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A zona central de São Paulo, coordenada pela 
subprefeitura Sé conta atualmente com uma po-
pulação estimada de 374.000 habitantes (censo 
2010), em um território de 26,2 km². Ao longo dos 
anos o centro acabou sofrendo uma profunda des-
valorização, apresentando um contínuo decréscimo 
populacional da região, gerando assim um intenso 
processo de esvaziamento e degradação urbana 
mesmo contendo polos culturais, comerciais e ativi-
dades diversificadas.

Esse trabalho tem como objetivo principal estudar 
o recorte da área de projeto, principalmente da Ave-
nida São João. Foi dividido em 3 capítulos, o primei-
ro buscou compreender a sua formação através do 
processo histórico, analisando cartografias e regis-
tros fotográficos para entender as transformações 
que a avenida passou, o segundo contém registros 
atuais, aquarelas, contemplando uma leitura da ci-
dade, mapeando pontos significativos ao longo da 
avenida, e o último, trata da intervenção de projeto  
que busca criar um percurso ao longo da avenida, 
trazendo núcleos de atividades de polo cultural que 
integre com a região central, criando espaços mais 
convidativos e de contemplação.

1. INTRODUÇÃO
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Este capítulo apresenta um relato cronológico 
da formação da Avenida São João, sobretudo o 
trecho de recorte de estudo que está delimitado 
dentro do fragmento de intervenção projetual en-
tre o vale do Anhangabaú até a Avenida Ipiranga.

Foram analisados mapas históricos que contri-
buíram para a melhor compreensão das transfor-
mações urbanas ocorridas atualmente nesta ave-
nida, que são encontrados nas seguintes obras: 
Desenhando São Paulo : Mapas e Literatura – 
1877-1954, de Maria Lúcia Perrone Passos e Te-
resa Emídio, São Paulo: Vila Cidade Metrópole, de 
Nestor Goulart Reis Filho e uma análise cartográ-
fica da tese de mestrado, Rua São João: o Bou-
velard paulistano da primeira República -1889-
1930, de Regina Helena Vieira Santos. Também 
foram analisados os mapas de plantas da cidade 
de São Paulo do século XIX, que estão disponibi-
lizados no site do Arquivo Histórico Municipal por 
ocasião do IV centenário da cidade em 1954.

Como forma de complementar as informações 
obtidas por meio cartográfico, foram analisados 
registros fotográficos do Instituto Moreira Salles e 
do Acervo fotográfico do Museu da Cidade de São 
Paulo (também disponibilizado no site da prefei-
tura de São Paulo), no qual ajudaram a identificar 
construções relevantes e edificações demolidas 
que hoje dão espaço para novas construções. Ain-
da por meio desses registros foi possível compre-
ender a escala urbana que com o passar do tempo 
se altera configurando um novo olhar, identificar 
tipologias arquitetônicas diferenciando técnicas 
utilizadas, registros de ruas com alargamentos na 
calçada e também o uso e ocupação do solo que 
sofreram variações.

2. AVENIDA SÃO JOÃO: UM BREVE HISTÓRICO DE SUA FORMAÇÃO
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2.1 Inicio da São João (1651 – 1841)

De acordo com Oliveira (2014), a história da 
Avenida São João inicia-se em 1651, com a soli-
citação dos paulistanos Henrique da Cunha Gago 
e Cristóvão da Cunha ao poder público, por um 
terreno em que pudessem contribuir para o de-
senvolvimento de São Paulo, no qual era apenas 
uma vila até aquele momento.

“Pedem os abaixos assinados a Vossas Mercês que lhes 
dêem a cada um trinta braços de chão no rócio desta vila, 
entre dois ribeiros chamados de Anhangobay e Yacuba, o 
qual o chão se começará a medir do caminho que vai para 
Piratininga de fronte do chão de João Pires e da banda de 
umas casas de Maria Morena, até outros trinta braços de 
quintal para a banda do ribeiro Yacuba.” 

(VITOR, 1976, p.65)

Nesta época, um simples pedido às autoridades 
era o suficiente para conseguir a posse de ter-
ras, que neste caso, culminou na demarcação de 
áreas delimitadas pelos Ribeirões Anhangabaú e 
Yacuba, surgindo assim uma trilha de terra batida 
que ligava as novas propriedades à colina histó-
rica de São Paulo. Vale lembrar que este foi o iní-
cio da fundação da atual Avenida São João, onde 
existia uma fonte surgida de uma pequena bica 
vinda da Rua do Seminário e da Ladeira de Santa 
Efigênia, que supria os ribeiros.
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Na atual Praça Antônio Prado, antigo Largo do 
Rosário, do qual se encontrava a Igreja do Rosá-
rio iniciava o rústico caminho conhecido como 
Ladeira do Acú, uma abreviação de Yacuba, indo 
até as proximidades do Largo do Paissandú, onde 
posteriormente foi transferida a Igreja. Perto dali, 
desembocava outra rua conhecida até hoje como 
Rua Brigadeiro Tobias, homenagem a um impor-
tante membro das forças armadas que possuía 
um casarão situado nesta rua. 

O nome dado a Ladeira foi uma maneira de 
alertar em relação as fortes correntezas de águas 
que aterrorizavam os moradores, constatou-se 
que o cruzamento dos cursos d’água na Ladeira 
eram considerados perigosos pelos antigos pau-
listanos, tanto que os nomes Yacuba e Acú, em 
Tupi significam “água envenenada”. Esse córrego 
permeava o atual edifício dos Correios e chega-
va até o Anhangabaú, “águas assombradas” em 
Tupi, (TOLEDO 1989, pág. 36).

Para compreender melhor o contexto e a locali-
zação de pontos importantes mencionados acima, 
no qual fazem parte da formação da avenida São 
João, a Planta da Cidade de São Paulo (imagem 
1), disponibilizado no arquivo histórico municipal, 
nos traz uma leitura concisa da dinâmica da épo-
ca em que o mapa foi levantado (1807-1810).

Considerando que tanto a topografia, repre-
sentado pelas hachuras no mapa, quanto a hi-
drografia eram estruturadores da configuração 
da cidade. As ruas principais no centro possuíam 
um desenho mais definido, mas em grande parte 
eram estreitas, formando um pequeno núcleo do 
qual irradiavam-se caminhos para outros centros. 
As edificações pouco adensadas compostas por 
casarios modestos.
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Imagem 1: Planta da Cidade de S. Paulo, de 1810, indicando o 
triangulo histórico. Técnica: tinta ferrogálica, nanquim e aquarela 
sobre papel. Levantada em 1810 pelo engenheiro Rufino José Feli-
zardo e Costa. Fonte: Original pertencente ao Museu Paulista-USP. 
Reprodução: versão publicada pela comissão do IV Centenário, em 
1954.
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É interessante observar também a legenda, chamada de 
Explicação, como uma nota das edificações mais relevantes 
como os conventos, igrejas, hospitais e quarteis. As prin-
cipais chácaras nomeadas, pontes e caminhos relevantes 
demonstram a escala da cidade, no qual essas construções 
eram formadoras de relações socias para as pessoas da 
cidade naquele momento. 

Como por exemplo a Igreja do Rosário, considerada o 
ponto que dá início a Avenida São João, está identificada 
pela legenda do mapa com a letra F e desenhada como um 
lote em destaque. Outras construções importantes também 
estão nomeadas na legenda (imagem 2), como a Catedral 
com a letra A e a ponte do Marechal, conhecida também 
como ponte de Açu, com a letra Q.

A Ponte do Açu foi construída para que a transposição do 
Ribeiro Anhangabaú pudesse acontecer, fazendo com que a 
Ladeira do Acú fosse também chamada de Ladeira do Pon-
te Acú, permanecendo assim durante todo o século XVIII. 
Isso aconteceu em 1786, construção realizada durante o 
governo de Marechal Jose Raimundo Chichorro da Gama 
Lobo, na qual em sua homenagem ficou conhecida também 
como Ponte do Marechal (Imagem 3), criando assim poste-
riormente em 1786/88 a Rua São João.

Imagem 2:  Pormenor Planta da Cidade de S. Paulo, de 
1810, indicando o triangulo histórico. Técnica: tinta ferrogá-
lica, nanquim e aquarela sobre papel. Levantada em 1810 
pelo engenheiro Rufino José Felizardo e Costa. Fonte: Origi-
nal pertencente ao Museu Paulista-USP. Reprodução: versão 
publicada pela comissão do IV Centenário, em 1954.
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Imagem 3: Vista da Ponte do Marechal (antiga Ponte do 
Acu), sobre o rio Anhangabaú, aos fundos o campanário 
da Igreja do Rosário e à esquerda o Mosteiro de São 
Bento. Desenho à lápis, 1827, de Willian John Burchell. 
Em: Instituto Moreira Salles. São Paulo e suas imagens. 
p. 54.
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Imagem 4: Planta da Cidade de S. Paulo, de 1810. Técnica de 
cópia: nanquim sobre papel vegetal. Levantada em 1810 pelo enge-
nheiro Rufino José Felizardo e Costa e copiada em 1841 com todas 
as alterações. Fonte: Original pertencente à Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro. Reprodução: versão publicada pela comissão do IV 
Centenário, em 1954
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Comparando as cartografias, Planta da Cidade 
de São Paulo (imagem 1) e a Planta da Imperial 
Cidade de São Paulo (imagem 4), possuem certas 
semelhanças como o desenho de ruas, quadras 
e identificação de edificações relevantes em uma 
legenda abaixo. A cartografia da Planta da Imperial 
Cidade de São Paulo (imagem 4) foi realizada em 
1810 por Rufino José Felizardo e Costa que con-
tém além do desenho urbano, representações de 
perspectivas de fachadas dos principais edifícios, 
revelando a tipologia da maioria das construções.

 Na descrição da planta (imagem 4), há um pe-
queno texto no qual descreve que grande parte 
das edificações públicas eram rusticas constru-
ções feitas a base de taipa, situados em largos 
não arborizados, pois nesse período não havia 
ainda essa preocupação com os espaços públicos. 
A calçada para os pedestres e o leito carroçável 
eram construídos por pedras, não diferenciando 
os limites de cada trecho. 

Para compreender as tipologias de construção 
desse período, segundo Santos (2017), a aquare-
la de Jean Baptiste Debret (imagem 5), de 1827, 
ilustra a vista a partir do Largo do Rosário para 
a ladeira São João, constatando uma paisagem 
praticamente rural da época. É possível ver a pon-
te do Acú, e no alto à direita o sobrado do Comen-
dador Luís Antônio de Souza Barros. Na direita, 
a rua com casinhas, e do outro lado do Ribeirão 
Anhangabaú é a Rua do Seminário. 

Assim estabelecendo semelhanças com os de-
senhos da Planta da Imperial Cidade de São Paulo 
e as tipologias das edificações identificadas na 
aquarela, grande parte dos casarios construídos 
com taipa, desenho do leito carroçável e do trecho 
de passagem de pedestres implantado com pe-
dras, não tendo uma separação visível da calçada, 
aproxima-se da descrição da cartografia (imagem 
4), demostrando uma São Paulo com apenas chá-
caras afastadas e um entorno com mais vegeta-
ção.
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Imagem 5: Aquarela de Jean Baptiste Debret, 1827. “Ponte de Santa Ifigênia, São Paulo”. Técnica: Aquarela sobre papel. Fonte: Coleção 
particular, ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019.
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2.2
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Imagem 6: Planta da Cidade de S. Paulo, de 1841 por Carlos Abrão 
Bresser. Técnica da cópia: mista, com acréscimos manuscritos a tinta. 
Fonte: Original desconhecido. Reprodução: versão publicada pela co-
missão do IV Centenário, em 1954.
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2.2 São João (1841- 1877)

De acordo com Simões (2004), até 1877 a Rua 
São João era considerada mais como uma via de 
comunicação entra chácaras e cidades. Como 
nos mapas elaborado por Carlos Abraão Bresser, 
a Planta da Cidade de São Paulo (imagem 6), de 
1841, e o Mapa da Cidade de São Paulo e seus 
subúrbios entre 1844-1847 (imagem 7), é possí-
vel identificar que a rua São João começa a ser 
ocupada e ambos os mapas identificam as prin-
cipais ruas e edificações, trechos importantes da 
formação da avenida, como a Ladeira nomeada 
de Açu e a Ponte de Marechal/Açú.
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Imagem 7: Mappa da Cidade de São Paulo e seus subúrbios, 
entre 1844-1847 por ordem do Ex.mo Sr Prez.te o Marechal de 
Campo Manoel da Fonseca Lima e Silva pelo engenheiro Carlos 
Abrão Bresser. Técnica da cópia: nanquim sobre papel translúcido. 
Fonte: Original pertencente à Biblioteca Nacional do Rio de Janei-
ro. Reprodução: versão publicada pela comissão do IV Centenário, 
em 1954.
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Em relação a ponte de Marechal, Santos (2017) 
cita uma nota escrita de Byron Gaspar, do instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, na qual relata 
a queda da ponte do Marechal, no final da Ladeira 
do Acú devido a uma forte chuva que elevou o nível 
de água do Ribeirão do Anhangabaú, que ocorreu 
no dia  1 º de janeiro de 1850. Sua reconstrução 
foi realizada em 1851-1853, com abóboda de al-
venaria de tijolos, considerando uma grande obra 
pública.

As próximas duas cartografias foram realizadas 
por Carlos Rath e são necessárias para compre-
ender as importantes mudanças que ocorreram 
na São João. A primeira nomeada de Mapa da Im-
perial Cidade de São Paulo (imagem 8), foi realiza-
da em 1855, um ano antes da decisão da constru-
ção da ferrovia de Santos a Jundiaí. Uma grande 
construção que causaria consequentemente um 
impacto no desenho urbano e mudaria o desen-
volvimento da cidade.

Imagem 8: Mapa da Imperial Cidade de São Paulo, de 1855, por 
Carlos Rath. Técnica original: tinta ferrogálica e aquarela sobre papel; 
o papel foi colado em tecido e esticado sobre chassis (obra de restau-
ração). Fonte: Original pertencente ao Museu Paulista - USP. Repro-
dução: versão publicada pela comissão do IV Centenário, em 1954.
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Nesse período pode se dizer que foram ado-
tados diversos procedimentos para o aperfeiço-
amento do sistema viário, como o abaulamento 
do leito carroçável, empedramento das ruas prin-
cipais, criação de passeios laterais e sarjetas, e 
alguns projetos com proposta de urbanização da 
Várzea do Tamanduateí, indicando a busca por um 
novo conceito de cidade, tornando visivelmente 
mais agradável.

São mudanças que alteraram a configuração da 
cidade, Bastos e Salles (2008), afirmam que o que 
ocorre historicamente com a cidade são as trans-
formações que um bairro reflete. Sendo a São 
João localizada no centro da cidade, acredita-se 
que essas afirmações são justificadas e também 
as evoluções que se observam nela.

.

E um fator que transformou não apenas um 
bairro central, mas toda São Paulo foi a expansão 
da economia cafeeira, as quais influenciaram so-
bre a urbanização e industrialização da mesma. 
Soma-se a isso os efeitos da imigração estran-
geira, que acentuaram o crescimento da cidade a 
partir das últimas décadas do século XIX.. 
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Um dos principais elementos na consolidação 
da economia cafeeira e que teve imediato re-
flexo na urbanização paulista, foi a inauguração 
da rede ferroviária, de 1860 a 1868, a São Paulo 
Railway. Com a ligação direta que São Paulo pas-
sa a ter com Santos, cria-se um complexo econô-
mico entre as duas cidades, enfatizando a cidade 
como centro econômico e trazendo inúmeras mu-
danças. Na Planta da Cidade de São Paulo feita 
também por Carlos Rath em 1868 (imagem 9), é 
considerado um dos primeiros documentos carto-
gráficos que possui o desenho da linha férrea, li-
gando as cidades de São Paulo e Jundiai, pela São 
Paulo Railway. Em consequência, em 1887 a Rua 
São João acaba se destacando pela transposição 
através do vale, como um eixo da cidade, tornan-
do se uma rota para as pessoas que desembarca-
vam na estação São Paulo Railway posto que não 
havia sido construído o Viaduto do Chá. (SIMÕES 
JUNIOR, 2004).
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Imagem 9:  Planta da Cidade de São Paulo, de 1868, por Car-
los Rath. Técnica original: tinta ferrogálica e nanquim sobre pa-
pel; o papel foi colado em tecido e esticado sobre chassis (obra 
de restauração). Fonte: Original pertencente ao Museu Paulista 
- USP. Reprodução: versão publicada pela comissão do IV Cen-
tenário, em 1954.
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2.3  São João (1877-1930)

A partir desse período começam a ter mudan-
ças que refletiram não somente na São Joâo como 
na cidade em geral e podem ser analisadas junto 
ao mapa feito pelo litógrafo Jules Martin e Fran-
cisco de Albuquerque, (imagem 10) a forma de re-
presentação contendo ilustrações dos principais 
edifícios da cidade, como as igrejas, hospitais, 
jardins públicos, as primeiras fábricas, represen-
tações das linhas de bonde de tração animal, as 
estações, e de certo modo o início da arborização 
na cidade, possui um aspecto gráfico diferente 
das anteriores.

Uma das mudanças foi a primeira linha de bon-
de urbano de tração animal, a Luz - São Bento, que 
passou a funcionar em 1870. Dois anos depois, 
Diogo Paes de Barros inaugura na Rua Florêncio 
de Abreu a primeira fábrica de tecidos da cidade, 
e a segunda indústria no Bom Retiro era proprie-
dade de Luís Anhaia. A oligarquia do café investia 
nas construções de fábricas, como a Santana, que 
produzia sacos de juta e pertencia a Antônio Álva-
res Penteado. (SANTOS, 2017)

Imagem 10:  Mapa da Capital da P.cia de São Paulo, de 1877, por 
Jules Martin e Francisco de Albuquerque. Técnica original: impressão 
litográfica sobre papel colado sobre tecido, em cores; Fonte:  pert-
encente ao Museu Paulista - USP. Reprodução: versão publicada pela 
comissão do IV Centenário, em 1954.
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Uma das linhas do bonde de tração animal, transitava 
pela Rua São Bento e atravessava o Largo do Rosário em 
direção à rua de mesmo nome. Sendo assim, Bastos e 
Salles (2008), identificam que a cidade se vê obrigada a 
criar locais de hospedagem mais sofisticados, restaurar e 
requalificar edifícios e vias.   A ferrovia trouxe a possibili-
dade de canais de comunicação, desenvolvendo não só a 
economia, mas também diversos serviços de habitação, 
alimentação, tudo que suprisse a grande quantidade de 
viajantes que a cidade estava recebendo. Toda essa evolu-
ção econômica e transformação populacional influenciou 
no desenvolvimento da cidade e principalmente da área 
central.

Um outro mapa de grande importância foi o da compa-
nhia Cantareira (imagem 11), levantado pelo engenheiro 
Henry Joyner em 1881, apresentando desenhos de lotea-
mentos que não foi representado nas cartografias anterio-
res, tornando esse cadastramento dos imóveis, em grande 
parte residencial, um estudo que evidenciou as mudanças 
das edificações. A Rua São João é representada até a atual 
Avenida Duque de Caxias, e em tracejado seu futuro pro-
longamento, as quadras pouco adensadas, compondo-se 
de edificações com gabaritos baixos.

Imagem 11:  Planta da Cidade de São Paulo, de 1881, levantada 
pela companhia Cantareira e esgotos Henry B. Joyner M.I.C.E como 
engenheiro chefe. Técnica da cópia: nanquim sobre papel translúcido; 
Fonte:  pertencente ao Museu Paulista - USP. Reprodução: versão pub-
licada pela comissão do IV Centenário, em 1954
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Esse loteamento representado no mapa evidenciou o 
crescimento da população comparado com os mapas 
anteriores, onde eram representados somente as edifi-
cações mais significativas para a cidade. Segundo San-
tos (2017), a população na cidade de São Paulo, na época 
da Proclamação da República, em 1890 era de 64.934 
habitantes, passando para 239.820 habitantes em dez 
anos, 579.033 habitantes em vinte anos e chegando a 
950.000 habitantes em 1930, exigindo novas demandas 
urbanas como lazer, cultura, ensino, áreas verdes,  e até 
áreas desconhecidas como transporte coletivo e sane-
amento.

Com o início da República, a parte leste da colina, an-
tes habitada pelas famílias mais ricas passa a ser uma 
zona industrial, e o Vale do Anhangabaú considerado 
quintal da cidade por tantos anos, transformou-se na 
área central da cidade. O Anhangabaú dava acesso pela 
Avenida São João e pelos seus viadutos aos bairros re-
sidenciais de alta renda.

De acordo com Santos (2017) neste período, 
muitas propostas urbanas foram discutidas e in-
tervenções foram realizadas, inclusive a melhora 
da ligação entre os largos do Rosário e Paissan-
dú. A Ponte do Marechal, construída em 1820 foi 
retirada e o ribeirão do Anhangabaú coberto. Em 
1900, a Companhia Light de eletricidade chega 
à cidade e em 1901 implementa os Bondes Elé-
tricos (imagem 12), construindo as barragens da 
Billings em 1910. O processo de urbanização evi-
dencia suas transformações sobre a cidade.
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Imagem 12:  rua São João, linha de bondes ligando o Largo São Bento a Alameda Barão de Limeira na 
Barra Funda c. 1902. Fotografia por Militão Augusto de Azevedo. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural.
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Imagem 13:  Planta Geral da Capital de São Paulo, de 1897, or-
ganizada sob direção do Dr. Gomes Cardim, na escala de 1:20.000. 
Técnica original: impressão sobre papel. Fonte: Original pertencente ao 
Museu Paulista - USP. Reprodução: versão publicada pela comissão do 
IV Centenário, em 1954.

Novas demandas exigiram novos edifícios, e em 
decorrência disso inauguram-se ícones arquitetô-
nicos da cidade como o Teatro Santana (1899), 
Theatro Municipal (1903-1911), Mercado São 
João (1890) e o Mercado Municipal (1920-1930. 
Os bairros no entorno da área central consolidam-
-se e surgem ainda mais ruas com edificações.

Na Planta Geral da Capital de São Paulo (imagem 
13), organizada sob direção do Dr. Gomes Cardim 
em 1897, apresenta em comparação com os ma-
pas anteriores as fronteiras expandidas, uma área 
central de uso predominante de comércios e ser-
viços, sendo possível identificar esse adensamen-
to, onde uma nova tipologia de construções de até 
3 pavimentos a partir dos últimos anos 1880 se-
gundo a análise feita pelo informativo do Arquivo 
Histórico Municipal. 
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Imagem 14:  Vista de Ladeira e rua São João, ao lado direito o Hotel 
Itália Brazil, c. 1887. Fotografia por Militão Augusto de Azevedo. Fonte: 
Enciclopédia Itaú Cultural.
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As fotografias tiradas na Rua São João uma em 
1887 (imagem 14), por Militão Augusto de Azeve-
do, e outra em 1890 (imagem 15), por Marc Fer-
rez facilitam o entendimento das tipologias das 
construções arquitetônicas de até 3 pavimentos, 
o meio de transporte utilizado na época como os 
bondes por tração animal, o uso predominante de 
comércios e serviços, como o hotel ao lado direito 
na primeira imagem, e o mercado de São João 
localizado no centro da fotografia.

Imagem 15:  Vista da ladeira e Rua São João, no alto à direita da 
ladeira está a residência da família Souza Barros, c. 1890. Fotografia 
Marc Ferrez. Fonte: IMS, p.74.
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Conforme Santos (2017) em 1906, foi realizada 
a abertura da Praça Antônio Prado, com largura 
de 30 metros, onde era o antigo Largo do Rosário, 
após isso, muitas desapropriações e demolições 
ocorreram nos arredores. A rua foi alargada e se 
tornou a atual Avenida São João, com os trilhos 
de bonde no canteiro central e arborização. Apre-
sentava ainda calçadas largas, num modelo bou-
levard em plena capital paulista. 

A escolha por esta via além de técnica, con-
tando com ajuda de arquitetos e engenheiros, en-
volveu muita discussão política, sendo publicada 
a lei que aprovava e determinava o alargamento 
desta via em 1912. 

Segundo Campos (2002), em Os Rumos da Ci-
dade: urbanismo e modernização em São Paulo, 
a Avenida São João passou por diversos alarga-
mentos durante os períodos:

-Na Administração de Raimundo Duprat (1911-
1913) da Rua Libero Badaró ao Largo de Paissan-
du;

-Na administração Washington Luís (1914-
1919) do Largo do Paissandu a Praça Júlio de 
Mesquita;

- Na administração de Firmiano Pinto (1920-
1925) da Rua Libero Badaró a Praça dos Pirineus 
(Atual praça Marechal Deodoro).

Para compreendermos um pouco as mudan-
ças ocorridas nesta via, desde seu surgimento, no 
período colonial, algumas imagens se fazem im-
portantes, sendo utilizados pormenores de bases 
cartográficas, onde se destacam a igreja e o Lar-
go do Rosário. A primeira imagem é da época de 
1810, a segunda de 1881 e a terceira de 1930, na 
qual já se nota a avenida São João alargada, com 
a Praça Antônio Prado e a Igreja do Rosário no seu 
local novo, o Largo do Paissandú.
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Imagem 16: Pormenor da Planta da Cidade de S. Paulo, de 1810, 
indicando o triangulo histórico. Técnica: tinta ferrogálica, nanquim e 
aquarela sobre papel. Levantada em 1810 pelo engenheiro Rufino José 
Felizardo e Costa. Fonte: Original pertencente ao Museu Paulista-USP. 
Reprodução: versão publicada pela comissão do IV Centenário, em 
1954.

Imagem 17:  Pormenor da Planta da Cidade de São Paulo, de 1881, le-
vantada pela companhia Cantareira e esgotos Henry B. Joyner M.I.C.E como 
engenheiro chefe. Técnica da cópia: nanquim sobre papel translúcido; Fon-
te:  pertencente ao Museu Paulista - USP. Reprodução: versão publicada pela 
comissão do IV Centenário, em 1954
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Imagem 18: Pormenor da Planta Sara Brasil S.A., 1930. Fonte: Geosampa
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Imagem 19: Planta Sara Brasil S.A., 1930. Fonte: Geosampa
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A base cartográfica de 1930 (imagem 19) 
é a primeira que mostra a Avenida São João 
alargada. Dentro do leito observa-se os tri-
lhos dos bondes que passavam pela aveni-
da a partir do cruzamento com a Rua Libero 
Badaró. A São João era mais uma avenida 
elegante arterial, dentre tantas outras, mas 
sua posição geográfica posicionada para o 
oeste e a largura de suas dimensões cons-
tituíam-na como exclusiva. Era uma impor-
tante ligação viária dos bairros de Santa Ce-
cília, Perdizes e Lapa e com as estradas que 
davam acesso ao interior do estado, sentido 
Jundiaí e Campinas.

Imagem 20:  Prolongamento da Avenida São João de 1930. Fonte: Arquivo Histórico Municipal, 
disponível no site Dicionário de Ruas 
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Imagem 21: Mapa VASP CRUZEIRO, 1954. Fonte: Geosampa 2.4  São João (após 1930)

Depois do Sara Brasil, em 1954 foi feito um le-
vantamento aerofotogramétrico através do Mapa 
VASP CRUZEIRO (imagem 21) onde pode-se iden-
tificar a construção de vários edifícios em seu en-
torno, iniciando-se um processo de verticalização 
da cidade.
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Com o passar do tempo, a Avenida São João foi 
sendo mais alargada e estendida, e a nova avenida 
substituiu o antigo acesso à estrada de Campinas 
pelas ruas da Palha, das Palmeiras, Sete de Abril 
e do Arouche. Tornou-se a principal ligação com 
a zona oeste, onde concentrava-se a circulação 
de bonde, ônibus e automóveis, demonstrando a 
magnitude da avenida.

Juntamente com o desenvolvimento urbano 
da cidade, observou-se um desenvolvimento das 
técnicas construtivas, possibilitando novos edifí-
cios, mais sofisticados e com gabaritos mais al-
tos. A taipa de pilão foi substituída pela alvenaria 
de tijolos e mais adiante a introdução do concreto 
armado.

Imagem 22: Gráfico elaborado pelo então Diretor de Obras Vitor da Silva Freire, em 1911. Número de novas construções em São Paulo. Publicação 
original na Revista de Engenharia, vol. 1, n. 1, p.25, 10/07/1911. Fonte: FISHER, 2005, p.39.
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A paisagem urbana do triângulo histórico da 
cidade foi transformada, com a construção do 
Edifício Sampaio Moreira, dos arquitetos Samuel 
da Neves e Cristiano Stockler Neves, em 1924.  
Possuía porão, térreo e mais catorze pavimentos, 
com gabarito de 50 metros de altura. E em 1929, 
foi inaugurado o chamado “pai dos arranha-
-céus”, o Edifício Martinelli, com 130 metros de 
altura. Sendo assim, podemos afirmar que houve 
mudanças rápidas na cidade e na área foco de 
estudo da pesquisa, ou seja, a área central mais 
especificamente, a Avenida São João, com o de-
senvolvimento econômico, social e tecnológico 
que aconteceu em São Paulo.

De acordo com Assunção (2016) entre os anos 
de 1930 a 1970, o trecho entre o Largo do Pais-
sandu e a avenida Duque de Caxias ficou conhe-
cida como “Cinelândia Paulista”, com edifícios 
comerciais e cinemas. Algumas construções lu-
xuosas como o edifício Martinelli, também pos-
suía o Cine Rosário.

A avenida durante esse período se transformou 
em uma das mais importantes da cidade, sendo 
o centro do comércio, símbolo de cartões postais, 
centro de lazer com cinemas e teatros, sofreu em 
poucas décadas uma transformação em grande 
escala.
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Com a construção do Minhocão, entre 1969 e 
1971, inicia-se uma lenta degradação da avenida 
São João, que aos poucos foram notados aban-
dono de cinemas e de alguns edifícios, dos quais 
foram se tornando ocupações irregulares como 
cortiços.

Para Santos (2017), ao estudarmos a arquitetu-
ra de um pequeno fragmento da cidade, constata-
mos como forças sociais e econômicas, somados 
à administração pública, juntamente com o em-
presariado de comércio e serviços, investidores 
imobiliários, e claro, os usuários, direcionam as 
formas construídas e respondem aos espaços ur-
banos criando seus significados.

A autora ainda afirma que o Brasil é um país 
com grande imaturidade para lidar com temas 
como patrimônio cultural material e imaterial. 
Despreza o valor da história e traz ao centro da 
cidade um ar negativo de cidade museu.

Imagem 23: Carros transitando pela Avenida São João, São Paulo, década de 1930. Foto Gustavo Prugner. Arquivo Nacional. Fundo Fotografias 
Avulsas. Fonte: Arquivo Histórico Municipal.
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A proposta deste projeto está entrelaçada com 
a compreensão da área de intervenção, com o 
objetivo de criar espaços públicos coletivos que 
promovam uma interação maior com a área cen-
tral. Á área de intervenção se estende ao longo 
da Avenida São João, com enfoque principal ao 
pedestre, criando uma relação da cidade com a 
pessoa por meio de um percurso, que funcionaria 
como uma extensão da calçada com atividades 
culturais e áreas de permanência.

4.PROJETO: LINHAS MODULARES NA AVENIDA SÃO JOÃO

“Com o termo ‘percurso’ indicam-se ao mesmo tempo, o 
ato da travessia (o percurso como ação do caminhar), a linha 
que atravessa o espaço ( o percurso como objetivo arquite-
tônico) e o relato do espaço atravessado (o percurso como 
estrutura narrativa) pretendemos propor o percurso como 
forma estética à disposição da arquitetura e da paisagem.” 

(CARERI, 2015, p.31)

109



Foi criado inicialmente um plano que forma um 
sistema ao longo da avenida, que podem ser cha-
madas de módulos lineares, com o intuito de se-
rem estruturas de apoio ao pedestre. Essas infra-
estruturas são núcleos de sanitários, circulações 
verticais, pequenos comércios e estruturas exis-
tentes que foram incorporadas, como por exem-
plo bancas de jornais. A composição de módulos 
também busca criar espaços não construídos, 
mas que promovem um lugar de encontro e des-
cobertas. Como por exemplo áreas de contempla-
ção como mirantes, espaços de permanência e 
áreas para eventos que não possui uma atividade 
definida.
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MASTERPLAN

AUDITÓRIO MERCADO

GALERIA BIBLIOTECA MUSEU DE 
FOTOGRAFIA
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MASTERPLAN

MUSEU DE 
FOTOGRAFIA + MÓDULOS

A | B | C

ANHANGABAÚAV. IPIRANGA
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TRECHO C TRECHO B TRECHO A
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Junto aos módulos foram propostas edi-
ficações que interligassem tanto o percurso 
quanto as ruas e edificações existentes, os 
lotes escolhidos atualmente são áreas de 
estacionamento ou pequenos comércios.

A área do projeto compreende o trecho 
entre o Vale do Anhangabaú até a Aveni-
da Ipiranga. A intervenção dos módulos foi 
fragmentada em 3 trechos (A, B e C) e o 
edifício que interliga a Avenida São João 
com a rua 24 de Maio possui um programa 
de um museu de fotografia, com referência 
ao Instituto Moreira Salles.
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TRECHO A
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TRECHO B
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TRECHO C
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MUSEU DE 
FOTOGRAFIA + MÓDULOS

A | B | C

AV. SÃO JOÃORUA 24 DE MAIO
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O museu de fotografia segue a mesma disposi-
ção dos módulos (3x3 e 3x5), com estrutura me-
tálica, piso elevado nos pavimentos de exposição 
e laje stell deck. Com o objetivo de criar fluxos de 
passagem no térreo, se assimilando a uma galeria 
comercial, sendo um museu bastante acessível 
relacionado ao contexto urbano. A programação 
do museu está concentrada no bloco mais pró-
ximo a rua 24 de maio, contendo os três primei-
ros pavimentos com salas de exposição, mais um 
pavimento para cursos e atividades relacionados 
a fotografias, como estúdios multiuso, e seu úl-
timo pavimento foi deixado para a parte técnica 
do museu, incluindo áreas de acervo, E as praças 
centrais tem a intenção de criar um ambiente de 
contemplação que possa trazer um aspecto aco-
lhedor e de respiro.
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PAVIMENTO 
TÉRREO
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PAVIMENTO 
DE LIGAÇÃO COM A PASSARELA
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PAVIMENTO 
DE LIGAÇÃO COM A PASSARELA

PAVIMENTO 
DE LIGAÇÃO COM A PASSARELA

133



PAVIMENTO - PERCURSO
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PAVIMENTO 1

135



PAVIMENTO 2
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PAVIMENTO 3
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PAVIMENTO 4
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PLANTA DE 
COBERTURA
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A proposta tanto desse edifício quanto dos mód-
ulos lineares era trazer um uso relacionado à cultura, 
criando novos percursos que valorizassem a região 
sem obstruir a paisagem, e também de criar novas 
percepções dos espaços públicos que o centro de 
São Paulo possibilita promover. Reformular espaços 
subutilizados ou que não aproveitam totalmente o 
seu potencial, como os acostamentos de carros.

Considerando as interrupções dessa estrutu-
ra como parte crucial do projeto, compreendendo 
suas pré-existências e ao mesmo tempo incorpo-
rando o existente, a sua concepção buscou trazer 
uma reflexão da cidade em que vivemos hoje, da 
cidade em que queremos viver, e especular possi-
bilidades de como ocupar o centro respeitando seu 
passado histórico.

E com os estudos das principais edificações foi 
importante adotar um sistema estrutural leve, evitan-
do criar um conflito visual com o pré-existente, cri-
ar programas que se encaixasse com o cárter de 
um boulevard, como ficou conhecida essa avenida, 
e com as intervenções a proposta seria prolongar 
esse aspecto. 

5. CONCLUSÃO

Os desenhos são uma documentação do mo-
mento, uma captura de um fragmento da cidade 
que procuram transmitir o potencial de um espaço 
agradável, no qual deveria ser mais utilizado pelas 
pessoas. O projeto também é uma proposta para 
um fragmento da cidade, desenhado especifica-
mente para aquele trecho e tem como objetivo de 
trazer uma requalificação para uma área tão impor-
tante que o centro exerce como um grande nó, no 
sentido de concentração de pessoas e funções.

150





ASSUNÇÃO, Eduardo Luiz de Lima; GUERRA, Abilio (Orient.). Minhocão e 
arredores: construção, degradação e resiliência (1970-2016). 2016. 
364 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, 2016.

BASTOS, Sênia; SALLES, Maria do Rosário Rolfsen. História urbana e hos-
pitalidade: o Bairro de Santa Ifigênia/São Paulo. In: XIX ENCONTRO RE-
GIONAL DE HISTÓRIA: PODER, VIOLêNCIA E EXCLUSÃO., 2008, São Paulo: 
Anpuh/sp-usp, 2008. p. 1 - 12.

CALLIARI, Mauro Sérgio Procópio. Espaços público e urbanidade em 
São Paulo. São Paulo: BEI Comunicação, 2016. 208 p. 

CAMPOS, Candido Malta. Os rumos da cidade: urbanismo e moderni-
zação em São Paulo. São Paulo: SENAC, 2002. 660 p.

CARERI, Francesco Antonio; JACQUES, Paola Berenstein; TIBERGHIEN, Gil-
les A. (Pref.). Walkscapes: o caminhar como prática estética. São Paulo: 
G. Gili, 2015. 188 p.

CULLEN, Gordon. Paisagem urbana. Lisboa: Edições 70, 2004. 202 p.

OLIVEIRA, Abrahão de. A História De Uma Das Mais Famosas Aveni-
das De São Paulo: Da Ladeira Do Acú A Avenida São João. 2014. Dis-
ponível em: <http://www.saopauloinfoco.com.br/avenida-sao-joao/>. Acesso 
em: 15 nov. 2018.

1. REFERÊNCIAS

152



PASSOS, Maia Lúcia Perrone; EMÍDIO, Teresa. Desenhando São Paulo: 
mapas e literatura: 1877-1954. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, Imprensa 
Oficial, 2009. 181 p. 

REIS FILHO, Nestor Goulart. São Paulo: Vila Cidade metrópole. São Pau-
lo: Ministério da Cultura, 2004. 259 p.

SANTOS, Regina Helena Vieira. Rua São João: o Boulevard paulistano 
da Primeira República (1889-1930). 2017. 578 f. Tese (Doutorado) - Curso 
de Arquitetura e Urbanismo, História da Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2017.

SÃO PAULO. Cdl Coordenação de Denominação de Logradouros e Pró-
prios Municipais. Secretaria Municipal de Cultura (Ed.). Dicionário de Ruas. 
2003. Elaborada pelo Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Disponível em: 
<https://dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/>. Acesso em: 30 nov. 2018.

SIMÕES JÚNIOR, José Geraldo; GROSTEIN, Marta Dora (Orientador). Anhan-
gabaú: história e urbanismo. São Paulo, 1995. 220 f. Tese (Doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universida-
de de São Paulo, 1995.

TOLEDO, Benedito Lima de. Anhangabahú. São Paulo: Fiesp, 1989. 212 p. 
ISBN 85720100017

VAMOS falar da Avenida Ipiranga & São João? São Paulo: Editora Ma-
tarazzo, 2017. 271 p.

153



154



155


