nas operações de junção de apartamentos a eliminação de pilares sem função estrutural foi 

algo costumeiro. Esta operação foi retratada por Simonetti: “o cliente comprava dois apartamentos e 

queria fazer uma fusão. Ia para o departamento de arquitetura, e vinha a sugestão em planta. A obra 

tinha um mapa [...] com a planta de todos os apartamentos, com as modificações que iam ser feitas no 

local.” (Franco, p. 184). O Viadutos foi implantado encima de uma  “rocha bruta” de acordo com Irineu 

Simonetti, mediante a abertura de verdadeiras crateras com dinamite. O principal responsável técnico 

pelo cálculo do edifício foi João Birman afirma que delicada, é a questão das instalações prediais do 

Viadutos, cujas tubulações são embutidas em pilares. O sindico nos indicou a presença de muitos dutos 

correndo dentro dos pilares entupidos e cuja remoção ou mesmo reparos não superam os obstáculos 

impostos pela falta de consenso entre os engenheiros acerca das peculiares soluções estruturais de 

Artacho Jurado para o Viadutos, onde nem todos os pilares tinham função garantida. Não conseguimos 

ter acesso a este mapa de distribuição e junção dos apartamentos, que por sinal se encontra em 

condições precárias, um dos  objetos desta pesquisa, tanto por falta de colaboração por parte dos órgãos 

de preservação como do condomínio.   

O sucesso deste empreendimento foi incontestável devido principalmente a funcionalidade de sua planta 

(lograda apesar de uma volumetria irregular) e implantação de destaque, parte de uma política de 

valorização de centro da cidade. A totalidade dos apartamentos foram vendidos em uma semana, Irineu 

Simonetti destaca a preocupação de Jurado com o “condômino sem despesa”, ao projetar as áreas 

comuns para locação  de maneira a pagar as despesas do condomínio. Assim, seu térreo teria uma grande 

área destinada a lojas, o primeiro pavimento seria uma espécie de “área econômica”, e o grande salão 

na coberturas abrigaria tanto festas dos condôminos como poderia ser locado para eventos externos.  

O pavimento térreo do edifício Viadutos é de uma suntuosidade impar, destacando-se a  delicadeza nos 

candelabros, o espaço de pé direito duplo,  o detalhe de acabamento do guarda corpo do mezanino. Este 

efeito ainda resiste, apesar das condições das unidades comerciais localizadas no  pavimento térreo. Estas 

se encontram descaracterizadas, com trilhos de portas de garagem comerciais mutilando os pilares 

soltos, assim como painéis de alucobond em drogarias que alteram completamente a composição 

cromática e espacial do espaço, chegando até a invadir o logradouro público e a comover transeuntes, 

devido a sua falta de manutenção. A visão de pastilhas caídas em seus arredores é tocante. 

                                                           
19 As  junções de apartamentos foram admitidas pelo sindico do condomínio durante nossas visitas ao edifício Viadutos, mas  

não estão registradas nos desenhos técnicos sob a guarda do condomínio, em condição deplorável. A vetorização destes 
desenhos em arquivos de CAD , de modo a registrar as desconhecidas modificações ocorridas no edifício com um todo eram 
um dos principais objetivos deste estudo, mas a resistência do sindico impediram sua realização.  
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O grande salão na cobertura do Viadutos, assim como o terraço logo abaixo deste, refletem a grande 

preocupação de Artacho Jurado com o coroamento dos edifícios coberturas com terraços e jardins,com 

forte influência do trabalho de Artacho Jurado  nas feiras e exposições .  Os espaços presentes neste 

coroamento constituem verdadeiros pavilhões para abrigar bailes e festas, verdadeiros mirantes para a 

cidade.  

No edifício Viadutos, como também ocorreu o Cinderela, a vegetação do pavimento da cobertura foi 

removida em função da precariedade da impermeabilização no pavimento da cobertura. No centro da 

cobertura destaca-se o núcleo de circulação vertical, assim como uma porta que dá acesso a uma escada 

solta e em espiral, que por sua vez dá acesso ao grande pavilhão que coroa o edifício Viadutos. Este 

pavilhão, está atualmente interditado por razões de segurança, já que o condomínio teve problemas com 

relação a combinação de usuários abusando de álcool e caixilhos antigos de vidro de piso a teto sendo a 

única proteção entre seus usuários e o pavimento inferior. A visão da cidade é potencializada e recortada 

por uma série de recursos arquitetônicos como o caixilho que vai do piso ao teto, e a proeminente da 

inclinação do mesmo.  

Ainda mais desafortunada foi a maneira que este pavimento, através da janela para os três poços, 

demonstrou a gritante precariedade em que se encontram os pavimentos tipo do edifício Viadutos, 

pavimentos que infelizmente não nos foi permitido o acesso por parte da administração predial do 

condomínio. Uma breve espiada nestas janelas de caixilhos totalmente oxidados e inoperantes, revela 

poços de ventilação sombrios, muitas vezes sem reboco e com caixilhos totalmente estragados. A 

comparação do Viadutos com um cortiço não seria um exagero ao nos depararmos com esta visão, e 

contrasta enormemente e quase paradoxalmente com a opulência presente no pavilhão de sua 

cobertura, em seus halls de entrada, e em sua facada com amplas varandas ajardinadas. Tristemente, 

uma breve caminhada na praça General Craveiro Lopes atesta esta deterioração, tendo em vista o grande 

número de pastilhas caídas no chão. 

Não obstante esta deterioração eminente, a qualidade inerente na espacialidade do edifício Viadutos 

rendeu a esta João Artacho Jurado sua locação até para produções cinematográficas como em Até que a 

vida nos separe (1999), de José Zaragoza. Celso Fiovarante, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, 

concedida no final da década de 90, constata este episódio: “O vasto terraço de outro prédio, o Viadutos 

[...] serviu para criação cenográfica do apartamento do personagem de Marco Ricca em “Até que a vida 

nos separe” (1999), de José Zaragoza. Neste caso, o que o diretor de fato aproveitou não foi a divisão 

proposta para os 368 apartamentos, mas sim sua ótima vista. O salão de festas no 25º andar também foi 

usado como locação do filme.” (Franco, p. 186) 
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Resumo 
 

O objetivo deste artigo científico é investigar, identificar e documentar o projeto e a transformação de 

um dos edifícios modernos de uso misto localizado no chamado centro novo de São Paulo, analisando 

as mudanças por que vem passando do ponto de vista arquitetônico e do ponto de vista de sua relação 

com a cidade; o estudo histórico do Edifício Esther, localizado à Praça da República, São Paulo, SP, Brasil, 

projeto de 1938 dos arquitetos  Álvaro   Vital   Brasil  e   Adhemar  Marinho   fruto   de  um  concurso  

fechado encomendado pela Família Nogueira, proprietária da Usina Esther. O Edifício Esther é tombado 

pelo CONDEPHAAT e pelo CONPRESP, sendo considerado uma das obras mais significativas da arquiteta 

moderna em São Paulo e também um dos pioneiros do movimento em nível nacional. Após relatar os 

trechos e fatos mais significativos da história do edifício, o trabalho ilustra através de fichas cadastrais 

a situação de quatro diferentes unidades do edifício  em  estudo,  situação  que  encontra  paralelo  em  

diversos  edifícios  da  área.  A conclusão comporta uma breve análise comparativa entre estas cinco 

unidades. Este estudo é importante para orientar o diagnóstico detalhado de pós-uso do edifício e o 

exame de suas potencialidades de reabilitação, condição necessária para sua preservação. 

 
Palavra chaves: preservação da arquitetura moderna; Edifício Esther; centro histórico de São Paulo. 

 
 
 

Abstract 
 

The aim of this essay is to investigate, identify and document the project and transformation of one 

of the mixed-use modern buildings located in the so called “centro novo” of São Paulo, analyzing 

the changes through which it has passed both architectonically and in regarding  its  relation  towards  

the  city;  the  historic  study  of  Edifício  Esther,  located  in Repúbica Square, São Paulo, SP, Brazil, 

projected by architects Álvardo Vital Brazil and Adhemar Marinho in 1938 as the result of a private 

contest by the Nogueira Family, proprietors of Usina Esther. The Edifício Esther was turned into a 

landmark building by CONDEPHAAT and CONPRESP and is considered one of the most significative 

Works of 
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modernist architecture in São Paulo and also one of the pioneers of this movement in Brazil. After an 

overview of the most significant parts and facts of the building’s history, the essay illustrates the 

situation of four diferent units of the building through four factsheets, a situation which  is  not  diferent  

of  the  one  encountered  in  neighboring  buildings.  The  conclusion contains  a  brief  comparative  

analysis  of  those  seven  units.  This  study  is  important  to orientate the detailed diagnosis of post-

utilization of the building and to examine its rehabilitation potentialities, a necessary condition to its 

preservation 

 
Key-words: preservation of modern architecture; Esther Building; São Paulo historical downtown. 
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INTRODUÇÃO 
 

A  presente  pesquisa  se  enquadra  nos  objetivos  gerais  do  Grupo  de  Pesquisa,  “A Construção 

da Cidade: Arquitetura, Documentação e Crítica”, atuando no âmbito da FAUUPM, que vem se 

dedicando há mais de dez anos à pesquisa “Centro Histórico de São Paulo: Documentação e Estudos de 

Reabilitação”. Com o propósito de reunir informações sobre os edifícios localizados na área central da 

cidade de São Paulo,  subsidiando estudos sobre a preservação destes edifícios e da área onde estão 

localizados, contribuindo para ações de reabilitação, bem como para a revisão crítica da historiografia. 

 
A historiografia da arquitetura moderna brasileira é unânime nas considerações acerca da relevância 

do edifício Esther para a arquitetura moderna brasileira. 1 Para Lefèvre, foi “o primeiro edifício 

realmente moderno construído em São Paulo” (LEFÈVRE: 1999, p. 89) e, para Roberto Conduru, “o 

Edifício Esther ultrapassa a condição de simples experimentação plástica, constituindo-se como marco 

social de amplo alcance(...) endereço da modernidade em São Paulo.” (CONDURU: 2000, p. 17). 

 
 
 

O Edifício Esther atravessou mais de sete décadas sofrendo adaptações e mudanças para atender às 

demandas de seus ocupantes. O edifício acabou  atendendo à expectativa de Álvaro Vital Brasi, que 

projetou uma obra para  com “o máximo de elasticidade interna para serem possíveis modificações de 

tipos de apartamentos, assim como sucessiva transformação em escritórios.” (BRAZIL:,1938, p. 215), 

pois, ainda segundo o autor, “na ocasião seria difícil determinar qual a melhor programação para sua 

finalidade. Daí o projeto apresentar maior variação em seus diversos planos” (BRAZIL: 1986, p. 21) 

 
(...)[O] significado deste edifício não decorre apenas da circunstância de 

incorporar pioneiramente o uso dos ingredientes típicos do repertório de Le 

Corbusier. A obra se destaca pela maneira particular como tais elementos 

alcançam realização arquitetônica. [...] [O] programa  atendido  contempla  

um  universo  diversificado  de atividades, onde estão presentes:    habitações 

diferenciadas, conjuntos de escritórios, lojas comerciais, restaurante, 

garagem e áreas de apoio. Alguém já sugeriu que são vários edifícios em um 

só. (CARRILHO – 1999, p. 2) 

Tendo como horizonte mais amplo a recuperação da área central de São Paulo bem como dos edifícios  

ali localizados, explorando os respectivos potenciais de  aproveitamento e 
 
 

1 A notória exceção a esta regra é a omissão de Yves Bruand sobre o edifício em sua obra 
“Arquitetura Contemporânea no Brasil”. 



  

reutilização, esta pesquisa pretende ir além de uma avaliação pós-ocupação – entendida como um 

processo sistematizado  de avaliação de  edifícios, passado algum tempo de sua construção e ocupação,   

focalizando os ocupantes do edifício e suas necessidades bem como as formas de ocupação 

(RHEINGANTZ et al) – para elaborar  uma pesquisa histórica sobre o Edifico Esther, textual e 

iconográfica, que sirva  de parâmetro para o  estudo das transformações de uso e de organização 

físico-espacial operadas nos espaços internos dos apartamentos e das áreas comuns. 

 
 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O Edifício Esther, sito na Praça da República, em São Paulo, foi erigido em 1938 pelos arquitetos   

cariocas   Álvaro   Vital   Brazil   e   Adhemar   Marinho.   Trata-se   de   edifício encomendado  pela  

família  Nogueira,  de  Campinas,  para  sediar  os  escritórios  de  sua indústria  açucareira,  a  Usina  

Esther.  Objeto  de  concurso  fechado,  o  edifício  deveria responder não somente às necessidades 

burocráticas da Família Nogueira, mas, também, a um diversificado programa de unidades residências 

e comerciais, a ser alugadas e administradas por uma organização específica, a Associação Predial 

Esther. 

 

 

Dois momentos do Edifício Esther: Quando de sua inauguração na década de 30, vizinho a um 

casarão como aquele que um dia ocupara seu terreno, e; na década de 90, cercado de grandes 

edifícios no chamado centro novo de São Paulo, então em decadência. Fonte: 

http://2.bp.blogspot.com/-rEu- 

4ZMcTEY/T4T79IZd9hI/AAAAAAAABCg/x2WTauO5RhI/s1600/xAv.+S%C3%A3o+Luiz+c.+1940.jpg e 

http://www.arquigrafia.org.br/photo/img-

show/1459.jpeg;jsessionid=06774C5353F0F0A03A088155C1AC17C0. Último acesso em 14 de abril 

de 2014. 

 
Não se tratava de mais um empreendimento desta família; o Edifício Esther, cujo nome rende 

homenagem à esposa de Paulo Nogueira, foi concebido como o cartão de visitas de seus proprietários. 

http://2.bp.blogspot.com/-rEu-
http://www.arquigrafia.org.br/photo/img-show/1459.jpeg%3Bjsessionid%3D06774C5353F0F0A03A088155C1AC17C0
http://www.arquigrafia.org.br/photo/img-show/1459.jpeg%3Bjsessionid%3D06774C5353F0F0A03A088155C1AC17C0
http://www.arquigrafia.org.br/photo/img-show/1459.jpeg%3Bjsessionid%3D06774C5353F0F0A03A088155C1AC17C0


  

Recebeu tratamento e acabamento calculado para impressionar a sociedade paulistana, que o recebeu 

com certo assombro, tamanha a discrepância entre os edifícios de então e o Esther, (ATIQUE – 2004, 

p. 26-27; MINDLIN in BRAZIL, 1986, p. 4; 

CANDIA in BRAZIL, p. 9) exemplar do “international style” com decorações em estilo art déco e 

projetado de acordo com os cinco pontos da nova arquitetura elaborados por Le Corbusier. (SEGAWA 

– 2010, p. 86) 

 
De fato, tratava-se então de uma enorme ousadia. Num país que só veria o projeto do Ministério da 

Educação e Cultura construído e entregue dali uma década, (SANTOS – 2013) a cidade de São Paulo viu 

subir em seu centro uma delgada estrutura de vigas, lajes e pilares. A visão do canteiro de obras de um 

edifício de onze pavimentos construído sem paredes causou dúvidas acerca de sua estabilidade numa 

sociedade que ainda erguia sobrancelhas ao discutir a qualidade de vida, dignidade e salubridade da 

vida em edifícios. (MINDLIN - 2000, p. 106; CONDURU – 2000, p. 16) 

 

 

Dona  Esther  Nogueira  (centro)  cercada  de  seus  familiares  na  casa  dos  Nogueira  junto  à  Usina.  
Fonte: 

 
http://spcosmopolis.blogspot.com.br/2011/12/o-triste-fim-de-uma-historia.html. Último acesso em 
14 de abril de 

 
2014. 

 
Não se deve interpretar que a família Nogueira era formada por mecenas entusiastas das manifestações 

modernistas, ansiosos por chocar a sociedade paulistana. Um breve estudo de suas residências 

revelará que, na verdade, o modo de viver destes campineiros estava de acordo com o classicismo e 

ecletismo apreciados pela elite paulista. De fato, uma missa foi  encomendada  pela  família  quando  

da  inauguração  do  edifício,  celebrada  com  a solenidade e austeridade desejável em um endereço 

digno e respeitável. Na realidade, o projeto de Vital Brazil e Marinho seria vencedor do concurso 

privado por debruçar-se sobre a qualidade mais prezada por um empreendedor como Paulo Nogueira: 

http://spcosmopolis.blogspot.com.br/2011/12/o-triste-fim-de-uma-historia.html


  

a economia. As soluções propostas pelos projetistas primavam pela eficiência e economia, o que 

bastou para convencer seu comendatário. (ATIQUE – 2004, p. 152-153) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dois momentos da Casa dos Nogueira, construída por Ramos de Azevedo em 1914 em Cosmópolis: em 

2011, pouco antes de ser demolida, e; no começo do século, com sua aparência original. . Fonte: 

http://spcosmopolis.blogspot.com.br/2011/12/o-triste-fim-de-uma-historia.html. Último acesso em 

14 de abril de 

2014. 
 

A cidade não tardou em ceder às graças do edifício. A planta livre da estrutura permitiu dezenas de 

diferentes tipologias, ocupadas de maneiras distintas. O casal de artistas Di Cavalcanti e Noêmia 

Mourão instalou-se numa de suas unidades duplex, inéditas até então; Rino Levi foi residir numa de 

suas unidades de três dormitórios e trabalhar num conjunto de escritório no primeiro andar; a 

primeira sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil em São Paulo teve sua primeira sede em seu 

subsolo; (ITAÚ CULTURAL – 2006) o jornalista Oswaldo Chateaubriand, irmão de Assis Chateaubriand, 

também fez de lá sua morada; o colunista social Marcelino de Carvalho, morou numa de suas unidades 

de cobertura. (ATIQUE – 2004, p. 238-239) Ainda, no pavimento térreo, havia lojas finas e, nos três 

pavimentos comerciais, consultórios de médicos e dentistas. (SEGAWA – 2004, p. 86) 

 
O edifício viveu três décadas de glamour, retratado em cartões postais e no catálogo “Brazil Builds”, 

servindo de pano de fundo para publicidade de automóveis, e até mesmo louvado por Mário de 

Andrade: “O Ministério da Educação e jamais o Ministério da Guerra; o edifício Esther e jamais a 

Faculdade de Direito; uma morada de Artigas e jamais uma morada neocolonial”. (ANDRADE -1960, p. 

48) Seu subsolo receberia ainda o Clube dos Artistas e Amigos da Arte, onde se idealizaria o Museu 

de Arte Moderna de São Paulo, e uma das primeiras grandes casas noturnas de São Paulo, a Boate 

Oásis. (BORELLI – 2009, p. 39) 

http://spcosmopolis.blogspot.com.br/2011/12/o-triste-fim-de-uma-historia.html
http://spcosmopolis.blogspot.com.br/2011/12/o-triste-fim-de-uma-historia.html


  

 
Seu declínio teve início com a remoção dos escritórios da Usina Esther e a subsequente venda de 

suas unidades e extinção da Associação Predial Esther, na década de 1960. O edifício foi deixado à 

sua própria sorte, que seria idêntica àquela do centro novo de São Paulo; (ATIQUE -2004, p. 284) a 

região era a mais movimentada, barulhenta e sufocada pelo tráfego daquela que já era a maior 

cidade ao sul do Equador. As classes abastadas que, anteriormente, fizeram dali o centro de suas 

vidas sociais, fugiram em direção ao sul e ao oeste da capital, para bairros-jardins como Jardim 

América, Jardim Europa, Alto de Pinheiros e Morumbi, e não tardariam em polarizar seus serviços, 

comércios e escritórios em torno da Avenida Paulista e da Rua Augusta. (GUARALDO – 1987, p. 132) 

 
A partir da extinção de sua entidade administradora, não havia mais quem prezasse pela 

manutenção de suas luminárias belgas, mosaicos de granilite, painéis de mármore, vitrais, corrimões 

polidos e cinco elevadores de madeira-de-lei, ou manejasse diligentemente o livro-caixa. Tornou-

se claro que a mão invisível da Associação Predial Esther era quem mantinha besuntadas e funcionais 

as engrenas deste edifício. (ATIQUE -2004, p. 292-293) 

 
Ao longo das últimas décadas do século XX, o Esther se deterioraria. Seu estado de conservação só 

poderia ser considerado péssimo: “o prédio já chegou a ter gente dormindo em seus corredores e serviu 

de depósito para os camelôs da Praça da República”, (ÉPOCA 

– Novembro de 2008) as lojas do térreo avançariam sobre o hall, descaracterizando-o completamente, 

(ATIQUE -2004, p. 303) o subsolo abrigaria uma sucessão de inferninhos e a manutenção desleixada 

deixaria cicatrizes em suas fachadas, corredores, elevadores e apartamentos. Outra passagem pitoresca 

da época seria a Mesquita Bilal Al Habashi, formada por imigrantes negros africanos e sediada na 

unidade duplex originalmente alugada por  Emiliano  Di  Cavalcanti,  que  despertaria  o  desagrado  dos  

vizinhos  por  conta  das suspeitas de ser frequentada por traficantes de drogas. (UOL Notícias – Janeiro 

de 2009) 

 

  



  

Imagem da Mesquita Bilal Al Habashi. Crédito: Marcelo Min. 
Fonte: 

http://marcelomin.photoshelter.com/image/I0000dFCZlc4MA1g. Último acesso em 14 de 
abril de 2014. 

 
Em 2007, a prefeitura de São Paulo emitiu um decreto que tornava o edifício de utilidade pública. O 

decreto era no interesse de restaurar o edifício, que, então, encontrava-se em péssimo estado – 

segundo a Secretaria Municipal da Cultura, encontrava-se em “processo irreversível de degradação”, 

“caindo aos pedaços” - uma vez restaurado, receberia novas instalações da Secretaria Municipal 

de Educação, que se encontra hoje no edifício em frente, o antigo Colégio Caetano de Campos. 

(ESTADO DE SÃO PAULO – Outubro de 2008) 

 
De fato, a visão encontrava respaldo na opinião dos estudiosos e especialistas. O jornal 

 
Folha de São Paulo relatou a opinião de Fernando Atique em 2009, 

 
“Segundo ele, em essência, a desapropriação não é danosa, mas deve fazer 

com que o Esther perca um pouco das suas características. "Esther poderá 

vir a ter uma bela aparência, será bem cuidado, mas perderá algo que o 

identificou por setenta anos: seu caráter habitacional", diz.” 

 
“Por fim, o estudioso é categórico ao reafirmar algo que todas as partes 

envolvidas no possível processo de desapropriação do Esther concordam: a 

necessidade de restauração. "Uma postura drástica precisa ser tomada em 

relação ao edifício, pois estamos em um momento em que assistimos à 

desagregação dos materiais de construção", encerra.” (FOLHA DE SÃO PAULO 

– Março de 2009) 

 
Ainda em 2009, segundo o jornal Folha de São Paulo, 

 
“Após receber duras críticas de moradores do Edifício Esther, localizado na 

Praça da República (região central), a prefeitura de São Paulo, que há mais 

de um ano havia publicado um decreto com a intenção de desapropriar 

o prédio, já não sabe se os moradores terão de sair de lá.” (FOLHA DE SÃO 

PAULO – Janeiro de 2009) 

 
A desapropriação para receber instalações da secretaria de cultura foi barrada pelo esforço conjunto 

de alguns de seus novos ocupantes. Entre eles, advogados – como sua atual síndica, também professora 

de Direito na PUC-SP – arquitetos, artistas, personalidades da noite paulistana e até um celebrado chefe 

de cozinha e apresentador, Olivier Anquier. O prédio teve suas fachadas restauradas com algum 

sucesso, sua administração dedica-se a cobrança de dívidas para investimentos em reparo e restauro e 

cada vez mais pessoas residem ali. 

 

http://marcelomin.photoshelter.com/image/I0000dFCZlc4MA1g


  

A situação é de mudança e, portanto, interessantíssima. Com o recente interesse renovado no centro 

de São Paulo vieram novos moradores interessados em imóveis históricos, espaçosos e, relativamente, 

baratos. A área hoje recebeu novos comércios e serviços e possui uma consolidada estrutura de 

transportes e serviços públicos de qualidade; além disso, é um dos focos da atenção do poder público, 

absorto em diversos projetos para a área. (FOLHA DE SÃO PAULO – Outubro de 2013) O Esther, mais 

uma vez, segue o compasso do seu entorno. 

  
Imagens do apartamento do chefe de cozinha e apresentador Olivier Anquier. Fonte: 

http://revista.zap.com.br/imoveis/um-frances-que-se-apaixonou-pelas-formas-brasileiras/ e 

http://frufrudemulher.blogspot.com.br/2011/03/viver-e-morar-com-olivier-anquier.html. Último 

acesso em 14 de abril de 2014. 

 

 

Dois momentos do Edifício Esther: Após e antes da reforma da fachada que restaura as cores originais 

e remove as caixas de ar-condicionado. Fonte: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Edificio_Esther,_July_2012.jpg e 

http://static.panoramio.com/photos/large/59992742.jpg. Último acesso em 14 de abril de 2014. 

 
 
 
 

http://revista.zap.com.br/imoveis/um-frances-que-se-apaixonou-pelas-formas-brasileiras/
http://revista.zap.com.br/imoveis/um-frances-que-se-apaixonou-pelas-formas-brasileiras/
http://frufrudemulher.blogspot.com.br/2011/03/viver-e-morar-com-olivier-anquier.html
http://frufrudemulher.blogspot.com.br/2011/03/viver-e-morar-com-olivier-anquier.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Edificio_Esther%2C_July_2012.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Edificio_Esther%2C_July_2012.jpg
http://static.panoramio.com/photos/large/59992742.jpg
http://static.panoramio.com/photos/large/59992742.jpg


  

MÉTODO 
 

A pesquisa bibliográfica realizada inicialmente foi feita com base em leituras das obras historiográficas 

referentes ao período moderno da arquitetura brasileira, bem como artigos referentes ao tema. 

 
Depois  de  realizadas  as  leituras  sobre  o  tema,  foram  feitos  fichamentos  para  a sistematização 

das informações contidas no material recolhido, com a finalidade de serem utilizados na redação dos 

resultados e discussão contidos neste artigo científico. 

A fim de encontrar gerar as informações inicialmente citadas, uma pesquisa de campo, de cunho 

descritivo e de natureza qualitativa foi realizada junto ao edifício e seus atuais ocupantes, incluindo 

levantamento planimétrico e registro fotográfico. 

 
As unidades em estudo foram escolhidas levando em consideração a representatividade da grande 

gama de tipologias encontradas no edifício, bem como a representatividade das significativas alterações 

observadas nas unidades do edifício. 

 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A título de documentar as transformações do edifício, cinco diferentes unidades foram estudadas neste 

trabalho: três unidades residenciais – sendo duas unidades dúplex e uma simples –e uma unidade 

corporativa. 

 
I. Unidades Residenciais 

 
“A  tipologia  habitacional  mais  famosa  do  Edifício  Esther,  o apartamento 

duplex é, também, um das mais controversas. Apesar de trazer em seu bojo 

elementos plásticos advindos das teorias de Le Corbusier – os quais se tornaram 

bem caros ao modernismo arquitetônico  –  o  apartamento  duplex  do  

Edifício  Esther  é,  na realidade, uma variação do apartamento burguês do 

século XIX.” 

 
(ATIQUE – 2004, p. 183) 

 
“apartamentos ‘duplos’ de luxo, tomando parte deste andar [9º] e parte do 10º 

andar. Compõem-se de uma sala de estar com pé direito de 6 mts., vestíbulo e 

escada própria, uma sala de jantar, cozinha, dispensa e instalações completas 

de empregados neste andar” 

 
(BRAZIL in ATIQUE – 2004, p. 187) 

 
Conforme demonstrado acima, as generosas plantas das unidades dúplex foram tratadas de maneira 

compartimentada e tripartida, herdeira do modelo haussmaniano e ainda longe de formulações 



  

modernistas de planta residencial. Hoje estas unidades suportam ambientes e usos completamente 

distintos daqueles previstos originalmente por Vital Brazil. 

 
A unidade 905 é exemplar das mudanças físicas ocorridas no edifício. Atique apontou em 

 
2003 que a unidade dúplex havia sido descaracterizada pela vedação do vão de pé-direito duplo. 

Entretanto, a unidade foi adquirida para uso residencial em 2008, quando os novos proprietários 

restauraram o vão. Hoje, trata-se da única unidade dúplex que possui a sala com pé-direito duplo 

original. 

A mesma reforma, no piso inferior, integrou a cozinha à sala, e, no piso superior, integrou  todos  

os  quartos  num  salão  e  criou  uma  alcova  sem  janelas.  Ainda  no  piso superior, criou um corredor 

interligando a lavanderia ao salão, passagem que antes se dava através do banheiro. 

 
Posteriormente, a reforma prestou-se a novo uso; os proprietários mudaram-se e ali 

estabeleceram uma residência artística, um espaço de trocas e suporte para o trabalho de artistas. 

Nesse contexto os ambientes da unidade passaram à qualidade de atelier/estúdio, em especial o grande 

salão superior. A alcova passou a servir como acomodação para residentes estrangeiros. 

 
A unidade 906 supera sua vizinha em termos de mudanças; originalmente alugada ao casal de artistas 

Emiliano Di Cavalcanti e Noêmia Mourão, a unidade abrigou até recentemente uma mesquita de 

muçulmanos imigrantes norte-africanos, a qual introduziu diversas modificações na planta, incluindo a 

acima-citada vedação do pé direito duplo, bem como a integração dos dormitórios no andar superior 

para formar uma sala de orações e, no andar inferior, a divisão do salão em compartimentos 

administrativos. 

 
Hoje encontra-se em reformas para abrigar a moradia e espaço de trabalho de um imigrante francês, 

que habitará o andar inferior e utilizará o andar superior como espaço de eventos. A reforma  em  

andamento  integrou  radicalmente  os  espaços  do  apartamento,  deixando privadas apenas as áreas 

destinadas a banheiros. 

 
Ao contrário das unidades acima-citadas, a unidade 607 é uma unidade simples de dois dormitórios. 

Reformada, a unidade 607 retornou ao seu uso original como residência após servir por décadas como 

escritório. 

 
A reforma integrou os ambientes, dando à unidade ares de "loft". O quarto menor, 

incorporado à sala, serve secundariamente como quarto de hóspedes quando vedado por portas de 

correr com sistema "mão amiga". 

 
A área molhada foi redisposta, de maneira que a cozinha, localizada onde antes era o banheiro, agora 

se integra à sala. 

 



  

O quarto maior segue separado da sala e é integrado ao novo banheiro, localizado em área 

anteriormente destinada à cozinha. 

 
É digna de nota a eliminação de uma característica incômoda da planta original das unidades 

residenciais, a cozinha dentro da ára íntima. Isso só é possível graças às vigas invertidas, que criam vãos 

para tubulação abaixo do contrapiso. 

 
Também, a unidade é exemplar do processo de apropriação de áreas comuns do edifício que 

ocorreu na quase totalidade dos halls de serviço - as unidades subiram paredes para separar seus 

tanques de lavar e integrar ao apartamento o banheiro de serviço. Sobre as áreas de serviço coletivas, 

vale transcrever a explicação de Atique: 

 
“Dessa forma, surgiram áreas de serviço coletivas, mas, no máximo, a 

quatro apartamentos, como no quinto e no sexto andares. Visando 

conferior maior grau de privacidade – perdida ou, no mínimo, 

diminuída pelo compartilhamento da área de serviço -, cada 

apartamento recebeu um tanqui próprio, o que, mais do que permitir 

o uso de preceitos higiênicos, colaborou para a perda de espaço em 

área já exígua, depondo contra a própria solução de serviços coletivos 

que os arquitetos adotavam. É curioso notar que todos os 

apartamentos que dispunham de areas de serviço possuíam um quarto 

de empregada – tratado como despensa ou depósito no projeto 

arquitetônico -, bem como um banheiro de empregada, locado junto a 

essa área coletiva.” (ATIQUE – 2004, p. 177) 

 
É, portanto, digna de nota, a transformação dos espaços compartimentados da planta tripartida 

originalmente implantada nas unidades residenciais em espaços integrados que sugerem o modelo de 

habitação dos “lofts”. É interessante notar que essa transformação, provavelmente, ocorre de maneira 

constante no edifício graças às facilidades propiciadas pelo projeto: a estrutura livre das paredes, a 

modulação constante das janelas e até mesmo a laje invertida que propicia a possibilidade de se alterar 

os projetos de elétrica e hidráulica por debaixo do piso. 

 
II. Unidade corporativa 

 
“(no projeto de Vital Brazil) há um restaurante com grande capacidade 

de preparo de refeições diárias, locado no subsolo da edificação. (...) 

No entanto, o cancelamento do restaurante produziu efeitos 

indesejáveis na totalidade da edificação, pois o edifício conta com 28 

apartamentos desprovidos de cozinhas os quais foram, 

equivocadamente, durante muito tempo, denominados de 



  

econômicos. (...) a inexistência de cozinha nos  apartamentos  citados  

e  o  acesso  direto  do  interior  do prédio para o restaurante, por 

intermédio do elevador 3 – denominado de social pelos arquitetos -, 

assegura a ideia do uso do restaurante pelos condôminos. Nos anos 

50, isso gerou situações inesperadas, como, por exemplo, a presença 

de um fogareiro  destinado  ao  cozimento  de  gêneros  alimentícios 

locado em um hall de circulação comum defronte a um desses 

apartamentos sem cozinha.”. (ATIQUE – 2004, p. 174-175) 

 
O programa original do projeto previa um restaurante com cozinha industrial no subsolo, atributo 

importante devido às 24 unidades residenciais sem cozinha numa época e local onde não era ainda 

habitual realizar-se as refeições em restaurantes. 

 
Devido ao abandono da proposta em prol da criação de um grande espaço comercial no subsolo, 

as referidas unidades passaram algum tempo desfalcadas, até que o centro de São Paulo se adensasse 

e a fartura de serviço popularizasse tipologias como "kitchenettes" e apartamentos estúdio. 

 
O edifício hoje apresenta um remendo espontâneo à falha  do  projeto  original:  um restaurante 

self-service que funciona no almoço e conta com 204 assentos, localizado nas unidades  do  segundo  

pavimento  que,  originalmente,  abrigaram  os  ecritórios  da  Usina Esther. 

 
A reforma do espaço eliminou as paredes de vedação e deixou o salão livre. As alterações peculiares à 

atual atividade são um buffet feito em alvenaria e uma churrasqueira feita em alvenaria, cuja coifa 

atravessa o primeiro pavimento em direção à fachada posterior onde percorre toda a altura do 

edifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

CONCLUSÃO 
 

A partir do estudo realizado, podemos dizer que os objetivos propostos foram atingidos. Em que se 

pese a escala sucinta de um artigo, desejamos apresentar uma breve introdução à historiografia do 

edifício a título de esclarecimento ao leitor. 

 
Ainda há de se ressaltar o desejo de introduzir outras unidades e seus pós-uso, pois há tantas outras 

que foram pesquisadas as quais não caberiam, literalmente, estudar neste trabalho, como a unidade 

comercial localizada no subsolo, que já abrigou a primeira sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil e 

hoje é uma discoteca, ou, então; a unidade de cobertura de propriedade de Olivier Anquier, que um 

dia foi o lar do colunista social Marcelino de Carvalho. 

 
É também importante ressaltar que este será um material interessante àqueles que desejarem estudar 

as possibilidades de restauro e preservação do Edifício Esther e outros edifícios congêneres da região, 

mesmo que não se atenha a aspectos técnicos de seu estado físico atual ou se aprofunde nas 

técnicas retrospectivas já propostas para o edifício. 
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5. Equipe de trabalho  

A equipe de trabalho é constituída pelos seguintes pelos seguintes professores e pesquisadores; 

Professora Doutora Cecilia Rodrigues dos Santos  

Professor Doutor Alessandro Castroviejo Ribeiro 

Professor Mestre Guilherme Michelin 

Arquiteto Felipe Melachos 

Aluna bolsista Alice Barachini Torres 

Aluna bolsista Alice de Almeida Américo 

Aluno bolsista Bruno Falanghe 

Aluna bolsista Kemely Mywa Uehara 

Aluna voluntária Samia Siquete Obelenis 

Aluno voluntário Ricardo Ferreira de Oliveira Lima 

A aluna Alice de Almeida Américo, teve participação por período parcial, tendo declinado das 

atividades de pesquisa devido a compromisso assumido de estágio em escritório de arquitetura, 

o que levou a seu desligamento do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


