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... O homem [...] devido a seu poder de lembrar, 

acumula seu próprio passado, toma posse dele e o 

aproveita. O Homem nunca é o primeiro homem: desde 

o princípio já existe a partir de um certo nível de 

passado acumulado. Este é o tesouro único do homem, 

seu privilégio e sua marca. (José Ortega Y Gasset) 

 



 

RESUMO 

 

 

Ao trazer a luz a figura, os projetos e as obras do arquiteto e coadjutor salesiano (religioso leigo) 

Domenico Delpiano (1844-1920), a presente pesquisa tem como objetivo contribuir para o 

conhecimento e para a compreensão da arquitetura do final do século XIX e início do século XX 

na América do Sul, mais precisamente no período compreendido pelos anos de 1883 e 1920, 

respectivamente, data da chegada do profissional no Brasil e de sua morte em São Paulo. O 

exame de suas obra, todas projetadas e construídas para a Pia Sociedade de São Francisco de 

Sales e para o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, será feito a partir dos conhecimentos 

adquiridos em cada um dos capítulos deste estudo. A compreensão da pedagogia salesiana e o seu 

rebatimento na estrutura espacial dos edifícios escolares, a identificação e caracterização das 

Arquiteturas do Ecletismo e a apresentação de Domenico Delpiano e de seu método compositivo 

e projetual permitirão a construção de critérios analíticos para o exame crítico de duas de suas 

obras na cidade de São Paulo. 

 

Palavras-chave: Domenico Delpiano. Arquiteto. Arquitetura. Arquiteturas do Ecletismo. 

Ecletismo. Historicismo. Revivalismo. Composição. Projeto. Salesianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

By bringing to light the figure, the designs and works of architect and assistant salesian (religious 

layman) Domenico Delpiano (1844-1920), this research aims to contribute to the knowledge and 

understanding of the architecture of the late nineteenth century and early twentieth centuries in 

South America, specifically the period of the years 1883 and 1920, respectively, the date of 

arrival of the professional in Brazil and his death in Sao Paulo. An examination of his work, all 

designed and built for the Society of Saint Francis de Sales and the Institute of the Daughters of 

Mary Help of Christians, will be based on knowledge gained from each chapter of this study. The 

understanding of salesian pedagogy and its repercussion on the spatial structure of school 

buildings, the identification and characterization of the architecture of eclecticism and the 

presentation of Domenico Delpiano and his compositional method and projectual allow the 

construction of analytical criteria for the critical review of two of his works the city of Sao Paulo. 

 

Keywords: Domenico Delpiano. Architect. Architecture. Architectures eclecticism. Eclecticism. 

Historicism. Revival. Composition. Design. Salesians. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A contribuição dos arquitetos e da produção arquitetônica do ecletismo na arquitetura brasileira 

não é ainda possível ser mensurada, devido à dificuldade de acesso às informações sobre os 

profissionais e suas respectivas obras e, principalmente, aos poucos estudos realizados sobre o 

tema, resultado de uma visão distorcida sobre o período, divulgada pelos pioneiros modernos e 

que em alguns casos se perpetua até os dias de hoje: 

 

A razão deste fato parece estar na própria historiografia. Concentrando-se nos momentos 
de exceção da arte do país, ela dedicou-se na maior parte das vezes a construir uma 
interpretação nacionalista do conjunto da arquitetura brasileira, cujo objetivo quase 
exclusivo é a valorização histórica das criações modernas locais. As conseqüências mais 
profundas desta forma de escrever a história foram de um lado a exclusão, no passado 
artístico nacional, dos períodos que não se adequassem a tal construção teórica, e de 
outro o desestimulo à pesquisa, posto que nossa verdade histórica estaria assim de uma 
vez por todas estabelecida. (PUPPI, 1998, p.09) 

 

Estes são alguns dos motivos que favorecem a perpetuação desta lacuna histórica no estudo da 

arquitetura brasileira, como pode ser constatado na obra de Maria Cristina Wolff de Carvalho, 

“Ramos de Azevedo”: 

 

... da arquitetura do século XIX diante das chamadas conquistas do Movimento 
Moderno. Até recentemente, a rejeição ao período estudado, revelada na ausência de 
trabalhos a ele dedicados e na falta de proteção aos bens arquitetônicos dele 
representativos, esteve condicionada, em grande parte, à visão, aos cânones e preceitos 
da Arquitetura Moderna (CARVALHO, 1999, p.19). 

 

Ainda, segundo Marcelo Puppi, em seu artigo “A nova história do século XIX e a redescoberta da 

dimensão imaginária da arquitetura”, a história da arquitetura do final do século XIX e início do 

século XX tem sido revisitada nestas últimas décadas. A reabilitação deste momento histórico 

para fundamentar a arquitetura pós-moderna, nas décadas de 1970 e 1980, propiciou uma maior 

reflexão sobre a produção daquele período e induziu a uma renovação metodológica, a partir dos 

anos 1990: 
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O estudo da arquitetura do século XIX atingiu um estágio no qual se opera uma virada 
metodológica; duas gerações de historiadores e de críticos da arquitetura reabilitaram 
esse século que havia sido reduzido a uma caricatura pelas polêmicas do modernismo 
arquitetural. Esta reabilitação desembocou em uma representação muito mais complexa 
das questões teóricas e em uma redefinição formal do período. Nestes últimos anos, 
vários pesquisadores – sobretudo os historiadores mais jovens atraídos pelo século XIX 
– começaram a pôr uma série de questões cada vez mais interdisciplinares, procurando 
situar os principais temas e desafios do pensamento e da prática arquiteturais no contexto 
das preocupações culturais e epistemológicas mais vastas do período. Ao invés de uma 
época de revivalismo banal, o século XIX poderia agora ser caracterizado como um dos 
períodos de experimentação mais dinâmicos da história da arquitetura, um período que 
explorou continuamente o próprio estatuto epistemológico da arquitetura enquanto 
disciplina, um período que pôs em questão sua própria autonomia procurando novas 
alianças ou inspirações em outras disciplinas, sejam modos de interrogação ou sistemas 
de classificação. (PUPPI, 2005, p.02-03). 

 

É neste contexto que ocorre a descoberta do arquiteto Domenico Delpiano e de suas obras. O 

interesse pela arquitetura do final do século XIX e início do século XX possibilitou a 

identificação deste profissional como sendo o autor de diversos edifícios religiosos relevantes 

para a história e para a paisagem da cidade de São Paulo como, por exemplo, a Igreja Nossa 

Senhora Auxiliadora, o Colégio de Santa Inês, ambos no bairro do Bom Retiro, a Capela de Santa 

Luzia, na região da Sé, a complementação e ampliação do Liceu do Sagrado Coração de Jesus, 

nos Campos Elíseos. 

 

Pesquisando mais sobre este personagem, verificou-se a existência de outros projetos e 

edificações criadas por ele, em várias cidades e países da América do Sul, o que comprovou sua 

importância e incentivou o aprofundamento dos estudos a seu respeito. 

 

Domenico Delpiano (1844-1920), arquiteto italiano nascido em Castelnuovo D’Asti, criado e 

graduado em Marselha (França), onde entrou para a Pia Sociedade de São Francisco de Sales, 

tornando-se coadjutor(salesiano leigo), segundo consta em seu necrológio, projetou e construiu 

mobiliários, monumentos e edifícios religiosos em várias cidades da América do Sul, onde eram 

fundados os colégios salesianos . Além da atuação como arquiteto, Domenico Delpiano era o 

diretor técnico das oficinas de marmoraria, ornamento e escultura do Liceu do Sagrado Coração 

de Jesus, que profissionalizava jovens pobres.  

 

A localização do rico arquivo do arquiteto, composto por livros, croquis, projetos dos edifícios 

construídos por ele, permite o aprofundamento do estudo sobre sua vida e sua obra e justifica a 
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pesquisa a respeito de sua produção, não apenas pela necessidade de recuperar o conhecimento 

sobre a arquitetura do final do século XIX e início do século XX, mas também para preencher a 

lacuna historiográfica deste período. 

 

O resgate da produção intelectual, técnica e material de um profissional estrangeiro, cujo 

processo criativo estava orientado pelo conhecimento artístico e pelos métodos projetuais e 

técnicos mais modernos do período, aliada a vasta produção arquitetônica de obras ainda 

existentes em quase sua totalidade, algumas com idades superiores a 100 anos e, em sua maior 

parte, com o mesmo uso desde a inauguração, possibilitará a análise das soluções adotadas bem 

como a identificação da originalidade programática e da qualidade formal e estética dos projetos, 

a revelia dos pressupostos propagados no modernismo. 

 

O movimento moderno forjou uma nova estética, novos valores e, principalmente, uma 
nova visualidade para a arquitetura, opostos àqueles presentes na arquitetura do século 
XIX. Talvez por isso a arquitetura desse século não tenha sido compreendida como 
expressão de busca, característica do espírito moderno (CARVALHO, 1999, p.19). 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender a obra de Domenico Delpiano à luz da arquitetura do 

final do século XIX e início do século XX, e fornecer subsídios para a realização de estudos 

sistemáticos a respeito das características da produção arquitetônica deste período no Brasil. 

 

O atendimento deste objetivo implica primeiramente no reconhecimento dos pontos principais da 

pedagogia salesiana e sua interferência no ambiente construído, buscando identificar o que é 

solicitação deste sistema de ensino e o que é inerente às arquiteturas desta época. Por isso 

mesmo, faz-se necessário, em seguida, buscar o entendimento a respeito da arquitetura 

oitocentista, analisando criticamente seus valores, sua produção e as principais questões do 

momento em que foi criada. 

 

Será preciso também conhecer a trajetória profissional e as obras desenvolvidas pelo arquiteto, 

procurando entender seu processo compositivo e projetual, examinando os materiais de estudo e 

os edifícios remanescentes. 
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Associando o conhecimento adquirido no percurso da pesquisa, procurar-se-á desenvolver a 

análise de alguma das obras de Domenico Delpiano que permitam ilustrar sua atuação, 

contribuindo para o resgate de algumas características da produção arquitetônica do final do 

século XIX e início do século XX. 

 

Esta dissertação de mestrado estruturar-se-á em seis capítulos. Nos três primeiros será constituído 

o embasamento teórico, no quarto serão estabelecidos os critérios de análie e nos dois últimos 

serão examinadas as obras escolhidas. 

 

O capítulo que abre o trabalho versa a respeito da situação da religião católica no arco de tempo 

considerado por esta pesquisa e sobre o contexto do surgimento das ordens religiosas, como a 

Congregação Salesiana. Em seguida, são apresentados Dom Bosco e os ramos masculino e 

feminino de sua obra, a Pia Sociedade de São Francisco de Sales e o Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora, respectivamente. Realizadas as observações a respeito dos objetivos e do campo de 

atuação dos salesianos, explica-se o motivo da vinda destes religiosos para o Brasil, e quais os 

critérios de escolha dos locais de atuação. Finalizando o capítulo, identificam-se as principais 

características da pedagogia salesiana e o seu rebatimento na estrutura programática e espacial 

das edificações projetadas para o uso escolar. 

 

No segundo capítulo, procura-se precisar e caracterizar as diversas experiências arquitetônicas do 

final do século XIX e início do século XX, recuperando os principais conceitos utilizados neste 

período. São objetos de atenção as definições de projeto e composição, em arquitetura, e, 

também, os métodos de ensino da École des Beaux-Arts e da École Polytechnique. Em seguida 

são feitas observações sobre a arquitetura deste período no Brasil, mais precisamente em São 

Paulo. 

 

No terceiro capítulo, é apresentada a biografia de Domenico Delpiano, apontando os aspectos 

mais relevantes à compreensão dos projetos e das obras de arquiteturas desenvolvidas por ele. 

Ainda são feitas considerações sobre as referências existentes em seu arquivo, principais livros e 

materiais de consulta e observações recolhidas sobre seu método compositivo e projetual. 
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No quarto capítulo, são feitas ponderações a respeito dos projetos criados por Domenico 

Delpiano e das arquiteturas escolares e religiosas produzidas, no século XIX e início do século 

XX. Também são explicados os critérios adotados para a escolha e análise de suas obras. 

 

A partir do embasamento teórico constituído nos dois primeiros capítulos, da identificação das 

especificidades de Domenico Delpiano realizadas no terceiro capítulo e do estabelecimento dos 

critérios de análise no capítulo quatro, são examinados os projetos do Colégio de Santa Inês e do 

conjunto formado pela Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) e do Liceu 

Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco), respectivamente no quinto e sexto capítulo. 

 

Finalizando a pesquisa, são apresentadas as considerações finais, procurando traçar observações a 

respeito da arquitetura produzida por Domenico Delpiano e também sugerir, dentro do possível, 

novas abordagens a respeito do tema. 
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELIGIÃO DO SÉCULO XIX 

 

 

Os ideais do Iluminismo1, sintetizados pela exaltação da razão, do conhecimento e da 

perfectibilidade humana, difundidos na Europa do final do século XVII até o final do século 

XVIII, criaram condições para que surgissem questionamentos e críticas a respeito da 

organização e do poder das religiões, principalmente da católica, que culminaria com sua 

secularização, após a Revolução Francesa: 

 

Los profundos câmbios políticos y las guerras que se desencadenaron llevaron, tanto en 
Francia como en otros países, a la nacionalización del patrimonio eclesitático y a la 
desaparición de los monasterios. Esta ofensiva del poder político contra el poder 
espiritual – conocida como “secularización” cambiaría, por segunda vez desde la 
Reforma, el mapa monastico europeo de manera permanente: en casi todos los países 
católicos se disolvieron los monasterios, al menos temporalmente, los monjes fueron 
expulsados, los bienes monacales requisados por el Estado y los edificios de los 
conventos e Iglesias vendidos, y a menudo destruidos. En Francia, la Revolución se 
apodero de los bienes eclesiáticos y en 1790 se suprimieron los conventos y las órdenes. 
En Alemania, el patrimonio eclesiático y monastico fue requisado en 1803 para 
compensar a los príncipes afectados por la anexión de los territorios del Reich situados 
en la orilla izquierda del Rin. En Espana, la secularización tuvo lugar en 1809 con la 
ocupación napoleónica, desapareciendo en 1836 los monasterios. En Italia, los 
monasterios más importantes se disolvieron en 1811. (KRÜGER, 2008, p.400) 

 

Mais do que tomar os bens materiais das religiões, a secularização impôs a ruptura entre o poder 

temporal e o poder espiritual, a separação entre o Estado e a Igreja. Com a instalação das 

repúblicas, os governantes não seriam mais escolhidos por vontade divina, mas sim por critérios 

racionais e objetivos.  

 

O catolicismo, religião associada às monarquias absolutistas, deixa de ser a crença oficial dos 

países em que o novo modelo de estado é adotado; possibilitando a ascensão de outros credos, 

principalmente os protestantes, que eram mais afinados com os princípios liberais difundidos na 

época: 

 

                                                 
1 Iluminismo: Linha filosófica caracterizadas pelo empenho em entender a razão como crítica e guia a todos os 
campos da experiência humana. Por Iluminismo moderno constuma-se entender o período que vai dos últimos 
decênios do século XVII aos últimos decênios do século XVIII: esse período muitas vezes é designado simplesmente 
por Iluminismo ou século das luzes. (ABBAGNANO, 2007, p.618-619) 
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Mediante la disociasión entre Iglesia y Estado, que comenzó con la secularización pero 
se implementaria formalmente mucho más tarde, la religión se convirtió en algo privado. 
No es casualidad que la emacipación de los judíos, justo en la época posterior a la 
secularización. Por primera vez desde la caída del Imperio Romano y la formación de los 
reinos cristianos en la Antigüedad tardia, la ecuación <hombre livre = ciudadano = 
Cristo> dejaba de tener sentido; el Estado ya no era cristiano, por lo que sus ciudadanos 
podían profesar distintas religiones y, por ende, distintas confesiones cristianas. 
(KRÜGER, 2008, p.401) 

 

Sem o poder e o prestígio dos séculos anteriores, a Igreja Católica procurará se situar no novo 

contexto pós-revolução. A instabilidade política, com liberais e monarquistas lutando pelo 

controle dos estados, interfirirá no campo religioso: 

 

Durante seis anos a sorte do catolicismo acompanhou os altos e baixos do regime 
político. Proscreveu-se a missa na maior parte daquele tempo e o clero não juramentado 
ficou sem existência legal. Milhares de sacerdotes foram deportados, centenas pereceram 
nas prisões. Em 1797, o Diretório, com um regime mais brando, permitiu que uns doze 
mil sacerdotes voltassem, mas pouco tempo depois tornou a restabelecer-se a selvageira. 
Foi quando funcionou o vandalismo final. Arrasaram a igreja-abadia de Cluny, a 
segunda no mundo em tamanho, e as catedrais de Arras, Liege, Cambrai e Bruges. A de 
Antuérpia foi salva com a chegada de um homem que ia transformar tudo aquilo: 
Napoleão. (HUGHES, 1954, p.261) 

 

O século XIX será, para a Igreja Católica, um período de perdas, transformações e 

reestruturações. Serão realizados acordos com governantes temporais para o restabelecimento de 

sua existência: 

 

Foi o coup d’etat de 9 de novembro de 1799 que colocou Napoleão no poder. Na manhã 
da batalha de Marengo (14 de junho de 1800), a qual assegurou definitivamente sua 
posição, enviou êle [sic] uma mensagem ao papa eleito havia pouco, Pio VII, 
informando-o de que estava preparado para reintegrar o Catolicismo na França e a fazer 
algum acordo [sic] no tocante às futuras dotações da Igreja.  
Pio VII, um papa “moço” ainda (cinqüenta e oito anos) que, como bispo de Imola, já 
havia enfrentado a revolução na pessoa do próprio Napoleão e reconhecia que o mundo 
de antes de 1789 se tinha ido de uma vez para sempre, apressou-se a aceitar a proposta e 
a entrar em negociações. Resultou do encontro dessas duas personagens a Concordade 
de 1801, a qual restaurou imediatamente a religião na França, Bélgica, Holanda, Suíça e 
Norte da Itália, regulou a sorte do catolicismo na França até 1906 e serviu de modêlo 
[sic] para as relações gerais entre Roma e os diferentes Estados, durante todo o século 
XIX. (HUGHES, 1954, p.261-262) 

 

E será reorganizada sua estrutura interna para se adequar aos novos tempos, fazendo reviver a fé 

católica, buscando novos religiosos e impedindo o avanço do protestantismo. As ações que visam 

estabelecer uma Igreja institucional e hierarquicamente organizada, capaz de controlar a doutrina 

e a fé católica e também favorecer sua expansão, arrebanhando para si, novos religiosos e fiéis 
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consistem no reconhecimento da autoridade absoluta, da Santa Sé e do Papa, sobre os assuntos 

referentes à disciplina e a fé, na promoção da Romanização da Igreja Católica, ação que visava 

aproximar a Igreja do diversos países à Santa Sé em Roma, na reforma do episcopado, 

procurando melhorar a formação dos padres e sacerdotes: 

 

O reconhecimento da primazia papal alcançou nova plenitude nas fases finais do 
movimento pela definição do dogma da Imaculada Conceição. Esta foi proclamadas por 
Pio IX (8 de dezembro de 1854), por um ato pessoal, em resposta à urgência de todos os 
bispos do mundo católico. A prova mais extraordinária, porém, quanto a independência 
da Igreja em tudo, excepto quanto à graça de seu divino Fundador e de seu divino Guia, 
foi o Concílio Geral do Vaticano (convocado para 8 de dezembro de 1869). Nêle [sic] se 
reuniu o episcopado de todo o mundo, em número jamais visto até então. Após definir 
de modo singularmente confortador a fé tradicional do catolicismo no valor da razão e 
de seus direitos no campo da religião, o Concílio passou a definir novamente a primazia 
universal do pontífice romano na Igreja de Cristo, declarando também que, no exercício 
de cargo como mestre supremo de tôda [sic] a Igreja, êle [sic] goza da infalibilidade que 
foi prometida por Nosso Senhor à própria Igreja. (HUGHES, 1954, p.274) 

 

As ações da Igreja Católica se concentrarão na execução do trabalho pastoral, no auxílio aos mais 

necessitados e na difusão da religião católica, o que favorece a fundação de novas ordens 

religiosas e a promoção de missões para os países colonizados para evangelização de seus povos. 

 

Tras su readmisión en la sociedad, gran parte de las órdenes experimentaron uma 
profunda transformación. En lugar de esa vida de recogimento de espaldas al mundo 
propia de los monasterios, la mayoría de los miembros de las órdenes opto por una vida 
al servicio de los más débiles de la sociedad. El apostolado se entendió como la ayuda a 
los pobres y necesitados, como había hecho Jesuscristo. (KRÜGER, 2008, p.401) 

 

É neste contexto que há o desenvolvimento da religiosidade em vários países europeus, com o 

ressurgimento de antigas instituições religiosas e com o nascimento de novas ordens: 
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O pontificado de Pio IX (1846-1878), o mais prolongado de todos, nos anais do papado, 
foi, em sentido político, uma série de desastres, um período em que muitos incidentes, já 
em fermentação antes de sua eleição, vieram a furo. Foi um papado em que se 
assinalaram graves perdas para a posição pública do catolicismo em quase todos os 
países da Europa. Mas, no sentido puramente religioso, aquêles [sic] mesmos anos foram 
anos de grandes recuperações e de novos ganhos. Foram os anos em que muitas das 
novas ordens educadoras femininas começaram a cristianizar novamente a educação das 
mulheres na França, Espanha, Bélgica, Alemanha e Itália. Foram os anos em que, 
lentamente e como que por uma série de milagres, voltaram a viver duas grandes ordens: 
a dos beneditinos e a dos frades pregadores. Nestas, as principais figuras foram os 
franceses, Dom Guéranger, pelos beneditinos e Lacordaire e Jandel, pelos dominicanos. 
A França foi também o cenário da vida heróica de São João Maria Vianney (1786-1859), 
o cura de Ars e de muitas aparições de Nossa Senhora (1830, 1846, 1858 e 1871), a mais 
conhecida das quais em Lourdes, no ano de 1858, a uma criança que veio a ser mais 
tarde Santa Bernadete Soubirous. Na Itália vemos os santos São João Bosco e São José 
Cottolengo e São Gabriel das Dores, o jovem da Ordem da Paixão. (HUGHES, 1954, 
p.273-274) 

 

Dentre as congregações que aparecem neste período, destacam-se a Pia Sociedade de São 

Francisco de Sales e o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora por seu trabalho junto aos jovens 

mais pobres dos grandes centros industriais. Estas instituições são as primeiras a se dedicarem ao 

cuidados dos desventurados provenientes de um proletariado industrial, e é sobre elas que este 

capítulo versará. 
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1.1 A PIA SOCIEDADE DE SÃO FRANCISCO DE SALES E O INSTITUTO DAS 

FILHAS DE MARIA AUXILIADORA 

 

 

A criação destas duas Congregações está diretamente ligada à figura de Dom Bosco e por isso 

faz-se necessário uma breve introdução a seu respeito. 

 

Dom Bosco 

 

 

 
Figura 1: Dom Bosco em Turim - 1880. 
Foto de autoria de Michele Schemboche 

Fonte: NEGRÃO, 1997,p.37 
 

Giovanni Melchiorre Bosco (João Melchior Bosco), filho de Margherita Occhiena e Francesco 

Bosco, nasce dia 16 de agosto de 1815 em uma pequena parte da cidade de Castelnuovo D’Asti, 

atual Castelnuovo Don Bosco, chamada “os Becchi”, em Turim na Itália. É o terceiro de quatro 

irmãos: Antonio, Teresa Maria, Giovanni (João) e Giuseppe (José). Os dois primeiros são filhos 

apenas de seu pai, sendo que Teresa Maria morre dois dias depois de nascer. 
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Membro de uma família de camponeses, Giovanni passa sua infância e mocidade em meio a 

muitas dificuldades. Com quase um ano e nove meses perde seu pai, vítima de pneumonia. Sua 

mãe torna-se a responsável pelo sustento dos três filhos e da sogra doente. Para frequentar a 

escola, além da questão financeira, existe também a oposição de seu irmão mais velho, Antonio, 

que o quer ver trabalhar ao invés de estudar: 

 

Ao começar o anno[sic]  lectivo [sic], quis João voltar para a escola, mas seu irmão 
António se oppôs [sic] tenazmente. Para remediar em parte esta desdita o coração de sua 
mãe inventou um estratagema. Com o pretexto ou necessidade de mandar João a 
Capriglio afim de visitar a tia ou levar algum recado ao avô, pôde o pequeno entreter-se 
com o seu mestre, embora bem poucas vezes, exercitar-se no escrever e conseguir algum 
livro para lêr. 
Mas, pouco tempo depois, foi-lhe forçoso interromper toda a relação com seu mestre. 
(VALENTIM, 1930, p.29) 

 

Aos nove anos de idade, Giovanni tem um sonho que marcará definitivamente sua vida, 

conduzindo-o à religiosidade e despertando sua vocação ao ministério sacerdotal: 

 

Aos 9 annos teve um sonho, que elle [sic]  mesmo escreveu em 1858, por ordem de Pio 
IX. Damos aqui o seu resumo. 
Encontrou-se na presença de uma multidão de meninos que brincavam, gritavam, 
brigavam e blasphemavam [sic]. Ao ouvir as blasphêmias [sic], atirou-se sobre elles 
[sic], procurando fazer-lhes calar a boca com palavras e sôcos [sic]. Nesse momento lhe 
appareceu [sic] um personagem augusto que o chamou por nome e lhe ordenou que se 
pusesse á testa desses meninos, accrescentando [sic]: “Deverás ganhar estes teus amigos, 
não com os murros mas com a mansidão e a caridade. Começa pois a instruí-los sobre a 
fealdade do peccado [sic] e a preciosidade da virtude” 
Mas elle [sic] hesitava, declarando ser um menino pobre e ignorante. Aquelles [sic] 
travessos, cessando a algazarra e as brigas se recolhiam ao redor do personagem 
mysterioso [sic]. 
“Quem sois vós, proseguia João, que me ordenaes coisas impossiveis?” 
“Por isso mesmo, que te parecem impossiveis, deverás torná-las possiveis com a 
obediência e a acquisição [sic] das sciências[sic].” 
“Onde e com que meios poderei adquirir a sciência [sic]?” 
“Dar-te-ei a Mestra, sob cuja disciplina podes tornar-te sábio e sem a qual toda sciência 
[sic] torna-se estultícia.” 
E revelou-se-lhe por Filho d’aquella sic] que elle saudava tres vezes ao dia, conforme lhe 
ensinára sua mãe. 
E uma Senhora, de aspecto majestoso e toda radiante, apparecia [sic] ao seu lado. 
“Olha, disse-lhe a Senhora.” 
Os meninos haviam desapparecido [sic] e em lugar delles[sic] havia uma multidão de 
cabritos, cães, gatos, ursos e outros animaes [sic]. 
“Eis o teu campo, ahi deves trabalhar. Torna-te humilde, forte, robusto, e o que agora 
vês succeder [sic] com estes animaes [sic] devê-lo-ás realizar com os meus filhos.” 
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E volvendo o olhar, o menino viu aquelles animaes [sic] transformados em cordeirinhos 
que, balando, saltavam ao redor dos dois personagens. João, confuso e chorando, pediu 
uma explicação á [sic] Senhora, e esta acariciando-o docemente: 
“A seu tempo, accrescentou [sic], tudo compreenderás.” 
Na manhã seguinte João contou o sonho aos seus. Cada um dava a sua opinião. O seu 
irmão José dizia: “Tu te tornarás, pastor de cabras, ovelhas ou outros animaes [sic].” 
Sua mãe: “Quem sabe, chegarás a ser padre.” Antonio com accento [sic] secco [sic]: 
“Talvez serás chefe de bandidos.” Mas a avó deu a sentença definitiva: “Não se deve 
acreditar nos sonhos.” (VALENTIM, 1930, p.34-35) 

 

Após este sonho, tem a certeza de que o seu objetivo é ser um sacerdote e mais ainda, de dedicar-

se aos jovens. Para estudar, Giovanni deixa sua casa para evitar mais confusões com seu meio 

irmão mais velho, e passa a viver, de emprego em emprego (foi aprendiz de ferreiro, de 

carpinteiro, de alfaiate, de sapateiro, de tipógrafo, foi servente de um café entre outras 

atribuições) e de cidade em cidade, de Capriglio2 muda-se a Murialdo3, depois a Castelnuovo4 e 

finalmente a Chieri5, onde frequentará o seminário e sairá ordenado padre em 05 de junho de 

1841.  

 

Aos 9 anos, João tem um sonho do qual ele falará durante toda a sua vida. Descobre nele 
os sinais de sua vocação sacerdotal. Aos 14 anos, recebe do padre de sua aldeia as 
primeiras lições de latim e também uma iniciação para a vida espiritual. Com 20 anos, 
entra como interno no seminário de Chieri. 
É ordenado padre em 5 de junho de 1841, em Turim. (HUBLER, 2008, p.5)  

 

Depois de formar-se padre, Giovanni recebe uma proposta para atuar em Gênova, mas o desejo 

de servir aos mais humildes e um convite feito por seu amigo e mentor Giuseppe Cafasso6, o 

direciona a entrar em um convento em Turim. 

 

Esta cidade, que esta vivendo um grande desenvolvimento industrial neste momento, sofre com 

as mazelas do progresso. Dom Bosco irá conviver justamente com a população marginalizada 

deste processo.  

 

                                                 
2 Capriglio é uma comuna italiana, da região do Piemonte, província de Asti. É a terra natal da mãe de Dom Bosco: 
Margherita Occhiena. 
3 Murialdo é uma aldeia italiana pertencente a comuna de Castelnuovo Dom Bosco. 
4 Castelnuovo Dom Bosco, anteriormente chamado de Castelnuovo D’Asti é uma comuna italiana, da região do 
Piemonte, província de Asti. É a terra natal de Dom Bosco. 
5 Chieri é uma comuna italiana, da região do Piemonte, província de Turim.  
6 Giuseppe Cafasso (1815-1860): Sacerdote amigo e mestre de Dom Bosco: No início da obra definitiva deste, é 
ainda o beato Cafasso que se faz coproprietário da casa Pinardi e se torna o mais insigne bemfeitor do Oratório de 
Valdocco. (VALENTIM, 1930, p.59) 
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Passado alguns meses de sua ordenação, Dom Bosco inicia a atividade dos oratórios festivos, que 

marcará sua atuação junto à juventude necessitada e paralelamente a esta atividade, desenvolverá 

um trabalho assistencial nas obras da marquesa Barolo7. 

 

É com a conquista da primeira sede fixa em Valdocco em 1846, a casa Pinardi, que abrigará o 

conhecido Oratório8 de Valdocco, que o trabalho pastoral de Dom Bosco se desenvolverá de 

forma intensa, ultrapassando em poucos anos os limites do estado italiano: 

 

A atividade de Dom Bosco é múltipla: ele visita prisioneiros, cria um lar para os jovens 
da rua, constrói igrejas, compõe e publica obras catequéticas, históricas e espirituais para 
jovens e os adultos dos meios populares. Em 1859 ele funda, com os jovens que vivem 
em sua casa, uma congregação religiosa, os Salesianos. Em 1872 cria com Maria 
Domingas Mazzarello as Filhas de Maria Auxiliadora (Salesianas). Em 1876 suscita uma 
associação de leigos, os Cooperadores Salesianos. Desde 1875, os salesianos passam as 
fronteiras da Itália. Eles vão a França meridional e a América do Sul. (HUBLER, 2008, 
p.5) 

 

Após uma vida de grandes realizações, Dom Bosco falece em 31 de janeiro de 1888 na Itália, na 

cidade de Turim. Em 02 de junho de 1929, é beatificado pelo Papa Pio XI e em 01 de abril de 

1934 é declarado santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Juliette Victoria Frances Colbert nasceu em 27 de junho de 1785 no velho castelo de Maulévrier em La Vendée. 
Herdou o título de seu marido, o Marquês Tancredi Falletti de Barolo. Foi a responsável pelo sustento de diversas 
obras religiosas, sendo que em uma das quais Dom Bosco auxiliava: Viúva aos 53 anos, sem filhos, ela vai doar-se, 
sua própria pessoa, e empregar sua fortuna para humanizar num primeiro tempo as prisões das mulheres, depois criar 
orfanatos e lares para jovens trabalhadoras. Ela fez construir o Refúgio para as prostitutas que procuravam sair 
daquela vida. Tencionou mesmo construir um hospital. E foi lá, em torno dessa obra, que aconteceu o encontro com 
Dom Bosco. Um teólogo, o padre Borel, propôs a marquesa assumir Dom Bosco como diretor espiritual, em troca de 
uma gratificação e de um aposento. (HUBLER,2008, p.72) 
8 Oratório: Os oratórios são locais apropriados à prática da oração. 
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A Pia Sociedade de São Francisco de Sales 

 

 

O início oficial das obras de Dom Bosco é o dia 8 de dezembro de 1841, quando foi criado o 

primeiro Oratório Festivo em Turim, com a admissão do adolescente Bartholomeu Garelli: 

 

Bartholomeu Garelli devia ser o primogênito de uma grande família espiritual, composta 
de meninos de toda a parte do mundo, que atraídos pelo nome de Dom Bosco, viriam, 
em tropel, abrigar-se sob a disciplina do amor e da caridade e assim empreender a 
marcha salutar pela via da virtude e da honra. 
Estamos na sacristia da Igreja de São Francisco de Assis. Manhã de 8 de Dezembro de 
1841. Dom Bosco, ordenado sacerdote havia seis meses, se revestia dos paramentos 
sagrados para rezar a santa missa. 
Nenhum ajudante. Num canto um menino de uns dezesseis annos [sic], com porte 
desajeitado e o semblante atônito. O sacristão se dirige para elle [sic] e quer obrigá-lo a 
ajudar á missa. O pobre, estupefacto, se recusa por não saber. O sacristão, lhe diz então:  
- Se não sabes, porque vens á [sic] sacristia? e, furioso, investe contra o coitado, com 
palavras ásperas, pontapés e com um espanador, até que o obriga a fugir. 
Dom Bosco assistiu a essa scena [sic] tão desagradável e, por duas vezes, chamou á [sic] 
ordem o sacristão, mas este não attendeu [sic] e, só após a fuga do menino, se aproximou 
do Beato que o repreendeu severamente e ordenou-lhe que fosse procurar o menino. 
Este voltou com os olhos ainda humedecidos [sic] das lagrimas que a crueldade de um 
desalmado lhe arrancára. 
O santo sacerdote o acolhe amavelmente e o convida a assistir á missa. Terminada esta, 
teve com o rapaz o seguinte diálogo: 
- Meu amiguinho, como te chamas? 
- Bartholomeu Garelli. 
- De onde és? 
- Sou de Asti. 
- Que offício [sic] tens? 
- O de pedreiro. 
- E teus paes[sic]? 
- Morreram. 
- Que idade tens? 
- Dezeseis annos[sic]. 
- Sabes lêr e escrever? 
- Não. 
- Sabes cantar? 
- Não. 
- Sabes assobiar? 
O menino começou a rir. Era o que Dom Bosco queria, porque era signal [sic] de 
confiança, e continuou: 
- Já fizeste a primeira comunhão? 
- Ainda não. 
- Já te confessaste alguma vez? 
- Sim, quando era pequeno. 
- Rezas as orações da manhã e da noite? 
- Quasi nunca, pois dellas [sic] me esqueci. 
- Frequentas o catecismo? 
- Não me atrevo. 
- Porque? 
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- Porque ha muitos pequenos que sabem mais do que eu, e por isso tenho vergonha. 
- E se eu te ensinasse á parte? 
- Acceitaria [sic] de bôa [sic] vontade. 
- Queres agora mesmo? 
- Sim, tambem agora e com muito prazer. 
Dom Bosco, então, se ajoelhou e rezou uma fervorosa Ave Maria, para que Nossa 
Senhora lhe concedesse a graça de salvar aquella alma. 
Seu alumno [sic] não sabia mais nem o signal da cruz, o que lhe proporcionou o 
argumento da primeira lição, que durou meia hora. 
Esta é a verdadeira origem dos Oratórios Festivos. Dom Bosco foi o seu iniciador e 
Bartholomeu Garelli a pedra fundamental, orvalhada com as graças e favores da Maria 
Santíssima. (VALENTIM, 1930, p. 168, 169 e 170) 

 

O oratório festivo é a atividade que iniciava e continua iniciando e inaugurando a atuação 

salesiana em qualquer comunidade, sociedade, cidade, estado ou país. Esta atividade consiste em 

um método de ensino catequético associado a jogos, brincadeiras e cantos, de modo a despertar o 

interesse e conquistar os jovens desventurados: “Consistia tal iniciativa de Dom Bosco em reunir 

aos domingos e nos dias santos os meninos pobres e abandonados, em lugar adequado, onde 

pudessem ocupar-se em jogos e diversões honestas, e em seguida aproveitar a oportunidade para 

ensinar-lhes os rudimentos da fé cristã.”(AZZI, 1999, p.15) 

 

A atuação de Dom Bosco na cidade de Turim, mais precisamente no bairro de Valdocco, reunia 

um grande número de jovens que participavam dos diversos oratórios criados para acolhê-los. 

Inicialmente o Oratório de Valdocco (Oratório de São Francisco de Sales) e em seguida os 

Oratórios de São Luis Gonzaga e de Santo Angelo Custode: 

 

Para atender a multidão de meninos e rapazes que a ele acorriam, fundou outros 
oratórios populares e juvenis, de caráter assistencial-educativo, que atendessem aos 
domingos e festas. Em torno do Oratório de Dom Bosco, gravitavam meninos e jovens, 
do bairro Borgo Dora, na região de Valdocco, onde se concentravam oficinas e fábricas 
de máquinas pesadas. Moinhos de trigo, mercado de hortaliças e ponto de concentração 
de pedreiros jovens e de aprendizes, muitos dos quais eram abrigados e recrutados pelo 
teólogo Borel, Dom Bosco e seus colaboradores. A região era insalubre, úmida e fétida, 
devido aos escoamentos a céu aberto de esgotos. Mais da metade da população era pobre 
e morava em casuchas (favelas), numa média de quatro por uma. Grande parte desta 
concentração de famílias provinha dos campos, sendo numerosos os moços e os adultos, 
mal-alimentados, sujos, malvestidos, em péssimas condições higiênicas, não agradáveis 
aos bairros urbanizados, malsuportados nas igrejas, empurrados na cidade, vivendo 
condições desumanas, o que elevava as taxas de mortalidade. (SANTOS, 2000, p.138) 

 

O rápido sucesso destas obras fez com que Dom Bosco abrisse escolas noturnas para a 

alfabetização e para o ensino de catecismo dos jovens que trabalhavam nas indústrias da região: 
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Em 1845, suas escolas noturnas já reuniam duzentos rapazes. Á noite, após o 
encerramento das oficinas, os jovens vinham aprender a ler em grandes cartazes murais. 
Por uma hora, ressoavam as monótonas cantilenas das letras do alfabeto e palavras 
inteiras, compiladas por sílabas e proposições simples e compostas. Três coros distintos 
entrecruzavam-se, interrompidos ora um, ora outro, pela voz do professor. Dom Bosco 
queria torná-los capazes de estudar o catecismo por si mesmos. Alguns aproveitavam e 
aprendiam aritmética, noções de desenho e breves noções de geografia. (SANTOS, 
2000, p.138) 

 

Progressivamente ao desenvolvimento das obras, Dom Bosco compreende que não é suficiente 

apenas alfabetizar estes meninos, é preciso alimentá-los, fornecer moradia e também capacitá-los, 

em algum ofício, de modo que sejam úteis à sociedade. Procurando atender a estes objetivos, são 

iniciadas as atividades do internato, tanto para as escolas clássicas: 

 

Data de 1847 a aceitação do primeiro interno na chamada casa anexa de Valdocco, um 
pobre órfão de pai e mãe que só possuía três liras e não conseguira trabalho em Turim. 
Seu número passou a crescer rapidamente a partir da metade dos anos 50, quando passou 
a mais de oitenta internos. A pessoa de Dom Bosco, além dos recursos que conseguia da 
beneficência privada e pública, era o foco de atração e do sucesso de seus internatos, em 
que pesassem gravemente as diversas crises econômicas que feriam, às vezes, os 
progenitores de seus internados. Entre os internos, ajuntaram-se alguns seminaristas que, 
em troca de pensão, ajudavam Dom Bosco como vigilantes, assistentes e professores. 
(SANTOS, 2000, p.141) 

 

Como para as escolas de artes e ofícios ou liceus e também as agrícolas: 

 

Desde do início do seu trabalho entre a juventude desamparada, Dom Bosco havia 
percebido que em termos de educação era melhor prevenir do que remediar. Daí surgiu a 
idéia de oferecer aos meninos carentes e desamparados condições para o aprendizado de 
uma arte ou ofício que os tornasse no futuro úteis cidadãos para a pátria. Assim, pois, 
começaram a florescer no Oratório de São Francisco de Sales as oficinas de artes e 
ofícios. 
Em seguida começaram a se multiplicar as escolas profissionais e agrícolas. (AZZI, 
1999, p.16) 

 

De um modo geral, as escolas profissionais eram constituídas por oficinas de tipografia, de 

marmoraria, de ornamento, de escultura, de marcenaria, etc. E alguns dos ofícios ensinados eram 

os de carpinteiro, de serralheiro, de alfaiate, de sapateiro, entre outros. 

 

Mais tarde, Dom Bosco também voltará seu trabalho educativo para a formação eclesiástica, com 

a fundação de seminários. Estas instituições seriam as responsáveis por fornecer os educadores de 

seus oratórios e colégios. 
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Desta forma, passaram a constituir a obra salesiana os oratórios festivos, o internato de estudantes 

e os de aprendizes, os seminários e as escolas agrícolas: 

 

A obra educativa de Dom Bosco é diversificada, porquanto se desenvolveu em diversas 
instituições como o Oratório Festivo, o internato de estudantes e o de aprendizes, o 
seminário, a escola agrícola. A obra preferencial de Dom Bosco, porém, é a do Oratório 
Festivo, cujo referencial teórico e religioso serve de fundamento a todas as demais. 
(SANTOS, 2000, p.140) 

 

O trabalho de Dom Bosco nos oratórios festivos era gratuito para os órfãos e crianças pobres, 

sendo subsidiado por benfeitores da esfera pública e privada: 

 

A expansão do Oratório de Valdocco era uma das respostas à consciência religiosa 
italiana, praticante ou não. Esta consciência estava fracionada, já que havia os contrastes 
entre Igreja e Estado, entre a classe dirigente liberal e a hierarquia eclesiástica, entre 
patrões e operários. Logo, acorreram os primeiros benfeitores, não estavam ligados a 
grupos sociais ou políticos específicos, provenientes, muitos deles, da nobreza turinense 
e do Piemonte. Através de loterias, Dom Bosco conseguia granjear os meios para 
sustentar seus oratórios entre os banqueiros, nobres, populares e administrações 
municipais. (SANTOS, 2000, p.139) 

 

Os jovens acolhidos nos internatos poderiam ser direcionados para as escolas secundárias 

clássicas e para as escolas profissionais e agrícolas. Normalmente, os alunos admitidos 

gratuitamente eram destinados às escolas deste segundo tipo, uma vez que o auxílio financeiro 

recebido por meio de doações era destinado à educação e profissionalização da juventude mais 

desvalida. O próprio lucro dos produtos produzidos por estes rapazes era revertido para seu 

sustento. 

 

Já os alunos pertencentes ao internato de estudantes, provinham de uma classe social um pouco 

mais favorecida. É importante destacar que para continuar com o apoio beneficente para seus 

trabalhos, foi necessário ampliar o conceito de caridade, abrangendo não apenas os necessitados 

materialmente, como também os moralmente: 
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A população estudantil a que Dom Bosco atenderia seria, preferencialmente, os da 
pequena burguesia, camponeses proprietários ou arrendatários, pequenos comerciantes, 
alfaiates e funcionários públicos, que possuíam alguma margem de poupança e desejosos 
de elevar os próprios filhos na escala econômica e social. 
Mas a gestão de internatos de estudantes secundários não poderia ser considerada obra 
caritativa no sentido original e Dom Bosco foi obrigado, para contar com o apoio da 
beneficência pública e privada, a alargar o sentido da palavra caridade, estendendo-o à 
juventude moralmente necessitada, para prevenir do anticlericalismo que se acentuava os 
dirigentes e professores das escolas públicas. (SANTOS, 2000, p.139-140) 

 

Em 26 de janeiro de 1854, após a realização de um retiro, Dom Bosco se reúne com quatro 

jovens de seu oratório, Michele Rua9, Giovanni Cagliero10, Giacomo Artiglia11 e Giuseppe 

Rocchietti12 e os convida a fazerem parte de uma obra prática de caridade. Os moços aceitam e 

adotam como patrono São Francisco de Sales13 (curiosamente, seu dia litúrgico foi comemorado 

dois dias antes da reunião, em 24 de janeiro), por ser um santo suave, paciente, compassivo e 

misericordioso, qualidades que inspiram os rapazes. Dessa forma, os participantes ou aqueles que 

venham participar desta atividade caritativa são denominados salesianos. 

 

Tra questi ed altri scelti nel 1853, Don Bosco riservò a Rocchietti, Artiglia, Cagliero e 
Rua l'onore di prendere ufficialmente il nome di « Salesiani » per la prima volta, la sera 
del 26 gennaio 1854, quando propose loro più esplicitamente «di fare con l'aiuto del 
Signore e di S. Francesco di Sales una prova di esercizio pratico della carità verso il 
prossimo per venire poì ad una promessa; e quindi, se possibile e conveniente, farne un 
voto al Signore » (BOLLETINNO SALESIANO, 1952, s/p ) 

 

                                                 
9 Michele Rua (1837-1910): Nasceu em Turim e entrou no Oratório em 1852. Fez os votos privados anuais ante a 
Dom Bosco em 1855. Quando fundou-se a Congregação Salesiana foi eleito Diretor Espiritual. Foi ordenado 
sacerdote em Caselle em 1860. Fez os votos trienais em 1862 e os perpétuos em 1865. Obteve o diploma de mestre 
pela Universidade de Turim. Foi Diretor do Colégio Salesiano de Mirabello (1863-1865), retornando a Turim como 
Prefeito Geral. Em 1884 é nomeado Vigário sucessor de Dom Bosco e foi Reitor Maior da Congregação desde 1888 
até sua morte em 1910. 
10 Giovanni Cagliero (1838-1926): Nasceu em Castelnuovo D’Asti e entrou no Oratório em 1851. Foi conselheiro do 
primeiro Conselho Superior. Professou temporalmente e foi ordenado sacerdote em 1862. Foi chefe da primeira 
expedição salesiana em 1875. Foi Diretor Espiritual da Congregação em 1884 e Bispo titular de Magida e também 
Vigário Apostólico da Patagônia. Em 1907 o papa Pio X o nomeo arcebispo de Sebaste e mais tarde Delegado 
apostólico do Centro América. Em 1915 recebeu o título de Cardeal. 
11 Giacomo Artiglia (1838-?): Não existem referências bibliográficas a seu respeito. 
12 Giuseppe Rocchietti (1836-?): Não existem referências bibliográficas a seu respeito. 
13 São Francisco de Sales (1567-1622): Doutor em direito canônico pela Universidade de Pádua. Ordenou-se 
sacerdote em 1593. Foi Reitor em Genebra e mais tarde foi nomeado Bispo Coadjutor (1599) e Bispo (1602) desta 
mesma cidade. Foi beatificado em 1622, canonizado em 1655 e declarado Doutor da igreja em 1867. Seu dia 
litúrgico é celebrado em 24 de janeiro. 
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Acompanhando a complexidade com que os oratórios e escolas de Dom Bosco se organizavam, o 

ministro italiano Urbano Ratazzi14 sugere ao sacerdote, em 1857, a criação de uma sociedade 

para institucionalizar os trabalhos desenvolvidos e assim garantir sua continuidade. 

Curiosamente, este senhor que era conhecido pelo seu sentimento anticlerical e que, em 1855, 

tinha aprovado a lei que suprimia as congregações religiosas, foi o responsável pelo incentivo e 

pelas orientações a respeito da formação da sociedade salesiana. Isto nos leva a entender que 

mesmo os católicos não sendo bem vistos pelos membros do governo italiano, suas atividades 

eram de grande interesse para o Estado. E, dentro da legislação vigente, era possível criar estas 

organizações católicas, mesmo que não fossem oficialmente instituídas com o caráter religioso, 

mas sim o beneficente: 

 

Num dia de 1857 encontrando Dom Bosco, falou-lhe da vantagem que o Governo podia 
esperar da sua Instituição e dirigiu-lhe, mais ou menos, estas palavras: - Faço votos que 
V. Revma., Sr. Dom Bosco, viva muitos annos [sic] para o bem de tantos pobres jovens; 
mas V. Revma. é mortal como os deamis, [sic] e se viesse a faltar, que seria de sua obra? 
Pensou já nisso? E que medidas julga adoptar para assegurar a existência do seu 
Instituto? 
- Para falar a verdade, Excia., respondeu sorrindo o Beato, não penso em morrer tão 
cedo, por isso não dispus ainda o modo de continuar a obra dos Oratórios depois da 
minha morte. Mas se V.Excia. tem alguma suggestão [sic] para dar-me sobre este 
propósito, ouço-o de bom grado. 
- Segundo o meu parecer, V. Revma. deveria escolher alguns entre leigos e 
ecclesiásticos [sic] de sua confiança, formar uma sociedade sob determinada normas, 
embebê-los do seu espírito, adestrá-los em seu systema [sic] afim de que fossem, não só 
auxiliares, mas continuadores da sua obra depois de sua morte. 
Um ligeiro sorriso enflorou os lábios [sic] de Dom Bosco, porque o mesmo Ratazzi, em 
1855, fizera sanccionar [sic] a lei da supressão das Congregações Religiosas. Por isso 
Dom Bosco accrescentou: 
- Mas crê V. Excia. que seja possivel fundar uma sociedade come essa, nestes tempos? 
- Sim, contanto que V. Revma. institua uma sociedade segundo a legislação vigente. 
- E como seria? 
- Seria uma sociedade que não tenha a índole de mão morta; uma sociedade em que cada 
indivíduo conserve os direitos civis, pague seus impostos etc. A nova sociedade em face 
ao Governo não passaria de uma associação de cidadãos livres que se unem e vivem 
juntos com o fim de beneficiência. (VALENTIM, 1930, p. 131 e 132) 

 

                                                 
14 Urbano Ratazzi (1808-1873): Avvocato, deputato al parlamento subalpino, per una volta ministro della pubblica 
istruzione, per due presidente del consiglio dei ministri del regno d'Italia, fece parlare molto di sé in rapporto sia alla 
questione romana sia alle relazioni tra stato e chiesa, prima nel regno sardo, poi nel regno d'Italia. Ministro di Grazia 
e Giustizia e ministro degli Interni in diversi Governi del regno di Sardegna e - dopo l'unificazione d'Italia - nel 
ministero La Marmora, svolse un'intensa attività diretta alla riforma dell'ordinamento giudiziario, a regolare 
l'ammissione al beneficio del patrocínio dell'avvocato dei poveri, a modificare il codice di procedura penale e 
soprattutto a modificare il codice penale in vigore nel regno sardo. (SILVA, s/data, p.75) 
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A Pia Sociedade de São Francisco de Sales, ideada por Dom Bosco foi fundada no dia 18 de 

dezembro de 1859, mas suas regras só foram definitivamente aprovadas pelo Papa Pio IX, em 03 

de abril de 1874.  

 

Os membros fundadores, em 1859, eram: Dom Bosco, o sacerdote Vittorio Alasonatti15, o 

diácono Angelo Savio16, o subdiácono Michele Rua, os clérigos Giovanni Cagliero, Giovanni 

Battista Francesia17, Francesco Provera18, Carlo Ghivarello19, Giuseppe Lazzero20, Giovanni 

Bonetti21, Giovanni Battista Anfossi22, Luigi Marcellino23, Francesco Cerruti24, Celestino 

Durando25, Secondo Pettiva26, Antonio Rovetto27, Giuseppe Bongiovanni28 e Luigi Chiapale29. 

                                                 
15 Vittorio Alasonatti (1812-1865): Nasceu em Avigliana, freqüentou o convictório de Turim, foi ordenado sacerdote 
em 1835. Entrou no Oratório como ajudante de Dom Bosco em 1854. Fez votos privados em 1855 e em 1859 foi 
escolhido como Prefeito do Conselho Superior, cargo em que atuou até sua morte. Professou em 1862. 
16 Angelo Savio (1835-1893): Nasceu em Castelnuovo D’Asti. Entrou no Oratório em 1850. Foi Diácono e também 
Ecônomo geral da Sociedade de São Francisco de Sales, cargo em que atuou até 1875. Foi ordenado sacerdote em 
1860. Fez os votos trienais em 1862 e os perpétuos em 1869. Foi o responsável pelas construções de Alassio, 
Vallecrosia, Marselha e da Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Roma. Em 1885 participou das missões pelas 
Américas com Dom Cagliero. Em 1892 parte como missioneiro no Equador, onde falece durante uma viagem de 
exploração. 
17 Giovanni Battista Francesia (1838-1930): Nasceu em San Giorgio Canavese. Entrou no Oratório em 1852 e vestiu 
a batina em 1853. Professou em 1852 e foi ordenado sacerdote em 1863. Em 1865 fez a professão perpétua e 
graduou-se em letras na Universidade de Turim. Foi diretor de vários colégios e membro do Conselho Superior e 
Diretor Espiritual. De 1878 a 1902 foi o Inspetor das Inspetoria Piamontesa-Lombarda. 
18 Francesco Provera (1836-1874): Nasceu em Mirabello. Entrou no Oratório em 1858. Fez os votos trienais em 1862 
e foi ordenado sacerdote em 1864. Fez a professão perpétua em 1866. A partir de 1863 é indicado ao cargo de 
Prefeito, possuindo esta atividade nos colégios de Lanzo, Mirabello, Cherasco e também no próprio oratório. 
19 Carlo Ghivarello (1835-1913): Nasceu em Pino Torinese. Entrou no Oratório em 1857 e foi amigo de Domenico 
Sávio. Fez a primeira professão em 1862, foi ordenado sacerdote em 1864 e fez a professão perpétua em 1865. Foi 
eleito Conselheiro Geral e depois Secretário deste mesmo Conselho, cargo em que ficou até 1876, quando foi 
nomeado Ecônomo Geral. Em 1880, Dom Bosco o escolhe para ser diretor de Saint-Cyr, na França e depois de 
Mathi, na Itália. Tinha grandes qualidades como construtor, sendo seu o coro da Basílica de Nossa Senhora 
Auxiliadora e as capelas da habitação de Dom Bosco e de San Benigno Canavese. 
20 Giuseppe Lazzero (1837-1910): Nasceu em Pino Torinese. Entrou no Oratório em 1857. Vestiu a batina em 1859 e 
fez a primeira professão em 1862 e a perpétua em 1870. Foi ordenado sacerdote em 1865. Foi membro do Conselho 
Superior de 1874 a 1898. Foi o primeiro que levou o título de Conselheiro Profissional. Desde 1885 era o 
responsável por manter a correspondência com os missionários. 
21 Giovanni Bonetti (1838-1891): Nasceu em Caramagna. Entrou no Oratório em 1855. Foi Primeiro Conselheiro 
Superior da Sociedade. Fez a primeira professão por três anos em 1862. Em 1863 fez exame para tirar a habilitação 
de professor. Foi ordenado sacerdote em 1864 e em 1865 fez a professão perpétua. Foi uns dos diretores do Boletim 
Salesiano. Em 1866 foi eleito Diretor Espiritual da Congregação, ocupando o posto deixado pelo Monsenhor 
Cagliero. 
22 Giovanni Battista Anfossi (1840-?): Nasceu em Vigone. Entrou no Oratório em 1853. Foi sócio da Conferências 
de São Vicente de Paula, adjuntos ao Oratório. Fez votos trienais em 1862. Ordenado sacerdote abandonou a 
Congregação em 1864, mas continuou como sacerdote diocesano. 
23 Luigi Marcellino (1837-?): Não existem muitas informações a seu respeito. Sabe-se que estava no Oratório em 
1856.  
24 Francesco Cerruti (1844-1917): Nasceu em Saluggia. Entrou no Oratório em 1856. Professou temporalmente em 
1862. Em 1866 fez a professão perpétua, foi ordenado sacerdote e foi graduado na Universidade de Turim. Foi o 
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Como lema da sociedade, foi adotada a divisa que existia no escritório de Dom Bosco em 

Valdocco: Dae-me almas e ficae-vos com o resto. 

 

Para patrono da congregação foi escolhido São Francisco de Sales, o mesmo santo que já havia 

sido escolhido para proteção das obras de caridade que iniciaram as atividades práticas dos 

salesianos. 

 

O objetivo da sociedade é a perfeição cristã de seus membros e a instrução dos jovens pobre e de 

classe média: 

 

SCOPO DI QUESTA SOCIETÀ 
 
1 . Lo scopo di questa società si è la perfezione Cristiana dei suoi membri, ogni opera di 
carità spirituale e corporale verso de' giovani specialmente se sono poveri ed anche la 
educazione del giovane clero . Essa poi si compone di Ecclesiastici, di chierici e di laici . 
2. Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare; così i congregati cominceranno a  erfezionare 
se stessi colla pratica delle cristiane virtù interne ed esterne, coll'acquisto della scienza, 
di poi si adopreranno a benefizio del prossimo . 
3 . Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere i giovani poveri ed abbandonati per 
istruirli nella S. Cattolica religione, particolarmente nei giorni festivi, come si pratica in 
questa città di Torino nei tre Oratori di S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga ed in 
quello di S. Giuseppe. 
4. Si incontrano poi alcuni giovani talmente abbandonati che per loro riesce inutile ogni 
cura se non sono ricoverati . A tale uopo per quanto sarà possibile si apriranno case di 

                                                                                                                                                              
primeiro diretor da casa de Alassio e Inspetor da Inspetoria de Ligure. Em 1885 foi nomeado Conselheiro 
Escolástico Geral. 
25 Celestino Durando (1840-1907) Nasceu em Farigliano de Mondovi (Cuneo). Entrou no Oratório em 1856. Foi 
amigo de Domenico Sávio, fez a primeira profissão em 1862 e a perpétua em 1865. Em 1864 foi ordenado sacerdote 
em Mondovi. Foi o primeiro professor do ginásio no Oratório. Fez parte do Conselho Superior em 1865. Teve a 
responsabilidade de iniciar a Biblioteca da Juventude Italiana. De 1886 a 1903 foi o superior da Inspetoria que 
compreendia as casas que não estavam agregadas a nenhuma outra inspetoria. 
26 Secondo Pettiva (1836-1868): Nasceu em Turim. Freqüentou o Oratório de 1856 a 1863. Em 1858 era professor de 
música e por muitos anos foi o diretor da escola de música do Oratório. Deixou o Oratório em 1863, mas sempre 
visitava o seminário de Mirabello, onde prestava pequenos serviços. 
27 Antonio Rovetto (1842-?): Nasceu em Castelnuovo d’Asti. Entrou no Oratório em 1855. Foi amigo de Domenico 
Sávio. Se inscreveu na Conferência de São Vicente de Paula. Professou por três anos e deixou o Oratório em 1865. 
28 Giuseppe Bongiovanni (1836-1868): Nasceu em Turim. Entrou no Oratório em 1854, do qual foi um dos grandes 
animadores. Foi amigo de Domenico Savio e fundou junto com ele e G. Rocchietti a Companhia da Imaculada. Em 
1857 fundou a Companhia do Santíssimo Sacramento e organizou o Pequeno Clero. Professou e foi ordenado 
sacerdote em 1862. Escrevia poesias jocosas em piemontês para o teatro. Era responsável pelo ensaio da cerimônias 
litúrgicas no Oratório. Preparou o clero para a solene inauguração da nova Igreja de Maria Auxiliadora em 1968. 
29 Luigi Chiapale (1843-?) Nasceu em Costiglione Asti. Entrou no Oratório em 1857. Era cantor e músico. Fez os 
votos trienais em 1862 e os renovo em 1867, mas não chegou a fazer a professão perpétua. Retornou a diocese de 
Saluzzo, onde exerceu o sacerdócio.  
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ricovero, ove coi mezzi che la Divina Provvidenza porrà fra le mani, verrà loro 
somministrato alloggio, vitto e vestito . Mentre poi verranno istruiti nelle 
verità della fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere, come attualmente si 
fa nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales in questa città. 
5 . In vista poi dei gravi pericoli che corre la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato 
Ecclesiastico, questasocietà si darà cura di coltivare nella pietà e nella vocazione coloro, 
che mostrassero speciale attitudine allo studio ed eminente disposizione alla pietà . 
Trattandosi di ricoverare giovani per lo studio saranno di preferenza accolti i più poveri, 
perchè mancanti di mezzi di fare altrove i loro studi purché porgano fondata speranza 
dì riuscita nello stato ecclesiastico . Nella casa di Valdocco sono circa 600 ed in 
Mirabello oltre a zoo i giovani che percorrono i corsi latini con questo scopo. A Lanzo 
oltre a 100 che percorro[no] i corsi classici con questo scopo . 
6. Il bisogno di sostenere la religione Cattolica si fa gravemente sentire anche fra gli 
adulti del basso popolo, e particolarmente nei paesi di campagna ; perciò i congregati si 
adopreranno di dettare esercizi spirituali, diffondere buoni libri, usando tutti quei mezzi 
che suggerisce la carità, affinché e colla voce e cogli scritti si ponga un argine 
all'empietà ed all'eresia, che in tante guise tenta di insinuarsi fra i rozzi e gli ignoranti . 
Ciò al presente si fa col dettare di quando in quando qualche muta di esercizi spirituali, 
tridui e novene, colla pubblicazione delle letture Cattoliche e colla tipografia dall'anno 
1862 appositamente iniziata nella casa di Valdocco per la stampa di buoni libri. 
(BOSCO, 1982, p.214, 215) 

 

Para compreensão da Congregação Salesiana, assim como seu funcionamento, descreve-se 

abaixo sua organização e as etapas para admissão.  

 

 

Organização da Sociedade 

 

 

Os religiosos da Sociedade Salesiana se dividem em eclesiásticos e leigos. Os primeiros são os 

sacerdotes e os clérigos e os segundos são os coadjutores: 
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Ha uma figura completamente nova na história das ordens religiosas. É o coadjutor. Elle 
[sic] não é menos religioso do que os padres e os clérigos. O seu hábito não é o talar, 
mas goza dos mesmos direitos e dos mesmos privilégios; não formam absolutamente, 
dentro da Congregação, uma categoria de ordem inferior, como acontece com os leigos 
das outras ordens religiosas; não são os conversos que devem servir aos seus irmãos 
sacerdotes, mas são eguaes [sic] aos outros em tudo, com autoridade e responsabilidades, 
não raro, graves e delicadas. Os Salesianos leigos são os auxiliares dos padres. 
Trabalham com elles [sic], movidos pelo mesmo espírito, tendo os mesmos direitos a 
educar o povo, á instrucção [sic] e catequese dos fiéis, á procura de vocações e a difusão 
da bôa [sic] imprensa. 
Vemo-los á frente não só das officinas [sic], das aulas primárias e mesmo secundárias, 
para a formação téchnica [sic] dos seus alumnos [sic], senão tambem na administração 
dos bens das Sociedade, em todos os offícios públicos onde o leigo, muitas vezes, goza 
de maior autoridade e habilidade do que uma batina. 
Muitos empunham com maestria a penna [sic] do escriptor, o esquadro do agrimensor ou 
do desenhista, a paleta do pintor, o cinzel do esculptor e o lapis do architecto [sic] ou do 
engenheiro... (VALENTIM, 1930, p. 137 e 138) 

 

O governo geral da sociedade esta sob direção do Reitor Maior, que é assistido por um Conselho 

de seis membros que são eleitos por um Capítulo30 Geral. Este é composto por todos os 

Inspetores e um Delegado de cada Inspetoria, que é eleito no Capítulo Inspetorial. A 

Congregação é dividida em províncias chamadas de Inspetorias e cada inspetor é auxiliado por 

três ou quatro conselheiros; e todos juntos constituem o Conselho Inspetorial. 

 

Nas casas salesianas existe um Capítulo que é eleito ou modificado pelo Inspetor com seu 

conselho. Quem dirige a casa tanto no campo espiritual como nas escolares e materiais é um 

Superior denominado Diretor. Há também o Prefeito que pode fazer as atribuições do Diretor e 

tem como responsabilidade administrar as coisas temporais e observar a disciplina dos alunos. Os 

Catequistas se atentam as todas as coisas espirituais da casa, o Conselheiro cuida do movimento 

escolar e da disciplina geral e nos Institutos de Artes e Ofícios tem o Conselheiro Profissional, 

que dirige os alunos aprendizes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Capítulo: Assembléia de dignidades eclesiásticas para tratar determinado assunto; assembléia geral de religiosos. 
(FERREIRA, 1986, p.344) 
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Etapas para Admissão na Sociedade 

 

A admissão na Sociedade é feita em três etapas: aspirantado, noviciado e o tempo dos votos 

trienais. 

 

Aspirantado 

 

Nesta etapa é destinada ao cultivo da vocação dos postulantes. O postulante necessita passar um 

tempo em uma casa salesiana e sobressair-se por sua virtude e engenho. 

 

Noviciado 

 

Nesta etapa o postulante deve passar um ano isolado do mundo dedicando-se à sua formação 

religiosa, ao aprendizado da vida salesiana e, principalmente, aprender a dirigir sua vontade 

através das dificuldades desta sua nova existência. Esta etapa é finalizada com a profissão 

religiosa trienal. 

 

Tempo dos Votos Trienais 

 

Nesta etapa, composta por três anos de profissão, os clérigos dedicam-se por dois anos ao estudo 

da filosofia e um ano de atuação nas casas salesianas desenvolvendo as suas vocações e sua 

perseverança. Já os leigos atuam, pelo mesmo período, em alguma das várias obras salesianas. 

 

Findando estes três anos de profissão, se os clérigos e os leigos demonstrarem que possuem as 

qualidades necessárias para a vida religiosa, podem ser admitidos à renovação dos votos por mais 

três anos ou à, profissão religiosa perpétua, consagrando sua vida inteira a serviço de Deus. 

 

O clérigo deve ainda cursar a faculdade de teologia para finalizar os estudos preparatórios ao 

sacerdócio e o leigo deve continuar desempenhando o ofício a que foi destinado, aprimorando sua 

técnica. 
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O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora 

 

 

O embrião do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora foi uma associação de moças iniciada 

pelo sacerdote Domenico Pestarino em Mornese, na Itália, chamada Maria Imaculada.  

 

Em 1852, uma de suas integrantes, Angela Maccagno redige um regulamento para as jovens 

solteiras que desejavam consagrar-se a Deus. Por intermédio do mesmo padre Pestarino, este 

documento é entregue ao Padre Giuseppe Frassinetti, que mais tarde, em 8 de dezembro de 1855, 

publicaria o regulamento final instituindo a Pia União das Filhas de Maria Santíssima Imaculada: 

“Era um Instituto secular em que as inscriptas [sic], embora permanecessem nas suas famílias, 

procuravam a perfeição christã [sic] e exercitavam seu zelo pela salvação das pessoas, no meio 

das quaes [sic] viviam, principalmente das meninas.” (VALENTIM, 1930, p.157) 

 

Suas atividades resumiam-se ao auxilio e à profissionalização da juventude pobre, em especial 

das meninas. 

 

Em 1862, o padre Pestarino visita Dom Bosco em Turim e este vai a Mornese, dois anos depois, 

para conhecer o trabalho das moças do instituto. É nesta data que conhece a Maria Domenica 

Mazarello31. 

 

O sucesso no cuidado dos meninos necessitados, alcançado por Dom Bosco, faz com que sejam 

direcionados a ele apelos de religiosos e amigos, para que desenvolva trabalho similar com as 

jovens meninas. Somente após muita insistência é que o santo padre cede aos inúmeros pedidos: 

 

 

 

                                                 
31 Maria Domenica Mazarello (1837-1881): Nasce em Mornese, região do Piemonte, na Itália, no dia 09 de maio. 
Com 18 anos entra para a Associação das Filhas de Maria Santíssima Imaculada. Vitima de tifo, adquirido de seus 
parentes, de quem cuidava, não consegue mais trabalhar no campo. Dedica-se ao ensino de corte e costura para as 
jovens de sua vila. Em 1863 abre um pequeno orfanato, com recreação aos domingos para as crianças. Em 1864 
conhece Dom Bosco. Falece em Nizza Monferrato em 14 de maio. 
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Pessoalmente, portanto, Dom Bosco não se mostrava favorável a arregimentar mulheres 
para que atuassem em prol da juventude feminina, como fizera nos anos 40, ao buscar 
colaboradores para dar início ao Oratório Festivo. Além disso, não sendo diretor de 
nenhuma obra feminina, nem orientador espiritual de religiosas, seus contatos com as 
mulheres eram muito esporádicos, e sempre marcados por uma atitude de extrema 
reserva, como ressaltaram seus diversos biógrafos. Não sentia, de fato, vocação para 
trabalhar com o sexo feminino. “Para que se decidisse, foram necessários pedidos 
insistentes de alguns bispos e outras respeitáveis personalidades”. (AZZI, 1999, p.19) 

 

Por ser em muito semelhantes, as atividades desenvolvidas pela Pia União das Filhas de Maria 

Santíssima Imaculada daquelas feitas pelos Salesianos, em 1871, é apresentando ao padre 

Domenico Pestarino o projeto de constituição do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, 

convidando as integrantes da Pia União a participarem desta nova associação. 

 

Maria Domenica Mazarello, cuja personalidade e trabalho já eram conhecidos de Dom Bosco, é 

nomeada superiora geral da futura associação, em janeiro de 1872. Em 5 de agosto deste mesmo 

ano, funda, juntamente com o superior dos Salesianos, o Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora. Na cerimônia de inauguração é realizada a primeira vestidura e a primeira profissão 

religiosa das irmãs. 

 

Legalmente o Instituto era dependente e subordinado à Congregação Salesiana e sua organização 

é semelhante à dos salesianos: “Em documento oficial apresentado a [sic] Santa Sé em 1872, 

Dom Bosco designa o novo Instituto como ‘apêndice e dependente da Congregação Salesiana. 

Tem por finalidade fazer pelas meninas pobres o que os salesianos fazem pelos meninos’.” 

(AZZI, 1999, p.21) 

 

Em 1874, após obter as aprovações das constituições dos salesianos, o Instituto das Filhas de 

Maria Auxiliadora é oficialmente uma ramificação da Congregação Salesiana, ficando 

subordinada à sua direção. Somente em 1907, com a determinação da Santa Sé de conceder 

autonomia aos institutos femininos, que as Irmãs Salesianas, como também são chamadas, 

obtiveram sua autonomia.  
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1.2 OS SALESIANOS NO BRASIL 

 

 

A vinda dos salesianos para o Brasil foi o resultado de um movimento conduzido pelo episcopado 

brasileiro, iniciado em meados do século XIX, que tinha como objetivo aproximar a Igreja do 

Brasil da Santa Sé.  

 

A vinda dos salesianos para o Brasil em 1883 resultou de amplos e longos 
entendimentos havidos anteriormente entre o bispo do Rio de Janeiro, D. Pedro Maria de 
Lacerda, e os superiores da Congregação em Turim. Os primeiros discípulos de Dom 
Bosco não se instalaram em nossa pátria espontaneamente, ou seja, a partir de uma 
decisão da Congregação, mas sim como resposta a uma solicitação de diversos membros 
do episcopado brasileiro, empenhados no movimento de reforma católica do Brasil. 
(AZZI, 1983, p.15) 

 

Desde a colonização até aproximadamente metade do oitocentos, a Igreja do Brasil, que tinha 

nascido como um departamento32 do reino de Portugal, era governada efetivamente pelo monarca 

lusitano e depois da proclamação da independência do Brasil, pelo imperador brasileiro: 

 

Na perspectiva dos bispos, a situação da Igreja era de crise e decadência. Assim sendo, 
desde meados do século XIX iniciara-se no Brasil um importante movimento do 
episcopado, empenhado na substituição do antigo modelo eclesial de Cristandade, de 
raiz medieval e lusitana, pelo modelo romano de Igreja, considerada como uma 
sociedade perfeita e hierarquizada, conforme preconizara o Concílio de Trento. (AZZI, 
1999, p.28) 

 

O movimento reformador existente na Europa, já explicado no início deste capítulo, encontrava 

ressonância em terras brasileiras. Grande parte dos religiosos brasileiros passou a entender que 

para serem feitas as mudanças necessárias na Igreja Católica, de modo a torná-la forte, 

institucionalmente organizada e capaz de realizar suas atividades pastorais com autonomia, era 

preciso sua independência: “Ao iniciarem a reforma católica no século passado, os bispos foram 

pouco a pouco tomando consciência de que tal movimento só poderia ser levado avante na 

medida em que tivessem plena autonomia pastoral, livres de qualquer interferência do poder 

estatal.” (AZZI, 1986, p.20) 

 
                                                 
32 O direito de Padroado delegado pela Santa Sé às Coroas de Portugal e Espanha permitia que os monarcas destes 
reinos fossem os responsáveis pelo governo, administração e organização da Igreja Católica em seus países e 
colônias. 
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As primeiras tentativas de acabar com o padroado e vincular a Igreja Católica Brasileira com a 

Santa Sé partiram do bispo de Mariana, Antonio Ferreira Viçoso, durante o segundo reinado. 

Com o apoio de outros religiosos o movimento começou a ganhar força e para ajudar, neste 

intento, foram pedidos auxílios para as ordens religiosas européias: 

 

Esse movimento assumiu o caráter de verdadeira luta pela liberdade da Igreja. O 
movimento encontrou logo apoio de outros bispos, que passaram a recusar sua função de 
altos funcionários da Coroa e a declarar-se abertamente como membros de uma 
hierarquia eclesiástica dependente diretamente do Sumo Pontífice. Os bispos queriam 
plena liberdade de ação religiosa, sem interferência do poder civil. Para implantar no 
Brasil essa nova concepção de Igreja, os prelados contaram desde o início com o apoio 
de alguns institutos religiosos vindos da Europa, entre os quais destacaram-se a 
Congregação dos Padres da Missão ou Lazaristas, a Companhia de Jesus, que 
reingressava no Brasil após a expulsão em 1759, e a Ordem dos Frades Capuchinhos. Na 
medida em que o movimento foi se afirmando, os bispos decidiram procurar na Europa 
novos institutos religiosos que viessem colaborar com a reforma católica. (AZZI, 1983, 
p.16)  

 

É neste contexto que os salesianos tomam contato com as terras brasileiras. Em 7 de dezembro de 

1875, os primeiros missionários da Congregação com destino à América do Sul, mais 

precisamente à Argentina, aportam no Rio de Janeiro. A pedido de Dom Bosco, eles vem para 

conhecer o local e algumas de suas autoridades religiosas: 

 

Um ex-aluno do Oratório de Valdocco, de Turim, recebeu-os no porto do Rio de Janeiro 
e mostrou alguns pontos da cidade e, finalmente, levou-os ao bispo diocesano, Dom 
Pedro Lacerda. Este os recebeu, de início, frio e reservadamente, desconfiado de serem 
napolitanos. Ao tomar conhecimento de que eram piemonteses e Salesianos de Dom 
Bosco, transformou-se em gentilezas e pediu abertura imediata de contatos com seu 
superior. (SANTOS, 2000, p. 40) 

 

Dois anos depois, em 1877, o bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, durante 

uma viagem à Itália com o bispo do Pará, Dom Antonio de Macedo Costa, é apresentado à Dom 

Bosco em Roma e faz o pedido para que os salesianos venham se instalar em sua diocese. Nesta 

mesma jornada Dom Lacerda vai a Valdocco para conhecer a obra dos salesianos.  

 

De volta ao Brasil, ambos os bispos escrevem cartas à Dom Bosco solicitando a presença dos 

salesianos em suas respectivas dioceses para que fossem abertas instituições como aquelas 

existentes na Itália e no Uruguai: oratórios festivos, os colégios e as escolas de artes e ofícios, 

todas para instrução das classes simples: 
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Mostrava Dom Lacerda uma visão aberta para com a instrução das classes simples, 
conhecendo muito bem a tendência bacharelesca do brasileiro. Não lhes limitava a 
simples instrução primária e técnica de nível inferior. Falou dos seus contatos com Dom 
Bosco, com seus discípulos e com sua experiência educativa na Itália, França, na 
Argentina e no Uruguai e dos ótimos resultados obtidos. Graças ao Governo Imperial, já 
obtivera boa quantia de dinheiro para pagar a passagem de Turim ao Rio de Janeiro. 
Ainda insistindo sobre o objetivo do projeto, dizia que se tratava do ensino de ofícios, de 
artes e dos fundamentos de letras a “rapazes pobres ou menos favorecidos da fortuna”, 
sem deles receber “pensão elevada ou onerosa”, mas antes aceitar gratuitamente o maior 
número possível de jovens, sempre em proporção com os meios de que o 
estabelecimento poderia dispor. (SANTOS, 2000, p.205) 

 

Objetivando a instalação da ordem no Brasil, Dom Luigi Lasagna33 é enviado ao Rio de Janeiro 

em 14 de maio de 1878 para conversar com Dom Lacerda, visitar algumas instituições de 

caridade, e verificar a situação em que se encontrava a população mais pobre, como os meninos 

de rua, os escravos libertos com a Lei do Ventre Livre e os demais necessitados. Aproveita 

também para ter contato com o Imperador Dom Pedro II: 

 

Teve audiência particular com o Imperador Pedro II, em Petrópolis. Este tomou 
informações pormenorizadas sobre os Salesianos, os seus objetivos e seu papel na Igreja, 
seus métodos de ensino e de educação da juventude, sobre os meios para sustentar as 
obras de beneficência que empreendiam e os resultados alcançados. Ao ouvir falar dos 
oratórios, de internatos, de escolas profissionais, de colônias agrícolas, manifestou o 
desejo de se transplantasse para o Brasil a instituição de Dom Bosco. (SANTOS, 2000, 
p.204) 

 

Apesar disso, as conversa entre as autoridades religiosas de Turim e do Brasil prolongam-se por 

alguns anos. A demora em Dom Bosco atender aos pedidos dos bispos brasileiros se deve a 

outros compromissos com a Santa Sé, que desde o processo de centralização da Igreja Católica, 

era a responsável pela aprovação de suas ações: 

 

 

 

                                                 
33 Luigi Lasagna: Nasceu em MontemagnoAlessandria, Itália em 03 de março de 1850. Foi aluno da escola 
secundária do Oratório de Valdocco. Era professor de Ginásio Superior pela Universidade de Turim. Falava latim, 
grego antigo, italiano, espanhol, português, francês e inglês. A convite de Dom Bosco transferiu-se para a República 
do Uruguai onde fundou o primeiro colégio salesiano em Villa Colón, próximo a Montevidéu. Em 1881 foi nomeado 
Inspetor da Província do Uruguai, que mais tarde seria a responsável pelas casas salesianas no Brasil. Em 1893 foi 
eleito bispo de Trípoli. Morreu em 06 de novembro de 1895 em um acidente ferroviário perto de Juiz de Fora, Minas 
Gerais, junto com outros irmãos e irmãs salesianas. 
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A 1º de agosto de 1878 o fundador da obra salesiana escreve pela segunda vez ao bispo 
Lacerda, mostrando-se reticente com relação à obra do Brasil. Tal mudança de atitude 
provinha de restrições impostas pela Santa Sé com relação à rápida expansão da obra 
salesiana. Preocupada com a multiplicação de casas salesianas em diversos países, a 
Cúria Romana desejava efetivamente manter a nova congregação sob o seu controle. As 
novas obras, além disso, deveriam atender aos critérios de prioridade estabelecidos 
diretamente por Roma. Em vista disso, Dom Bosco comunica ao bispo Lacerda as 
ordens recebidas do novo papa Leão XIII. (AZZI, 1983, p.34-35) 

 

Procurando agilizar o processo, Dom Bosco em carta a Dom Lacerda, o orienta a escrever 

diretamente ao Papa pedindo a instalação das casas salesianas no Brasil. Não desejando tomar tal 

atitude, o bispo brasileiro aguarda a iniciativa dos sacerdotes italianos. As negociações retomam 

com mais rapidez quando o bispo do Pará faz a mesma solicitação à Dom Bosco e também ao 

Papa: 

 

Em 1881 também o bispo do Pará, D. Macedo Costa, decidiu solicitar a vinda dos 
salesianos para sua diocese. Mais político do que Lacerda, escreveu em seguida ao 
secretário de Estado de Leão XIII, Ludovico Jacobini, reforçando o pedido. Este remeteu 
carta a Dom Bosco, “exortando-o a secundar, no melhor modo que lhe for possível, um 
pedido ao qual aquele prelado vincula tão grande importância em vantagem da religião 
no Brasil”  
E prosseguia em seguida: 
“Julgo supérfluo acrescentar que o Santo Padre veria com muita satisfação que o senhor 
correspondesse plenamente e solicitamente aos votos expressos pelo zeloso D. Macedo 
Costa”.(AZZI, 1983, p.36) 

 

Com o aval da Santa Sé e para atender as solicitações dos bispos brasileiros, Dom Bosco orienta 

Dom Luigi Lasagna, que venha novamente ao Brasil para realizar uma viagem exploratória do 

estado do Rio de Janeiro ao estado de Belém do Pará, com intuito de conhecer as condições do 

país e determinar qual o melhor local, do ponto de vista estratégico e de segurança, para fundação 

da obra salesiana: 
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Em companhia do clérigo Teodoro Massano, Lasagna fez questão de viajar do Rio até o 
Pará, visitando diversas dioceses e analisando a realidade brasileira, antes de dar o passo 
inicial. 
Em vista da distância do Uruguai, descartou logo a possibilidade imediata de uma obra 
no Pará, e preferiu atender o pedido do bispo do Rio de Janeiro, que, aliás, gozava 
também de uma precedência cronológica. Mas, mesmo correndo o risco de contrariar D. 
Lacerda, não aceitou a proposta de que a fundação fosse feita na praia de Jurujuba, numa 
propriedade do seminário episcopal. (AZZI, 1983, p.39) 
 
O padre Lasagna, pela vasta experiência no Uruguai, foi designado por Dom Bosco para 
fazer as intermediações no Rio de Janeiro. Veio ao Brasil em 1882 e percorreu muitos 
estados, verificando a presença numerosa de imigrantes italianos, de crianças negras sem 
escola nem evangelização e de índios, na região de Mato Grosso. Pôde sentir a 
necessidade da presença salesiana no Brasil. (NEGRÃO, 1997, p.42) 

 

Não aprovado o primeiro local, de propriedade do seminário episcopal na praia de Jurujuba, é 

apresentado a Dom Lasagna outra propriedade, agora em Niterói, próximo a então Capital do 

Brasil. Após a inspeção do terreno, e sendo constatada a sua salubridade e a sua boa localização, 

e mais ainda, que em seu entorno é possível realizar o trabalho pastoral, o inspetor salesiano, com 

a ajuda financeira do prelado, adquire a área para a fundação da primeira obra salesiana no Brasil: 

 

No dia 26 de julho de 1882, foi comprada uma “modesta casa”, em Niterói, no bairro de 
Santa Rosa, juntamente com o terreno anexo, planejada para ser “grande asilo de 
meninos pobres e abandonados e talvez um viveiro de novos missionários”, à imitação 
do Oratório de Valdocco, para levar a cruz e a civilização cristã ao centro da América 
Meridional. Sonhava Pe. Luís Lasagna daí partir para o Pará, Cuiabá, esta “na terra mais 
desconhecida da América...” mencionando uma expedição infeliz de um explorador 
francês, escrevia, referindo-se à metodologia de evangelização dos indígenas da região 
amazônica: “A espada não serve; é necessária a cruz” (SANTOS, 2000, p.205) 

 

Após estes entendimentos, no dia 14 de julho de 1883 chegam em Niterói, para fundar a obra de 

Dom Bosco no Brasil, os primeiros sete salesianos: os Padres Michele Borghino e Carlo Peretto, 

os seminaristas Michele Foligno e Bernardino Monti e os coadjutores Domenico Delpiano, 

Giuseppe Daneri e Giovanni Batista Cornélio. Desembarcam do navio Orenòque no cais 

Pharoux. 

 

No Brasil os salesianos irão desenvolver os oratórios festivos, os internatos clássicos e os 

profissionais e também as escolas agrícolas. Paralelamente a estas atividades será feita a 

catequese dos índios como também a assistência aos imigrantes italianos: 
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Foi em grande parte sob o incentivo da Santa Sé que Dom Bosco decidiu iniciar as 
missões nessa região. Segundo o pensamento de Pio IX, os salesianos deviam ter duas 
metas principais em suas atividades no novo Continente: em primeiro lugar, dar 
assistência aos filhos dos imigrantes italianos que para lá haviam afluído em grande 
número; em segundo lugar, ocupar-se da evangelização dos indígenas. (AZZI, 1983, 
p.53) 

 

A estratégia para o desenvolvimento e para a expansão da obra salesiana no Brasil é montada por 

Dom Lasagna. Para escolha das localidades e dioceses, são levadas em conta as distâncias, os 

meios de comunicação e as características regionais. 

 

No princípio, pensou em duas grandes zonas: o Uruguai e o Brasil. Diferiu logo a 
escolha de Belém, não só por falta de pessoal, de organização de escola, etc., mas 
principalmente porque estava muito fora da unidade nuclear com a qual ele sonhava. 
Diante da insistência da Santa Sé e dos superiores de Turim, ordenou uma nova tática. A 
primeira casa do Norte brasileiro devia fundar-se em Recife – que era então porto 
obrigatório na rota da Europa –, e como de navio distava menos da Itália do que do Rio, 
devia depender dos superiores de Turim, até que começasse a ramificar-se dentro de uma 
nova unidade. E assim o fez. 
Quando nasceram as missões do Mato Grosso, idealizou logo sobre o mapa um novo 
sistema: Cuiabá, as Missões, Villa Concepción, Assunção e Corrientes... Já que não era 
fácil a comunicação com Paissandu, tinha que esperar que os salesianos se 
estabelecessem em Corrientes. Mas mudou de idéia quando descobriu as grandes 
diferenças das diversas regiões por, por motivos de nacionalidade. 
Com muita razão, portanto, Lasagna poder ser considerado efetivamente como o 
fundador da obra salesiana no Brasil. E para levar avante esse projeto, Lasagna contou 
sempre com a ampla colaboração de leigos católicos. (AZZI, 1983, p.41) 

 

Além das cidades relacionadas acima, havia também pedidos para instalação da Pia Sociedade de 

São Francisco de Sales em São Paulo por parte de seu bispo, Dom Lino Deodato Rodrigues de 

Carvalho: “Logo, desde o fim de 1882, o Sr. Bispo Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho e 

um grupo de nossos amigos trabalhavam em São Paulo para uma fundação salesiana.” 

(MARCIGAGLIA, 1955, p.37) 

 

Em setembro de 1883, Dom Luigi Lasanha vai a São Paulo conhecer a obra que estava sendo 

feita pela Conferência Vicentina, e que se destinaria aos cuidados dos salesianos. Tratava-se de 

uma capela em honra do Sagrado Coração de Jesus, projetada por Giovanni Batista Alberani, 

irmão coadjutor da Companhia de Jesus. Foi proposto ao Inspetor Salesiano que os missionários 

de Dom Bosco fossem responsáveis, também, por um liceu de artes e ofícios, devendo apenas ser 

escolhido o local mais apropriado: 

 



 

 

47 

O Sr. Bispo dirigiu-se ao P. Lasagna pedindo a vinda dos Salesianos para oficiarem a 
igreja em construção e para fundarem um “Liceu de Artes, Ofícios e Comércio”, como 
ainda se lê, em grandes caracteres, no frontispício do Liceu. Houve então um apelo do 
Vigário Geral a população em favor da projectada fundação salesiana. 
O P. Luís Lasagna, atendendo às instâncias de Dom Lino e dos amigos, foi a S. Paulo 
em Setembro de 1883. Levaram-no a diversos lugares para que ele escolhesse onde 
deveria funcionar o futuro Liceu. Foi até Mogi das Cruzes, onde estaria disponível, se o 
quisesse, um velho convento. 
Entretanto, ele teve o bom senso de declarar: “Se desejam que os Salesianos tomem 
conta das duas obras – Igreja e Colégio – vamos reuni-las num só lugar. É muito mais 
fácil e mais eficiente. 
Todos de acordo. O P. Lasagna deu indicações genéricas sobre o edifício a ser 
construído. Parece até que lhes deixou para modelo uma fotografia do colégio de Lanzo, 
na Itália. Foi constituída uma comissão e iniciaram-se os trabalhos com entusiasmo. 
(MARCIGAGLIA, 1955, p.38) 

 

Em 05 de junho de 1885, chegam a São Paulo os salesianos para tomarem posse da igreja e do 

colégio que estavam em construção. Oficialmente, o começo da segunda obra salesiana no Brasil 

é em 1886, data em que iniciaram as atividades do colégio. 

 

Em seguida, principalmente a partir de 1890, outras casas salesianas são inauguradas, sempre 

com o objetivo de instrução e profissionalização da juventude necessitada, de apoio aos 

imigrantes italianos e também de catequese indígena. Como não é pretensão deste trabalho 

analisar cada uma das obras salesianas, serão apenas relacionadas as casas salesianas abertas no 

Brasil até a segunda década do século XX, recorte temporal deste trabalho com o intuito de 

ilustrar a atuação da Congregação no país: 

 

Obras da Pia Sociedade de São Francisco de Sales no Brasil até 1920 

 

Ano de 
Fundação 

Obra Local 

1883  Colégio Santa Rosa  Niterói-RJ 
1885 Liceu do Sagrado Coração de Jesus  São Paulo- SP 
1890 Colégio São Joaquim  Lorena-SP 

Colégio Salesiano do Sagrado Coração  Recife-PE 1894 
Liceu Salesiano São Gonçalo  Cuiabá-MT 

1895 Oratório São Luís Araras-SP 
1896 Escolas Dom Bosco  Cachoeira do Campo-

MG 
Liceu Nossa Senhora Auxiliadora  Campinas-SP 1897 
Escola Agrícola Santo Antonio Coxipó da Ponte-MT 

1899 Colégio Santa Tereza  Corumbá-MT 
Liceu Salesiano de Salvador Salvador-BA 1900 
Escola São Sebastião Jaboatão-PE 
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Liceu Leão XIII Rio Grande-RS 1901 
Colônia do Sagrado Coração de Jesus  Merúri-MT 
Escola Agrícola Coronel José Vicente Lorena-SP 1902 

 Instituto Orfanológico São Joaquim Frei Caneca-PE 
1904 Colégio Nossa Senhora Auxiliadora Bagé-RS 
1906 Colônia de São José Sangradouro-MT 
1909 Externato São João Campinas-SP 
1910 Ginásio Nossa Senhora Auxiliadora Aracaju-SE 

Ginásio São Manoel Lavrinhas-SP 1914 
Missão Salesiana dos Uaupés Uaupés-AM 
Instituto Nossa Senhora da Piedade Araguaiana-MT 1916 
Villa Dom Bosco Campos do Jorão-SP 

1917 Ginásio São Paulo Ascurra-SC 
1918 Residência Salesiana e Paróquia Arrozeira-SC 
1919 Instituto Dom Bosco São Paulo-SP 
 

Obras do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil até 1920 

 

Ano de 
Fundação 

Obra Local 

Colégio Nossa Senhora do Carmo Guaratinguetá-SP 1892 
Colégio Maria Auxiliadora Lorena-SP 
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora  Araras-SP 
Colônia Teresa Cristina Rio São Lourenço-MT 

1895 

Asilo Santa Rita Cuiabá-MT 
1896 Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Ponte Nova Ponte Nova-MG 
1898 Colégio Maria Auxiliadora Coxipó da Ponte-MT 
1900 Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá Guaratinguetá-SP 

Santa Casa de Misericórdia de Lorena Lorena-SP 1902 
Colônia Indígena de Tachos Merúri-MT 

1903 Colégio Imaculada Conceição Corumbá-MT 
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora Batatais-SP 
Santa Casa de Misericórdia de Ponte Nova Ponte Nova-MG 

1904 

Colégio Maria Auxiliadora Cachoeira do Campo-
MG 

Colônia do Garças Rio Garças-MT 1905 
Colégio Santa Catarina Cuiabá-MT 

1907 Colégio de Santa Ignês São Paulo-SP 
1909 Externato Santa Teresa Niterói-SP 
1911 Colônia de Sangradouro Sangradouro-MT 
1913 Hospital Beneficente de Corumbá Corumbá-MT 
1914 Colônia Agrícola Industrial Gratidão Nacional Palmeiras-MT 
1916 Asilo de Mendicidade Santa Isabel Guaratinguetá-SP 
1917 Colégio Nossa Senhora Auxiliadora Araguaiana (Regisro do 

Araguaia)-MT 
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora Ribeirão Preto-SP 1918 
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora São Paulo-SP 

1919 Santa Casa de Misericórdia de Corumbá Cuiabá-MT 
1920 Noviciado Nossa Senhora das Graças São Paulo-SP 
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1.3 A PEDAGOGIA SALESIANA 

 

 

O objetivo da vida de Dom Bosco sempre foi o de educar os jovens: 

 

Mas seu coração notava a falta de alguma cousa [sic]. Os superiores não eram 
accessíveis [sic] aos clérigos. É Dom Bosco que fala: “Quantas vezes queria falar-lhes, 
pedir-lhes conselho ou dissipação de alguma dúvida e não podia. Isto accendia [sic] 
sempre mais, em meu coração, o desejo de ser quanto antes padre, para permanecer no 
meio dos meninos, assisti-los, conhecêl-os [sic] bem, cuidar delles [sic] sempre, collocá-
los [sic] na impossibilidade de praticar o mal e satisfazê-los em qualquer circumstancia.” 
(VALENTIM, 1930, p.52-53) 

 

E para isso, tirava as lições a serem ensinadas de sua experiência prática, dos preceitos laicos e 

cristãos, das relações humanas e mesmo do convívio entre os meninos. É possível afirmar que se 

tratava mais de uma sabedoria do que propriamente uma pedagogia: 

 

Dom Bosco, educador do século passado, de espírito eminentemente prático, ocupa lugar 
de destaque na história da educação, não por ter sido um teórico, mas pela sua visão 
essencialmente prática, experiencial do problema educativo, sem pretensões de formular 
um sistema científico e universal. Todavia, da totalidade de suas obras, de seus 
pronunciamentos, de suas diretrizes e procedimentos práticos, é possível extrair um 
conjunto orgânico de idéias, princípios e métodos, suscetíveis de demonstração científica 
(teológica, filosófica e experimental). (SANTOS, 2000, p.118) 

 

Dom Bosco não estava preocupado em criar um sistema educativo, mas conforme sua obra se 

desenvolvia, surgia a cobrança para que ele enunciasse seu método de ensino: 

 

Dom Bosco era avesso à formulação de um método, para ter maior liberdade de 
movimentos. Mas, devido às insistências, escreveu um opúsculo em que tentou formular 
o sistema que guiava seu trabalho educativo, basicamente uma síntese de tudo que 
colhera de elementos preventivos difusos na cultura de seu tempo, na experiência secular 
educativa e católica e enunciados, teoricamente, sobretudo, por alguns educadores seus 
contemporâneos. (SANTOS, 2000, p.161) 

 

O método proposto por Dom Bosco foi escrito em 1877, apenas onze anos antes de falecer. Trata-

se de um texto com poucas páginas onde estão explicados o Sistema Repressivo e o Sistema 

Preventivo na educação, qual deles é utilizado pelos Salesianos, o motivo dele ser empregado, 

como ele é aplicado praticamente e quais são as suas vantagens.  
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O Sistema Repressivo é aquele baseado na separação entre educador e educando, na opressão, na 

ameaça e na aplicação de castigos severos, tudo com o intuito de impor a educação ao aluno. Já o 

Sistema Preventivo se estabelece a partir de uma relação paternal entre mestre e aluno, através da 

vigilância afetuosa, da moralidade, da proximidade e do contato contínuo entre o educador e o 

educando, criando uma afeição vitalícia entre ambos e despertando o desejo de aprender no 

jovem: 

 

São dois os systemas [sic] até hoje usados na educação das mocidade: o Preventivo e o 
Repressivo. Consiste o Systema [sic] Repressivo em fazer com que os súbditos [sic] 
conheçam a lei, vigiar depois para saber quem são os transgressores e infligir-lhes, 
quando necessário, o merecido castigo. Conforme este systema [sic], o aspecto e as 
palavras do Superior devem ser sempre severas e, possivelmente, ameaçadoras, evitando 
elle [sic] mesmo toda a familiaridade com os dependentes. O Director[sic], para dar 
valor á própria autoridade, raro deverá achar-se entre os súbditos [sic] e, regra geral, só 
quando se trata de punir ou de ameaçar. É fácil esse systema [sic], menos fadigoso e 
serve especialmente nos quarteis e, em geral, entre pessôas [sic] adultas e ajuizadas, que 
devem por si mesmas estar em condições de saber e lembrar quanto é conforme ás [sic] 
leis e demais prescripções [sic]. 
Differente [sic], e diria mesmo opposto [sic], é o Systema [sic] Preventivo. Consiste elle 
[sic] em tornar manifestas as prescripções [sic] e os regulamentos do Instituto, e então 
vigiar de modo que os alumnos [sic] estejam sempre sob o olhar vigilante do Director 
[sic] ou dos Assistentes, que como paes [sic] amorosos lhes falem, sirvam-lhes de guia, 
em toda a eventualidade, dêm conselhos e amorosamente corrijam; o que equivale a 
dizer: collocar [sic] os alumnos[sic]  na impossibilidade de commetter [sic] faltas. 
Esse systema [sic] apóia-se todo na razão, na religião e no carinho; exclue por isso todo 
castigo violento e procura manter afastados os castigos leves. (VALENTIM, 1930, 
p.152-153) 

 

Mesmo antes de conceituar estes dois métodos e até de conhecê-los, Dom Bosco já aplicava o 

Sistema Preventivo, e sua origem também pode ser associada ao sonho profético que teve aos 

nove anos, onde Nossa Senhora orientava a ele conquistar as crianças não com murros, mas com 

a mansidão e com a caridade. 

 

Estruturam a educação no Sistema Preventivo da Pedagogia Salesiana os três conceitos: a Razão, 

a Religião e a “Amarevolezza”34.  

 

 

 

                                                 
34 Amarevolezza: Palavra italiana sem tradução na língua portuguesa. Dom Bosco a utilizava para indicar amor, 
carinho, presença, familiaridade e afeição. 
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Razão 

 

O conceito de Razão presente no sistema educativo salesiano está expresso no aprendizado e na 

fé racional, que rejeita qualquer tipo de conhecimento ou crença cega: 

 

Todo o ambiente e o estilo educativo de Dom Bosco, especialmente no campo da 
educação religiosa, estão permeados de racionalidade que rejeita o sentimentalismo, o 
pietismo devoto, substituído por uma piedade convicta, consciente e baseada no 
compromisso e na instrução religiosa séria. Esta racionalidade exige idéias claras e 
verdadeiras, e não está sujeita a sugestões, pressões emocionais ou ímpetos instintivos e 
afetivos. Concebe o amor humano como essencialmente espiritual e racional. (SANTOS, 
2000, p.165) 

 

O aluno é educado para ter capacidade crítica sobre o que está sendo ensinado. Deve existir um 

raciocínio e uma reflexão sobre qualquer ação a ser tomada ou problema a ser pensado. Não se 

deve fazer algo só por fazer ou porque houve uma orientação neste sentido, mas sim porque há o 

entendimento do que é buscado. 

 

Religião 

 

A religião é a responsável por transmitir aos jovens os ensinamentos e os princípios de 

moralidade cristãos que estabelecem suas ações e sentimentos, para consigo e para com os outros: 

 

A educação deve realizar a “maturidade humana e cristã do jovem”, ou seja, torná-lo 
capaz de assumir séria e responsavelmente a vida de “honesto cidadão e bom cristão” – 
que se tornou o “slogan” favorito de Dom Bosco – e, ao mesmo tempo, equivalente ao 
trinômio por ele, muitas vezes, recordado e recomendado aos jovens, como programa de 
vida: “saúde, sabedoria e santidade”.(SANTOS, 2000, p.169) 

 

 

“Amarevolezza” 

 

Este é o conceito central do sistema educativo salesiano. Os mestres deviam fazer-se amar e não 

fazer-se temer por seus alunos, pois a ação educativa está diretamente definida pela relação entre 

educador e educando: 
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Por “amarevolezza” entende-se o amor sobrenatural, misto de racionalidade e de 
compreensão humana, paterna e fraterna e que transforma o ambiente de educação 
(Oratório, internato, etc.) em uma família. É a alma do sistema preventivo e reveste todo 
o ato educativo (disciplina, correção e, até mesmo, o ato de exclusão do aluno). 
(SANTOS, 2000, p.173) 

 

Para que esta cumplicidade entre os jovens e os mestres se estabelecesse, são aplicados os dois 

postulados que constituem a “amarevolezza”: o clima de família e a alegria. 

 

O entendimento que o ambiente que reproduzisse as características de uma família ou que fossem 

criados os laços familiares, entre professores e alunos, propiciando segurança, afeto, alegria, 

aconchego e confiança ao aluno, facilitaria a educação dos jovens: 

 

Dom Bosco, na carta de 1884, revelava que, para romper a barreira da desconfiança 
entre jovens e educadores, era necessário restaurar a familiaridade com os jovens, 
especialmente nos recreios. Razões psicológicas, históricas e religiosas levaram Dom 
Bosco a adotar o princípio de que a educação é obra de ambiente e de exemplaridade, o 
que dificilmente se encontra fora da família. (SANTOS, 2000, p.175) 

 

A ponderação nos castigos era outra atitude de favorecia a criação do clima familiar proposto 

pela pedagogia salesiana. Eram reprovadas medidas com o uso de violência física e incentivados 

meios racionais de correção: 

 

Lembra um princípio: “nada mais perigoso que um remédio mal aplicado ou aplicado 
fora do tempo”. O que equivale a dizer: “Procurai escolher para correção o momento 
mais oportuno, pois cada coisa tem seu tempo”. Um outro princípio recomendado é o de 
nunca castigar no momento do cometimento da falta ou infração, para que o infrator 
tenha tempo de refletir sobre o que fez, de perceber o alcance de seu erro e sentir que 
merece o castigo. Impressionava a Dom Bosco a atitude do Senhor para com S. Paulo, 
que esperou até derrubá-lo em Damasco, onde percebeu o próprio erro. (SANTOS, 2000, 
p.180) 

 

Por essa razão, desde a fundação das primeiras obras salesianas até os dias de hoje, os colégios 

salesianos são denominados casas. 

 

No sistema de ensino salesiano, credita-se a alegria, grande parte da responsabilidade sob o 

aprendizado dos alunos: “Para Dom Bosco, a alegria representa uma necessidade natural do 

menino, como o jogo, a liberdade e o companheirismo.” (SANTOS, 2000, p.176) 
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Dom Bosco buscava despertar este sentimento nos jovens através de atividades didáticas: 

 

a) do teatro, ou mais exatamente, do teatrinho que se realiza ao integrar o ambiente de 
alegria, com função educativo-didática: “divertir e educar”. Para Dom Bosco, o 
teatro, se as peças forem bem escolhidas, é escola de moralidade e de sociabilidade 
e, algumas vezes, de santidade; desenvolve a inteligência, traz alegria esfuziante, 
afastando, também, maus pensamentos e conversas más, atrai muitos jovens a 
nossos colégios. 

b) da música e do canto que cria uma atmosfera de serenidade (afirmava que “um 
Oratório sem música é um corpo sem alma). 

c) de passeios, uma das coisas de que mais gostam os jovens. Ora amar o que o jovem 
ama, para que ele ame o que ama o educador. Floresceram desde o início no 
Oratório de Valdocco. (SANTOS, 2000, p.177) 

 

Também as funções religiosas desenvolvidas nas capelas, eram desenvolvidas de modo a torná-

las mais agradáveis e incentivar a freqüência dos jovens: 

 

A fim de tornar atraente a capela, tanto com a beleza do culto, quanto com a participação 
de todos nas grandes funções e nos cantos religiosos, nada de missas ouvidas num 
silêncio esmagador, mas orações em voz alta e entremeadas com cânticos; nada de 
funções religiosas compridas e monótonas que deixam uma sensação de cansaço, mas 
funções breves, cerimônias atraentes, música, flores e luzes. E, para conseguir que o seu 
mundo juvenil se mantivesse quietinho e atento, não recusava introduzir inovações; 
faziam da Capela uma casa de oração, amável e fervorosa, onde a alma dos meninos 
tinha prazer em ir passar uma hora de alegria. (PALADINO, 1989) 

 

O início da obra salesiana, bem como de seu sistema pedagógico de ensino, foram com os 

Oratórios Festivos. Em seguida, criaram-se os cursos noturnos para ensino dos jovens que 

trabalhavam nas indústrias e fábricas de Turim. Com o desenvolvimento destas atividades e o 

aumento do número dos jovens que o freqüentavam, Dom Bosco cria as escolas profissionais ou 

liceus, as escolas agrícolas e os colégios internos: 
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Sua obra se inicia, por conseguinte, a 8 de dezembro de 1841, posta em prática através 
dos “oratórios festivos”. Eram estes, locais de instrução catequética e de ação onde se 
proporcionava aos jovens, ensino, diversão e trabalho. A princípio Dom Bosco se reunia 
com os jovens nas praças, nas ruas, nos prados, para dar catecismo e com eles se divertir, 
promovendo sobretudo atividades educativas, não dispondo para este fim de um local 
fixo. Em 12 de abril de 1846, o “Oratório” transfere-se para um local definitivo no bairro 
de Valdocco, na cidade de Turim. Passa a adquirir uma feição própria, à medida que 
percebia Dom Bosco que aqueles jovens tinham urgente necessidade de pão, roupa e de 
uma casa. Abriu um lar e começou a receber os primeiros órfãos e com eles formou uma 
espécie de família. A partir de 1854 a casa de Dom Bosco, anteriormente caracterizada 
por um estilo de vida mais familiar, passa progressivamente a adquirir a feição de um 
colégio. A obra dava sinais de expansão, exigindo de Dom Bosco reformulações 
constantes em seu trabalho e na maneira de conduzir sua comunidade. Visando atender 
de forma mais efetiva a crescente clientela fundou Dom Bosco as escolas dominicais e 
as escolas noturnas destinadas aos adolescentes e jovens trabalhadores. Compreendeu 
mais tarde também Dom Bosco em sua ação educativa em favor dos jovens das classes 
populares, a necessidade de possibilitar a estes o ensino de um ofício, fazendo dos 
mesmos, trabalhadores capacitados. Dá, dessa forma, vida às escolas profissionais de 
artes e ofícios, as quais vieram a ser sua obra característica e serviram de modelo a 
outras tantas que se estabelecem posteriormente. (ADÃO, 1994, p.11-12) 
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A Arquitetura no Sistema Educativo Salesiano 

 

 

A constituição de um ambiente familiar, como uma das premissas básicas da pedagogia salesiana, 

repercute diretamente no programa funcional e no projeto arquitetônico dos edifícios destinados 

às obras salesianas, principalmente nas primeiras casas, aquelas idealizadas até meados da 

segunda década do século XX, quando ainda eram criadas por salesianos que foram formados e 

que tiveram contato diretamente com Dom Bosco. Os principais são Angelo Savio35, Domenico 

Delpiano36 e Ernesto Vespignani37. 

 

Ainda que não tenha um manual a ser seguido, existem nos regulamentos, nos princípios do 

sistema preventivo e nas publicações elaboradas por Dom Bosco e por seus sucessores, 

recomendações quanto às qualidades que os edifícios deveriam ser dotados para receberem as 

instituições salesianas. 

 

Os primeiros edifícios italianos da Pia Sociedade de São Francisco de Sales em Valdocco, 

Valsalice, Lanzo, Mirabello, Alassio e do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora em Mornese, 

e Nizza Monferrato estão implantados em terrenos com geometria e topografias diversas, e não 

são parecidos formalmente. Mas isto não impede que todos se assemelhem entre si na 

programação funcional e em sua abordagem arquitetônica. 

 

                                                 
35 Angelo Savio: ver nota 16 
36 Domenico Delpiano: Arquiteto Salesiano a ser estudado mais profundamente no Capítulo III. 
37 Ernesto Vespignani: Filho de Eugenio Vespignani e Magdalena Bártoli, nasceu em 8 de setembro de 1861 em 
Lugo, Província de Ravena, na Itália. Em 01 de janeiro de 1875 ingressou no Colégio Salesiano de Alassio (Genova), 
onde despertou sua vocação religiosa. Em 15 de setembro de 1878 recebeu das mãos de Dom Bosco o Hábito de 
Noviço Salesiano e foi ordenado sacerdote em Turim, por Monsenhor Bertagna em dezembro de 1888. Com 
inclinação às artes, estuda arquitetura na Academia Albertina de Turim e termina seu aperfeiçoamento em Bolonha. 
Em 1901 muda-se para Argentina para coordenar a execução de seu projeto para a Igreja de San Carlos, finalizada 
em 24/05/1910. Em 21 de outubro de 1905 tem seu título de arquiteto validado pela Faculdade de Ciências Exatas e 
Naturais (UBA). Desde 1901 projetou quase uma centena de obras: Basílica Nossa Senhora de Buenos Aires (Gaona 
e Espinosa), as catedrais de La Paz na Bolívia e de Salto e a Igreja do Santíssimo Sacramento em Buenos Aires. 
Projetou vários colégios salesianos. Tem edifícios nas seguintes cidades: Corrientes, Rosario, Tucumán, Córdoba, 
Mendoza, Viedma, Salta, B. Blanca, Fortín Mercedes, Rawson, Bernal, Uribelarrea, Las Piedras e nos seguintes 
países: Uruguai, Brasil, Peru, Colômbia e Turim. Recebeu medalhas de ouro em Buenos Aires (1910), Montevidéu 
(1920) e Santiago do Chile (1923). Em 1924, o governo do Peru também lhe outorgou uma medalha de ouro. Era 
professor de desenho do colégio Pio IX e faleceu nesta mesma instituição em 04 de fevereiro de 1925, após uma 
rápida enfermidade.  
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Neste trabalho não serão analisadas as características de cada um destes colégios, o que 

demandaria um estudo mais extenso, mas serão observados os aspectos, qualidades e elementos 

que devem existir na edificação e que confiram aos espaços os atributos necessários à aplicação 

da pedagogia salesiana. 

 

Programa Funcional 

 

O programa básico de um edifício salesiano era praticamente o mesmo para a Sociedade Pia de 

São Francisco de Sales e para o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora: “Era preciso que 

atendesse à construção de uma igreja, das salas de aulas, de um grande salão de atos (teatro) e 

pátio. Em linguagem simbólica, devia atender a necessidades religiosas, acadêmicas, técnicas, 

culturais e de lazer, ou seja, aquilo que de imediato precisa um menino.” (SANTOS, 2000, p. 

212) 

 

a) Capela 

 

Por serem instituições religiosas (a Congregação Salesiana e o Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora) faz-se necessário a existência de uma capela ou de uma igreja para atender os 

serviços religiosos. As dimensões deveriam ser compatíveis com a sua finalidade, se de uso 

exclusivo das ordens ou da paróquia. Seu agenciamento, nas plantas das casas salesianas, 

deveria ser feito de modo que seu acesso fosse convidativo e estivesse estrategicamente 

localizado de modo a ser facilmente alcançado pelos alunos e, também, pelo público externo, 

quando estivesse ou fosse aberta a visitantes: 

 

Para Dom Bosco, “a formação dos jovens consiste na doçura em tudo e na capela, 
sempre aberta com toda facilidade de frequentar a confissão e a comunhão. Esta era feita 
por grande número deles, que tinham facilidade de acesso à confissão antes da Missa, 
caso precisassem”. Esses elementos, entre os sete segredos, por ele enumerados em 
1875, para o bom andamento do Oratório. (SANTOS, 2000, p.163) 
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b) Salas de Aula 

 

Sendo escolas, as salas de aula são ambientes necessários em sua constituição. Não existe 

qualquer recomendação especial na composição destes espaços. A única observação, que não 

consta de qualquer regulamento, mas é possível de ser apreendida na análise dos desenhos e 

das construções é que elas estejam, no pavimento térreo, próximas ao pátio. 

 

c) Teatro ou Salão dos Atos 

 

Como já explicado, a necessidade de um teatro ou salão de atos e mais tarde do cinema era 

imposta pelo sistema pedagógico dos salesianos: 

 

O teatro, segundo o pensamento de Dom Bosco, apresentava finalidades e características 
específicas bem distintas, para não dizer próprias, da literatura teatral. Por isso, chamava 
ele de “teatrinho” e assim queria que se chamasse. Apresentava semelhanças com o 
teatro cultivado pelos jesuítas na era colonial brasileira, sobretudo no aspecto 
catequético. Sempre deveriam prevalecer a santidade, a pureza e a retidão, enfim, o bem 
sobre o mal. (SANTOS, 2000, p.334) 

 
Este ambiente não era utilizado apenas para encenação de peças e por isso também ser 

chamado de salão dos atos. O espaço servia também para apresentação de recitais, de bandas 

e orquestras e até para declamações: 

 

No Brasil, o cultivo das práticas de declamação e de teatro nos colégios salesianos 
desenrolou-se intensamente desde os inícios da implantação do sistema educativo do 
qual faziam parte integrante. As sessões teatrais não eram simplesmente a encenação de 
um drama, de uma comédia, de uma farsa ou semelhantes. Intermediavam os entreatos, 
recitações de poesias, discursos, cantos, números de piano, orquestra ou banda. 
(SANTOS, 2000, p.336) 

 

Juntamente com a capela ou com a igreja e com os salões de dormitórios, era um dos espaços 

de maior dimensão no edifício.  

 

A importância desta atividade é tão relevante que existe, no Regulamento para as Casas, um 

capítulo, com orientações especiais, a respeito do comportamento a ser adotado neste 

equipamento. Mas não há qualquer recomendação arquitetônica em sua concepção. 
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É válido ressaltar que o espaço destinado ao teatro ou salão de atos sempre foi pensado para 

atender a este uso. Não são salas adaptadas, mas sim ambientes projetados e dimensionados 

adequadamente para o atendimento desta função. 

 

d) Pátio 

 

É o lugar da casa salesiana em que se inicia e se efetiva o sistema educativo criado por Dom 

Bosco. Tem sua origem nos espaços abertos onde eram realizados os Oratórios Festivos, as 

atividades inaugurais dos salesianos.  

 

Para Dom Bosco, a educação dos jovens acontece no pátio, em um ambiente de diversão e de 

liberdade, que é o momento e o local onde eles expressam a totalidade de sua personalidade: 

 

... Mas era a vida do pátio, conforme foi por ele entendida e praticada, um fator essencial 
e indispensável para a educação completa dos meninos e uma das colunas de seu 
sistema. A ausência da alegria e da vida do pátio presentes no ambiente educativo do 
Oratório e de sua casa de formação, representava para Dom Bosco uma enorme lacuna 
no seu edifício educativo, marcado especialmente pelo clima de convivência e de 
relacionamento interpessoal. (ADÃO, 1994, p.62-63) 

 

Devido a importância do pátio e das atividades que nele acontecem, fala-se em pedagogia do 

pátio. Esta expressão, criada pelo autor Pietro Braido, conceitua as relações que desenvolvem 

neste espaço como elementos criadores do sistema educativo de Dom Bosco: “Mais do que 

em qualquer outro ambiente, a alegria encontra aqui a maneira de se exprimir da forma, mais 

sincera e explosiva. Daí que na mente e na prática de Dom Bosco, o recreio se torna um meio 

diagnóstico e pedagógico de primeira ordem.” (BRAIDO, 1958, p.57) 

 

Isto porque o educador dever estar junto dos educandos nas horas de lazer para prevenir os 

desvios e corrigir as faltas. Em nenhum momento o mestre deve colocar-se em uma posição 

isolada de vigilância: “Dom Bosco quis que a autoridade estivesse bem próxima e a serviço 

dos jovens, jamais para rebaixá-los, [...]. No Pátio não deve haver diferença entre alunos e 

dirigentes, ou “superiores” como eram chamados.” (SANTOS, 2000, p.372) 
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É buscando esta integração, entre alunos e mestres, que há a recomendação para que os 

espaços destinados aos educadores e dirigentes sejam dispostos de modo que seu acesso seja 

feito de modo direto pelos jovens: “Para facilitar o congraçamento familiar com os alunos, 

mesmo no pátio, os edifícios devem ser construídos de modo que os escritórios dos 

Superiores devem estar de portas abertas para qualquer aluno, a qualquer hora, sem 

intermediários ou recepcionistas.” (SANTOS, 2000, p.372) 

 

O controle das ações dos alunos, para imposição de disciplina, ordem e dedicação aos estudos 

era feito, não pelo temor dos superiores, com os quais deveriam ter a total confiança, mas sim 

pelo temor a Deus: 

 

Deus te vê! era a palavra misteriosa que sussurrava, freqüentemente, aos ouvidos de 
muitos. Deus te vê! era a única palavra, podemos dizer, o único meio coercitivo de seu 
sistema para obter disciplina, a ordem, a aplicação ao estudo, o amor ao trabalho, a fuga 
dos perigos e das más companhias, o recolhimento na oração, a freqüência aos 
Sacramentos, a alegria expansiva e clamorosa nos recreios e diversões. (SANTOS, 2000, 
p.171) 

 

Outra característica importante, na conformação do pátio salesiano, era a necessidade de ele 

ser um espaço plano, sem obstáculos e limpo, para que os alunos se movimentassem 

livremente: correndo, brincando, etc. Não deveriam ser colocados banco ou qualquer outro 

equipamento que impedisse a dinâmica prevista para os jovens: 

 

Era doutrina corrente que nos pátios houvesse muito movimento e se dizia que “água 
parada cria bicho”, e que os grupos ou “rodinhas” favoreciam as “más conversas”, as 
murmurações e as críticas. Nos pátios não se admitia aluno sentado, por isso não havia 
bancos. Daí a necessidade de que houvesse esportes ou brinquedos que favorecessem o 
movimento. (SANTOS, 2000, p.378) 

 

Como o teatro, o pátio também tem um capítulo específico no Regulamento para as Casas da 

Congregação de São Francisco de Sales, onde são estipulados os tipos de brincadeiras 

permitidas e as regras que deveriam ser respeitadas: 
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Os jogos recomendados eram “as piastrelas, o balanço, a perna de pau, o tiro ao alvo 
com uma bola, o passo de gigante, a bota o rabo no ganso, as corridas, a barra-comprida, 
as bochas; exercícios de ginástica, o comerciante, os ofícios e qualquer jogo que pudesse 
contribuir para a destreza do corpo”. Eram preferidos os jogos que movimentassem, 
simultaneamente, o maior número de alunos. Eram “proibidos, porém, baralho, bola, 
futebol (!?), gritos imoderados, perturbar os jogos dos companheiros, jogar pedras, 
danificar as plantas, inscrições, grafites ou pichamentos”. Também proibia “as 
brincadeiras de mão”, ou “agarra-agarra”, em nossa linguagem, “os jogos em que se 
usam beijos ou carícias, as palavras inconvenientes, os modos que demonstrassem 
desprezo aos companheiros, uma que vez todos deviam ser considerados filhos de Deus 
e amar-se mutuamente como irmãos. Ao toque do sino ou da sineta cada um devia 
encerrar os jogos e entregar os brinquedos”. “O nadar ou ver nadar” era proibido, como 
“uma das faltas mais graves, como graves ameaças à alma e ao corpo”. Era, em linhas 
gerais, o modelo traçado, de inspiração ítalo-piemontês. (SANTOS, 2000, p.374) 

 

Assim, os espaços que compõem o programa funcional das casas salesianas, normalmente 

dividido em dois ou mais pavimentos, com pequenas distinções, são: 

 

1) Vestíbulo 

Espaço de entrada e recepção da casa salesiana. Em alguns casos, dependendo do tamanho do 

edifício e de sua modalidade (colégio, noviciado, seminário, liceu ou escolas profissionais ou 

escolas agrícolas) poderia abrigar a escada de acesso aos outros pavimentos. 

 

2) Capela 

Pela sua importância e pela necessidade de facilidade no acesso, tanto interno como externo, 

normalmente estava localizada no pavimento térreo em uma das extremidades do edifício. 

 

3) Teatro ou Salão de Atos 

Assim como a capela, o teatro ou o salão de atos necessitava de acessos independentes, tanto 

interna como externamente. Para atender esta necessidade procurava-se localizar este espaço 

no pavimento térreo e de preferência em uma das extremidades do edifício.  

 

4) Locutório 

Espaço utilizado para os internos conversarem com visitantes.  

 

5) Salas de Aula 

Como já descrito anteriormente, dava-se preferência para que estes espaços fossem dispostos 

no pavimento térreo, próximos ao pátio. 
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6) Sala de Aula de Música 

Espaço destinado ao ensino e à prática musical.  

 

7) Sala de Trabalho 

Espaço previsto apenas nas casas do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. 

 

8) Sala do Diretor ou Diretoria 

Espaço para as atividades administrativas do dirigente. Como já explicado, deveria ser de 

fácil acesso para os alunos. 

 

9) Sala de Espera 

Ambiente não existente em todas as casas salesianas. Presente apenas naquelas que possuem 

uma complexidade programática maior como as escolas profissionais ou liceus e as escolas 

agrícolas. Sua posição é anexa à sala do diretor. 

 

10) Escola de Costura 

Neste espaço, existente apenas nas casas do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, era 

ministrado o curso de corte e costura. 

 

11) Biblioteca 

De início não existia em todas as casas salesianas. De tamanho reduzido, eram implantadas 

no pavimento térreo. 

 

12) Refeitório 

Como o pátio, o refeitório é o local de reunião dos alunos com os seus superiores. Sempre 

localizado no pavimento térreo. 

 

13) Cozinha 

Situada junto ao refeitório. 
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14) Copa e Despensa 

Não existente em todos os edifícios. Posicionada junto à cozinha. 

 

15) Pórticos 

Espaço coberto paralelo ao edifício, na face voltada para o pátio, no pavimento térreo. A 

maior parte dos ambientes deste andar eram abertos para ele. Acumulava também a função de 

circulação.  

 

16) Banheiras, Latrinas ou W.C. 

Sempre em blocos, eram colocados em todos os pavimentos. Normalmente não faziam parte 

do volume principal da construção. 

 

17) Dormitórios 

Denominavam-se dormitórios os salões onde eram instalados os alunos internos. 

Localizavam-se sempre nos pavimentos superiores, sem comunicação direta com os espaços 

utilizados pelos visitantes externos.  

 

18) Quartos 

Denominavam-se quartos os aposentos dos salesianos educadores e como os dormitórios dos 

alunos, estavam sempre dispostos nos pavimentos superiores. 

 

19) Oficinas 

Espaços previstos apenas nas escolas profissionais ou liceus. Normalmente espaços térreos, 

amplos, destinados a instalação de maquinários, bancadas, etc. Eram implantadas de maneira 

que ficassem distantes do acesso principal. 

 

20) Depósitos 

Espaços existentes apenas nas escolas profissionais ou liceus para armazenamento de matéria-

prima e de produtos acabados das oficinas. 
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Apesar de terem os mesmos ideais e objetivos, as casas da Pia Sociedade de São Francisco de 

Sales apresentavam algumas diferenças em seu programa funcional em relação aos do Instituto 

das Filhas de Maria Auxiliadora. Isto se explica por um ser destinado à educação de jovens 

meninos e a outra ser específica, para jovens meninas: 

 

Programa funcional das casas da Pia Sociedade de São Francisco de Sales 

 

1) Vestíbulo 

2) Capela 

3) Teatro ou Salão de Atos 

4) Locutório 

5) Salas de Aula 

6) Sala do Diretor ou Diretoria 

7) Sala de Espera 

8) Biblioteca 

9) Refeitório 

10) Cozinha 

11) Copa e Despensa 

12) Pórticos 

13) Banheiras, Latrinas ou W.C. 

14) Dormitórios 

15) Quartos 

 

Quando a casa salesiana era destinada aos liceus ou à escolas profissionais, agregavam-se os 

seguintes espaços: 

 

1) Oficinas 

2) Depósitos 
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Programa funcional das casas do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora 

 

1) Capela 

2) Teatro ou Salão de Atos 

3) Locutório 

4) Sala de Aula 

5) Sala do Diretor ou Diretoria 

6) Sala de Trabalho 

7) Sala de Estudo 

8) Sala de Aula de Música 

9) Escolas de Costura 

10) Refeitório 

11) Cozinha 

12) Copa e Despensa 

13) Pórticos 

14) Banheiras, Latrinas ou W.C. 

15) Dormitórios 

16) Quartos 
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Projeto Arquitetônico 

 

 

O ponto de partida para a implantação de uma casa salesiana, seja ela do ramo masculino ou 

feminino era a escolha do terreno: “Prefere que se construa o colégio sobre um terreno virgem a 

um terreno em que se deva realizar trabalho de saneamento e de limpeza de entulhos, apesar de 

não recusar esta hipótese.” (SANTOS, 2000, p. 192) 

 

No Brasil, país de vasta extensão territorial, as áreas compradas ou doadas aos salesianos tinham 

grandes dimensões e estavam geralmente bem posicionadas: “Os salesianos, no Brasil, receberam 

ou adquiriram grandes espaços, com terrenos extensos, quase sempre superiores a um hectare e 

meio. Nota-se a preferência total dos Salesianos por grandes áreas territoriais, quase sempre bem 

localizadas.” (SANTOS, 2000, p.213) 

 

Estas orientações ou preferências não eram exclusivas da Congregação Salesiana. É importante 

citar a existência de princípios projetuais para edifícios escolares, no século XIX que 

recomendavam tais abordagens. Mesmo que não se encontre menção a elas nas obras que tratam 

dos edifícios salesianos, é possível fazer aproximações que confirmam tal afirmação: 

 

1. A location, healthy, accessible from all parts of the district; retired from the dust, 
noise, and danger of the highway; attractive, from its choice of sun and shade, and 
commanding, in one or more directions, the cheap, yet priceless educating 
influences of fine scenery. 

2. A site large enough to admit of a yard in front of the building, either common to the 
whole school or appropriated to greensward flowers and shrubbery, […] 
(BARNARD, 1851, p.29) 

 

Outros fatores, que contribuíram para a escolha de ambientes amplos, era a quantidade de 

assistentes para cuidar dos jovens. Quanto maior fossem os locais, proporcionalmente menos 

pessoas para tomar conta dos alunos: “Os lugares pequenos exigem mais assistentes para todos 

com aumento de despesas e menor rendimento. Um assistente pode tomar conta de duzentos 

jovens, mas exige a colaboração dos demais superiores, pátios grandes, pórticos grandes, tudo 

grande.” (SANTOS, 2000, p.212) 
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E o pensamento de que as casas salesianas deveriam ser bem feitas e bonitas, com condições 

pedagógicas e de higiene e salubridade excelentes, de modo que elevasse o espírito de seus 

alunos e, também, permitisse um convívio mais aberto, além do desenvolvimento de atividades 

físicas e desportivas: 

 

Elementos importantes no Sistema Preventivo de Dom Bosco, além da construção de um 
ambiente sadio e do protagonismo juvenil, são também os grandes espaços. No 
tratamento deste item, seguimos a doutrina do Pe. Felipe Rinaldi, que posteriormente foi 
terceiro sucessor de Dom Bosco no governo da Congregação Salesiana. Assim, os 
internatos não podiam ter aparência de ambientes fechados como se fossem casas 
correcionais, inaceitáveis para os jovens, por os envergonharem. As casas salesianas, 
deveriam ser construídas para elevar os jovens, jamais para rebaixá-los, e respeitar-lhes a 
liberdade de sair e entrar. (SANTOS, 2000, p.211) 

 

Estas características eram ainda mais necessárias no momento em que a pedagogia salesiana 

expõe a importância do ambiente educativo e do clima familiar na educação da juventude: 

 

Um colégio bonito, imponente por si, favorece a elevação do ânimo do jovem... Em se 
tratando de internato, pode até facilitar a sua regeneração, caso seus pais tivessem a 
intenção de considerar “casa correcional”, se, além do espaço físico atraente, o jovem 
encontrasse um ambiente de relacionamento familiar, fácil e aberto com seus superiores, 
longe de todo formalismo ou convencionalismo. (SANTOS, 2000, p.212) 

 

Tais qualidades também auxiliavam na divulgação destas instituições nos prospectos que eram 

distribuídos e publicados, como por exemplo, o do Liceu Nossa Senhora Auxiliadora, em 

Campinas: 

 

No que diz respeito a localização e instalações, o prospecto do ano de 1917 do Liceu de 
Nossa Senhora Auxiliadora é pródigo em tecer elogios à suntuosidade do edifício, à 
amplidão dos salões e à profusão de ar, à vastidão dos pátios para atender a toda espécie 
de esportes, ginásticas e evoluções militares e até piscina para natação, tudo isso na 
confluência de oito avenidas entre 10.000 árvores frutíferas (onde os internos, às vezes, 
iam roubar frutas), gigantescos eucaliptos e pinheirais a boiar num oceano de verdura. 
(SANTOS, 2000, p.214) 

 

Estes primeiros edifícios salesianos, projetados no contexto das arquiteturas do ecletismo, sempre 

se sobressaem por sua monumentalidade, riqueza nos detalhes e visibilidade. É válido destacar o 

simbolismo existente nestas construções: 
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A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de discurso que 
institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de ordem, disciplina e 
vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia que 
cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos. Ao mesmo tempo, o 
espaço educativo refletiu obviamente as inovações pedagógicas, tanto em suas 
concepções gerais como nos aspectos mais técnicos. (VIÑAO FRAGO, ESCOLANO, 
1995, p.26) 

 

O aspecto simbólico, que no caso dos edifícios escolares, é utilizado como método de ensino, foi 

conceituado por G. Mesmim (1967, p.62-67) como “uma forma silenciosa de ensino”: 

 

Os espaços educativos, como lugares que abrigam a liturgia acadêmica, estão dotados de 
significados e transmitem uma importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores 
do chamado currículo oculto, ao mesmo tempo que impõem suas leis como organizações 
disciplinares. (VIÑAO FRAGO, ESCOLANO, 1995, p.27) 

 

No caso dos edifícios religiosos, e mais precisamente os dos salesianos, este método de ensino é 

utilizado para transmitir disciplina e ordem aos alunos, para reforçar o temor a Deus: 

 

A ornamentação destes espaços por meio de quadros de santos, crucifixos, imagens de 
Nossa Senhora Auxiliadora e de Dom Bosco, davam para os ambientes do internato um 
clima contemplativo, de respeito e de resignação. Mais do que estética, a ornamentação 
das paredes do internato possuíam um sentido pedagógico-religioso. 
O catolicismo, além das homilias na capela e nas práticas cotidianas dos alunos, passou a 
ser pregado por meio da arquitetura de seu prédio, pela organização e ornamentação de 
seus ambientes, ou seja, pelo sermão das paredes. (BORGES, 2008, p.42) 

 

Na criação de edifícios religiosos, igrejas, capelas, colégios, orfanatos, hospitais, etc, 

normalmente se utiliza, para arranjo formal, elementos das construções medievais européias, as 

arquiteturas românicas e as góticas, entendidas como sendo aquelas representantes de uma época 

essencialmente religiosa, quando a Igreja Católica era rica e poderosa: 

 

L’idée religieuse abâtardie et déprimée aurait été l’inspiratrice des imposantes masses 
égyptiennes, desirréprochables temples grecs, des gracieuses mosquées de l’Afrique, des 
pagodes grandioses de l’Hindoustan, du Cambodge, de Java; et, dans l’épanouissement 
de son intégrité première ou renouvelée, elle n’aurait exerce qu’une influence tout à fait 
secondaire sur les types de nos basiliques romanes et gothiques, types qui constituent, on 
ne le conteste plus aujourd’hui, l’architecture chrétienne par excellence? (SAINT-PAUL, 
1908, p.8) 

 

Os volumes dos colégios e das escolas profissionais salesianas são criados remetendo-se àqueles 

dos edifícios monásticos. Apesar de tal afirmação não ser embasada por nenhuma orientação da 
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Congregação de Dom Bosco, é possível estabelecer relações com as edificações existentes, 

alguma das quais serão analisadas no Capítulo IV deste trabalho.  

 

O uso do edifício conventual como modelo para escolas está associado ao fato de algumas destas 

instituições ocuparem antigos monastérios ou serem construídas sobre suas ruínas após a 

secularização das propriedades eclesiásticas a partir do final do século XVIII. 

 

[...], a gênese e o estabelecimento dos Institutos de ensino de segundo grau e das Escolas 
Normais só foi possível na Espanha do segundo terço do século XIX, graças à utilização 
com tal fim de um bom número de edifícios – conventos, em quase sua totalidade – 
procedentes da desamortização eclesiástica iniciada em 1836, ou de universidades e 
colégios extintos, alguns dos quais, por sua vez, tinham sido erguidos sobre antigos 
colégios ou edifícios dos jesuítas, após a sua expulsão em 1767. (VIÑAO FRAGO, 
ESCOLANO, 1995, p.71)  

 

Todos estes fatores considerados até este ponto referem-se apenas ao papel da arquitetura na 

pedagogia salesiana. O entendimento a respeito do contexto arquitetônico deste período será feito 

no próximo capítulo. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ARQUITETURA DO SÉCULO XIX 

 

 

Nunca um momento, em toda a história da arquitetura, foi tão depreciado e mal compreendido 

como aquele do século XIX. A necessidade de forjar uma nova arquitetura, autêntica e 

compatível com seu tempo, fez com que se desconsiderasse toda a investigação e toda a 

experimentação ocorrida neste período, além de usurpar da produção oitocentista, seus conceitos, 

métodos, práticas e discursos, alguns dos quais, ainda em uso nos dias de hoje: 

 

Viollet-Le-Duc, con su inclinación al análisis racional, fue el primero en articular una 
teoría completa del método de diseño. Este método debe mucho a Durand y a ulterior 
desarrollo de su sistema en la École de Beaux-Arts, una institución a la que Viollet-Le-
Duc gustaba de vilipendiar. No obstante, fue él quien enuncio el método de manera 
coherente, atractiva y muy detallada. De hecho, la suya es casi la única teoría en este 
sentido, pues no ha sido sustituida por ninguna otra y permanece en gran medida intacta, 
incluso en la arquitectura actual.  (HEARN, 2006, p.184) 

 

Historiadores e críticos de arquitetura, que buscavam validar e qualificar a arquitetura moderna, 

foram os responsáveis pela propagação da visão distorcida a respeito da produção arquitetônica 

do século XIX. Procurava-se construir uma origem da arquitetura moderna que fosse 

independente de qualquer contribuição das épocas passadas: 

 

Os primeiros historiadores da arquitetura moderna (talvez devêssemos chamá-los de 
“mitógrafos”) tendiam a isolar seu objeto de estudo, a supersimplificá-lo, a ressaltar sua 
singularidade, buscando mostrar como a nova criatura era diferente de seus antecessores.  
(CURTIS, 2008, p.13) 

 

Sigfried Giedion e Nikolaus Pevsner são exemplos de alguns dos autores que, apesar da 

inestimável importância para a historiográfica arquitetônica, auxiliaram a simplificar o 

significado da arquitetura oitocentista: 
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A abominação do ecletismo atingiu o auge na Europa com surpreendente 
simultaneidade. Da mesma maneira como uma rede de pesca pode ser arrastada por um 
longo período sem muitos resultados, e no instante seguinte, de repente, toda a pesca se 
apresentar de uma só vez. Este momento na história da arquitetura não ocorreu por 
acaso; a indústria há muito alcançara pleno desenvolvimento e era chegado o momento 
de grandes mudanças. Na primeira metade do século, décadas haviam passado sem que 
nenhuma evolução fosse registrada na arquitetura; próximo ao final do século, 
praticamente cada ano teve sua importância. A ambição ressurge e traz consigo coragem 
e vigor para combater as forças que haviam impedido que a vida encontrasse suas 
formas verdadeiras. Os desenvolvimentos ocorrem num jacto após o outro. A 
multiplicidade de movimentos artísticos, com sua variedade de experimentações, indica 
a vitalidade do período. Os fracassos individuais e a mescla de fatos transitórios e 
constituintes são de pouca importância. São traços de todo período de transição. Muito 
daquilo que foi experimentado entre 1890 e 1930 permaneceu fragmentário e 
incompleto. Este período, todavia, encontrou coragem para empreender a construção de 
uma tradição própria. (GIEDION, 2004, p.320) 

 

Assim, no começo do século XIX, o baile de fantasias de arquitetura vai estar em plena 
agitação: clássica, gótica, italianizada, old english. Por volta de 1840, os álbuns de 
modelos para construtores e clientes incluíam muitos outrso estilos: Tudor, Renascença 
francesa, Renascença veneziana, e outros. (PEVSNER, 2002, p.392-393) 

 

Mas, impossibilitados de justificar a gênese espontânea desta nova arquitetura, totalmente livre 

das descobertas e dos avanços da disciplina do século XIX, os teóricos modernos aceitaram, 

como legado deste período, as inovações advindas dos avanços da engenharia, que naquele 

momento se distanciava da arquitetura: 

 

No século XIX, como em todos os períodos em que os métodos de produção passam por 
mudanças, a construção foi particularmente importante pelo conhecimento arquitetônico 
a ela subjacente. As novas potencialidades do período se mostram muito mais 
claramente nas obras de engenharia do que nas obras estritamente arquitetônicas. Por 
cem anos a arquitetura esteve sufocada pela atmosfera morta do ecletismo, apesar de 
suas contínuas tentativas de escape. Naquele momento, a estrutura desempenhou o papel 
de subconsciente da arquitetura, ao encerrar elementos que esta profetizava e em parte 
revelava, bem antes que pudessem se tornar realidade. Os fatos constituintes do século 
XIX podem ser encontrados com freqüência na estrutura, quando a arquitetura 
dominante não oferece nenhuma pista deles. É a estrutura, e não a arquitetura, que 
oferece as melhores indicações ao longo do século XIX. (GIEDION, 2004, p.50-51) 

 

E é somente em meados do século XX, mais precisamente a partir da década de 1960, com o 

início da crise do modernismo e com o desenvolvimento da denominada arquitetura pós-

moderna, que a produção do século XIX passa a ser revisitada, principalmente após o 

lançamento, em 1966, do livro Complexidade e Contradição em Arquitetura de Robert Venturi. 
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A relevância desta publicação reside no fato do autor expor, através da análise de edifícios 

significativos de diversos períodos da história da arquitetura, a importância da tradição e do 

significado cultural nas obras arquitetônicas; e também de demonstrar a inerência nas artes e nas 

experiências, das complexidades e das contradições, em oposição as principais características da 

arquitetura moderna. 

 

Mesmo que as arquiteturas do século XIX tenham sido utilizadas na maioria das vezes como 

“citações” diretas nos novos edifícios da segunda metade do século XX, seu significado não 

deixa de ser relevante, pois despertou o interesse pelas obras deste passado recente: 

 

El hecho de que Venturi utilizara sobre todo ejemplos históricos en sus observaciones 
contribuyó a restabelecer en las mentes de sus lectores el valor del pasado como fuente 
legítima de inspiración. Pero posiblemente porque había hecho esas observaciones 
citando casos concretos, en la obra de sus seguidores se observa cierta tendencia a 
emplear citas históricas, con o sin las justificaciones pragmáticas intrínsecas en sus 
argumentos. Un resultado inesperado fue la recuperación casi imediata del concepto 
premoderno de que la arquitectura del presente surge de la del pasado. (HEARN, 2006, 
p.307) 

 

Como conseqüência surgem, na Europa e na América, pesquisas a respeito da arquitetura 

oitocentista. Obras de autores como Luciano Patetta, Robin Middleton, David Watkin, David Van 

Zanten, entre outros, abordam diferentes aspectos deste momento e apontam novos caminhos a 

serem estudados: 

 

Os anos 90 [sic] assistem a uma segunda e muito mais radical ruptura metodológica na 
pesquisa sobre o historicismo do século XIX. A incorporação do período à história da 
arte nas décadas de 70 [sic] e 80 [sic] tivera duas conseqüências principais: a ampliação 
dos problemas teóricos da pesquisa e, mais importante, a consciência que a renovação 
metodológica tornou-se uma condição fundamental para compreensão ela mesma do 
objeto. Do ponto de vista das questões teóricas, os historiadores trabalharam na direção 
de uma abertura cada vez maior ao contexto histórico: da ênfase dada no final da década 
de 70 [sic] por Middleton e Watkin às doutrinas arquiteturais, passou-se uma década 
depois, com Van Zanten, ao estudo das relações entre essas doutrinas e as teorias 
cientificas e sociais da época. (PUPPI, 2005) 

 

Torna-se possível entender que a arquitetura realizada, no século XIX, não é única e muito menos 

é homogênea, possuindo características diversas, e que esta produção arquitetônica, legítima 

como representante de sua época, deixou contribuições que permitem o desenvolvimento das 
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arquiteturas seguintes. Já existem pesquisas levantando discussões se a arquitetura moderna seria 

uma ruptura ou uma continuidade das experiências oitocentistas.38 

 

Seria um erro, porém, concluir que esse longo período da arquitetura (mais de 150 anos!) 
tenha sido homogêneo e tenha tido um desenvolvimento linear; ao contrário, ele 
apresenta diferentes manifestações, como poucas outras épocas no passado, e direções 
divergentes (freqüentemente contraditórias), testemunhos de uma constante inquietude 
intelectual, a tal ponto de se mostrar como um período fragmentário, mais condizente 
com as pesquisas cognoscitivas que aceitam, exatamente, essa fragmentariedade 
característica e aprofundam-na. (PATETTA, 1987, p.12) 

 

E para compreender os arquitetos e as arquiteturas do século XIX é necessário compreender o 

século XIX. Mesmo que pareça óbvia em um primeiro momento, esta frase faz todo sentido 

quando se entende que as produções teóricas, experimentais e executivas das arquiteturas, neste 

século, só poderiam ter sido de fato estas que foram pensadas e produzidas efetivamente. A 

preocupação em fazer uma arquitetura, que estivesse de acordo com seu tempo, partiu de 

conceitos do século XVIII e desenvolveu-se por todo o século seguinte, passando pelos modernos 

e chegando até os dias de hoje: 

 

Mas essa noção de arquitetura “moderna”, por sua vez, embasava-se em avanços do fim 
do século dezoito, especialmente na ênfase da idéia de progresso. Afinal, foi essencial ao 
conceito a percepção da história como algo que se move para frente, através de 
diferentes “épocas”, cada qual com um núcleo espiritual que se manifesta diretamente 
nos fatos culturais. Com esse ponto de vista intelectual, era possível falar sobre a forma 
na qual um templo grego ou uma catedral gótica tinha “expressado sua época”, e 
pressupor que as edificações modernas deveriam fazer o mesmo. Conseqüentemente, os 
historicismos deveriam ser considerados como fracassos no estabelecimento de uma 
expressão autêntica. O destino, portanto, pedia a criação de um estilo autêntico “ao seu 
tempo”, diferente daqueles do passado, mas de forma tão incontroversa e aparentemente 
inevitável como acontecera com aqueles. A questão era: como as formas desse estilo 
“contemporâneo” poderiam ser descobertas?  (CURTIS, 2008, p.21) 

 

Quando se refere às arquitetura do século XIX surgem palavras como eclético, historicista, 

neoclássico, neogótico, estilo renascença, etc. Mas o que é e qual é a arquitetura daquele século? 

 

É com este intuito que será apresentado neste capítulo as principais características da produção 

européia oitocentista. 

 

                                                 
38 Ver o artigo das autoras Anat Falbel e Ana Gabriela Godinho Lima: Arquitetura Moderna: Ruptura ou 
Modernidade. 
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2.1 AS ARQUITETURAS DO ECLETISMO 

 

 

Como dito anteriormente, para compreender os arquitetos e as arquiteturas ocidentais do século 

XIX é necessário entender o século XIX, e para isso, faz-se necessário situar estes anos na 

história ocidental. 

 

O século XIX é caracterizado como um período de grande euforia e crença no progresso, e este 

sentimento é o resultado de dois acontecimentos ocorridos na segunda metade do século XVIII: a 

Revolução Industrial e a Revolução Francesa.  

 

A primeira ocorreu inicialmente na Inglaterra e, posteriormente, espalhou-se para os outros países 

da Europa e da América. E apesar de ser denominada revolução, não se tratou de uma rebelião 

armada ou de uma revolta, mas sim de um conjunto de transformações tecnológicas que 

modificaram o processo produtivo, interferindo nos setores econômicos, políticos, sociais, 

culturais da sociedade ocidental. 

 

A segunda, efetivamente uma luta armada inspirada pelos ideais iluministas, acabou com a 

monarquia francesa, conduzindo a burguesia ao poder, constituindo a República Francesa. Apesar 

de ter ocorrido em um só país, é considerada o evento mais importante da história 

contemporânea, pois foi responsável pela criação de um novo modelo de Estado e de sociedade e 

também por ter forjado o novo Homem, aquele marcado pelos princípios de Liberdade, Igualdade 

e Fraternidade, cujos pensamentos liberais e libertários, materializados, estão contidos na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: 

 

O desenvolvimento técnico e a emergência de uma sociedade industrial tendo a 
burguesia por classe dominante são a referência básica das mudanças ocorridas.  
(CARVALHO, 2000, p.23) 

 

Não por acaso, estes dois países seriam os mais influentes politicamente, economicamente e 

culturalmente, até meados do século XX. A Inglaterra se destacaria por ser a nação de maior 

poder econômico do período, e a França, representada pela sua capital, tornar-se-ia a referência 

no desenvolvimento cultural e artístico do continente: 
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Com efeito, Paris tornara-se a capital artística da Europa no século XIX, tal como fora 
Florença no século XV e Roma no século XII. Artistas do mundo inteiro afluíam a Paris 
para estudar com os grandes mestres e, sobretudo, para se juntar ao debate sobre a 
natureza da arte infindável nos cafés de Montmatre, onde a nova concepção de arte era 
laboriosamente preparada. (GOMBRICH, 1999, p.504) 

 

Estas duas revoluções impulsionaram, em um curto espaço de tempo, diversas descobertas no 

campo científico e moral. Os novos saberes, alguma vezes até contraditórios, impossibilitaram a 

existência de uma única verdade39. Foi neste contexto de incertezas que o filósofo Victor Cousin 

recuperou o conceito de Ecletismo40: 

 

O termo foi primeiramente empregado para indicar a postura filosófica que se espalhou 
pela Grécia e Roma no fim do século II, caracterizadas por uma combinação de 
doutrinas de diversos sistemas e escolas, em particular Platão e Aristóteles. 
Modernamente foi promovida por Victor Cousin (1792-1867) que pregava a redução dos 
vários sistemas filosóficos a quatro posições fundamentais que se sucediam numa ordem 
constante: sensacionalismo, idealismo, ceticismo e misticismo, cada qual contendo uma 
parte da verdade que a filosofia eclética deveria preservar e integrar. (FALBEL, LIMA, 
1999, p.7) 

 

De um modo resumido pode se dizer que Cousin adotou o termo ecletismo para denominar seu 

método filosófico que consistia em pesquisar e analisar as verdades das várias doutrinas 

existentes, com o intuito de extrair aquelas mais significativas que possibilitassem a formatação 

de uma doutrina melhor mais abrangente: O espiritualismo romântico de Cousin, que adotou 

pessoalmente o termo “ecletismo” para indicar seu método que visava a levar ao nível da 

consciência as verdades implicitamente contidas nela. (ABBAGNANO, 2007, p.350) 

 

Convenciona-se chamar este momento histórico, caracterizado pela existência de várias verdades 

como Ecletismo. Seu surgimento pode ser identificado como o efeito das mudanças provocadas 

pelas revoluções acima mencionadas. 

 

Não só na filosofia são encontradas estas ambigüidades que caracterizaram o Ecletismo. Com a 

extinção do antigo regime, os arquitetos e a arquitetura apresentavam situações semelhantes.  

                                                 
39 Verdade: Segundo o Dicionário de Filosofia de Abbagnano, é possível distinguir cinco conceitos fundamentais de 
Verdade: o primeiro como correspondência, o segundo como revelação, o terceiro como conformidade a uma regra, 
o quarto como coerência e o quinto como utilidade. Neste texto, o conceito de Verdade adotado será o de 
correspondência, formulado por Platão e que diz ser verdadeiro o discurso que diz as coisas como são e falso o que 
diz como não são. (ABBAGNANO, 2007, p.1182 e 11183.) 
40 Ecletismo: Do grego eklektismós, que deriva de eklektikós (eclético) que significa “o que escolhe”. 
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A Revolução Francesa, acabando oficialmente com as corporações e com as instituições, fez com 

que grande parte das profissões ligadas à construção fosse desorganizada. Os princípios de 

liberdade e igualdade impulsionaram os arquitetos a procurarem a especificidade de seu trabalho 

de maneira que este fosse diferenciado daqueles realizados pelos empreiteiros: 

 

Après la période révolutionaire et les révolutions morales et scientifiques du XVIIIe les 
architectes ont progressivement pris conscience du role de l’architecture dans la société 
et de leur identité professionnelle. L’éclectisme est leur réponse à la situation 
institutionnelle et politique singulière du début du XIXe siècle. (ÉPRON, 1997, p.13) 

 

A própria arquitetura enfrentava contradições. Os avanços na arqueologia e nos estudos das 

antigas civilizações demonstraram que os tratados e as teorias de arquitetura baseadas no 

universo greco-romano não eram definitivos e continham imprecisões. A partir de estudos, 

levantamentos e comparações, realizadas nos principais edifícios da antiguidade observou-se que 

algumas condicionantes, como o local, o clima e os materiais empregados, imprimiam qualidades 

particulares a cada uma destas construções, nem sempre condizendo com os sistemas de ordens e 

proporções descritos nestas publicações: 

 

This implied that the study of classical remains had shifted considerably from a-
historical formal analysis and measurement of proportions to an historical attempt at the 
reconstruction of physical evidence and the comparative study of monuments in different 
settings. The codification of the orders and of proportion systems in architectural theory 
was no longer the exclusive medium for the study of the remains of antiquity. Its place 
was taken by archaeological investigation. This was a break away from the teaching of 
the French Académie. (ECK, 2001, p.85) 

 

A crença absoluta nos ideais arquitetônicos é perdida quando se reconhecem características 

determinadas pelo lugar e pela cultura de cada ambiente em que um edifício era construído. Este 

fato desperta a procura pela arquitetura característica de cada região ou país, aumentando ainda 

mais as incertezas na arquitetura.  

 

Analisando este cenário pode-se dizer que a questão arquitetônica do século XIX implica na 

afirmação das identidades do arquiteto e da arquitetura. Do primeiro, como profissional e da 

segunda, como disciplina: 
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Pour faire exister l’architecture, se distinguer des autres constructeurs et faire reconnaître 
leur qualification, les architectes choisissent des moyens pragmatiques: ne s’enfermer 
dans aucune doctrine mais empruter à toutes celles que peuvent leur servir, se placer 
sous la protection de l’histoire et sous as caution, et proposer à la société nouvelle des 
projets sans nostalgie vis-à-vis du passe, qui expriment au contraire, comme le répètent 
les manifestes de l’éclectism, une <foi dans l’avenir>. (ÉPRON, 1997, p.37) 

 

Entendendo a diversidade e a complexidade da produção arquitetônica deste período, onde 

coexistem várias arquiteturas, define-se Arquitetura do Ecletismo: 

 

... il complesso delle esperienze architettoniche dal 1750 alla fine dell’Ottocento, cioè 
dalla crisi del Classicismo alle origini del Movimento Moderno. Questo arco di tempo 
coincide con il consolidamento del potere borghese, con gli sviluppi della civiltà 
industriale, com l’intrecciarsi nella cultura romântica degli ideali nazionali e 
risorgimentali, con i problemi di una produzione di massa e con il definirsi di una nuova 
figura di architetto: il professionista. (PATETTA, 2007, p.7) 

 

Sob a denominação “Arquiteturas do Ecletismo” estão abrangidas as arquiteturas historicistas, 

revivalistas e ecléticas, que serão apresentadas a seguir: 

 

 

Arquitetura Historicista 

 

 

A arquitetura historicista ou o historicismo em arquitetura é normalmente chamado, e de modo 

impreciso, simplesmente de historicismo. Afirma-se isto porque o termo historicismo refere-se a 

várias linhas de pensamentos ou doutrinas filosóficas que, resumidamente, versam sobre o 

pensamento histórico e suas relações com o presente.  

 

Se a idéia adotada para historicismo for a de Hegel: Doutrina segundo qual a realidade é história 

[...] e todo conhecimento é conhecimento histórico (ABBAGNANO, 2007, p.588) é possível 

afirmar que todas as arquiteturas são historicistas.  

 

Por isso, quando se fala do historicismo em arquitetura, aplica-se o termo para indicar a doutrina 

que considera a história uma sucessão de momentos autônomos e finitos que são interligados e 

seguem uma transformação constante: 
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A doutrina para a qual as unidades cuja sucessão a história constitui (Épocas ou 
Civilizações) são organismos globais cujos elementos, necessariamente vinculados, 
podem viver apenas no conjunto; afirma, portanto a relatividade entre os valores (que 
são alguns desses elementos) e a unidade histórica a que pertencem, sendo inevitável a 
morte desses elementos com a morte dessa unidade. Esse é o ponto de vista de Spengler 
e de outros, e pode chamar-se H. relativista. (ABBAGNANO, 2007, p.589) 

  

Defini-se arquitetura historicista como sendo aquela que utiliza, em sua constituição, elementos 

reconhecíveis e identificáveis do repertório das arquiteturas do passado. Embora adaptadas às 

necessidades do momento presente, estas arquiteturas estão desconectadas temporalmente, e 

muitas vezes, espacialmente. 

 

 

Arquitetura Revivalista 

 

 

Embora tratados algumas vezes como sinônimos, os conceitos de revivalismo e de historicismo 

são distintos.  

 

Pode-se afirmar, conforme exposto no item acima, que o revivalismo é considerado uma das 

manifestações do historicismo: Se podría interpretar, por paradójico que parezca, toda la historia 

de la arquitetctura como una initerrumpida sucesión de revivals. (PATETTA, 1977, p.129) 

 

O revivalismo não se manifesta apenas em arquitetura. Ele também pode ser encontrado na 

religião como também em outras artes: 

 

Todo revival, antes que clásico, gótico, primitivo o popular, es revival, la anhelada 
ressurrección del arte. El revival tiene un origen religioso (eclesiástico, mejor). Del 
âmbito religioso pasa al estético dado que el arte parece haber estado ligado <ab 
origine> a una concepción míticoreligiosa del mundo y de la vida. (ARGAN, 1977, p.9) 

 

A arquitetura revivalista ou o revivalismo em arquitetura é aquela que utiliza o conjunto de 

características de determinada arquitetura de um período específico com o objetivo de recuperar 

ou de reviver seus ideais, valores e significados.  
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Jean-Pierre Épron adota em seu livro Comprendre L’Éclectisme o mesmo conceito para 

historicismo e revivalismo em arquitetura: 

 

L’historicisme relève du pastiche architectural. Il consiste à reconstituer, en une synthèse 
toujours approximative, les éléments divers d’un ensemble d’oeuvres qui à travers 
l’histoire, ont fait l’objet d’une classification stylistique, à appliquer cette reconstitution 
à un édifice moderne et à lui attribuier ainsi le sens, les valeurs ou les significations de 
ce style. L’historicisme construit des représentations de l’histoire pour soutenir des 
représentations sociales liées à des projets politiques et culturels. (ÉPRON, 1997, p.12) 

 

Juntamente a idéia de revivalismo, e implícito nela, existe o conceito de estilo: “Les styles sont 

les caractères qui font distinguer entre elles les époques et les écoles.” (BARBEROT, 1891, p.V) 

 

Apesar da aparente liberdade no uso e na escolha dos temas a serem aplicados pela arquitetura 

revivalista, sabe-se que alguns estilos eram preferíveis a outros, na elaboração das edificações, 

tendo como fator de escolha o uso a que se destinavam: 

 

... a escolhas apriorísticas de cunho analógico que deviam orientar o estilo quanto à 
finalidade a que se destinava cada um dos edifícios, reencontrando, na Idade Média, os 
traços místicos e a religiosidade para as novas igrejas; na Renascença, as características 
áulicas elegantes para os edifícios públicos, no Barroco, ou nos estilos orientais, a 
festividade exigida pelos equipamentos de lazer, no Classicismo pesado do coríntio 
romano, o caráter apropriado aos solenes edifícios do Parlamento, dos Museus e dos 
Ministérios; a dos pastiches compositivos que, com uma maior margem de liberdade, 
“inventava” soluções estilísticas historicamente inadmissíveis. (PATETTA, 1987, p.14) 

 

De um modo geral, apenas os aspectos formais e estilísticos eram recuperados, uma vez que os 

usos já não eram mais compatíveis com aqueles do período revivido. Assim existe uma grande 

variedade de estilos que poderiam ser utilizados na criação de uma edificação, segundo a 

classificação feita pelo arquiteto Silvio Colin (2006): 

 

a) Neoclássico; 

b) Neogótico; 

c) Neogrego; 

d) Neo-romano; 

e) Neo-renascimento; 

f) Neobarroco; 
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g) Neomourisco; 

h) Neo-indiano; 

i) Neo-egípcios; etc 

 

Apesar de todos estes estilos serem considerados revivalismos, existem diferenças entre eles. As 

arquiteturas neoclássicas e neogóticas são representantes de dois períodos culturais, com uma 

forte carga ideológica. Não se tratava apenas de recuperar os elementos formais característicos 

destes momentos, nem de reviver, saudosisticamente, o tempo passado. Acreditava-se em 

ressuscitar aquelas culturas, com suas ideologias, crenças e modos de expressão. 

 

El primer revival que se forma em la situación creada por el incipiente y creciente 
desarrollo industrial es el neoclásico, al que se superpone, más que suceder, el neogótico, 
para el cual se acuña aquél término. Se trata, em uno y outro caso, de la fase final de un 
largo proceso. En pleno Barroco con el clasicismo de Reni, Domenichino y Poussin se 
había iniciado ya la demolición de la tradición pictórica barroca en nombre de un retorno 
a la razón o, al menos, de un control de los “excesos” de la imaginación. El neogótico, a 
su vez, representa la última y concluyente fase de una servil supervivencia de estilemas 
góticos, que aun cuando se dejaban un poco de lado, se aceptaban tan solo como 
variantes o excepciones autorizadas dentro de la elasticidade del gusto. Un factor nuevo, 
que afecta al mismo tiempo al clásico y al gótico, es la consciente voluntad de hacer 
revivir un “estilo” que se consideraba como extinguido. (ARGAN, 1977, p.15) 

 

A arquitetura neoclássica não se limitou apenas ao uso das formas utilizadas na antiguidade 

clássica. Ela buscava expressar a ordem, regularidade, disciplina, contenção, equilíbrio, razão e 

nobreza em suas edificações, ou seja, ideais culturais que se contrapusessem aos exageros da 

produção barroca. 

 

Já a arquitetura neogótica, principalmente na Inglaterra e na França, tinha como objetivo restaurar 

as manifestações de religiosidade presentes nos edifícios da Idade Média daqueles países. Além 

disso, havia o entendimento de que a arquitetura gótica era a expressão de uma arquitetura 

nacional nestes países. 

 

“Chateaubriand (con su Génie du Christianisme, 1802) y Vitet pretenden acabar con 
aquella ola de laicismo del siglo XVIII, que culmino em el <paganismo> del tiempo de 
la Revolución, y reinstaurar en Francia el espíritu religioso de la <más sana tradición 
popular> , recuperando la veta auténtica de la cultura nacional. (PATETTA, 1977, 
p.150) 
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Os demais revivalismos citados podem ser entendidos como códigos estilísticos a serem 

utilizados conforme o sentimento que se deseja despertar: 

 

O Neogrego exprime severidade, majestosa simplicidade, pureza, severidade, 
moderação, moralidade e atemporalidade. Era o estilo preferido para instituições 
financeiras, monumentos comemorativos, memoriais e Academias. Seu uso em outros 
programas, sobretudo religiosos, como a Igreja de Madeleine, em Paris, não está ligado à 
tipologia estilística, mas ao pensamento revivalista neoclássico. Os edifícios típicos 
desta tendência são o templo retangular períptero, ou apenas o seu pórtico principal, o 
templo circular períptero, o propileu, etc. 
 
O Neo-Romano inspira-se na descoberta arqueológica das ruínas de Herculano, em 
1719, da Vila Adriano, em 1737, e de Pompéia, em 1748. O edifício romano usa os 
elementos típicos gregos, mas lhes acrescenta o uso de arcos. Muitas vezes, o uso das 
ordens –colunas, arquitraves etc. – aparece em forma de pilastras e modinatura. O 
espírito prático e objetivo dos romanos, e a herança etrusca de grandes construtores, vão 
oferecer uma alternativa à severidade viril grega, acrescentando-lhe a retórica 
magnificente, a maior articulação e a monumentalidade espacial. Os edifícios típicos 
romanos são o 'arco do triunfo', a basílica, as termas, o panteon e a casa de pátio, entre 
outros, utilizados no século XIX para temas institucionais como capitólios, foros, 
Academias, e qualquer tipo de edifício civil monumental, além da tradicional basílica, 
para templos religiosos católicos e protestantes. 
 
O Neo-Renascimento vai acrescentar, à galeria de tipos estilísticos, o palazzo e a 
composição astilar, utilizados de forma insistente para todos os programas oitocentistas, 
inclusive na aplicação de fachadas para as construções politécnicas – estações, 
mercados, galerias. Na teoria associacionista, o Renascimento significa o mercantilismo, 
a visão prática, a construção econômica. 
 
O Neobarroco, tem como inspiração a arquitetura setecentista, que está ligada 
socialmente à aristocracia em seu melhor momento, religiosamente, à contra-reforma e 
às ordens seculares. Ressalta o desenho individual, o capricho, o artifício, o drama, o 
dialogismo. É a arquitetura dos grandes efeitos de perspectiva, da espacialidade, tanto 
internamente quanto com relação à cidade. Grandes edifícios barrocos, igrejas, palácios, 
vão emprestar seus elementos – volutas, frontões sinuosos, colunatas de colunas duplas –
, principalmente, para grandes equipamentos urbanos de lazer e cultura – óperas, grandes 
teatros, museus, Academias –, palácios para fins governamentais e residenciais, e mesmo 
para catedrais. 
 
[...] Embora sem a abrangência do Neogótico, a arquitetura Neo-Românica vai dividir 
com este a preferência dos arquitetos ecléticos, neste caso restringindo-se quase sempre 
a motivos religiosos e, raramente, a programas militares. Na teoria associacionista, 
enquanto o gótico representa a exuberância, a luz e a verticalidade, o românico 
representa o fechamento e a interiorização. Os edifícios românicos são muitas vezes 
"fortalezas de Deus". O uso do arco de meia volta, em lugar da ogiva, e a predominância 
de cheios são as principais diferenças. Outras características derivam das práticas 
construtivas românicas e de seu figurativismo próprio. No primeiro caso, temos o uso do 
arco triunfal, também chamado arco do cruzeiro, os contrafortes, ao invés dos arcos 
botantes, e a abóbada de berço, substituindo, às vezes, as abóbadas de arestas. No 
segundo caso, temos os capitéis cúbicos, de flautas, historiados, as galerias, as 
arquivoltas, os intra-dorsos escalonados em meia volta, e uma grande coleção de frisos. 
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A Egiptologia, um dos primeiros grandes temas da Arqueologia científica, vai inspirar o 
Neo-Egípcio. Tem grande incremento nos tempos do Primeiro Império napoleônico, 
devido em parte à sua campanha militar e ao apreço deste líder por aquela cultura 
ancestral. Grandes arquitetos do Império, como Etiènne Boullée, J-N. Ledoux, Percier e 
Fontaine, trabalharam com as figuras típicas da arquitetura egípcia – a pirâmide, a 
mastaba, a esfinge, o obelisco, os pilones, os capitéis em forma de papiro ou lótus, e a 
sala hipostila. Segundo a teoria associacionista, em sua simplicidade geométrica e 
monumentalidade, a cultura egípcia significa a austeridade, o arcaico, o bíblico, o 
sobrenatural, o colossal, o majestoso. Entre outros programas, a arquitetura egípcia é 
invocada para servir de modelo para tumbas e mausoléus – a guarda do corpo físico 
invocado pelas pirâmides, mastabas e múmias, e sua crença nos dois mundos –, para 
penitenciárias – pela impenetrabilidade e fechamento –, para cortes de justiças – 
invocando os valores primordiais e a força –, e para bibliotecas – pela associação com a 
Biblioteca de Alexandria. Os pilones são, muitas vezes, utilizados por sua qualidade 
simbólica, marcando uma entrada importante e, às vezes, por sua qualidade estática, 
como esteios de pontes pênseis, por exemplo. 
 
O Neomourisco é a principal aplicação de motivos orientais utilizados no Ecletismo. A 
arquitetura muçulmana vai prover as figuras do arco lanceolado, do arco ultrapassado 
abatido e de curva plena, das cúpulas em forma de bulbo e hemisféricas, em forma de 
sino e de cebola, do minarete, e dos gabletes16 rendilhados. É também a fonte de 
inspiração das paredes policrômicas e das superfícies cobertas de relevos geométricos. 
Nos códigos estilísticos, o mourisco assume as características atribuídas 
emblematicamente ao povo árabe – possivelmente através da Literatura –, da 
sensualidade, da lascívia, do gosto pelo prazer erótico e hedonista, das festas 
intermináveis, do luxo e da luxúria, do prazer mundano. Foi utilizado no Pavilhão Real 
de Brighton e, daí, para residências de campo, palacetes, cafés-concerto e cabarés. 

 

A arquitetura indiana, apesar de vir de uma cultura bastante própria, com formas 
arquitetônicas bem características, relacionadas com o Hinduismo e Budismo, não vai 
servir, significativamente, à tipologia estilística européia. Para este fim, a arquitetura 
indiana é sempre referida em sua vertente islâmica, onde se destacam as cidades de Agra 
e Déli, a primeira com o magnífico Tadj Mahal. As fontes ecléticas do Neo-Indiano são 
constantemente associadas às islâmicas18, e simplificadas com o epíteto 'arquitetura 
mourisco-indiana'. Se diferenças existem na teoria associacionista, poderíamos dizer que 
o mourisco representa a parte mais mundana, e o indiano a parte mística e transcendental 
desta vertente cultural. É, ainda, da dominação inglesa na Índia que vem o bangalô19, 
tipo de habitação individual que vai aumentar uma galeria já extensa que incluía as villas 
e villinos, os challets, os cottages, as mannor houses, e as maisonettes. 
 
Estas são as principais fontes estilísticas do Ecletismo, embora haja outras, como a 
arquitetura chinesa e japonesa, principalmente relacionadas com o Paisagismo e a 
jardinagem, compondo pontos de atração em parques públicos e jardins particulares, a 
chamada poética do pitoresco, do século XVIII. (COLIN, 2006, p.6-10) 
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Arquitetura Eclética 

 

 

De um modo geral, arquitetura eclética é considerada aquela resultante da mistura de vários 

estilos. Sem dúvida uma simplificação exagerada, de seu exato significado, que tem como origem 

o conceito de Ecletismo em filosofia. 

 

É possível definir arquitetura eclética ou o ecletismo em arquitetura como aquela resultante de 

um método investigativo e analítico das verdades41 existentes nas diversas arquiteturas, já 

produzidas e pensadas, buscando a obtenção de uma arquitetura melhor e mais abrangente: 

 

L’éclectisme est une demarche, une attitude de l’esprit, une aptitude à la discussion, un 
parti pris de ne soumettre son action à aucun dogme; c’est une recherche passinée et 
patiente de la vérité à travers de multiples vérites possibles, une quête de la beauté sans 
autre guide que les arguments des uns et des autres à son propos, une exigence, enfin, de 
l’utilité pratique de toute action et de tout choix. “Le Beau, le Vrai, l’Utile”, devise que 
Constant-Dufeux a proposée pour la Société centrale des architectes, reprend la formule 
que César Daly utilisait pour definir l’éclectisme en architecture. L’expression est elle-
même empruntée à Victor Cousin, l’inventeur de l’eclectisme en philosophie. (ÉPRON, 
1997, p.11) 

 

E mesmo sendo uma arquitetura historicista, ela se difere da revivalista porque não utiliza os 

estilos para construir ou recuperar as ideologias passadas ou para recriar a atmosfera de um 

período histórico. Ela está em busca de uma expressão que seja compatível com a situação em 

que está sendo produzida: 

 

L’éclectisme en architecture procede d’une attitude complètement différent. Son objet 
n’est pas d’inscrire l’édifice moderne, par le moyen du pastiche, dans une construction 
idéologique de l’histoire, mai au contraire de le situer dans la conjuncture du moment. 
(ÉPRON, 1997, p.12) 

 

                                                 
41 Comme l’eclectisme philosophique, l’eclectisme en architecture n’accepte d’empruter aux différents systèmes que 
s’il s’agit d’un principe de vérité. Ces systèmes sont censés pouvoir s’accorder entre eux uniquement parce qu’ils 
referment tous une parcelle de vérité d’odre supérieur. Pour les architectes, ce principe de vérité fonctionne comme 
un ideal qu’il faut discuter plutôt que comme um absolu qu’il faut atteindre. S’il existe des vérités dans les systèmes 
auxquels il est possible de se référer, la Vérité qui les engloberait toutes résiderait davantage dans une méthode – qui 
permettrait d’intégrer dans le projet toutes les contraintes de la construction – que dans une théorie. (ÉPRON, 1997, 
p.106) 
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Os estilos, ou melhor, as arquiteturas antigas, eram utilizadas pelos arquitetos ecléticos com o 

objetivo de inserir seus edifícios no curso da história. Havia a necessidade de estabelecer uma 

continuidade com seu passado, e a utilização de elementos históricos era o meio de filiar-se com 

as épocas anteriores, já que uma sociedade com novos valores, estava sendo moldada pelas 

mudanças políticas, econômicas e sociais do período. 

 

Mais pour les architectes éclectiques, l’histoire n’est utilisée ni pour transmettre un 
message ou une leçon, ni pour exprimer un principe. Elle leur permet d’abord de 
replacer leur projet dans le cadre de l’histoire d’architecture. Leur première demarche, 
au début du XIXe siècle, est d’inscrire leur travail dans une continuité. Leur premier 
souci, dans un temps où il semble difficile d’enoncer une théorie de l’architecture, est 
d’emprunter aux divers registres formels de l’histoire de l’architecture non pas des 
signes mais des methods. Les architectes néogothiques sont profondément éclectiques 
parce qu’ils considerènt l’architecture du Moyen Âge comme un système don’t l’étude et 
l’analyse doit leur permettre non seulement de restaurer des edifices mais de découvrir 
des elements et des principes valuables por l’époque moderne. La demarche des 
écléctiques se distingue radicalement de l’historicisme car elle consiste essentiellement à 
comprendre l’histoire em analysant les systèmes qu’elle a experimentes, puis à combiner 
entre eux certains éléments dans une composition incluant une recherche de la beauté – 
contrainte vague que l’éclectisme se donne pour tâche d’expliciter dans ses réalisations – 
et destine à produire l’architecture moderne. (ÉPRON, 1997, p.143) 

 

A preocupação em encontrar um estilo que representasse o seu tempo impulsionou o 

desenvolvimento do ecletismo em arquitetura. Foram empregados os conhecimentos 

proporcionados pelas disciplinas de história e arqueologia, que além de fornecerem dados 

filológicos, também contribuíram com novos saberes que possibilitaram a inspiração e a intuição 

de novas soluções técnicas e com a criação de novos arranjos formais. Enriqueceram esta 

produção, os novos programas de usos, gerados pelas necessidades da sociedade do século XIX, 

assim como as descobertas técnicas e científicas ocorridas no período: 

 

... le travail de l’architect doit exprimer les besoins du siècle. Ils ont le sentiment que le 
XIXe siècle occupe dans l’histoire des civilisations une place particulière, qui se traduit 
par une rupture indiscutable au niveau technologique – le fer, la machine à vapeur, 
l’électricité – et au niveau politique – la fin des monarchies absolues. (ÉPRON, 1997, 
p.170) 

 

Mesmo tendo dissertado sobre as especificidades de cada umas das arquiteturas que compõem as 

Arquiteturas do Ecletismo, percebe-se como é difícil classificar os edifícios produzidos durante 

este contexto histórico. E mais importante do que rotular estas construções é compreender o 

processo criativo destas arquiteturas, o que será feito a seguir. 
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2.2 COMPOSIÇÃO E PROJETO DAS ARQUITETURAS DO ECLETISMO 

 

 

Para dissertar a respeito de composição e projeto das Arquiteturas do Ecletismo, faz-se 

necessário: 

 

• Determinar o conceito de Arquitetura no século XIX; 

• Afinar algumas definições comumente utilizadas em sua concepção e descrição; 

• Explicitar os métodos compositivos e projetivos utilizados para sua criação.  

 

 

Arquitetura 

 

Qual era o significado de arquitetura no século XIX? 

 

 Para responder esta pergunta são apresentadas a seguir quatro definições admitidas por autores 

como Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849), Eugène Emmanuel Viollet-Le-

Duc (1814-1879), François-Léonce Reynaud (1803-1880) e Julien Azais Guadet (1834-1908). 

Além de serem os principais teóricos franceses42 deste período, cada um deles pertencia, ou 

pertenceu, a uma das duas principais instituições francesas responsáveis pelo ensino de 

arquitetura: École des Beaux-Arts e École Polytechnique.  

 

Quatremère, Viollet-Le-Duc e Guadet estiveram ligados à École des Beaux-Arts. O primeiro 

durante a monarquia, o segundo lecionou por um curto espaço de tempo, vindo a opor-se, em 

seguida, ao método de ensino desta instituição e o terceiro foi professor de teoria desta escola. 

 

Reynaud lecionou arquitetura na École Polytechnique, sucedendo Jean-Nicolas-Louis Durand 

após sua morte: 

 

                                                 
42 Optou-se por escolher os autores franceses pelo fato deles terem sido os principais teóricos das arquiteturas do 
ecletismo. 



 

 

85 

 

Esta palabra, en el significado simple y más generalmente recibido, expresa el arte de 
edificar.  
Sin embargo, la primera de estas palabras, arte, recibe del uso dos signficaciones, según 
la naturaleza de los objetos o de las materias en las que se aplica, o según las distintas 
atribuciones que comporta cada una de estas materias. Esta de hecho es utilizada tanto en 
las cosas mecánicas y en los más vulgares trabajos, como en aquello que tienen de 
sublime las concepciones del genio y por consiguiente, se dice igualmente el arte del 
alfarero y el arte del poeta. 
A veces tambíen el mismo género de obras o trabajos se compone de uma parte más o 
menos mecánica y se dice métier, y de una parte únicamente dependiente de la facultad 
del intelecto y se llama arte. Asy las artes del dibujo comprenden en la extensión de su 
dominio y de su acción los dos elementos por nosostros sugeridos. Si en el hablar común 
de los hombres no hacen siempre esta distinción, se debe establecer primero la teoría 
para prevenir cualquier confusión. 
Si admitimos por lo tanto tal división, la de el arte de edificar, definición genérica de la 
arquitectura, excluiremos de nuestra teoría cualquier arte de edificar que corresponda 
solamente, a la parte material, limintándonos a aquella que tiene por base no la 
necessidad física, sino la combinación del orden, de la inteligencia y del placer moral. 
Presentada tal explicación, estamos obligados a encerrar en un cuadro sintético las 
nociones que forman el objeto de este artículo, pues debe limitarse a arquitectura griega, 
la única a la que se pueden aplicar las condiciones constituyentes de un arte, de acuerdo 
con la definición que hemos dado. (QUINCY, 2007, p.72-73) 

 

ARCHITECTURE, s.f., art de bâtir. L’architecture se compose de deux éléments, la 
théorie et la pratique. La théorie comprend: l’art proprement dit, les règles inspirées par 
le gout, issues des traditions, et la science qui peut se démontrer par des formules 
invariables, absolues. La pratique est l’application de la théorie aux besoins; c’est la 
pratique que fait plier l’art et la science à la nature des matériaux, au climat, aux moeurs 
d’une époque, aux necessites du moment. Em prenant l’architecture à l’origine d’une 
civilisation qui succède à une autre, il faut nécessairement tenir compte des traditions 
d’une part, et des besoins nouveaux de l’autre. (VIOLLET-LE-DUC, 1858, p.116) 
 
L’architecture peut être définie: l’art des convenances et du beau dans les constructions. 
Il ne suffit pas, en effet, que ses oeuvres soient solidement établies et convenablement 
disposes pour les divers usages auxquels elles sont consacrées; il faut qu’elles produisent 
par leur formes une heureuse impression sur l’esprit du spectateur, il faut qu’elles soient 
belles. (REYNAUD, 1894, p.1) 
 
L’architecture est un art qui a pour but et pour raison d’etrê la construction, et, d’autre 
part, les moyens de la construction constituent son domaine et son patrimoine, son 
arsenal; hors de là, il n’y a pas d’architecture, et , comme je vous le disais en 
commençant, toute conception architecturale qui serait inconstructible n’existerait pas: 
ce n’est rien. (GUADET, 1909, p.3) 

  
 
Independendo da instituição e de pequenas especificidades, todos os autores concordam que 

Arquitetura é a arte de construir, e é esta a definição que será adotada no desenvolvimento deste 

trabalho. É importante destacar que apenas Quatremère de Quincy condiciona este conceito como 

sendo exclusivo da arquitetura grega.  
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Definições  

 

 

Muitas das palavras aplicadas às Arquiteturas do Ecletismo são ainda utilizadas nos dias de hoje, 

ainda que com outros sentidos. As arquiteturas modernas e aquelas do século XXI não fazem 

mais uso destes termos e por isso, quando tendem a analisar ou a ser referir às obras do século 

XIX, o fazem segundo seus conceitos atuais. Este fato auxilia a incompreensão da produção 

arquitetônica do período oitocentista.  Caráter, copiar, imitar, modelo, sistema e tipo são alguns 

destes vocábulos cujos sentidos atuais precisam ser harmonizados com os passados. A 

recuperação do significado será feita com auxílio do Diccionario de Arquitetctura Voces 

Teóricas - Quatremère de Quincy. 

 

Caráter 

 

Caráter em arquitetura expressa três significados distintos. O primeiro refere-se às obras 

arquitetônicas das civilizações primitivas que se destacavam pela sua força, potência, grandeza e 

sublimidade moral: 

 

Consistiendo la primera locución en el decir que una obra tiene carácter, se aplica a cada 
arte de edificar, a cada monumento de arquitetura dotado de la facultad de golpear el 
espíritu y los sentidos por la cualidad de fuerza y de grandeza, cuya expresión no puede 
resultar más que del doble principio de la unidad y de la simplicidad. (QUINCY, 2007, 
p.110) 

 

O segundo diz respeito ao caráter original de uma obra arquitetônica. É quando um edifício ou 

um monumento tem qualidades que não foram copiadas de outras arquiteturas. A originalidade, 

neste caso é entendida como excepcionalidade. Dificilmente este caráter é obtido 

conscientemente: 
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La misma cosa puede decirse aún del carácter de originalidad, tanto considerado en 
grande en el  curso natural de las causas que ciertas épocas producen, casi 
espontaneamente, de los hombres los cuales non son más que alumnos de ellos mismos, 
tanto miram más parcialmente en ciertas apariciones accidentales de genios privilegiados 
que parecen ser excepciones a las circunstancias en las cuales se han encontrado. En uno 
y en otro caso, la teoría puede rendir cuentas de sus hechos y de sus causas, pero ninguna 
enseñanza podrá nunca renovar o propagar los efetos. (QUINCY, 2007, p.115) 

 

O terceiro é aquele que indica o caráter distintivo de cada obra arquitetônica, ou ainda, aquele 

que demonstra o que o edifício é e qual a sua serventia. Neste caso o arquiteto ou o artista tem 

controle de sua criação e é capaz de imprimir em uma construção a qualidade desejada. O caráter 

com este significado se difere do anterior no ponto em que um consegue ser intencional e o outro 

não.  E sendo intencional é possível de ser reproduzido. 

 

Para atingir tal intento, Quatremère de Quincy apresenta três modos: 

 

� Através da forma das plantas e das elevações 

 

A planta é entendida como a geradora das elevações e a distribuição e a qualidade de seus 

usos são os responsáveis pela complexidade ou simplicidade de suas elevações: 

 

La dos partes, sobre las que razonamos, están entre sí en relación tan estrecha, que no se 
puede nunca prescribir una que no sea también apliclabe a la otra. La planta, 
verdaderamente es algo escondido a los ojos y sobretodo al espíritu del mayor número; 
todavía de ella depende la forma de la alzada. Importa entonces muchísimo la expresión 
del carácter propio de una obra arquitectónica, que una planta concebida 
caprichosamente, sin el conocimiento y la providencia de las relaciones de la alzada a las 
formas que el uso del edificio requiere, no produzca más que continuos errores en los 
cuales no puede menos que equivocar al espectador. (QUINCY, 2007, p.117) 

 

As formas utilizadas nas plantas e nas elevações são signos distintivos que indicam o caráter 

de uma edificação: 

 

Si la forma de la planta y de la alzada circular es exteriormente el signo distintivo y por 
consecuencia el carácter propio de un teatro, nos parece que se peca manifiestamente 
contra la indicación de la naturaleza, aplicando sin necesidad la forma circular a otros 
edificios como se hace por ejemplo en aquellos destinados a mercados de granos y 
harinas. (QUINCY, 2007, p.118) 
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• Através da seleção, da medida e do modo dos ornamentos e das decorações 

 

Os ornamentos e as decorações em uma obra arquitetônica possuem dois significados: um 

físico e material e outro moral. 

 

No sentido físico e material, a aplicação destes elementos conferem riqueza à obra 

arquitetônica e o seu uso é sempre condicionado ao gênero e a natureza dos edifícios. O 

arquiteto deve ter o sentimento para empregá-los na medida certa: 

 

Primeramente es cierto que la decoración, entendida en su preciso sentido y sin 
particulares restricciones, es el arte de emplear todas las riquezas de la arquitectura. [...], 
la expresión de la riqueza no podría convenir a todos los edificios, ni sobre todo luego en 
el mismo grado tan diversa es la naturaleza de sus destinaciones! (QUINCY, 2007, 
p.120) 

 

No sentido moral, estes elementos representam uma linguagem e também devem ser 

utilizadas de modo a tornar-se legível para o expectador. 

 

En segundo lugar, la decoración, filosóficamente considerada, según el empleo moral 
que ella comporta, y según el fin a que debe mirar, es realmente una especie de lenguaje, 
cuyos signos y cuyas fórmulas deben tener y tienen una relación necesaria con cierto 
número de ideas. Si la decoración no alcanza este fin, se convierte en una lengua muerta, 
en una escritura jeroglífica, cuyo sentido no es más comprendido y vuelta por 
consecuencia muda para el espíritu, no es más que un simple entretenimiento para los 
ojos. (QUINCY, 2007, p.120-121) 

 

• Através das massas e do gênero das construções e dos materiais 

 

Esta maneira de imprimir o caráter em uma obra arquitetônica refere-se, diretamente, aos 

processos e técnicas materiais utilizadas na construção, com o objetivo de despertar emoções 

no expectador: 

 

Aqui pretendemos comprender por construcción no ya la simple edificación, o la ciencia 
del diseño, sino más bien aquel arte especial que, con el apoyo del gusto, viene escindido 
de la ciencia para producir favorables efectos sobre nuestros sentidos y sobre nuestra 
imaginación. (QUINCY, 2007, p.123) 
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Diversidade de materiais, de cores, de dimensões, são modos de imprimir o caráter desejado 

em uma obra arquitetônica: “La sola diversidade de los materiales que el arte puede poner en 

obra debe además computarse en la cantidad de medios de construcción, que concurrem a la 

expresión del carácter.” (QUINCY, 2007, p.123) 

 

 

Copiar 

 

A definição objetiva do termo Copiar é a ação de reproduzir ou multiplicar um original. 

 

Mas, nas artes, o ato de copiar é entendido como um processo de aprendizado que deveria 

culminar em uma ação mais elevada moralmente, a Imitação: 

 

Habíamos dicho que la idea de copia excluye aquella de invención y que la invención 
constituye eminentemente la verdadera imitación. De donde resulta que, si se debiera 
comenzar por copiar para aprender a imitar, no convendría abandonarse por mucho 
tiempo a este tipo de trabajo en el cual, se retiene la inercia de la facultad inventiva y se 
impide por otro lado el desarrollo. (QUINCY, 2007, p.142) 

 

 

Imitar 

 

O conceito de imitação tem suas origens na formulação clássica. A natureza era considerada o 

modelo para serem feitas as imitações. A imitação, resultado do ato de imitar, confunde-se com o 

significado de arte: “A definição mais antiga de arte na filosofia ocidental, a de imitação, 

pretende subordinar a arte à natureza ou à realidade em geral.” (ABBAGNANO, 2007, p.427)  

 

Em seu sentido geral, imitar é a ação de repetir a imagem de um objeto em um outro objeto. Ela 

ocorre de três modos distintos: 

 

O primeiro é aquele em que seu significado é o mais elevado moralmente. Nesse caso é 

necessário o uso de sentimento, engenho e imaginação para criar a imitação, é quase um processo 

de criação.  
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Já o segundo é aquele em que a imitação é feita a partir de processos mecânicos e não manuais, 

em que não existe nenhuma interferência da ação humana em sua realização.  

 

O terceiro modo de imitação é aquele feito por um operário, mas com auxilio de meios manuais e 

mecânicos, não envolvendo qualquer ação intuitiva ou criativa. 

  

Existe una manera de producir repeticiones con imágenes que requieren ingenio, 
sentimiento, imaginación: esta es la imitación propiamente dicha em su significación 
moral. 
Tenemos también una imitación material; y es aquella que produce la repetición de un 
objeto con procesos mecánicos y con medios infalibles, donde no entra para nada la 
acción moral. 
Además de estas dos especies de imitaciones habría otro medio de repetición igualmente 
distinto de lo que caracteriza el genio en el artista y aquello que constituye el processo 
manual o mecánico del operario: es el arte del copista. 
La copia en las artes verdaderamente imitativas es em realidad el resultado del ingenio 
del hombre antes que de una operación técnica independiente de aquel que la usa. Esta 
supone justeza em el ojo, facilidad en la ejecución y sentimiento para la belleza del 
original: exige también talento e inteligência. (QUINCY, 2007, p.141) 

 

Já a imitação, em arquitetura, busca na natureza seus princípios reguladores e não seus aspectos 

materiais: 

 

Pero la imitación que es propriamente de la arquitectura y que descansa como aquella, de 
las otras artes, sobre la naturaleza, a pesar de ser menos directa no es por ello menos 
real; su principio es solamente más abstracto. Ya que es a través de la imitación de las 
causas que el arte imita los efectos de la naturaleza y la reproduce sus impresiones. El 
arquitecto ha imitado la naturaleza cuando, en las creaciones que dependen de su arte, há 
seguido y vuelto perceptible a nuestros ojos y a nuestro espíritu el sistema de armonía, 
de conjunto, de razones y de verdad del cual la naturaleza dio el modelo en todas las 
obras. (QUINCY, 2007, p.174) 

 

 

Sistema 

 

O termo sistema significa, em arquitetura, o conjunto de características ou de qualidades 

primitivas específicas para cada tipo de arquitetura.  
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Limitándonos por lo tanto a explicar en qué sentido se utiliza la palabra sistema en 
arquitectura, diremos que es comunmente utilizado para indicar la teoría del principio 
originario del cual ha nacido este arte, de las causas primitivas que le han impreso su 
particular carácter, de las condiciones que le son impuestas para satisfacer la unidad de 
su principio. (QUINCY, 2007, p.233) 

 

Exemplificando, fala-se em sistema da arquitetura grega, sistema da arquitetura gótica, etc, Em 

cada um destes sistemas cada elemento constituinte tem uma necessidade específica que não pode 

ser alterada sem que o conjunto total seja desvirtuado: 

 

[...] ya que este es la  reunión más completa de los elementos  que pueden formar um 
todo; en el cual cada parte encuentra una razón necesaria, subordinada a la razón 
imperiosa del conjunto; en la que cada cosa explica su manera de ser, donde cada detalhe 
es al mismo tiempo consecuencia y principio de otro detalle, donde en fin no se podría 
agregar nada sin caer en lo superfluo, y no sacar nada sin destruir el todo. Esta, según 
nosostros, podría ser una definición satisfactoria de la palabra sistema. (QUINCY, 2007, 
p.235) 

 

 

Tipo 

 

Tipo em arquitetura é admitido com sendo o caráter ou o objeto ideal, possuidor de características 

específicas, que serve de regra ao modelo: 

 

La palabra tipo no presenta tanto la imagen de una cosa a ser copiada o imitada 
perfectamente, sino la idea de un elemento que debe por sí mesmo servir de regla al 
modelo. Así no se dirá (o al meno no deberia decirse) que una estatua, una composición 
de un cuadro terminado ha servido de tipo a la copia que se ha tomado; pero si un 
fragmento, un esquicio, el pensamiento de un maestro, una descripción más o menos 
vaga, han dado origen en la imaginación de un artista a uma obra, se dirá que el tipo ha 
estado provisto con tal o tal otra idea, por tal o tal otro motivo o entendimiento. 
(QUINCY, 2007, p.241) 

  

Muitas das publicações de arquitetura do século XIX, manuais, livros e revistas dividiam os 

edifícios segundo tipos: edifícios escolares, edifícios de instrução pública, edifícios sanitários, 

edifícios de divertimento público, edifícios administrativos, edifícios judiciários, edifícios de 

utilidade pública, construções privadas urbanas, construções privadas suburbanas, cultos 

católicos, cultos diversos, monumentos funerários, etc. 
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Modelo 

 

O significado de Modelo em arquitetura é similar aos das artes decorativas. Ele é aceito como 

sendo o objeto que pode ser copiado ou imitado: “El modelo, entendido según la ejecución 

práctica del arte, es un objeto que se debe repetir tal cual es; el tipo es, por lo contrario, un objeto 

según el cual cada uno puede concebir obras, que no se parezcan entre sí. Todo es preciso y dado 

en el modelo; todo es más o menos vago en el tipo.” (QUINCY, 2007, p.241 e 242) 
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Métodos projetivos e compositivos das Arquiteturas do Ecletismo 

 

 

As Arquiteturas do Ecletismo foram concebidas, com poucas variações, em grande parte, 

segundo os métodos ensinados na École des Beaux-Arts e na École Polytechnique. 

 

A École des Beaux-Arts (1671) tem sua origem no período monárquico francês. Sua estrutura 

pedagógica de ensino vem de uma linhagem tradicional que remonta à criação das Academias 

Reais em meados do século XVII, cujo objetivo inicial era o estudo. A academia de arquitetura 

francesa passou por três fases distintas: 

 

French academic architecture passed through three distinct phases. First was a formative 
period, extending roughly from de founding of the Académie Royale d’Architecture in 
1671 to the French Revolution in 1789. 
[…]  
The seconde phase extended from the establishment of the academic institutions at the 
turn of the nineteenth century to the tumultuous and fruitful decade of 1860s. 
[…]  
The third phase commenced in the 1870s, the outcome of the events of the previous 
decade. (ZANTEN, 1977, p.111) 

 

A primeira fase corresponde ao período formativo das academias e as teorias propagadas eram 

formuladas nas discussões e debates que ocorriam na Academia de Arquitetura e também nas 

lições ministradas nos ateliês dos professores. A segunda fase é marcada por fazerem parte de seu 

corpo docente os principais arquitetos das Arquiteturas do Ecletismo: Charles Percier, Henri 

Labroust, Charles Garnier e Eugène-Emmanuel Viollet-Le-Duc. A terceira fase corresponde 

àquela em que há a existência da supremacia do ensino Beaux-Arts e sua disseminação pelo 

mundo, devido ao grande número de alunos estrangeiros que vinham a Paris, para estudar 

arquitetura. 

 

A École Polytechnique (1794/95) é criada, em Paris, após a Revolução Francesa e sua estrutura 

pedagógica é orientada segundo os princípios e ideais que embasaram a sociedade, após este 

acontecimento: 
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The École Polytechnique, which was founded in the winter of 1794/95, was not only the 
first training center for engineers and architects with an institutionalized teaching 
program and with training goals. Those scholars active at the École Polytechnique, 
especially Gaspard Monge ana Jean-Nicolas-Louis Durand, among others, introduced a 
research and technically oriented teaching program with a unique curriculum for the 
master-builders of the approaching industrialized era, and stablished a novel teaching 
model, the “Modèle polytechnique” which was imitated in Europe and the USA in the 
first decades of the 19th century. During the first two decades of its inception the École 
Polytechnique, as an academic and technical corporate body consisting of its teachers 
and graduates, established itself as a school of thought, whose methodology exerted a 
major influence on the history of technology, particulary also on architectural 
engineering. (PFAMMATTER, 2000, p.17) 

 

 

Para apresentar os métodos projetuais e compositivos utilizados por cada uma destas instituições 

é necessário definir composição, projeto e referência. 

 

Composição 

 

Composição é o método de criação que visa conciliar dois pontos de vista divergentes, 

diminuindo ou eliminando suas contradições: “Le terme de <composition> designe 

l’aboutissement heureux d’une négociation diffícile. Elle passe par sacrifices, par des concessions 

et par des abandons.” (ÉPRON, 1997, p.173) 

 

Não há regras para a criação de uma composição. Ela é resultado da experiência e do bom senso 

do profissional que a faz: 

 

Ici encore, je ne vous aurai donné ni recettes ni formules; mais je 
vous aurai peut-être montré que, avec du bom sens et la 
connaissance des besoins, on n’est pas moins libre dans sa 
composition, mais on evite des erreurs rédhibitoires auxquelles on 
s’expose trop facilement par l’ignorance de ces necessites 
spécifiques des élements de la composition. (GUADET, 1909, p.8) 

 

Projeto 

 

Projeto é o desenho de representação gráfica das plantas, cortes e fachadas de uma edificação que 

se deseja construir: 

 



 

 

95 

Se da esta denominación, en arquitectura, al dibujo más o menos detallado mediante el 
cual se representa la planta, el corte y alzada, o bien de la obra que se quiere erigir 
conforme a la intención de quien la va a ejecutar, o del conjunto de un edificio no 
ordenado, de cual deben principalmente los escolares, por ejercicio, librar a su propia 
imaginación todo los detalles según los datos del programa. (QUINCY, 2007, p.218) 

 

Partido 

 

Partido refere-se à escolha inicial das idéias arquitetônicas geradoras do processo compositivo: 

“That is, composition has to do with the presentation of architectural ideas, but not with the 

generation of these architectural ideas themselves. These ideas, furthermore, are parties, choices 

(from prendre parti, to make a choice, take a stand).” (ZANTEN, 1977, p.115) 

 

Referência 

 

A utilização de referências na criação das Arquiteturas do Ecletismo é uma prática corriqueira 

entre os arquitetos oitocentistas. A diferença está no modo como estas referências são apropriadas 

e utilizadas pelos profissionais, refletindo-se nas várias arquiteturas produzidas no período: 

arquitetura revivalista, arquitetura eclética, etc. 

 

Entende-se como Referência ou como O Corpo de Referência (Le Corpus de Référence) o 

repertório arquitetônico do arquiteto. Estas referências, selecionadas através de uma escolha 

racional dos exemplos mais significativos, serão empregadas e manipuladas no momento da 

criação da composição: 

 

Le professeur n’incite pas les eleves à enregistrer indifféremment toutes les références 
possibles. De même que l’histoire est une séletion des événements significatifs qui 
permettent d’em décrire le déroulement, l’histoire de l’architecture s’élabore à travers un 
choix raisonné, une sélection d’edifices importants, dont il faudra, au moment du projet, 
se souvenir pour le citer ou les transformer. (ÉPRON, 1997, p.151) 
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Ensino de Arquitetura na École des Beaux-Arts 

 

 

Na École des Beaux-Arts, a arquitetura era considerada arte, assim como a pintura e a escultura, e 

seu ensino era feito segundo os princípios que regiam a concepção artística daquele momento: 

proporção, composição e simetria.  

 

Mesmo sofrendo modificações ao longo dos anos, os sistemas compositivos não foram 

desvirtuados dos seus princípios gerais. As alterações mais importantes se deram no uso das 

referências. De sua fundação até meados do século XIX, as referências utilizadas eram as 

arquiteturas da antiguidade clássica. A partir de meados do oitocentos começam a ser consultadas 

as arquiteturas de todas as outras civilizações, como a egípcia, a medieval, etc. 

 

The eighteenth-century doctrine of Laugier and Quatremère had been formulated in 
terms of Greco-Roman architecture, on the assumption that this architecture manifested 
a universal, eternal ideal. The doctrine of Vaudoyer and his collaborators during the 
1830, on the contrary, embraced the whole history of architecture, on the assumption 
that history is evolutionary and that each age has a separate, distinct ideal. (ZANTEN, 
1977, p.223). 

 

O estudo dos monumentos antigos e as respectivas ordens arquitetônicas forneciam o 

conhecimento necessário para o aprendizado do uso das proporções. 

 

Apesar de Guadet afirmar que a composição não poderia ser ensinada, a École des Beaux-Arts, 

através do sistema compositivo, propunha algumas orientações com relação à criação 

arquitetônica.  

 

Primeiramente, o exterior de uma edificação deveria estar de acordo com o seu interior: “The 

material with which the Ecole student composed were prescisely congruent interior spaces and 

exterior volumes.” (ZANTEN, 1977, p.115) 

 

Outra recomendação é que os espaços e volumes fossem arranjados em eixos longitudinais 

simétricos e/ ou piramidais, conforme o local de implantação: 
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The basic solution for the composition of a monumental building on na unencumbered 
site (the sort of the building and site usually specified at the Ecole) was discovered 
almost at once: two axés embodied in two enfilades and intersecting at right angles at a 
major space, the whole compressed inside a circumscribed rectangle. (ZANTEN, 1977, 
p.118) 

 

Um paradigma existente era que os eixos eram infinitos em apenas uma direção e desde o barroco 

francês as composições eram desenvolvidas unidirecionalmente. 

 

A solução encontrada era a de remover um dos lados do retângulo criando um espaço aberto de 

acesso: 

A smoother and more frequently used solution was to treat the cour d’honneur as the 
open center of a cross-axis plan contained in two concentric rectangles, the whole front 
side removed, and each of the three remaining sides on the court with a central feature 
marking three centrifugal enfilades. (ZANTEN, 1977, p.118) 

 

Mas isso não eliminou o problema que surgiria em seguida. Aquele de conciliar a pureza formal e 

geométrica com a necessidade de diferenciar os volumes de acordo com os usos estabelecidos: 

“In the Beaux-Arts systen, the building had to be usable in a general sense and had to be 

recognizable for the sort of building it was.” (ZANTEN, 1977, p.124) 

 

Será somente a partir do século XIX, que formas específicas passarão a identificar e diferenciar 

os usos, como as circulares para os anfiteatros. 

 

Outra técnica compositiva era tranformar todos os espaços necessários em retângulos e formar o 

chamado rectangle-in-rectangle figures. Esta ação permitia a criação de uma malha que 

possibilitava a manipulação destas formas do modo que fosse mais conveniente: 

 

The reduction of almost all the spaces to rectangles adhering to a continuous modular 
grid greatly increased the ease with which they might be combined and manipulated. 
Furthermore, the rectangle-within-rectangle figure produced a system of communication 
quite different from that of the Renaissance and Baroque enfilade. It introduced a web of 
multiple readings over the surface of the plan and created a system of secondary axes 
along the lines of juncture of the principal spaces of the enfilades. These secondary axes 
also became lines of movement and of sight – a phenomenon vividly demonstrated by a 
visit to the Panthéon – enfilades of a sort, not monumental, but rather varied and 
picturesque spaces between the monumental spaces. And these secondary axes were 
also, conveniently but secondarily, corridors. The rectangle-within-rectangle figure and 
the overlapping of the outer rectangles introduced the possibility of the separation of 
functioning spaces and communications,[…] (ZANTEN, 1977, p.129 e 130) 
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Após a Revolução Francesa, foi introduzido no sistema compositivo da École des Beaux-Arts o 

uso da assimetria como opção para indicação das partes frontais e posteriores dos edifícios. 

 

É importante destacar que todas estas modificações eram inseridas na École des Beaux-Arts 

através dos projetos premiados do Grand Prix.  
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Ensino de Arquitetura na École Polytechnique 

 

 

Na École Polytechnique a arquitetura era considerada uma disciplina técnica como a engenharia, 

e seu ensino era baseado nos ideais propagados pelos filósofos do iluminismo francês. O curso de 

arquitetura e de engenharia, desenvolvido sobre bases científicas procurava preparar profissionais 

capazes de atenderem as necessidades criadas pelo novo estado, produto da Revolução Francesa, 

como também solucionar as demandas de novas infra-estruturas, necessárias para o 

desenvolvimento industrial e para a consolidação militar: 

 

The new school was formed in the spirit of the Enlightenment with the aim to establish 
the technical arts, industrial production and therefore also the corresponding activity of 
engineers and architects upon a scientific basis. It was supported by the Enlightenment’s 
(“Lumières”) reasoned conviction that science and technology are capable of bringing 
about human progress, of promoting the welfare of all and thus also the happiness of the 
individual as a free and equal citizen. (PFAMMATTER, 2000, p.22-23) 

 

O programa das aulas na École Polytechnique incluía matemática, mecânica, física, química e as 

diversas engenharias: de minas, de pontes e estradas e de fortificações: 

 

The polytechnical educational concept rested on two pillars: an organized systen of 
subjects and the principle of practice courses. The two major disciplines of the sciences 
of the Enlightenment, mathematics and physics, were also the focus of study in 
polytechnical education for all fields of engineering and for architecture. The scientific 
interrelationships between both basic disciplines and the transfer that was to take place 
in the practice courses (Cours d’application) of engineering and architecture were 
methodically transmitted by the Géometrie descriptive. (PFAMMATTER, 2000, p.42-
43) 

 

Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) foi o professor que estabeleceu o modelo do ensino de 

arquitetura politécnico. Mesmo tendo sido criado para os alunos da École Polytechnique, seu 

método foi utilizado por arquitetos oriundos da École des Beaux-Arts.  

 

Seu método consistia em desenvolver, no curto espaço de tempo das lições, os saberes 

necessários à criação de obras arquitetônicas. 
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Formely at the École Polytechnique, the graphic work required of students of 
architecture amounted fo four drawings, which had as their subjects: (1) the orders; (2) 
doors and windows; (3) a room; and, finally, (4) a staircase. Such work, which offered to 
their minds so limited a range of ideas, and uninteresting ideas as that, entirely occupied 
the little time that they were given in the course of a year for the purpose of preparing 
themselves for the competitions; it was far better suited, by the fatigue and ennui that is 
visited upon them, to turn them against architecture altogether than to cause them to 
acquire any talents in that direction. (DURAND, 2000, p.185) 

 

Durand considera Arquitetura tanto ciência e arte, e mesmo sendo um pouco diferente do 

conceito adotado pelos teóricos da École des Beaux-Arts, será utilizado o método compositivo 

para seu ensino. 

 

Basicamente, o curso era organizado a partir da análise dos elementos dos edifícios, onde eram 

estudadas as características dos materiais, suas propriedades, suas aplicações e quais as 

proporções mais adequadas para eles. Em seguida viam-se os princípios gerais de composição, as 

combinações dos elementos, e quais são as partes constituintes dos edifícios. Depois de adquirido 

o saber inicial, eram observadas as características específicas dos tipos de edifícios. Para 

complementar o estudo, eram promovidas conferências sobre os mais variados temas. 

 

O método projetual adotado por Durand propunha uma abordagem racional na criação dos 

edifícios. Seu desenvolvimento era proporcional ao grau de complexidade do programa de usos 

requeridos: 

 

Aunque los pasos de su procedimiento se formularon según su desarollo formal, el 
método de Durand suponia que el proceso se regía por los requerimientos de un 
programa funcional, aunque su noción de dicho programa – comparada con teorias 
posteriores – quedaba relegada a un nivel global. En consecuencia, la simplicidad o 
complejidad del programa debía determinar si el edificio quedaba reducido a una única 
masa o podia incluir dependencias en forma de alas o pabellones anejos. Igualmente 
incidía en su composición, abierta o cerrada, accsible al público u oculta tras muros, y en 
sus dependencias, todas iguales (si iban a tener la misma función) o diferenciadas (en el 
caso de funciones distintas). (HEARN, 2006, p.181) 

 
 
O processo compositivo iniciava sempre pela planta. A elevação era resultado da ordenação dos 

espaços na projeção horizontal. As plantas eram traçadas sobre uma quadricula, que impunha 

uma distribuição modular dos elementos a serem compostos. As paredes seriam traçadas sobre as 

linhas e os pilares seriam locados nos nós de intersecção. 
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Tan importante al menos como la estrategia de Durand para el proyecto era su método de 
expornelo, de transladarlo al papel. El proceso debía empezar siempre con la planta, 
nunca con el alzado. El alzado debía surgir a partir de la planta, pero su regularidad 
quedaba salvaguardada por el requisito de que la planta fuese simple, clara y simétrica. 
Ni la planta ni el alzado debían incluir nada que no contribuyera a la utilidad o el 
significado del edificio. Para trazar la planta empezó con una cuadrícula, que creaba 
desde el principio un sistema modular. Durand especificó que los muros debían 
disponerse sobre las líneas de la cuadrícula y los pilares centrarse en sus instersecciones. 
Si las columnas tenían un papel destacado, la anchura de sus intercolumnios podía 
determinar las dimensiones del módulo de la retícula. (HEARN, 2006, p.182) 

 

Este sistema intuía naturalmente o sistema estrutural, como também imprimia uma regularidade 

racional nos elementos do edifício, mas não impunha a escolha dos referenciais de determinados 

períodos históricos. A única exigência é que a sua expressão artística ou caráter fosse compatível 

com a sua função. 

 

Apesar de serem duas instituições distintas, fundadas em momentos históricos diferentes, existem 

algumas características dos métodos projetuais e compositivos que se aproximam e se 

influenciam. Isto porque, como visto acima, o conceito de arquitetura é basicamente o mesmo 

para as duas escolas e também pelo fato de Jean-Nicolas-Louis Durand ter sido um aluno da 

École des Beaux-Arts: “Durand’s course of architecture at the École Polytechnique was later 

founded on examples from the École des Beaux-Arts.” (ZANTEN, 1977, p.117) e por seu método 

compositivo ter sido derivado das técnicas de redução dos espaços em retângulos: “Durand’s 

system would have been impossible without the late eighteenth-century compositional techniques 

of the reduction of all spaces to retangles, of the grid, and of the use of simple configurations of 

axe; […]” (ZANTEN, 1977, p.193) 

 

Diferentemente dos dois procedimentos compositivos explicados acima, existe um terceiro que 

corresponde ao do Arquiteto Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc. Apesar de ele ter sido professor 

da École des Beaux-Arts por um curto tempo, sua atuação caracterizou-se pela oposição ao 

sistema de ensino propagando por esta instituição: 
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Em efecto, la Academia defiende el modelo y el lenguaje clásicos, y Viollet-le-Duc y 
Lassus, se opondrán ferozmente a sus dictados demonstrando que los referentes 
clasicistas no son contemporâneos sino más antiguos, y que comprenden valores 
estéticos más indirectos e inadecuados para los países del norte de Europa que los 
representados por el gótico, pues este, según argumentan, responde mejor y mucho más 
claramente a los conceptos fundamentales del momento: la razón, la nación, la religión, 
el clima y los materiales. (RIVERA, 2004, p.14) 

 

Viollet-Le-Du em seu livro a História de Uma Casa, descreve passo a passo seu processo criativo 

e de construção de uma residência. 

 

Seu método inicia com o reconhecimento das características do terreno, com a definição de um 

programa de necessidades solicitado pelo cliente e também pelo dimensionamento dos espaços. 

Pela primeira vez aparece a indicação de que as condicionantes da criação não são apenas de 

responsabilidade do arquiteto: “Pon atención: cuando se va construir una casa, un edificio 

cualquiera, se le entrega al arquitetcto un programa, es decir, una lista completa de todas las 

habitaciones y servicios necesarios.” (VIOLLET-LE-DUC, 2000, p.62) 

 

O próximo passo, já com o programa de necessidades, é o desenho das plantas. Começa o estudo 

do projeto com o agenciamento dos espaços na planta baixa, respeitando a relação entre as 

diversas funções e observando a localização em relação à orientação solar: 

 

No olvides que madame tu hermana, que ahora se dispone a dirigir una casa, ha tenido la 
precaución de advertirnos en el lacónico programa que envio: <La cocina no la 
queremos em el sótano!>. Y lleva razón, las cocinas que están en el sótano son 
insalubres, difíciles de mantener limpias y además propagan su olor por toda la planta 
baja. La vamos a situar entonces al nivel del comedor, pero sin comunicación directa con 
éste para evitar los olores y el ruído. Examinaremos el terreno, la orientación, las vistas. 
(VIOLLET-LE-DUC, 2000, p.65) 

 

Dos elementos constituintes da residência, Viollet-Le-Duc ressalta a importância do estudo do 

posicionamento e do dimensionamento da escada em uma residência. 

 

É importante destacar que este agenciamento do andar térreo pode não ser ainda o definitivo. A 

finalização deste pavimento só é feita após a criação do piso superior e a conseqüente 

compatibilização entre ambos: 
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< Como los muros ascienden desde abajo, coloca ahora sobre la planta del piso inferior 
un papel de calco para no perder el tiempo. A ojo, pero también con la seguridad que da 
el dibujo a lápiz, obtendremos una construcción de la que partir para el desarrollo de la 
primeira planta, y enseguida veremos si nos conviene modificar algunas partes de la 
planta inferior. (VIOLLET-LE-DUC, 2000, p.65) 

 

Após a definição das plantas é o momento de criar as fachadas. E para isso, Viollet-Le-Duc 

orienta que, antes de desenhar qualquer idéia, é necessário que se reflita a conveniência e a 

utilidade do que se esta projetando. Entende-se que só deve ser desenhado depois de ter um 

pensamento claro sobre estes aspectos. 

 

E antes de desenhar as fachadas, mas com elas já pensadas, faz-se a planta de cobertura, uma vez 

que para este arquiteto, o mais importante em uma construção é a maneira de cobri-la.  

 
Estudiemos todo el conjunto. Al diseñar una planta a ras de tierra u horizontal, 
independientemente de la distribución, lo primero que debe preocuparnos es como 
vamos a cubrir el edificio. Lo más importante en una construcción es la manera de 
cubrila, pues toda construcción destinada a uso interior es un abrigo. (VIOLLET-LE-
DUC, 2000, p.76) 

 

Projetada a planta de cobertura, desenham-se as fachadas. São feitas considerações com relação 

ao dimensionamento das janelas de modo a atender as necessidades do interior. É possível 

compreender que a definição destes elementos está condicionada à estrutura adotada e também 

aos matériais disponíveis na vizinhança. 

 

Em seguida, Viollet-Le-Duc disserta sobre os tipos de solos, os materiais disponíveis para 

construção no local, as técnicas construtivas necessárias à edificação da residência e sobre os 

principais procedimentos para prevenir o surgimento de patologias construtivas. 

 

O autor também versa com relação à decoração e aos elementos decorativos, e que estes devem 

resultar do tratamento da estrutura ou das peças estruturais e não serem entendidos apenas com 

objetos a serem fixados posteriormente. 

 

O procedimento projetual descrito por Viollet-Le-Duc permite a criação de edifícios livre das 

regras ou imposições das arquiteturas do passado. 

 



 

 

104 

2.3 ARQUITETURAS DO ECLETISMO NO BRASIL 

 

O desenvolvimento da industrialização na Europa do século XIX, e conseqüentemente, a busca 

por novos mercados consumidores, impulsionou o comércio ultramarino, e a situação econômica, 

política e social do Brasil, neste momento, favorecia tal situação. 

 

A intensa importação de produtos industrializados, a abolição da escravidão, a queda do Império 

e a consolidação da Rebública foram alguns dos fatores que contribuíram para a aproximação do 

Brasil com as nações do Velho Mundo. 

 

A necessidade de trabalhadores livre e, também, um desejo velado de embranquecer a população 

incentivaram a vinda de imigrantes europeus, nas últimas décadas do século XIX. Entre outras 

coisas, esta nova população foi responsável por introduzir outros hábitos urbanos distintos dos 

existentes. 

 

Os novos constumes introduzidos na sociedade brasileira caracterizaram, mais uma vez, um 

processo de modernização. Eventos similares a este ocorrem constantemente no país: 

 

Recebendo costumes e processos amadurecidos em outras terras, o país experimentou 
verdadeiro trauma na vida cultural. Herdava parcela de uma experiência histórica para 
mesclar com outras etapas da sua ainda informe transição do Império à República, do 
braço escravo ao braço livre, da atividade rural à industrial, do poder central ao poder 
federativo, do Brasil-colonia ao Brasil Independente. (MOTTA, 1957, p.27) 

 

Juntamente aos imigrantes que chegam para substituir a mão de obra escrava, chegam também 

aqueles, mais especializados, que irão transpor para o Brasil, os ideais de beleza e de cultura 

europeus, desejados pela classe dominante. 

 

A figura do profissional arquiteto, ainda inexistente no país, também seria importada para atender 

as aspirações de uma estética urbana condizente às existentes nas cidades européias: 
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A formação da elite intelectual brasileira na passagem do século sustentava-se num tripé: 
a medicina (cujas primeiras escolas datam de 1808-1809), as ciências jurídicas (suas 
duas academias foram fundadas em 1827) e a engenharia – cuja consolidação se faria no 
final do século 19 com a Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1874, a Escola de 
Minas, em Ouro Preto, de 1876, a Politécnica de São Paulo em 1894 e a Mackenzie 
College (de origem norte-americana), também em São Paulo, em 1896. Foi a vertente 
jurídica que maior espaço conquistou no exercício do poder ao longo do século 19 – 
domínio ora em disputa com engenheiros e médicos no alvorecer do novo século. 
(SEGAWA, 2002, p.18) 

 

E neste contexto que as Arquiteturas do Ecletismo irão se manifestar em terras brasileiras. Estas 

arquiteturas, produto da evolução cultural das nações européias, são tranportadas ao Brasil a 

partir das três últimas décadas do oitocentos. Programas de uso e formas carregadas de 

significados simbólicos, pertencentes ao continente europeu, e inexistentes neste país, são 

implantados e absorvidos pela sociedade, ávida de novidades e modus vivendis do Velho Mundo. 

 

E mesmo sendo um país com um grande território, os exemplares destas arquiteturas podem ser 

encontrados em quase todas as regiões, de norte a sul. No Brasil, as Arquiteturas do Ecletismo 

muitas vezes se confundem com o próprio processo de urbanização das vilas e cidades, através da 

modernização das infra-estruturas, das ações higienicistas e principalmente, pela negação das 

estruturas urbanas coloniais e pela substituição de suas edificações. 

 

O segundo é a “haussmanisation” (num neologismo criado por Pierre Lavedan) do Rio 
de Janeiro, grande intervenção promovida pelo prefeito Francisco Pereira Passos (1836-
1913), a partir de 1904, com a criação de novos eixos viários, uniformização das 
fachadas dessas avenidas e a implantação de parques públicos mediante a remodelação 
do tecido urbano colonial da cidade. Foi uma iniciativa de saneamento físico e social e 
de “embelezamento” (termo corrente na época) da cidade – capital e principal entrada 
internacional ao país. Conciliar a erradicação das epidemias que varreram a cidade ao 
longo do século 19, afastar a população pobre de setores estratégicos para a expansão 
urbana e conferir à paisagem uma estética arquitetônica de padrão europeu 
caracterizaram iniciativas para a modelagem de um Brasil condizente com o figurino de 
uma nação “civilizada”. (SEGAWA, 2002, p.20-21) 

 

No Brasil, a cidade mais representativa deste processo de modernização foi São Paulo. O 

enriquecimento causado pela expansão da lavoura cafeeira transformou-a no principal centro 

econômico e político do país: 
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Inicialmente, o café levou a prosperidade às cidades do Vale do Paraíba que gravitavam 
em torno do Rio. A abastança chegou à capital da Província somente depois que o café 
suplantou a cana no antigo quadrilátero do açúcar e após a instalação da estrada de ferro 
pelos ingleses, em 1867. Essa data nos é importantíssima porque verdadeiramente a 
partir daí é que São Paulo assumiu sua liderança como centro político e econômico. 
(LEMOS, 1987, p.72-73) 

 

Assim as Arquiteturas do Ecletismo, desenvolvidas no Brasil, podem ser representadas por 

aquelas produzidas nos principais centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

Apesar da imensa quantidade de edifícios construídos, de arquiteturas revivalistas ou ecléticas, 

não havia, pelo menos no final do século XIX, debates conceituais a respeito destes exemplares. 

A discussão da validade desta arquitetura só começa a ser questionada de maneira mais 

consistente no período após a Primeira Guerra Mundial, que em pouco tempo culminaria com o 

desenvolvimento da arquitetura moderna. 

 

Não tendo uma “escola do ecletismo” no país, é difícil realizar a análise linear ou evolutiva da 

produção destas arquiteturas. Os profissionais atuantes, de nacionalidades distintas, quando 

tinham realizado algum estudo em desenho ou arquitetura ou engenharia, o faziam em 

instituições diversas. Daí ter numerosos trabalhos relativos aos arquitetos, mas não à arquitetura, 

deste período no Brasil. 

 

A compreensão das Arquiteturas do Ecletismo no Brasil faz-se pela análise das obras existentes a 

respeito do tema, já que se escreve sobre o que se entende. 

 

O livro Arquitetura Italiana em São Paulo (1953)43, das historiadoras Anita Salmoni e Emma 

Debenedetti, ilustra bem esta situação. Ao versar sobre o neoclassicismo italiano em São Paulo, 

as autoras separam os profissionais imigrantes em grupos com características semelhantes: 

 

 

 

 

                                                 
43 Apesar da edição do livro Arquitetura Italiana em São Paulo utilizada neste trabalho ser de 1981, optou-se por 
indicar a data da publicação original, em lingua italiana.  
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Renovada então, repentinamente e radicalmetne, São Paulo produziu em quem aqui 
esteve para visitá-la no início de 1900 a impressão de ser mesmo uma cidade italiana e 
do período neoclássico; nós acrescentaremos após um atencioso exame daquilo que 
sobra da época. Analisando bem, porém, as formas, sob este denominador comum, 
algumas diferenças nas construções daqueles anos nos permitem distinguir três grupos, 
nitidamente individualizados. Um grupo é constituído pelas construções devidas aos 
alemães; um segundo pelas obras de Bezzi, Pucci, e de alguns construtores que foram 
por elas influenciados; um terceiro, por fim, pelas modestas casas dos mestres-de-obras 
italianos imigrados em massa após 1880. (SALMONI, DEBENEDETTI, 1981, p.33) 

 

Porém, mesmo se propondo a analisar a arquitetura neoclássica, realizada por cada um destes 

grupos, o que ocorre, na verdade, é o exame individual dos edifícios projetados por cada um dos 

profissionais citados. Além disso, observa-se o fato de que alguns dos arquitetos não se limitaram 

exclusivamente a criação de arquitetura neoclássica. O alemão Matheus Häussler projetou 

edifícios com elementos das arquiteturas francesas, como a residência Elias Chaves, ou com 

características ecléticas, como a Hospedaria dos Imigrantes no Brás. Já, Luigi Pucci, por 

exemplo, trabalhou com o neogótico na Santa Casa de Misericórdia. 

 

Na publicação Ecletismo na Arquitetura Brasileira (1987), organizado pela historiadora de arte 

Annateresa Fabris, onde são apresentados diversos artigos a respeito das expressões das 

Arquiteturas do Ecletismo, em diversas capitais do país. Em todas elas, o mote é associar o 

desenvolvimento econômico da classe dominante com a importação de costumes externos e 

rotular os diversos estilos em que foram projetados e construídos os edifícios, agrupando-os 

segundo esta classificação. 

 

Nos estudos em que o foco é o arquiteto e sua produção, há o resgate do modo de pensar e criar 

esta arquitetura. O livro de Maria Cristina Wolff de Carvalho, Ramos de Azevedo (2000), sobre 

Francisco de Paula Ramos de Azevedo e suas obras, ilustra muito bem o contexto em que foi 

desenvolvida sua arquitetura e quais foram as principais contribuições para o desenvolvimento da 

arquitetura brasileira.  

 

Outro autor que escreve sobre o período é Nestor Goulart dor Reis Filho. Nas duas monografias a 

respeito do arquiteto Victor Dubugras, Racionalismo e Proto Modernismo na Obra de Victor 

Dubugras (1997) e Victor Dubugras: Precursor da Arquitetura Moderna na América Latina 



 

 

108 

(2005) o escritor foca o olhar na procura de indícios que mostrem um racionalismo direcionado 

ao surgimento da arquitetura moderna. 

 

Destas considerações compreende-se que independentemente da arquitetura produzida no Brasil, 

até o momento, seja ela revivalista, eclética, art-nouveau, etc, nenhuma delas correspondia a um 

desenvolvimento ou uma evolução das arquiteturas aqui realizadas nos séculos anteriores. Nem a 

figura do arquiteto, enquanto profissional preparado para exercer sua profissão existia. 

 

Mas esta falta de ligação com seu passado não era exclusiva da arquitetura. O Brasil, país novo, 

com menos de quatrocentos anos, sempre caminhou graças às repetidas fases de modernização44 

por que passou: o descobrimento, a independência, a abolição da escravatura, etc; e a importação 

de culturas e costumes é caracterítico do país. 

 

Não se pode negar a contribuição das Arquiteturas do Ecletismo ao desenvolvimento da 

arquitetura brasileira, principalmente da moderna. Seguindo este raciocínio, será apresentado no 

próximo capítulo, outro arquiteto, cuja produção é relevante no quadro arquitetônico nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Entendida como sendo o Fenômeno situado entre as marcas que assinalam o país atrasado e o país desenvolvido – 
Assimilação e incorporação, por parte de sociedades não industrializadas, de tecnologias e certos atributos - 
profissionais, técnicos, administrativos - e das instituições que os sustentam - hospitais, escolas, universidades, 
burocracias de nações desenvolvidas. 
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3 A PRESENÇA DE DOMENICO DELPIANO 

 

 

 
Figura 2: Domenico Delpiano 

Fonte: Revista Santa Cruz 
 

Domenico, Dominique, Domingo e Domingos. Todos o mesmo e único Delpiano.  

 

As várias grafias para seu nome, em italiano, francês, espanhol e português, são referentes à 

língua dos paises em que viveu e trabalhou45. Apesar desta pluralidade de traduções, ele será 

conhecido, citado e lembrado por seu sobrenome. Como pode ser observado em nota do jornal A 

Verdade, publicado em Campinas, sobre o projeto e a construção do Liceu Salesiano desta 

cidade: “Esteve nesta cidade o Sr. Delpiano, habilíssimo engenheiro residente em São Paulo, que 

se encarregou de fazer a planta e dirigir as obras do projectado Lycêo de Artes e Officios.” 

(Campinas, ano I, nº16, p.3, ago.1892) 

 

E também no Boletinno Salesiano, publicação oficial da Congregação de São Francisco de Sales, 

a respeito do Santuário de Maria Auxiliadora em Niterói: “Sará degno del grandioso monumento 

                                                 
45 Domenico Delpiano trabalhou na Itália, França, Uruguai, Argentina e Brasil. Desses países só não viveu na 
Argentina. 
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dedicato nella stessa città alla nostra gloriosa Patrona; ma finora (ed è giá qualche tempo) se ne 

vedono solo le fondamnta. Il disegno è del nostro confratello ing. Delpiano.” (Torino, anno 

XXIX, nº2, p.320, novembre, 1905) 

 

Entre os salesianos e as salesianas a palavra Delpiano vem sempre precedida de algum adjetivo, 

como caro ou hábil, mas normalmente as referências eram de confrade, arquiteto, engenheiro, 

senhor ou doutor46. 

 

Os seguintes modos de assinar são encontrados em seus desenhos e projetos existentes: 

 

1) Dominique Delpiano, Arch. 

 
Figura 3: Detalhe assinatura Dominique Delpiano 

Fonte: Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

Assinatura utilizada para firmar os desenhos de apresentação dos projetos da Igreja de Nossa 

Senhora Auxiliadora de Niterói (1901), Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Recife 

(1912), Igreja Nossa Senhora Auxiliadora em São Paulo (1916). 

 

 

 

                                                 
46 Os adjetivos são sempre usados na língua italiana: caro, bravo, confratello, architetto, ingegnere, signor o dottor. 
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2) Domenico Delpiano 

  

 
Figura 4: Detalhe assinatura D. Delpiano 

Fonte: Arquivo Inspetoria Santa Catarina de Sena 
 

Assinatura utilizada para firmar os desenhos do Instituto Nossa Senhora das Graças, em São 

Paulo (1909). 

 
3) D. Delpiano Archte 

 
Figura 5: Detalhe assinatura D. Delpiano Archte 

Fonte: Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

Assinatura utilizada para firmar os desenhos de apresentação do projeto da Igreja do Sagrado 

Coração de Jesus em Recife (1912). 
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4) D. Delpiano Constructor 

 
Figura 6: Detalhe assinatura D. Delpiano Constructor 

Fonte: Arquivo Washington Luís 
 

Assinatura utilizada para firmar os desenhos de aprovação do projeto para ampliação do 

Liceu do Sagrado Coração de Jesus em São Paulo (1916), junto à Prefeitura Municipal da 

Cidade de São Paulo. 

 

5) D. Delpiano Arch. Constr. 

 
Figura 7: Detalhe assinatura D. Delpiano Arch. Constr. 

Fonte: Arquivo Washington Luís 
 

Assinatura utilizada para firmar os desenhos de aprovação do projeto do Instituto Dom Bosco 

e da Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora em São Paulo (1916), junto à Prefeitura Municipal 

da Cidade de São Paulo. 
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6) D.Delpiano 

 
Figura 8: Detalhe assinatura D. Delpiano 

Fonte: Arquivo Washington Luís 
 

Assinatura utilizada para firmar o croqui do projeto do Liceu de Botucatu (s/data), de uma 

tesoura de cobertura (s/data), móveis diversos (s/ data) e os desenhos de aprovação do projeto 

para ampliação do Liceu do Sagrado Coração de Jesus em São Paulo (1917) junto à Prefeitura 

Municipal da Cidade de São Paulo. 

 

7) Domenico Delpiano Architetto 

 
Figura 9: Detalhe assinatura Domenico Delpiano Architetto 

Fonte: Arquivo Inspetoria Santa Catarina de Sena 
 

Assinatura utilizada para firmar o desenho de aprovação do projeto do Colégio Nossa 

Senhora das Graças em São Paulo (1918) junto ao Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora 

na Itália. 
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As informações existentes a respeito do Delpiano são poucas. Resumem-se, até este momento, 

àquelas contidas no Bolletino Salesiano, na carta mortuária, na Revista Santa Cruz, nos desenhos 

localizados e em algumas publicações a respeito da história salesiana e de suas casas e as que 

foram obtidas através da tradição oral. Não foi possível, pelo escasso tempo para realização deste 

trabalho e da dificuldade em reunir o material, disperso em diversas regiões do Brasil, pesquisar 

as crônicas de cada uma das casas salesianas e as diversas cartas trocadas entre os salesianos à 

procura de outros dados a respeito de Domenico. Também, não houve tempo para pesquisar no 

arquivo de cada uma das cidades onde estão localizados seus projetos. 

 

Independentemente do tipo da fonte pesquisada, elas foram sempre produzidas pelos e para os 

próprios salesianos. 

 

O fato da maioria dos integrantes da Congregação Salesiana e do Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora serem leigos na prática e no ensino de arquitetura não impede a admiração pela 

beleza das obras e o reconhecimento das virtudes de Domenico Delpiano, autor dos principais 

edifícios destas duas instituições, no Uruguai, na Argentina e no Brasil: “Arquitetto di valore, 

eresse molte delle nostre chiese e case dell’Uruguay e del Brasile.” (Bolletino Salesiano, Torino, 

anno XXXVIII, nº3, p.139, marzo, 1921) 

 

Na mesma proporção em que é lembrado e valorizado dentro destas ordens, Delpiano e o 

conjunto de sua obra foi e ainda é ignorado por grande parte dos arquitetos e historiadores de 

arquitetura de ontem e de hoje. 

 

Apesar de sua vasta produção ser composta por edifícios de grande porte e de muitas vezes 

estarem situados nas áreas centrais das cidades em que foram construídos, é difícil encontrar 

qualquer referência ao seu nome nos livros que tratam do assunto. 

 

O exemplo mais evidente refere-se à atuação deste profissional em São Paulo.  
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Delpiano, que era de origem italiana, chega em São Paulo no final do século XIX, mais 

precisamente em 1888, para dar continuidade às obras do Liceu e da Igreja do Sagrado Coração 

de Jesus, no bairro dos Campos Elíseos.  

 

Contemporaneamente a sua chegada, estão sendo construídos alguns dos principais edifícios 

institucionais da capital paulista, como o Monumento do Ipiranga (1882-1889), o Edifício do 

Tesouro (1886-1891), Quartel da Luz (1888-1892). E, em pouco tempo, aquelas duas edificações, 

que inauguram sua atuação como arquiteto e construtor em São Paulo, tornam-se significativas 

para a história da cidade.  

 

O Liceu do Sagrado Coração de Jesus, pela sua dimensão passa a ser, em certo período, o 

estabelecimento com maior número de alunos da América do Sul. “E o Liceu, em 1917, isto no 

terceiro ano do diretorado do Pe. Mourão, passou a ser o estabelecimento de ensino com maior 

número de alunos do Brasil e da América do Sul.” (ISAÚ, 1985, p. 245)  

 

E o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, considerado um dos principais templos da cidade, 

passa a ser utilizado como a “catedral” oficial de São Paulo quando a Antiga igreja da Sé foi 

demolida: “... Fin Che non sarà eretta la nuova Metropolitana, questa è la più vasta e bella chiesa 

della cita e difatti in certe solennissime occasioni deve servire da duomo.” (Bolletino Salesiano, 

anno XLV, nº5, p.77, maggio, 1914) 

 

Delpiano inova ao projetar a capela de Santa Luzia e Menino Jesus de Praga (1901), a segunda a 

ser construída em estilo gótico na cidade47 e o Colégio de Santa Inês (1907), o primeiro edifício 

escolar, em estilo Art Nouveau, a ser erigido em São Paulo48. 

 

Completando sua lista das edificações projetadas e construídas na cidade, tem o grandioso 

Instituto Dom Bosco e a Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, no Bom Retiro e o Noviciado 

Nossa Senhora das Graças, no Ipiranga. 

 

                                                 
47 A primeira a ser construída neste estilo é a capela da Santa Casa de Misericórdia em 1885. Bens Culturais 
Arquitetônicos no Município e na Região Metropolitana de São Paulo. 
48 O Edifício da Escola de Comércio Álvares Penteado, projeto de Carlos Ekman foi inaugurada em 1908. 
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Por ser o Arquiteto da Congregação Salesiana e também o Diretor Técnico das oficinas de 

marmoraria, ornamento e escultura do Liceu, Delpiano era conhecido pelos integrantes da alta 

sociedade paulista, que além de contratarem os serviços desenvolvidos pela escola profissional, 

eram também benfeitores da obra de Dom Bosco. Como exemplo podem ser citados o Conde 

Prates, o Conde Vicente de Azevedo, Conde Moreira Lima e Dona Veridiana: “Pela manhã 

passou pelo local Dª Veridiana Prado. Ao ver o desastre perguntou a Delpiano em quanto 

importava o prejuízo. E ali mesmo, na rua, assinou-lhe um cheque de vinte contos.” (ISAÚ, 1985, 

p.154) 

 

Apesar de sua comprovada e relevante atuação na cidade de São Paulo, comentada brevemente 

nos parágrafos acima, somada aos projetos desenvolvidos no Uruguai, Argentina e em outros 

estados brasileiros, não existe a citação do nome de Domenico Delpiano na publicação mais 

conhecida, e talvez a mais importante, até agora, sobre a história dos arquitetos imigrantes e de 

sua arquitetura em São Paulo, o livro de Anita Salmoni e Emma Debenedetti, A Arquitetura 

Italiana em São Paulo. 

 

E mesmo as autoras afirmando na introdução desta publicação: 

 

O trabalho não compreenderá, pois, todos os engenheiros e os arquitetos, nem todos os 
construtores italianos que trabalharam em São Paulo, mesmo porque a obra de alguns 
deles não se revestiu de peculiar importância. Julgamos oportuno citar somente aqueles 
que tiveram algum significado artístico ou que influíram o gosto e a cultura de sua 
época, contribuindo para que São Paulo tomasse, numa época determinada, um 
determinado aspecto. Não temos a pretensão de ter feito história, mas, sim, de recolher 
testemunhos e dados para o historiador futuro, na esperança de que uma mais completa 
história da arquitetura paulista possa vir e se valer com alguma utilidade desse nosso 
estudo (DEBENEDETTI; SALMONI, 1981, p.19) 

 

Constata-se no texto que são mencionados, além de arquitetos conhecidos, cujas obras são de 

incontestável relevância, como as de Ramos de Azevedo e Luigi Pucci, outros profissionais, com 

obras menores e quase anônimas, como as de Carlo Milanese e Michelle Marzo.  

 

Carlo Milanese, “arquiteto e Construtor”, com escritório à Rua da Glória, 109, que 
muitas vezes apresentou a Intendência Municipal, para a aprovação, modestas casas ou 
até mesmo insignificantes reformas, em 1895 projeta uma casa de saúde para os doutores 
Buscaglia, Comenale e Pignattari, outros italianos que conseguiram posição de destaque 
no próprio campo. (DEBENEDETTI; SALMONI, 1981, p.62) 
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A hipótese para a omissão do nome de Domenico Delpiano é o fato de suas obras não 

pertencerem às arquiteturas analisadas pelas autoras, como as neoclássicas, as de estilo floreal e 

as modernas. 

 

Nem mesmo em um livro recente, editado em 2007 pela Edições Loyola: Arquitetura Sagrada no 

Brasil – Sua Evolução até as Vésperas do Concílio Vaticano II, de Gabriel Frade, em que está 

exposta a preocupação de fornecer subsídios para os que desejam conhecer a história das igrejas 

brasileiras e que tem um capítulo sobre o espaço litúrgico católico em São Paulo, existe uma 

referência ao nome de Delpiano. 

 

O primeiro estudo, que buscou estudar a obra de Delpiano, foi um trabalho de graduação 

interdisciplinar da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, produzido pela aluna Patrícia 

Paladino, no ano de 1989: Avaliação Pós-Ocupação em Edifícios Escolares – Colégio de Santa 

Inês – Arquiteto Domingos Delpiano, orientado pelos arquitetos Eduardo Corona e João Roberto 

Leme Simões.  

 

Buscando preencher esta lacuna historiográfica, apresentamos neste capítulo, Domenico 

Delpiano. 
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3.1 CENA BIOGRÁFICA 

 

 

 
Figura 10: Domenico Delpiano 

Fonte: CEDOC 
 

Domenico Delpiano, filho de Teresa Carago e Giovanni Delpiano, nasce dia 29 de dezembro de 

1844 na cidade de Castelnuovo D’Asti, atual Castelnuovo Don Bosco em Turim na Itália. Ainda 

adolescente, motivado por questões familiares, muda-se para Marselha, na França. Nesta cidade 

realiza seus estudos, frequenta o oratório dos salesianos – L’ oratoire de Saint-Léon e trabalha 

como construtor. 

 

Delpiano entra para o colégio salesiano em 27 de setembro de 1875, após ser chamado por Dom 

Bosco para fazer parte da Pia Sociedade de São Francisco de Sales: 
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..., alla quale veniva chiamato dallo stesso Venerabile Don Bosco, a Marsiglia, quando il 
Servo di Dio, di passaggio per quella città, aveva ammirato non solo il valore e le 
promesse dell’arte del giovane Domenico, ma ne aveva pure intuita la vocazione allo 
stato religioso e alla vita Salesiana, ch’egli abbracciò, docile alla parola del Maestro 
come obbediente e fedele discipolo (MOURÃO, 1920, p. s/nº) 

 

Então com 30 anos de idade, abandona sua antiga profissão, e dedica-se inteiramente a 

Congregação Salesiana. Por quase um ano acompanha Dom Bosco como seu secretário: 

 

E di fatti il nostro Delpiano, abbandonando uma carriera che l’avrebbe reso celebre e 
forse ricco, mostro, alla scuola di Don Bosco che accompagnò súbito per circa un anno 
in qualità di segretario, quanto affetto e quanto attaccamento votasse all’amata 
Congregazione; nè gli applausi del pubblico, che più tardi gli furono largamente 
concessi, nè le più lusinguiere proposte, che più di una volta vennero presentate, valsero 
a metter in dubbio la sua fermezza, od anche a distogilerlo menomamente da quella vita 
nascosta e modesta, in cui, come uome di Dio, volle e seppe perseverare fino alla morte. 
(MOURÃO, 1920, p. s/nº) 

 

Desejando ser sacerdote, Delpiano pratica o noviciado no período de 01 de janeiro de 1878 a 03 

de outubro de 1879, quando faz sua 1ª profissão perpétua. 

 

Mas, toda a abnegação dirigida a Congregação Salesiana não impede que seus superiores 

observem sua propensão para a arquitetura e o aconselhem a largar o hábito. Após a aprovação de 

Dom Bosco, Delpiano desiste de ser padre e torna-se coadjutor salesiano.  

 

Concentrando-se inteiramente no estudo de arquitetura, obtém em pouco tempo o diploma de 

engenheiro-arquiteto. 

 

Em seguida, decide participar da 7ª Expedição de missionários salesianos. Chefiada por Dom 

Luigi Lasanha, o coadjutor Domenico Delpiano e os clérigos Albanello, Foglino, Giordano, 

Massano e Zatti partem do porto de Marselha, no dia 21 de dezembro de 1881, a bordo do navio a 

vapor La France, para a América: 

 

Alle ore 4 pom. Lo sparo del cannone annunziava la nostra partenza, mentre dal porto 
mighaia di persone ci salutavano, agitando in ária il loro fazzoletto. Fu questo um 
solenne momento: quel copo di cannone era per noi l’assoluto distacco dai parenti, dagli 
amici e da ogni cosa più cara. Per non lasciar travedere la mia commozione mi separai 
daí compagni, ponendomi a poppa com lo sguardo rivolto verso Marsiglia, immerso ne’ 
miei pensieri. (ALBANELLO, Domenico. I Naviganti Missionari Salesiani Al Loro 
Confratelli. Bolletino Salesiano, Torino, anno VI, nº2, febbraio, 1882, p.25) 
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Os missionários chegam no porto de Montevidéu no dia 15 de janeiro de 1882 e logo partem para 

Villa-Colón. Delpiano vive e trabalha nesta cidade, projetando e construindo, por um ano e meio 

edifícios e monumentos funerários. 

 

Após entendimentos entre as lideranças salesianas e os bispos brasileiros, são enviados para o 

Brasil os sete salesianos que seriam responsáveis pela fundação da primeira obra neste país. 

Chefiados mais uma vez por Dom Luigi Lasagna, partem em 10 de julho de 1883, do porto de 

Montevidéu, a bordo do navio vapor Orenòque os padres Michele Borghino e Carlo Peretto, os 

seminaristas Michele Foglino e Bernardino Monti e os coadjutores Domenico Delpiano, 

Giuseppe Daneri e Giovanni Batista Cornélio. Eles chegam em Niterói quatro dias depois, em 14 

de julho de 1883: 

 

Em 10 de julho desse ano, embarcaram em Montevidéu, no vapor Orenoque, com 
viagem paga pelo próprio governo imperial. Eram sete Salesianos destinados a Niterói e 
mais o P. Lasagna, que os chefiava. No dia 14 de julho, um sábado, o Orenoque entrou 
na baía a 1 hora da tarde. Às 4 h desembarcaram no cais Pharoux. (MARCIGAGLIA, 
1955, p.19) 

 

Em 1888, Delpiano é enviado a São Paulo para acompanhar construção da segunda casa 

Salesiana brasileira: o Liceu do Sagrado Coração de Jesus. Passa a residir nesta cidade até a data 

de sua morte, em 8 de setembro de 1920. Enquanto vistoriava a obra de construção do colégio de 

Santa Inês, sofre um ataque apoplético, despenca do andaime e é encaminhado ao hospital Santa 

Catarina, falecendo logo em seguida. 

 

 
Figura 11: O Féretro ao sair do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. 

Fonte: Revista Santa Cruz,  nº19, 1920, p.392 
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Personalidade 

 

 

 
Figura 12: Domenico Delpiano 

Fonte: Arquivo Inspetoria Santa Catarina de Sena 
 

Os dados colhidos em vários textos permitem desenhar as principais características da 

personalidade do arquiteto biografado. 

 

Domenico Delpiano é sempre descrito como uma pessoa sensível a menor delicadeza e que 

tratava os irmãos religiosos com grandíssima bondade. Tinha o temperamento introvertido, 

característica que possivelmente contribuiu na decisão de desistir do ministério sacerdotal. “De 

início queria ser sacerdote. Mas por sua inclinação para arquitetura e seu caráter introvertido, a 

conselho dos superiores, deixou a batina e tornou-se salesiano leigo.” (MODESTI, 1982, p.17) 

 

Era tomado como exemplo pela sua piedade sincera, pela modéstia espontânea e gentil, pela 

obediência aos superiores, pelo amor a Congregação e pela simplicidade, tanto nos atos como nos 
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costumes. “Gozando de renome nacional e internacional, era de uma pobreza franciscana. Ao vê-

lo em seu surrado terno escuro, com seu inseparável guarda-chuva, ninguém creria que ali estava 

um gênio.” (MODESTI, 1982, p.18) 

 

Mesmo não tendo sido possível recuperar sua trajetória acadêmica é possível afirmar que 

Domenico Delpiano era um erudito. Falava e escrevia em Italiano e em Francês. Tinha 

conhecimento musical, mais precisamente sobre o canto, demonstrando outra aptidão além da 

arquitetura. “Don Delpiano colla sua magnifica voce di basso canto con accompagnamento di 

piano il Sanctus di Bethoven e la lode in francese che icomincia: Mon doux Jésus, ne parait pás 

encore.” (GIORDANO, Giovanni. Arrivo Dei Missionarii Salesiani in América. Bolletino 

Salesiano, Torino, anno VI, nº4, aprile, 1882, p.68) 

 

Seu conhecimento musical abrangia os repertórios italianos e franceses. “D. Lasagna declamo 

due poesie e fu multo applaudito. D. Delpiano canto il Marinaio ed il Ciabattino, e le umile 

scrivente, pianista di terza classe, esegui uma márcia del Martinenghi. (GIORDANO, Giovanni. 

Arrivo Dei Missionarii Salesiani in América. Bolletino Salesiano, Torino, anno VI, nº4, aprile, 

1882, p.68) 

 

Além disso, tinha voz característica que se destacava: 

 

No dia 14 de julho de 1883, um sábado, desembarcava no Rio de Janeiro, do navio 
Orénoque, um grupo de salesianos provenientes do Uruguay. Vinham fundar a obra de 
Dom Bosco em nosso País. Recebeu-os o primeiro benfeitor da nascente obra, o Sr. 
Guilherme Morrissy, que os auxiliou na questão da alfândega. 
 
No dia 17 conseguiu livrar a bagagem dos recém-vindos. Junto havia um piano. Ao 
entregar o material, recebeu uma homenagem dos filhos de Dom Bosco. Cantaram e 
tocaram por várias horas. Uma voz de barítono se distinguia. O benfeitor registrou em 
seu diário: ‘gostei muito da voz do Sr. Delpiano’. (MODESTI, 1982, p.17) 

 

 

Outro aspecto relevante de sua personalidade é o perfeccionismo. É dito que Delpiano gostava 

das coisas bem feitas e fechava-se em si mesmo quando eram feitos comentários ou observações 

a respeito de suas obras. Principalmente quando eram de pessoas que nada ou pouco entendiam 

do assunto.  
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Na passagem abaixo, retirada do livro do Pe. Manoel Isaú, O Liceu do Sagrado Coração de Jesus, 

é possível entender um pouco a personalidade do arquiteto. Os fatos referem-se a danos na 

cobertura do Santuário do Liceu do Sagrado Coração de Jesus, na época de sua construção (abril 

de 1892): 

 

Parece que o Pe. Giordano tenha procurado minimizar os estragos como prova a sua 
atitude para com o arquiteto responsável pela obra, o salesiano Domingos Delpiano. 
Assim narrava o Pe. Domingos Molfino, testemunha ocular dos fatos: 
 

Pe. Giordano, despertando sobressaltado, percebeu a catástrofe e tomou consciência do 
ocorrido com profunda dor. Venceu entretanto a angústia e pensou logo no efeito que 
acarretaria na alma do construtor, o arquiteto salesiano Domingos Delpiano, de sua 
sensibilidade extremada, apesar de sua comprovada virtude. Correu imediatamente a ele 
– que tomado por terrível pressentimento não tinha saído do quarto. Com carinho todo 
especial, ostentando um pouco de indiferença, disse-lhe o Pe. Giordano: “Parece que as 
chuvas estragaram um pouco as nossas construções... O Senhor quer provar-nos... 
Paciência! Seja feita a sua santa vontade!... Não se perturbe... Trabalhamos para o 
Sagrado Coração. O que quer que tenha acontecido, o demônio não nos parará 
certamente e Deus não nos deixará faltar os meios necessários ...”  
 
Com essas e outras expressões semelhantes, dirigiram-se para o local do desastre e não 
foi difícil encontrar a resignação necessária, apesar da dor no coração. Os eventos 
posteriores deram plena razão ao Pe. Giordano. 
 
A versão de Pe. Faustino, que na época era clérigo, é muito sóbria, mas coincide com a 
de Pe. Giordano: 
 
Chuvas continuas haviam prejudicado bastante o andamento do santuário. O coadjutor 
Delpiano estava bastante preocupado. “Desiderei piuttosto che questa pioggia cedesse 
sopra la mia pancia”, dizia ele com uma forte expressão (ISAÚ, 1985, p.154) 

 

A trajetória percorrida por Delpiano, desde o abandono do trabalho como mestre de obras, para 

seguir a vida religiosa, até o retorno como arquiteto dos edifícios salesianos demonstra o seu 

amor pela profissão. Sem exageros, este sentimento pode ser percebido por quem compartilhava 

sua convivência. “Casa e Chiesa sono lavoro del distinto architetto salesiano sig . Domenico 

Delpiano, il quale costrusse tutti gli altri edifizi salesiani del Brasile, e attende tuttora come um 

giovanotto a sempre nuovi lavori . « Don Bosco fada sè! » si disse talvolta, [...] (TRIONE, 

Stefano.L’Opera di D. Bosco nell’Argentina Nell’Uruguay, Nell Chilì e Nel Brasile. Bolletino 

Salesiano, Torino, anno XLV, nº5, marzo, 1914, p.77) 
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Formação Acadêmica 

 

 

São várias as versões a respeito da formação acadêmica de Domenico Delpiano. Os dados 

existentes não chegam a ser contraditórios, mas tão pouco podem ser confirmados sem uma 

pesquisa mais aprofundada nos arquivos italianos e franceses. 

 

O documento oficial sobre a vida de Delpiano, de onde são retiradas as principais informações, é 

a sua carta mortuária, escrita no ano de 1920. Neste registro existe a citação de que ele teria vindo 

para a América após ter recebido o diploma de engenheiro-arquiteto: 

 

Accentuandosi vieppiù in lui una particolarissima inclinazione per l’architettura, dietro 
consiglio dei Superiori, abbandonando l’idea del ministero sacerdotale, dedicossi con più 
intensità ai suoi studi prediletti, riuscendo in breve a tornarsene perito e faccendo com 
che la sua inclinazione, nutrita nelle più classiche tradizioni, si manifestasse nei bei 
lavori d’arte, nei numerosi collegi a nelle ammirevoli capelle, chiese, che lasciò 
construtte nella Repubblica Oriental dell Uruguay e nel Brasile. (MOURÃO, 1920, p. 
s/nº) 

 

Mas, em um artigo do Pe. João Modesti , a respeito da biografia de Delpiano, escrito para o 

Boletim Salesiano de 1982 há a indicação de que ele era mestre de obras e arquiteto prático, não 

confirmando a versão contida em sua Carta Mortuária. “Durante sua estada nessa cidade, 

dedicara-se ao ramo das construções. Dotado de grande inteligência e apurado bom gosto, tornou-

se mestre de obras e arquiteto prático”. (MODESTI, 1982, p.17) 

 

Já, em 1991, o Pe. Joso escreve um artigo no anuário do Colégio Salesiano Santa Rosa, chamado 

Com Dom Bosco e com os tempos – Histórico da Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, onde 

consta que Delpiano teria sido aluno de um importante arquiteto francês chamado Pierre Marie 

Bossan: 

 

Em Paris, estudara Engenharia com o célebre Arquiteto francês Bossan. Bossan tinha um 
estilo próprio. Misturara o estilo gótico com o árabe. Conseguiu sucesso em Paris. 
Quando se fala em estilo Bossan, há uma referência a este arquiteto. E Delpiano fora um 
bom aluno seu. O Monumento é um exemplo típico do estilo Bossan. (Niterói, p. s/nº, 
1991) 
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Já no Epistolário de Dom Luigi Lasagna (1882-1892), com introdução, nota e texto crítico de 

Antonio da Silva Ferreira há uma nota afirmando que Delpiano realizou algum estudo em 

arquitetura: 

 

Domenico Delpiano (1844-1920), n. a Castelnuovo d’Asti, emigrò a Marsiglia, dove 
fece alcuni studi di architettura. Connobe don Bosco nel 1875. Salesiano nel 1879, nel 
1881 parti per l’ Uruguay com don Lasagna. Construí diversi collegi e chiese in Uruguay 
e in Brasile, sia per i salesiani che per altri. Mori a S. Paolo del Brasile, dove si trova 
uma collezione dei testi da lui impiegati nell’ insegnamento professionale. (FERREIRA, 
S/data, p.147) 

 

Talvez o documento mais confiável seja uma carta escrita por Delpiano de próprio punho para 

outro salesiano, Dom Angelo Savio, onde ele comenta ser chamado pelas pessoas com o título de 

Engenheiro do Colégio de Santa Rosa, o que diz ser imerecido. “Ici tous le monde me commet 

que sous le titre d’ingenieur du College Ste. Rose, quoi qu’imméritè, enfin sait; de tout côté an 

me demande des dessins, […]” (DELPIANO, 1885) 

 

Todas estas passagens nos levam a crer que Domenico Delpiano, possivelmente, não tenha obtido 

nenhum título oficial de arquiteto ou de engenheiro. Nas pesquisas realizadas nos arquivos 

salesianos brasileiros e uruguaios não foi encontrado nenhum documento, certificado ou diploma 

que comprovasse a realização de estudos na área. Na tentativa de esclarecer este assunto, foram 

realizadas consultas por e-mail nas seguintes instituições francesas: 

 

a) École des Beaux-Arts de Paris; 

b) École des Beaux-Arts de Lyon; 

c) École des Beaux-Arts de Marselha; 

d) École Polytechnique; 

e) École Nationale des Ponts et Chausses 

 

As consultas resultaram infrutíferas. Em todos os locais pesquisados não foram encontradas 

referências ao seu nome. Mas isto não quer dizer que Delpiano não tenha realmente feito estudos 

na área de arquitetura ou de engenharia. O seu material existente, a ser estudado a seguir, 

composto por desenhos, livros, etc indicam que Delpiano tinha conhecimento de representação 
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gráfica e de ordenação espacial e que estava afinado com os trabalhos desenvolvidos no exterior. 

É possível que ele tenha simplesmente trabalhado no atelier de outros arquitetos. 

 

Além disso, a questão da existência de um diploma é muito relativa. No período em que ele deixa 

Marselha, para vir à América, não havia um reconhecimento oficial da profissão de arquiteto, ou 

seja, não havia ainda sido instituído um diploma de arquiteto que fosse reconhecido pelo estado. 

Existiam apenas os certificados escolares. “Les provinciaux , en 1889, demandent que soit créé 

un diplôme d’ architecte reconnu par L’ état et qui ne soit pas un simple diplôme scolaire, comme 

celui de l’ École des beux-arts instauré en 1867.” (ÉPRON, 1997, p.49) 

 

Assim, o fato de não existir um documento que ateste ou que comprove a capacidade do Delpiano 

em produzir arquitetura, não invalida o significado de sua obra e a sua contribuição para a 

história da arquitetura. 
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Atividade Profissional 

 

 

 
Figura 13: Escolas Profissionais – Mestres de Arte e Aprendizes internos e externos – 1911. Domenico Delpiano está 

sentado no centro da foto. Fonte: Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

A atividade profissional desenvolvida por Domenico Delpiano não esteve limitada unicamente à 

prática projetual, embora tenha estado sempre ligado a ela. Os apontamentos do Pe. Herman 

Horne, do Uruguai, indicam que Delpiano atuou como professor, no Colégio Pó, daquele país e 

aqui, no Brasil, é importante destacar a sua atividade como Diretor Técnico das Oficinas 

Salesianas de Marmoraria, Ornamento e Escultura do Liceu do Sagrado Coração de Jesus: 

 

Uno dei più grandi maestri salesiani, e forse quellò che guido l’insegnamento 
professionale in questo tempo, fu l’architetto Domenico Delpiano. Diresse la sezione di 
marmoraria, ornamento e scultura del Liceo di S. Paolo e lasciò um vasto materiale 
bibliografico che mostra la perfezione técnica a cui si arrivò in quei tempi. (ISAÚ, 1993, 
p.175) 

 

Neste cargo, além de ser o responsável pelo ensino dos alunos, Delpiano tinha sob o seu cuidado 

a criação, a fiscalização e a produção das peças fabricadas pela oficina. Na seção de marmoraria, 

escultura e ornamentos eram executados altares, túmulos, balaústres, pedestais, cruzes e outros 

ornatos. Na oficina de marcenaria eram feitos móveis, portas e janelas e, na de serralheria, 
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produziam-se gradis, portões de ferro, etc. Todos estes elementos eram desenhados pelo próprio 

arquiteto. 

 

A revista Santa Cruz, almanaque mensal editado pelos salesianos a respeito de religião, letras, 

artes e pedagogia, publicava em seus números, anúncios de propaganda das escolas profissionais 

salesianas com exemplos dos trabalhos desenvolvidos. Entre os argumentos apresentados para 

valorização dos servidos oferecidos, destaca-se o uso do nome, da experiência e da boa fama de 

Domenico Delpiano: 

 

  
Figura 14: Propaganda das Escolas Profissionais 

Salesiana na Revista Santa Cruz – A esquerda 
monumento em mármore e granito executado para o 
cemitério de Montevidéu e a direita porta interna da 

Capela do Santíssimo Cruzeiro do Conde Moreira Lima. 
Fonte: Revista Santa Cruz, nº9, 1901, p.253 

Figura 15: Propaganda das Escolas Profissionais 
Salesiana na Revista Santa Cruz – Altar da capela de 

Santa Luzia na Rua Tabatinguera. 
Fonte: Revista Santa Cruz, nº11, 1901, contracapa final 
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Figura 16: Propaganda das Escolas Profissionais Salesiana na Revista Santa Cruz  

– Oficinas de Serralheria 
Fonte: Revista Santa Cruz, nº4, 1903, contracapa final 

 

Nos arquivos do arquiteto foram encontrados alguns croquis das peças criadas por Delpiano, que 

até o momento não foram ainda identificadas: 

 

 
Figura 17: Altar sem indicação de local e data.  

Fonte: Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Figura 18: Balaustrada sem indicação de local e data.  

Fonte: Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

O trabalho desenvolvido nas oficinas de marmoraria, escultura e ornamentação permitiu que 

Delpiano criasse, no Brasil, a técnica de polimento do granito. “O arquiteto salesiano Domingos 

Delpiano, após meses de pacientes estudos conseguiu resolver o problema, até então insolúvel, do 

polimento vítreo-brilhante e completamente inalterável às intempéries do granito nacional.” 

(ISAÚ, 1985, p.183) 

 

Domenico Delpiano também construía os edifícios que projetava, era arquiteto construtor49, e 

existem passagens que indicam o seu acompanhamento e fiscalização das suas obras, mesmo que 

estas estivessem localizadas em lugares distantes de onde morava. Em trecho da carta escrita por 

Dom Luigi Lasagna para D. Peretto, em 07 de junho de 1895, percebe-se que a quantidade de 

casas e igrejas salesianas que começaram a surgir no final do século XIX e início do século XX 

na América do Sul, faz com que o arquiteto seja muito solicitado pela congregação:  

 

 

 

 

                                                 
49 Observar no início do capítulo as assinaturas utilizadas nos desenhos dos projetos. 
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Ho ricevuto quest’oggi le tue lettere e per cio che mi dici tu mi risolsi a far partire subito 
Delpiano, fin di domani, benché quin e provenga um gran danno. Ha due chiese 
cominciate e senza di lui puoi immaginarti quanti errori, imbrogli frodi, perdita di 
tempo....Pazienza!  
[...]  
Sta attento coi danari di Cacheira, che non si sciupino. Manda pure Delpiano a vedere 
l’opera. E la strada si fa? (FERREIRA, S/data, p.283) 

 

E segundo informações existentes em outra carta de Dom Luigi Lasagna, há o entendimento que 

Delpiano fosse remunerado por seus serviços: 

 

Di passaggio le ricordo, o caro Padre, che il collegio di Campinas è da ter anni e più in 
via di construzione e non sarà finito se non di qui ad altri due. È fatta la cappella e 
quell’anima zelante che è il parroco, l’unico che vi lavora, [-] poiché io non vi diedi mai 
um centesimo [e] nessuno di noi vi pose um dito, eccetto Delpiano che ne diede il 
disegno e ne dirige a lontano l’opera e ne è pagato [-], vorrebbe um sacerdote salesiano a 
funzionarla pei 17 mila italiani di quella parrocchia! Per adesso non l’ho e non posso 
lasciarglielo. (FERREIRA, S/data, p.316) 

 

Os dados coletados permitem afirmar que o arquiteto salesiano também projetava para clientes 

que não fossem a Congregação Salesiana, mas que dela participassem. O primeiro exemplo e a 

capela de Santa Luzia e do Menino Jesus de Praga, desenhada e construída para Anna Maria de 

Almeida Lorena Machado, matriarca de tradicional família da cidade de São Paulo. 
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Figura 19: Capela de Santa Luzia e do Menino Jesus de Praga 

Fonte: Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

O segundo exemplo é a capela projetada e construída na Fazenda Santa Gertrudes, no interior de 

São Paulo, para Eduardo Prates, o Conde Prates, conhecido benfeitor dos Salesianos. Mesmo não 

existindo registros de sua autoria por parte do Delpiano, um desenho localizado em seu arquivo 

indica se tratar da mesma construção, com pequenas diferenças (principalmente na redução da 

altura da nave).  
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Figura 20: Projeto de igreja não identificado 
Fonte: Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora 

Auxiliadora 

Figura 21: Capela da Fazenda Santa Gertrudes 
Fonte: http://www.fazendasantagertrudes.com.br/ 

conteudo.asp?pag=historico_dir.html. Acessado em 
24/09/2009 às 00:11hs 

 

A quantidade de projetos desenvolvidos em um intervalo de tempo pequeno sugere que o 

arquiteto salesiano fosse auxiliado por desenhistas ou secretários. Não há qualquer registro que 

confirme esta hipótese. A única documentação encontrada é a assinatura de um de “disegnatore” 

em uma fachada aquarelada do Noviciado Nossa Senhora das Graças, no Ipiranga, e uma 

passagem da carta escrita por Dom Luigi Lasagna para Dom Peretto, em 12 de novembro de 

1892, onde recomenda um pedreiro como secretário e ajudante ao Delpiano: 

 

Ieri stetti a Nizza e vidi quelle buone Carignanesi. Di più v’è um caro giovane Salesiano, 
novizio, che per evitare le noje del servizio militare decise di recarsi in America, lo 
troverai poi a Marsiglia. É um eccellente Muratore, di 20 anni di età, ma io lo destino a 
segretario ed ajutante di Delpiano, perché si perfezioni nell’arte e poi ci sia più utile. 
Prendine nota, si chiama Molla. (FERREIRA, S/data, p.35) 
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Figura 22: Assinatura de Mario Alfonsi (Disegnatore) na fachada aquarelada 

do Noviciado Nossa Senhora das Graças no Ipiranga, São Paulo 
Fonte: Inspetoria Santa Catarina de Sena 
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3.2 O ARQUIVO DO ARQUITETO 

 

Armazenado em um porão do edifício do Liceu Sagrado Coração de Jesus, sob os cuidados da 

Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora de São Paulo, está o arquivo do arquiteto Domenico 

Delpiano. O material existente é basicamente composto por livros, manuais, catálogos, revistas, 

fotografias e desenhos, de arquitetura ou disciplinas afins. E, mesmo, não existindo nenhum 

documento que comprove sua propriedade, é seguro afirmar que pertenciam a Delpiano pelas 

seguintes razões: 

 

1) Delpiano morava no Liceu do Sagrado Coração de Jesus e ele era o único salesiano 

responsável pela direção dos trabalhos de arquitetura e engenharia no Brasil naquele 

momento.50 

2) O material existente, de proveniência italiana e francesa é contemporâneo à sua existência 

e é de interesse específico de arquitetos e engenheiros; 

3) Em alguns livros, revistas, fotografias e desenhos existem anotações feitas com a sua 

caligrafia; 

4) Em alguns desenhos há a sua assinatura; 

5) É possível identificar relações entre o material de referência selecionado e os projetos e 

obras realizados pelo arquiteto. 

6) A grande parte dos documentos referem-se a edifícios, monumentos e artigos religiosos. 

7) O material é reconhecido pelos próprios salesianos como sendo do Delpiano. 

Apesar de 89 anos separarem sua morte dos dias de hoje, grande parte deste acervo foi 

conservada e está, atualmente, em processo de identificação e catalogação.  

 

Em um levantamento feito pelo Pe. Manoel Isaú em 1993, para a edição de um livro sobre as 

escolas profissionais salesianas, parte deste acervo foi separado segundo os assuntos: desenho 

técnico e geométrico, serralheria, carpintaria, marcenaria, decoração, ornamento, pintura, 

marmoraria, escultura e alfaiataria, e foram identificadas como sendo de uso didático da Escola 

                                                 
50 Após a morte de Delpiano em 1920, deram continuidade ao seu trabalho os salesianos Ernesto Vespignani e 
Isidoro Marcigaglia. O engenheiro Carlos Tinca foi o responsável pelo projeto e acompanhamento de algumas obras 
da congregação. 
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Profissional Salesiana do Liceu do Sagrado Coração de Jesus, cujo diretor técnico das oficinas de 

marmoraria, ornamentação e escultura era o Domenico Delpiano: 

 

Uno dei più grandi maestri salesiani, e forse quellò che guido l’insegnamento 
professionale in questo tempo, fu l’architetto Domenico Delpiano. Diresse la sezione di 
marmoraria, ornamento e scultura del Liceo di S. Paolo e lasciò um vasto materiale 
bibliografico che mostra la perfezione técnica a cui si arrivò in quei tempi. . (ISAÚ, 
1993, p.175) 
 

 

Em 2007, todo este material estava novamente misturado. Iniciou-se então um novo processo de 

catalogação e organização deste arquivo. Consultada a relação, organizada em 1993, pelo Padre 

Manoel Isaú foi possível identificar quais os livros utilizados pela escola profissional e quais os 

de uso particular do arquiteto. 

 

Como não existe a fonte que o Pe. Manoel Isaú utilizou para separar o material didático dos de 

uso pessoal, não será considerada esta divisão para o desenvolvimento deste trabalho. Aliada a 

esta ausência de fonte existe também a citação equivocada das seguintes publicações como sendo 

de serralheria, marmoraria e escultura: 

 

• Le Moniteur des Architectes; 

• Le Recueil d’ Architecture; 

• Encyclopedie d’ Architecture. 

 

Na realidade estas publicações são periódicos de arquitetura, cujo enfoque é a difusão de modelos 

de edifícios: 

 

La presse spécialisée em architecture du XIX e siècle veut diffuser des modeles, l’idée 
n’est pas nouvelle. Charles Gourlier (1796-1857), Tardieu, Biet et Grillon avaient, dès 
1825, publié des livraisons du Choix des edifices en France depuis le commencement du 
siècle (1825-1850, 3 vol. in-fol.) C’est le cas des deux revues auxquelles je me suis 
intéressée, l’ Encyclopédie d’architecture (1850-1892) et la Gazette des architectes e t du 
bâtiment (1863-1871), toutes deux diregèes par des proches de Viollet-Le-Duc. 
(BOUVIER, 2006, pág.269) 

 

Para auxiliar na compreensão do perfil do arquiteto e na identificação da linha de raciocínio 

projetual, destacaremos os principais autores, volumes e periódicos de seu arquivo: 
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Livros 

1) Églises de Bourgs et Villages – Volumes 1 e 2. 

2) Traité D'Architecture 

3) Le Recueil D'Architecture choix de Documents Pratiques 

4) Croquis D'Architecture 

5) Le Concours Publics D'Architecture 

6) Petites Maisons Pittoresques  
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3.3 O PROCEDIMENTO COMPOSITIVO E PROJETUAL 

 

 

Não há qualquer registro escrito sobre Domenico Delpiano que explique seu processo 

compositivo e projetual ou que exponha seu modo pensar e ver a arquitetura. Tampouco existem 

dados concretos de locais onde ele tenha estudado ou trabalhado, que poderiam contribuir para 

este entendimento. 

 

Assim, a identificação de seu método de composição e projeto será feita através da coleta dos 

diversos fragmentos existentes: desenhos, projetos, frases e obras construídas e da compreensão 

do contexto arquitetônico do período. Isto permitirá o esboço, mesmo que pálido, de seu 

procedimento compositivo e projetual.  

 

O ponto de partida utilizado serão as informações contidas na carta enviada, por Delpiano, para 

Dom Angelo Savio em 1885: 

 

De faire revivre dans les pays, l’architecture du moyen-age. 
Si Je me souvien je crois d’avoir vu dans votre chambre a Marseille quatre volumes, 
d’architecture Gothique  et Romane. Oh! Cher Monsieur, et père en Notre Signeur, 
Comme cela me rendrai Service, je pourai les consulté en cas de besoin. Si vous avez 
d’autres Dessins que vous puissiez nous emprivé, je vous prie de me les anvoyez, J’il fat 
qualquere chose. (DELPIANO, 1885) 

 

Neste trecho é possível identificar um objetivo e um método. O primeiro diz respeito à vontade 

de fazer reviver nos paises a arquitetura da Idade Média. E o segundo, trata da utilização de 

publicações como fonte de referências. 

 

Mesmo que este não tenha sido o seu objetivo por toda a vida, uma vez que projetou, anos mais 

tarde, edifícios formalmente distintos daqueles correspondentes a este período, sabe-se que 

Delpiano debruçou-se no estudo das características das arquiteturas romanas e góticas. 

 

Em seu arquivo foram localizados doze cartelas com colagens de croquis e fotos onde estão feitas 

anotações a mão, pelo próprio Delpiano. 
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A análise cuidadosa deste material revelou que não se tratava de desenhos originais feitos pelo 

Delpiano, mas sim cópias a mão de alguns desenhos e de parte dos textos da publicação 

Dictionnaire Raisonné de L’ Architecture Française du XIe au XVIe siécle de autoria de  Eugène 

Emmanuel Viollet Le Duc. As imagens são algumas daquelas existentes nos verbetes Abaque, 

Animaux, Arc, Arcature, Architecture Religieuse do primeiro tomo deste livro. 

 

 
Figura 24: Desenho  

Igreja Saint-Remy de Reims 
Fonte: VIOLLET-LE-DUC, 

1858, p.178 

 
 

 

Figura 23: Croquis Delpiano nº 01 
Fonte: Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 

Figura 25: Desenho 
Explicativo 

 Fonte: VIOLLET-LE-DUC, 
1858, p.197 

Figura 26: Desenho  
Igreja de Soissons  

Fonte: VIOLLET-LE-DUC, 
1858, p.195 

 

Apesar deste livro não fazer parte dos volumes remanescentes da biblioteca do arquiteto é correto 

dizer que Delpiano tivesse alguns destes volumes, se não a coleção inteira, porque foi encontrada 

a capa do oitavo tomo do Dictionnaire. 

 

A existência destes desenhos permite a compreensão do método de estudo de arquitetura 

realizado pelo arquiteto. Delpiano reunia em um mesmo pedaço de papel o conhecimento sobre 

as construções que, originalmente, estavam dispersos nos diversos verbetes do Dictionnaire. 
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Para exemplificar, apresentamos abaixo a cartela (Croquis Delpiano nº 2) com as informações 

relativas a igreja de Vézelay. Os desenhos e textos estão originalmente nos verbetes Arc e 

Architecture Religieuse. 

 

 
Figura 28: Desenho  
Igreja de Vézelay 

Fonte: VIOLLET-LE-DUC, 1858, p.184 

  
Figura 27: Croquis Delpiano nº 2 (parte frontal) 

Fonte: Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
Figura 29: O desenho da esquerda, nº 37 pertence a 

Catedral de Autun e o da direita, nº 38 pertence a Igreja 
de Vézelay  

Fonte: VIOLLET-LE-DUC, 1858, p.155 
 

Nesta mesma cartela existem quatro anotações, sendo três, na parte frontal, e uma, na parte 

posterior. Todas elas reproduzem partes dos textos escritos por Viollet-Le-Duc e constam do 

Dictionnaire. 

 

Transcrevem-se a seguir os dizeres constantes na parte da frente do papel, iniciando de cima para 

baixo: 
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1ª Anotação: Église de Vézelay commecement du XIIe siècle éffor considerable. Adaptação texto 

página 183 do Dictionnaire Raisonné de L’ Architecture Française du XIe au XVIe siécle, tome 

premier. 

2ª Anotação: Les arcs doubleaux se composent de deux rangs de claveaux, le second étant orne 

d’une moulure ou d’un boudin sur ses arêtes: cathédrale d’Autun. Textos páginas 54 e 55 do 

Dictionnaire Raisonné de L’ Architecture Française du XIe au XVIe siécle, tome premier. 

3ª Anotação: Église de Vézelay. 

 

Já na parte posterior cartela há a seguinte anotação: L’architecte de la cathédrale de Paris, 

commencée en 1168, avait, pour son temps, entepris une grande tâche, celle d’élever une nef de 

onze mètres d’ouverture entre les piles, avec double bas-côtés et galerie supérieure voûtés. Voici 

comment il résolut ce problème. Textos páginas 191 e 192 do Dictionnaire Raisonné de L’ 

Architecture Française du XIe au XVIe siécle, tome premier. 

 

 
Figura 30: Croquis Delpiano nº 2 (parte posterior) 

Fonte: Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

Existem também outras duas cartelas com imagens coladas, que vieram de diversas fontes, mas 

sem qualquer anotação do Delpiano.  
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Figura 31: Imagens Delpiano nº 1  

Fonte: Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
Figura 32: Imagens Delpiano nº 2  

Fonte: Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

Apenas uma imagem de cada cartela pode ser identificada. Na imagem número 1 é possível 

reconhecer a Piazza della Madona, na cidade de Loreto, em Ancona, na Itália (canto inferior 

esquerdo) e, na imagem número dois, vê-se que se trata da vista interior da Igreja de St. Maximin, 

na Provença, onde estão conservadas as relíquias de Santa Maria Madalena (canto superior 

direito).  

 

Ainda que não se tenha como precisar a finalidade objetiva destes procedimentos, saber para qual 

projeto foi desenvolvido, pode-se afirmar que são estudos, e a relevância está em demonstrar a 

metodologia, o processo utilizado: análise de textos e projetos através de sua cópia e a procura de 

referências diversas. 

 

É válido ressaltar qual o conceito de cópia aplicado aqui. Diferentemente da atitude de copiar 

mecanicamente, o ato de copiar reflete o processo de aprendizagem através do exame das 

relações existentes no objeto arquitetônico a ser copiado: 
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Así como generalmente en las obras del arte se aprende como en un espejo que mejor 
reúne las facciones de la naturaleza, a conocer y a imitar, es así como los estudiosos 
comienzan su tarea por las copias, ya que de esta forma las obras del arte tienen un grado 
mayor de determinación y de facilidad para comprender. Esta es la razón por la cual los 
estudios de los alumnos comienzan por la copia, y así, copiando empiezan los otros 
ejercicios que se dedican a la imitación. (QUINCY, 2007, p. 141) 

 

Outra característica identificável no método projetual de Domenico Delpiano é o fato dele sempre 

separar o material utilizado como referência. Seja a fonte livros, revistas, manuais, etc, as 

imagens que serviriam de modelo são sempre destacadas e quando têm grandes dimensões, são 

sempre recortadas a um tamanho mínimo, para facilitar o manuseio. Por conta disto muitas das 

referências são impossíveis de precisar a proveniência e a data em que foram publicadas, mas ao 

mesmo tempo, auxiliam por identificar as preferências do arquiteto e seus processos de pesquisa 

e criação. 

 

Apesar de muitas vezes não existirem assinaturas ou registros que comprovem ser esta uma 

prática do Delpiano, o fato da grande parte dos projetos, em que foram feitos tais manuseios, 

serem de caráter religioso e de apresentarem semelhanças com a arquitetura desenvolvida pelo 

profissional corroboram com esta hipótese. 

 

Do material existente no arquivo, duas coleções destacam-se por terem sido utilizadas por 

Delpiano: Croquis D’Architecture e Recueil de D’Architecture. Ambos, publicados por várias 

décadas, possuem no total, aproximadamente 500 desenhos. São projetos de variados tipos: 

monumentos, arquitetura civil, religiosa, pública, escolar, etc. Desta quantidade foram 

identificados, através da observação pelo método acima descrito, 230 desenhos. E mesmo 

existindo algumas pranchas de plantas separadas, a grande maioria refere-se ao estudo do aspecto 

formal e estilístico: são desenhos de fachadas, monumentos e detalhes de ornatos. 

 

Isto não quer dizer que o caráter funcional não tivesse sido pensado ou levado em conta. O 

arquiteto salesiano projetou as seguintes edificações: escolas, igrejas, cinemas, mausoléus, 

monumentos e algumas reformas de residências. Para cada um destes tipos de construções 

existiam programas de necessidades específicos, com diretrizes padronizadas que deveriam ser 

atendidas. Esta rigidez na organização dos usos não possibitava grandes variações que 

permitissem ousadias funcionais que refletissem na volumetria final. Arrisca-se dizer que 
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houvesse um pragmatismo funcional. É importante frisar que as técnicas construtivas (tijolo e 

ferro) eram novas na América do Sul, o que também limitava a expressão espacial da arquitetura. 

Daí valorizar o aspecto formal do edifício. Esta é uma hipótese que deverá ser estudada em 

momento oportuno. 

 

Delpiano criava seus edifícios seguindo os métodos projetuais característicos da arquitetura do 

século XIX. Estas técnicas eram ensinadas nas principais escolas francesas, como a Ècole des 

Beaux-Arts e a École Polytechnique, embora cada uma das instituições se apropriasse 

diferentemente destes procedimentos, segundo as linhas específicas de raciocínio: 

 

[...]. Se na academia a tradição faz entender a arquitetura como pertinente à esfera 
artística, a necessidade de adequação aos novos tempos solicita que ali se ensinem as 
disciplinas da construção. Nas escolas de engenharia, o estudo da arquitetura já nasce 
dentro do campo da ciência e das matemáticas. Ou melhor, ali a arquitetura é entendida 
como ciência, como “arte de construir”. (CARVALHO, 2000, p.356) 

 

Salienta-se que o uso de referências para a organização das plantas também era comum, mais 

precisamente para a definição do partido a ser adotado. 

 

Vejamos o caso do projeto do Liceu de Artes e Ofícios a ser construído em Botucatu (não 

executado). No arquivo do Delpiano foi localizada uma planta que pode ter sido utilizada como 

modelo para este projeto. Vale grifar que esta é uma possibilidade, já que a maioria dos edifícios 

escolares, desenhados por este arquiteto, apresentam soluções de planta muito parecidas. 

 

O projeto encontrado é o do Pensionato do Asilo dos Alienados em Bourg (Ain), do arquiteto 

Jeurnoud. Nesta prancha, estão desenhadas a planta do segundo pavimento e trechos das fachadas 

frontais e posteriores, mas para a análise do processo criativo será usada apenas a representação 

do plano horizontal. 
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Figura 33: Pensionato do Asilo dos Alienados em Bourg (Ain) 

Arquiteto: Monsieur Jeurnoud 
Fonte: Le Recueil D’ Architecture 

 

Observa-se um esquema compositivo formado por três corpos, um longitudinal e dois 

transversais, estes últimos arrematando as extremidades do primeiro. O volume central apresenta 

uma saliência discreta em relação à fachada principal e um ressalto mais pronunciado, na 

elevação posterior. 

 

O projeto é simetricamente organizado, a partir de seus eixos longitudinais e transversais. Nota-se 

o agenciamento dos espaços a partir do eixo central da composição, onde está locada a escada 

principal, em volume próprio, entre os dois blocos dos sanitários, todos salientes da fachada 

posterioro do corpo transversal. 

 

Neste desenho podem ser observadas as características do método projetual da arquitetura do 

século XIX, a composição e a simetria. 

 

No projeto do Liceu de Botucatu a organização da planta, em três corpos, é similar à do modelo 

apresentado. A composição se desenvolve a partir do eixo central, onde está posicionada a escada 

principal, e apesar deste trecho não ser saliente, há um tratamento formal que o diferencia do 

resto do corpo longitudinal. Aqui também os sanitários são colocados exteriormente ao corpo 

longitudinal, como corpos anexos. Solução que será muito adotada na arquitetura moderna e nos 

desenhos desenvolvidos atualmente. 
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Figura 34: Planta do andar Térreo Liceu de Artes e Ofícios em Botucatu 

 Não Construído – Dimensões Básicas 
Fonte: Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 

 

É interessante como Delpiano desenvolve este projeto. Inicialmente os desenhos são feitos em 

uma escala reduzida e são apresentados em duas cópias: uma com as dimensões e outra com as 

denominações dos ambientes. 

 

 
Figura 35: Planta Andar Térreo do Liceu de Artes e Ofícios em Botucatu 

Não Construído – Denominações dos Ambientes 
Fonte: Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Figura 36: Foto da apresentação do projeto do Liceu de Artes e Ofícios em Botucatu 

 Não Construído – Planta e Fachada 
Fonte: Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 

 

A apresentação final, conforme registro fotográfico existente no arquivo salesiano, é feita em 

prancha com grande formato. Apesar da péssima qualidade da foto, é possível comparar o projeto 

da imagem acima (Figura 36) com os desenhos do Liceu de Artes e Ofícios de Botucatu (Figuras 

34 e 35).  

 

Para o entendimento do método projetual de Domenico Delpiano será mostrado outro exemplo de 

criação. Será exposto, por ser o mais didático, o projeto do Santuário do Sagrado Coração de 

Jesus de Recife.  

 

 
Figura 37: Planta Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Recife 

Fonte: Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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A pedra fundamental deste templo foi lançada em 1912 e sua construção chegou ao término 

somente em 1944 (24 anos após a morte de Delpiano). 

 

Trata-se de um projeto para uma igreja paroquial. O templo não possui nártex. O acesso é feito 

diretamente do pátio externo. A planta é composta por três naves, todas abobadadas. A nave 

principal é separada das laterais por altas colunas imitando mármore. As naves laterais são 

finalizadas em um transepto reduzido. A nave principal é iluminada diretamente pelas aberturas 

da fachada principal e, indiretamente, pelas janelas das naves laterais, isto porque a altura entre 

elas é muito parecida. Para criação desta planta não foram encontrados desenhos que servissem 

de referência. 

 

Para composição do desenho da fachada foram utilizados, como modelo, no mínimo os dois 

projetos de igrejas publicados no Croquis D’Architecture e no Recueil D’Architecture, e 

separados por Domenico Delpiano: 

 

  
Figura 38: 1º Prêmio do Concurso para reconstrução do 

Templo Novo de Strasbourg 
Arquiteto: Bernard Motte & Tournade 

Fonte: Croquis D’Architecture (6ºAno-1882) 

Figura 39: Igreja Paroquial para a cidade de Aix-Le-
Bains (Savoie) 

Arquiteto: Josso 
Fonte: Recueil D’Architecture 
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A composição da fachada concebida por Delpiano: 

 

 
Figura 40: Fachada do Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Recife 

Fonte: Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

Comparando os modelos com o projeto desenvolvido por Delpiano, apesar das semelhanças 

existentes não é possível afirmar que as referências foram copiadas. Mesmo que as linhas 

compositivas da fachada do projeto do Templo Novo de Stasbourg e da torre da Igreja Paroquial 

de Aixe-Le-Bains sejam lembradas no desenho da elevação do Santuário do Sagrado Coração de 

Jesus em Recife, nenhum dos dois modelos é reconhecido integralmente no desenho do arquiteto 

salesiano; não é a mesma fachada e não é a mesma torre. Torna-se simplista e errado afirmar que 

ele misturou os dois projetos e elaborou um só. Isto porque, no contexto arquitetônico em que foi 

concebido, este procedimento criativo não era entendido como cópia e sim como imitação, 

segundo a definição apresentada por Quatremère de Quincy para o ato de imitar: 

 

Imitar, como se dice en otro lugar, ofrece una idea bien diversa y en un sentido mucho 
más extenso y al mismo tiempo más elevado. La definición general se encuentra en la 
idea que expresa la repetición de un objeto por y en otro objeto del cual el mismo se 
transforma en su imagen. Debemos comprender que el análisis de esta teoría podría 
presentar tantas especies de imitaciones como maneras diferentes de reproducir la 
imagen de un objeto con otro objeto pueden ser realizadas. 

 
O mesmo autor complementa mais adiante: 
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La diferencia por lo tanto, está en este género entre quién imita las obras precedentes y 
quien no es más que un copista. El primero sabe leer en las invenciones a través de las 
máximas o las inspiraciones que le producen, ya que habiendo estudiado las vias por las 
cuales ha pasado su genio, ha aprendido a abrirse nuevamente; mientras que el segundo, 
repitiendo em obras servilles, ideas acatadas, no hace más que arrastrarse detrás de las 
otras pisadas, sin caminar por sí mismo. 

 

  
Figura 41: Templo Novo de Strasbourg 
Arquiteto: Bernard Motte & Tournade 

Disponível em http://anna.walter.free.fr/strasbourg.php. 
Acessado em 21/09/2009 às 01:10hs 

Figura 42: Santuário do Sagrado Coração de Jesus em 
Recife 

Arquiteto: Domenico Delpiano 
Fonte: O autor 

 

E observando a fachada dos dois templos depois de construídos, a referência e o referenciado, 

realizam-se as seguintes ponderações: 

 

• A elevação do templo de Strasbourg não foi construída seguindo fielmente o desenho do 

projeto constante da prancha da publicação Croquis D’Architecture (6ºAno-1882). 

• Sem a informação que o projeto da fachada do templo de Strasbourg serviu de modelo 

para parte do desenho da elevação do Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Recife 

não é possível afirmar que o primeiro foi referência para o segundo.  

• A fachada do Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Recife é mais parecida com o 

projeto da fachada do Templo Novo de Strasbourg constante da prancha da publicação 

Croquis D’Architecture (6ºAno-1882) do que a própria elevação construída deste edifício. 
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4 PROJETOS E OBRAS 

 

 

A herança arquitetônica de Domenico Delpiano é muito rica em informações para o estudo e para 

a compreensão do arquiteto das arquiteturas do ecletismo. Sua atuação abrangia desde a criação 

de mobiliários e monumentos funerários até o projeto e a construção de colégios e igrejas. E 

mesmo sem a facilidade dos meios de transporte existentes atualmente, este profissional foi capaz 

de edificar em diversos países e nas mais longínquas cidades e lugarejos. Oficialmente há 

registros de sua atuação na Argentina, Uruguai e Brasil, mas também são mencionados trabalhos 

na Itália e na França. 

 

A consulta em diversos arquivos: municipais, da Pia Sociedade de São Francisco de Sales e do 

Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e também a pesquisa em publicações da própria 

Congregação Salesiana permitiu identificar os projetos realizados na América do Sul pelo 

Delpiano. Foram relacionados também os edifícios que têm seus desenhos no arquivo pessoal do 

arquiteto, mas que não estão assinados por ele, assim como as casas salesianas, do ramo 

masculino e do feminino que foram construídas contemporaneamente à sua atuação e que 

possuem características formais e projetuais típicas de suas outras obras. Estas informações estão 

listadas abaixo: 

 

A produção arquitetônica de Domenico Delpiano (1881-1920) 
 
 
Obras com autoria confirmada 
 
 

Igrejas 
Santuário do Sagrado Coração de Jesus (São Paulo-SP) – 1881-1901, 
Basílica do Sagrado Coração de Jesus em La Plata (Argentina) – 1898-1902, 
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora (Niterói-RJ) – 1901 (pedra fundamental)-1918, 
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora de Jaboatão – 1905 (pedra fundamental)-1915, 
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora de Recife – 1912 (pedra fundamental)-1944, 
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora da Bahia (Bahia) 
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora de Cuiabá – 1928 (Inaugurada) 
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora de Villa Colón (Uruguai), 
Capela de Maria Auxiliadora (Lãs Piedras-Uruguai) – 1895-1897. Demolida em 1967, 
Capela de Santa Luzia e Menino Jesus de Praga (São Paulo) – 1901, 
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Colégios 
Colégio Santa Rosas (Niterói) – 1883, 
Liceu Coração de Jesus (São Paulo) – 1885, 
Colégio São Joaquim (Lorena) – 1890, 
Liceu de Nossa Senhora Auxiliadora (Campinas) – 1892 (pedra fundamental)-1897, 
Colégio Salesiano do Sagrado Coração (Recife) – 1894, 
Colégio Salesiano de Cachoeira do Campo (Minas Gerais) – 1895 
Colégio Santa Inês (São Paulo) – 1907, 
Colégio São Manoel (Lavrinhas) – 1916 (pedra fundamental)-1918 
Instituto Dom Bosco (São Paulo) – 1916, 
Casa das Filhas de Nossa Senhora Auxiliadora (São Paulo) – 1917, 
 

Monumentos 
Capela-Monumento às vitimas do acidente de Procópio Ferreira – 1897 

       Monumento Comemorativo do IV Centenário do Descobrimento do Brasil – 1900, 
 
Mausoléus 

Monumento em mármore e granito para o cemitério de Montevidéu – S/D, 
Monumento para o cemitério da Consolação (quadro geral 10, sepultura nº2) – S/D 
Monumento para o cemitério do Santíssimo Sacramento/ Áraça para o Dr. José Maria Correia de Sá e 
Benevides 
Monumento para o cemitério da V.O.T do Carmo para a Sra. Dona Lorena Ferreira, (quadro geral 10, 
sepultura nº8) 
Mausoléu dos Salesianos de São Paulo (Cemitério do Santíssimo Sacramento) – 1919, 
 

Exposições 
Exposição Artístico – Industrial do Rio de Janeiro – 1908, 
 

Residências 
Villa Dom Bosco (Campos de Jordão) – 1916-1919, 
 

Mobiliários 
Altar – mor Catedral de Ribeirão Preto, 
Altares – mores da Igreja de Santana (Rio de Janeiro), 
Altar – mor Capela de Santa Luzia 
Porta Interna simples para a capela do Santíssimo Cruzeiro 
Grade em estilo bizantino para a capela de Santa Luzia e Menino Jesus de Praga 

 

 

Obras com autoria a confirmar 
 
 

Igrejas 
Capela de Santa Gertrudes (Limeira) 
Colégio Salesiano de Aracaju (Sergipe) 

 

Colégios 
Externato São João (Campinas) – 1909, 
Colégio Maria Auxiliadora de Ponte Nova. 
Colégio São Paulo (Santa Catarina) – 1917, 

 



 

 

153 

Desta relação não foram encontrados os projetos originais nem foram realizadas visitas técnicas 

em todos os edifícios, quer pela distância entre eles, quer pelo curto prazo para realização deste 

trabalho. Por isso, para escolha das construções a serem examinadas pormenorizadamente neste 

capítulo, foram considerados, em ordem de importância, os seguintes critérios: 

 

1. Material Disponível: Aqueles edifícios que contém o maior número de documentos 

relativos ao seu projeto, quer sejam elementos gráficos como croquis, plantas, cortes, 

fachadas, perspectivas, etc, quer sejam elementos textuais como memoriais, justificativas, 

etc. Dos edifícios relacionados acima foram localizados e recolhidos os projetos originais 

completos dos Santuários de Nossa Senhora Auxiliadora de Niterói, de 1901 e do Recife, 

de 1912, do Teatro do Liceu do Sagrado Coração de Jesus em São Paulo (sem data), do 

Colégio Santa Inês em São Paulo, de 1907, do Novo Liceu Salesiano São Paulo (Instituto 

Dom Bosco) e da Nova Matriz do Bom Retiro (Igreja anexa a Nossa Senhora 

Auxiliadora) em São Paulo, de 1916 e da Casa das Filhas de Nossa Senhora Auxiliadora 

(Noviciado Nossa Senhora das Graças) em São Paulo de 1917. Foram recolhidos também 

dois projetos de capelas, sem assinatura, um para Montevidéu, no terreno do edifício do 

atual Tallers de Dom Bosco e outro sem identificação alguma, que esta sendo atribuída à 

capela de Santa Gertrudes, da fazenda de mesmo nome de propriedade de Conde Prates. 

Foram recuperados também, a planta do Colégio São Joaquim de Lorena, e os projetos de 

ampliação do Liceu do Sagrado Coração de Jesus na cidade de São Paulo. 

 

2. Local: Os edifícios da Pia Sociedade de São Francisco de Sales como os do Instituto das 

Filhas de Maria Auxiliadora eram feitos a partir de doações, o que imprimia um ritmo 

lento de construção. Mesmo que eles fossem acompanhados e fiscalizados pelo autor do 

projeto, os prédios edificados em cidades mais distantes do local de moradia do 

profissional certamente apresentam algum prejuízo em sua execução, quando comparados 

com aqueles edificados na cidade em que ele vivia. Por prejuízo, entende-se a 

impossibilidade de realizar as modificações de projeto que geralmente o arquiteto faz 

durante a obra e que, muitas vezes, é inerente ao processo criativo, ainda mais aqueles da 

arquitetura do ecletismo: “L’éclectisme en architecture est avant tout une discussion sur la 

technique constructive dont l’enjeu est d’abord, pour les architectes, d’établir leur autorité 
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dans le processus de la construction et la prééminence de l’architecture sur la technique.” 

(ÉPRON, 1997, p.16) Domenico Delpiano residiu na cidade de São Paulo de 1888 até sua 

morte em 1920, assim existem diferenças no acompanhamento das obras edificadas nesta 

localidade, daquelas feitas em outras cidades. 

 

3. Função do Edifício: Delpiano desenhou portas, gradis, altares, monumentos, túmulos, etc. 

Dentre os vários projetos, distinguem-se aqueles construídos para as instituições escolares 

e para os templos católicos. 

 

Atendendo a estes aspectos, serão selecionadas para análise as obras que têm os projetos 

completos, que foram realizadas na cidade de São Paulo e que possam contribuir à compreensão 

das Arquiteturas do Ecletismo, ou seja, os projetos de maior complexidade, como as escolas e as 

igrejas. 

 

Das obras existentes em São Paulo, sem dúvida alguma, a mais importante é a do Santuário e do 

Liceu do Sagrado Coração de Jesus, onde também Domenico Delpiano era o diretor técnico da 

oficina de marmoraria, ornatos e escultura. A exclusão desta edificação daquelas que serão 

examinadas se dá por não ser possível precisar, oficialmente, o quanto do projeto é de autoria 

deste arquiteto. Quando os salesianos tomaram posse da obra em São Paulo, já tinham sido 

construídos parte do edifício destinado ao liceu e, também, o presbitério da atual igreja do 

Sagrado Coração de Jesus. Embora não tenham sido localizadas as plantas originais destas 

edificações, sabe-se que o projeto primitivo deste templo é do coadjutor Giovanni Maria 

Alberani51. As crônicas da história do colégio e da igreja afirmam que deste desenho, apenas foi 

realizada a parte referente ao atual presbitério. De toda maneira, sendo Delpiano o autor do 

desenho final, não foi sua a determinação da implantação destes edifícios. Por isso opta-se por 

não incluir esta edificação entre aquelas que serão analisadas. 

 
                                                 
51 Giovanni Maria Alberani (1830-1913): Nasce em uma província de RAvenna na Itália. Entrou na Companhia de 
Jesus em 1863 e fez o noviciado de Sant”Angrea de Quirinale, mas torna-se coadjutor. Em 1865 vem para o Brasil. 
Desembarca na cidade de Desterro (atual Florianópolis) em Santa Catarina e depois e transferido à cidade de Itu, se 
estabelecendo na instituição jesuíta da cidade, o Colégio São Luiz . Nesta cidade permaneceu de 1866 até sua morte. 
Foi o responsável pelo projeto e construção deste edifício e também professor de desenho do colégio. Era tenor e 
também tinha habilidades na confecção de equipamentos mecânicos e elétricos, como aparelhos de código Morse e 
relógios. É dele o relógio do Colégio São Luiz de São Paulo. Também atuou  como escultor e pintor.  
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Entre os edifícios situados na cidade de São Paulo e que também não serão estudados são o 

Noviciado Nossa Senhora das Graças e a Capela de Santa Luzia e Menino Jesus de Praga. O 

primeiro não será examinado por se tratar de uma construção destinada à preparação de jovens 

para a vida religiosa e, para isso, precisaria ser desenvolvida uma pesquisa específica para este 

tipo de ensino. E o segundo não será visto, por não terem sido encontrados os seus desenhos 

originais.  

 

Feita esta seleção, optou-se por olhar atentamente os edifícios do Colégio de Santa Inês e o da 

Nova Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) e do Novo Liceu Salesiano São 

Paulo (Instituto Dom Bosco). 

 

Antes de examinar os projetos, serão feitas algumas considerações a respeito da arquitetura 

escolar e religiosa do período. 
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4.1 ARQUITETURA ESCOLAR 

 

 

A arquitetura dos estabelecimentos escolares tem origem na civilização grega. Eram construções 

que além de oferecer condições de comodidade e salubridade, possibilitavam o desenvolvimento 

moral do aluno: 

 

These buildings, designed for the instruction of the young, were known to the Greeks as 
gymnasiums. Their gymnasiums were spacious buildings, each with its own gardens and 
consecrated grove. First one entered a square court, with porticoes and buildings all 
around. On three sides were spacious halls, furnished with seats, in which philosophers, 
rhetoricians, and so on, assembled their disciples. On the fourth side were rooms for 
baths and for other purposes. The portico exposed to the south was a double one, so that 
the winter winds would not drive the rain into its inner part. 
From this square court one passed into others, lined with porticoes along their longer 
sides and shaded with plane trees. One of the porticoes was called the xystus. Along its 
center ran a sort of sunken path, about four meters wide by a little less than half a meter 
in depth. It was there, sheltered from the weather, and separated from the spectators who 
stood on the edge of the dip, that the young students exercised themselves in wrestling. 
The buildings also included a stadium for races. (DURAND, 2000, p.158) 

 

Já no século XIX, as instituições de ensino (escolas primárias, secundárias, profissionais e 

aquelas destinadas ao ensino superior) deveriam ser projetadas de maneira que para serem 

consideradas como tais, precisariam atender alguns requisitos mínimos com relação aos aspectos 

programáticos e formais. 

 

Um dos autores que versam sobre este assunto é o arquiteto e engenheiro francês François-

Léonce Reynaud (1803-1880). Também professor de arquitetura da École Polytechnique, 

Reynaud deixou suas aulas registradas nos quatro volumes de seu Traité D’Architecture, 

publicações que Domenico Delpiano possuía em sua biblioteca particular. É importante frisar 

que, no segundo volume (Composition des Édifices Études sur L’Esthétique et les Conditions 

Actuelles des Édifices), a respeito das composições dos edifícios existe um capítulo que trata dos 

edifícios de instrução pública, escolas, bibliotecas e museus, indicando as principais 

características que estas construções devem ser dotadas: 
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Salubridade, Localidade e Implantação dos Volumes 

 

Por salubridade (FERREIRA, 1986, p.1542) define-se o conjunto de condições propícias à saúde 

pública. Estas condições não relacionam-se apenas aos aspectos físicos, mas também aos 

psicológicos: “Il faudrait rejeter la majeure partie des pensionnats en dehors de l'enceinte des 

villes, dans des positions aérées, où l'horizont fût étendu et même la vue agréable. Ce dernier 

point n'este pas sans action sur la santé des élèves, et en exerce une très-grande sur la disposition 

des esprits.” (REYNAUD, 1894, p.332 e 333) 

 

Seguindo este raciocínio, para os edifícios destinados ao ensino, a implantação, a disposição dos 

volumes e até as aberturas devem ser adequadas de modo a garantir a salubridade dos ambientes. 

É necessário evitar os locais úmidos, aqueles cercados por construções altas e os que estão 

direcionados para os lados norte e oeste, no hemisfério norte: 

 

Il est plus difficile alors de donner pleine satisfaction aux prescriptions de l'hygiène, mas 
il n'y a point à les négliger. On a le choix de l'emplacement entre certaines limites, et il 
faut s'arrêter à celui qui présent le plus de garanties de salubrité, éviter surtout les 
endroits humides, ceux qui sont étouffés par de hautes constructions et les versants 
inclinés vers l'ouest ou vers le nord. (REYNAUD, 1894, p.333) 

 

Indica-se construir estas instituições perto dos grandes centros populacionais. Nas cidades 

pequenas, devem estar próximas ao seu núcleo e, nas grandes, é ideal que sejam distribuídas 

homogeneamente entre os bairros.  

 

Os volumes devem ser dispostos de modo que sejam criados pátios internos, com a condição de 

que os perímetros destes nunca sejam totalmente cercados por construções. É imperioso que um 

dos lados do pátio seja aberto, preferencialmente aquele voltado para sul ou para o leste, isto para 

os edifícios localizados no hemisfério norte. É também indicado que os volumes tenham pouca 

profundidade e aberturas em faces opostas para permitir ventilação cruzada e a total iluminação 

dos espaços: 
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La disposition générale des édifices doit également être conçue de la manière la plus 
favorable à la santé des eleves. Il convient notamment d’avoir égard aux conditions 
suivantes: 
1° Que les cours ne soient jamais entourées de bâtiments sur leuer quatre cotes, et soient 
ouvertes au sud ou à l’est; 
2º Que les différents corps de logis soient simple en profondeur, afin que des fenêtres 
ouvertes sur deux faces opposées, permettent de renouveler l’air par d’énergiques 
ventilations, d’éclairer largement toutes les Salles, et d’y admettre les rayons solaires, ou 
de s’en garantir par des volets sans se plonger dans l’obscurité. (REYNAUD, 1894, 
p.333) 

 

Ambientes 

 

Salas de Aula e Anfiteatros 

 

Estes espaços quando destinados a um número pequeno de alunos podem ser retangulares, o que 

facilita sua distribuição e composição no edifício. As salas de aula devem ser dispostas, 

preferencialmente, em forma de anfiteatro. 

 

Les salles de cours doivent être disposées en amphithéâtre, dès qu'elles sont destinées à 
recevoir un nombre d'élèves un peu considérable. La forme rectangulaire est celle qui 
ressort le plus naturellement  des conditions générales de l'édifice, et il n'y a pas motif 
sérieux pour s'en écarter lorsque la salle est de dimensions restreintes. (REYNAUD, 
1894, p.334) 

 

As salas de aula são destinadas a receber um número grande de pessoas e quando se trata de um 

verdadeiro anfiteatro devem ser observadas as condições de acústica e de visibilidade, o que 

interfere até nos materiais construtivos. Nesses casos podem ser indicadas outras formas de 

configuração dos ambientes alem das retangulares, como os semicírculos.  

 

Salas de Estudo 

 

Seguem as mesmas especificações das salas de aula, reforçando apenas que elas devem ter uma 

boa iluminação, através de janelas localizadas em paredes opostas: “Les Salles d’étude doivent 

être de forme rectangulaire, et il convient de les éclairer sur deux faces opposées, afin que le jour 

y soit toujours suffisant, et qu’on puisse les assainir par d’énergiques ventilations.” (REYNAUD, 

1894, p.340) 

 



 

 

159 

Refeitórios e Cozinhas 

 

Os refeitórios devem ser localizados perto das cozinhas, mas de modo que não permita a 

passagem de odores para o seu interior. É desejável ventilação cruzada, feita por janelas em faces 

opostas e sob cada uma delas, próximas ao chão, pequenas aberturas para auxiliar na troca de ar 

deste ambiente. 

 

Les réfectoires doivent être placés pres des cuisines, mais avec de telles dispositions 
qu’il ne puisse y avoir communication de mauvaises odeurs. Ce sont les Salles pour 
lesquelles il est le plus essentiel d’avoir de larges fenêtres sur deux faces opposées. Il 
faudrait meme que de petites ouvertures, qu’on fermerait habituellement par des volets, 
fussent établies au-dessous de ces fenêtres, à peu près au niveau du sol, afin que rien 
n’échappât aux courants d’air qu’il convient d’établir immédiatement après chaque 
repas. (REYNAUD, 1894, p.341) 

 

A posição mais indicada para localização das cozinhas é em uma das extremidades do 

estabelecimento. É necessário que seu espaço seja grande e arejado, além da existência de um 

pátio anexo para uso exclusivo: “Les cuisines doivent être établies à l’une des extrémités de 

l’établissement, être vastes et aérées, et être disposées de manière à pouvoir être tenues avec la 

plus grande propreté. Une cour spéciale leur este indispensable.” (REYNAUD, 1894, p.341) 

 

Dormitórios, Vestiários e Lavabos 

 

Os dormitórios devem ser espaços amplos e bem iluminados e ventilados. É aconselhável que 

existam janelas em duas faces opostas, para que seja estabelecida ventilação cruzada. Esta 

solução apesar de ser ideal não atende as questões de vigilância dos internos. Para isso 

recomenda-se orientar os dormitórios no sentido leste-oeste e iluminar o espaço com janelas 

altas, dispostas com espaçamento necessário para instalar duas cabeceiras de camas entre elas 

(uma janela a cada 2,80m) e estabelecer um corredor do lado norte (para os edifícios situados em 

cidades do hemisfério norte) com pequenas aberturas para observação dos internos. Na parede do 

corredor, oposta à das janelas, devem ser colocadas portas para que seja favorecida a ventilação 

do ambiente: 
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Une disposition paraît répondre à toutes les convenances. Elle consiste à placer le dortoir 
dans la direction est et ouest; à l’éclairer par des fenêtres ayant presque toute la hauter de 
la salle, et espacées de telle sorte que deux lits puissent s’adosser contre um trumeau (ce 
qui conduit à donner à chaque trumeau environ 2m,80 de largeur); à établir un corridor 
longitudinal, du côté du nord, au moyen d’une cloison légère; enfin à percer, dans cette 
cloison, de petites ouvertures qui permettent à la surveillance  de s’exercer dans les 
meilleures conditions, c’est-à-dire à l’insu des eleves. De grandes portes ménagées dans 
la cloison en face des fenêtres permettent de renouveler, pendant le jour, l’air de toutes 
les parties de la salle. (REYNAUD, 1894, p.341-342) 

 

A única observação referente aos vestiários e aos lavabos é que eles estejam próximos dos 

dormitórios. 

 

Sala de Recreação 

 

Para os dias em que não for possível a utilização dos espaços abertos é necessários que sejam 

previstos ambientes cobertos como os pórticos ou as salas de recreação: 

 

Pour les mauvais temps, il faut des promenoirs couverts ou des salles de récréation. Ces 
annexes doivent être vastes et largement aérées, de telle sorte que les élèves puissent s’y 
livrer en toute liberté à leur jeux favoris et à leurs bruyants exercices. De grands 
portiques soutenus par de légères colonnes en fonte conviennent parfaitement à cette 
destination, et peuvent s’établir à peu de frais. (REYNAUD, 1894, p.342) 

 

Resumidamente, os edifícios das instituições de ensino devem possuir grandes espaços, para o 

desenvolvimento dos jovens, e sua arquitetura deve ser simples, sem afetações, uma vez que ela 

também é responsável pelo aprendizado dos jovens que, constantemente, a ocupam: 

 

L'architecture des écoles doit être simple, tout en présentant une certaine élégance et de 
larges et bonnes dispositions. Il ne faut pas faire vivre dans le laid, dans le désordonné 
ou dans le mesquin, la jeunesse à laquelle on veut inculquer l'amour du beau, l'habitude 
de l'ordre et les sentiments élevès. Les édifices ont leurs enseignements, qui, 
incessamment répétés, exercent une puissante action sur nos esprits, bien que nous n'en 
ayons pas toujours conscience. Que l'aspect se nos colléges prévienne donc en leur 
faveur, qu'il annonce le bien-être et la sérénité, et ne vienne pas justifier en quelque sorte 
la répulsion qu'ils inspirent à nos enfants. (REYNAUD, 1894, p.342) 
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4.2 ARQUITETURA RELIGIOSA 

 

 

Arquitetura religiosa diz respeito a toda produção arquitetônica destinada a abrigar atividades 

sagradas52. Esta classificação é muito ampla e abrange as construções dos mais diversos credos, 

como as dos egípcios, dos budistas, dos muçulmanos, dos judeus, etc. 

 

A força com que surgiu o catolicismo, a influência e o poder exercidos pela Igreja Católica, nos 

diversos países, durante séculos, associou o termo arquitetura religiosa àquela adotada na 

concepção de seus templos. É esta a definição do termo assumida neste trabalho: 

 

Chez tous les peuples, l’architecture religieuse est la première à se développer. Non-
seulement, au milieu des civilizations naissantes, le monument religieux répond au 
besoin moral le plus puissantes; mais encore il est un lieu d’asile, de refuge, une 
protection contre la violence. C’est dans le temple ou l’église que se conservent les 
archives de la nation, ses titres les plus précieux sont sous la garde de la Divinité; c’est 
sous son ombre que se tiennent les grandes assemblées religieuses ou civiles, car, dans 
les circonstances graves, les sociétés qui se constituent ont besoin de se rapprocher d’un 
pouvoir surhumain pour sanctionner leurs délibérations. Ce sentiment que l’on retrouve 
chez tous le peuples se montre très-prononcé dans la société chrétienne. (VIOLLET-LE-
DUC, 1858, p.166) 

 

A abordagem a respeito da arquitetura religiosa será feita de modo similar ao realizado no item 

sobre arquitetura escolar. O ponto de partida serão duas publicações existentes na biblioteca de 

Domenico Delpiano, o Traité D’Architecture, de autoria de Léonce Reynaud, já citado 

anteriormente, e o Églises de Bourgs et Villages,  escrito por outro arquiteto francês, Joseph-

Eugène-Anatole de Baudot (1834-1915), profissional que pertenceu ao atelier de Labrouste 

(Henry François Pierre Labroust – 1801-1875) e que foi aluno de Eugène Emmanuel  Viollet-Le-

Duc (1814-1879). Mais tarde, foi Inspetor Geral dos Monumentos Históricos, Inspetor Geral dos 

Edifícios Diocesanos, fundador da União Sindical e Titular da cadeira de História da Arquitetura 

da Idade Média e da Renascença no Museu de Arquitetura Comparativa no Trocadéro (1887), 

além de ter escrito alguns outros livros e periódicos.  

                                                 
52 Atividades sagradas são entendidas como aquelas em que está presente a qualidade do Sagrado: Sagrado é palavra 
indo-européia que significa “separado”. A sacralidade, portanto, não é uma condição espiritual ou moral, mas uma 
qualidade inerente ao que tem relação e contato com potências que o homem, não podendo dominar, percebe como 
superiores a si mesmo, e como tais atribuíveis a uma dimensão, em seguida denominada “divina”, considerada 
“separada” e “outra” com relação ao mundo humano. (GALIMBERTI, 2003, p.12) 
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O recorte temporal utilizado para realização das considerações compreende o final do século XIX 

e início do século XX. Não será estudada a evolução da arquitetura religiosa católica desde o seu 

início até o período considerado, porque se trata de um assunto muito extenso e para isso seria 

necessário examinar paralelamente o desenvolvimento da religião católica e de sua liturgia53. 

 

A arquitetura religiosa católica diz respeito aos edifícios destinados à celebrações, à orações, ao 

ensino religioso, à formação de sacerdotes e freiras, etc. São as igrejas, capelas, oratórios, 

colégios, seminários, noviciados, etc. 

 

Os edifícios escolares de caráter religioso, tanto os utilizados para a formação de padres e freiras 

como aqueles para a educação de jovens são similares às construções de ensino laico, 

principalmente no que se referem ao programa funcional como também em seu aspecto formal e 

estético. A diferença principal entre estas instituições se refere à existência de capela ou igreja 

anexa e também de símbolos cristãos, como crucifixos, quadros e imagens sacras, presença de 

sacerdotes, etc. Padre Manuel Isaú Ponciano dos Santos observa em seu livro Luz e Sombras – 

Internatos no Brasil (2000, p.154) que a religiosidade da escola deve transparecer em suas 

instalações (Crucifixo e quadro, imagem de Nossa Senhora, capela interna, presença ativa e 

positiva do padre ou da irmã, etc). 

 

Das arquiteturas religiosas, a mais complexa, quer seja por seus aspectos materiais, quer seja por 

seu caráter simbólico, é a igreja: 

 

A própria palavra igreja admite múltiplos significados: A “Igreja”, seja se nós 
entendamos com este termo o corpo de Cristo do qual nós somos membros, seja se 
entendamos a construção na qual esse se reúne, não foi criada ex nihilo por ocasião da 
vinda do Cristo. O Novo Testamento não está somente em continuidade com o Antigo 
Testamento, mas nasceu deste. A exegese contemporânea sublinhou como a Igreja 
enquanto o corpo de Cristo tenha encontrado a sua preparação na qahal, a assembléia do 
povo de Deus, reunido para escutar a Palavra, para submeter-se numa oração em 
comum, para ratificá-la na unidade da aliança (aliança com Deus) mediante o sacrifício. 
E a igreja enquanto templo material, no qual esta assembléia de Deus se reúne e na qual 
esta assembléia de Deus se reúne e na qual o próprio Deus se transforma em elo de 
ligação entre os seus, teve a sua preparação imediata na sinagoga hebraica. (BOUYER, 
1994, p.14) 

                                                 
53 Liturgia: O culto público e oficial instituído por uma igreja; ritual. (FERREIRA, 1986, p.1041) 
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Dos múltiplos significados para este vocábulo existentes no dicionário: 1. Templo cristão. 2. 

Autoridade eclesiástica. 3. Comunidade dos cristãos. 4. Conjunto dos fiéis ligados pela mesma fé 

e sujeitos aos mesmos chefes espirituais. (FERREIRA, 1986, p.915) será utilizado neste capítulo 

o primeiro, aquele de uma construção cristã: 

 

A construção cristã tem a preocupação de ser um espaço humano (feita por homens 
numa determinada região, cultura e tempo), mas sabe ser, sobretudo, um espaço do povo 
de Deus, isto é, ultrapassa as culturas, os tempos, os próprios homens que a ocupam. 
Trata-se do espaço divino a serviço do homem. Os construtores de igrejas servem ao 
Senhor como extensão da liturgia. 
As igrejas construídas pelos homens são sinais visíveis da Igreja, povo de Deus 
convocado e reunido em assembléia (da palavra grega ecclesia = igreja) na liturgia 
em torno do Cristo. (PASTRO,1999, p.51) 

 

Mesmo que não entre no escopo deste trabalho, a pesquisa do significado simbólico das 

arquiteturas religiosas é importante registrar que a “igreja é um símbolo” (PASTRO, 1999, p. 51): 

“Métaphoriquement ce sera autour de cette échelle que le lieu du culte se bâtira plus tard. Il 

deviendra l’aire de communication entre Dieu et l’homme, entre le celeste et le terrestre, entre 

l’invisible et le visible, le matériel.” (DAHL, 1987, p.49).  

 

Evocando o invisível, o divino, a igreja, admitida como sendo a Casa de Deus, sua compreensão 

é feita em três níveis, o da Criação, o da Escritura e o da Liturgia: “Si par le Livre de la Création 

les matériaux tangibles dont l’église se compose évoquent leur origine invisible, et si para 

l’Ecriture l’église imite la Cité Celeste, c’est par le Livre de la Liturgie qu’elle va participer à 

cette réalité mystique.” (DAHL, 1987, p.59) 

 

A dificuldade do tema e a exigência de conhecimentos filosóficos, teológicos e religiosos não 

permitem o estabelecimento de regras ou procedimentos na concepção de uma igreja. Não é uma 

simples relação entre forma e função: 
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L’église du XIXe siècle ne se confond pas avec l’école, la gare, le halle, ces programmes 
neufs et simples ou l’adéquation immédiate de la forme et de la fonction peut être 
raisonnée. Tout se passe comme si, parce qu’elle abrite un culte catholique et universel, 
la plus modeste église de village beneficie du trésor de traditions, de mémoires mais 
aussi d’inspirations et d’inventions dont le christianisme, religion de salut individuel, a 
donné tant  de preuves. La sainteté, c’est-à-dire la capacité à assumer et à dépasser son 
être, est aussi le privilège et la possibilite de ces constructions. Le libre arbitre et la grace 
leur sont donnés à elles comme aux fidèles et usagers. C’est ce qu’il ne faudra jamais 
oublier. Le programme de l’église, les solutions retenues, quelle que soit leur rationalité, 
ne sont jamais fixistes. L’inattendu architectural est l’expression, en trois dimensions, de 
cette liberte qui est le bonheur du christianisme, religion du salut personnel. 
(FOUCART, 2006, p.8)  

 

Até o aspecto temporal é discutível: “En fait d’architecture religieuse, en fait d’églises, la 

question n’a pour ainsi dire pas d’état actuel. L’art des églises nous apparaît comme un art du 

passé: l’église est ou paraît un problème sans solution pour nous – ou par nous.” (GUADET, 

1905, p.147) 

 

Durante o século XIX, não existe um consenso entre os arquitetos de qual seja a melhor 

abordagem na criação das igrejas. As incertezas características das Arquiteturas do Ecletismo 

tornam-se maiores ainda quando abordam o projeto e a composição destes edifícios. 

 

Anatole de Baudot, na introdução de seu livro Églises de Bourgs et Villages, faz considerações a 

respeito da arquitetura religiosa católica. Ele não incentiva o uso das formas medievais, 

representadas pelas arquiteturas românicas ou góticas, nas novas construções, mas também não 

os condena. Isto porque há o entendimento de que as necessidades e o programa funcional da 

igreja, do século XIX, é muito semelhante daquele do século XIII. Embora tenham se passado 

muitos anos, a função principal continua sendo a mesma: 

 

Parmi les emprunts que l’Architecture moderne fait de toutes parts aux oeuvres du passé, 
elle puise, en apparence du moins, d’une façon toute particulière et presque absolue, en 
matière de constructions religieuses, ses expressions et ses formes dans l’art du moyen 
âge. Tout en déplorant le procédé éclectique dont use notre temps, et sans vouloir le 
préconiser en faveur de l’art gothique ou roman, il faut cependant reconnaître que son 
application s’explique et se justifie dans ce cas par l’analogie qui existe, en tant que 
dispositions générales, entre les églises du treizième siècle et celles que demandent les 
programmes modernes; partant on ne peut nier l’opportunité des études, si utiles 
d’ailleurs à tant de titres, des édifices du moyen âge. (BAUDOT, 1868, p.3) 
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O importante é como o arquiteto enxerga as construções da Idade Média. O olhar deve ser 

direcionado a procurar os princípios estruturais e formais que condicionam determinada solução 

arquitetônica. Mas se o arquiteto procura apenas nas formas, a religiosidade que procura imprimir 

na edificação, seu trabalho se resume em cópia: 

 

[…] Si l’architetcte prend pour types les édifices du moyen âge, sous le prétexte que 
ceux-ci peuvent lui fournir le secret du cacactère religieux, il deviant forcément copiste; 
s’il les prend au contraire comme sujets d’étude, s’il en analyse la structure et les formes, 
il s’approprie des principes toujours vrais qui laissent le champ libre à son imagination, 
et le guident dans l’interprétation des programmes comme dans les moyens de 
réalization. (BAUDOT, 1868, p.4) 

 

As igrejas do século XIX, segundo Anatole de Baudot, devem ser projetadas de modo que seu 

correto funcionamento seja garantido. Para isso deve-se prever fácil circulação interna, 

iluminação natural sem brilhos ou ofuscamentos, boa visibilidade e acesso ao coro e capelas, etc. 

No que se refere ao seu aspecto externo, estes edifícios devem ser monumentais e dignos, 

condizentes com o seu uso, e também devem transmitir segurança e durabilidade: 

 

Ce n’est pas à la forme de voûtes, aux profils ou à l’ornamentation, que les églises 
gothiques doivent de présenter le caractère de leur destination; si elles ont ce mérite, 
c’est qu’avant tout elles répondent pratiquement et logiquement au programme posé; 
c’est à ce titre que leur étude peut être utile à l’architecte dans ses créations nouvelles, et 
avec d’autant plus de raison que le problème envisagé au point de vue pratique est 
aujourd’hui ce qu’il était au treizième siècle. Que doit être en effet de notre temps une 
église pour répondre aux diverses exigences impossées: sa disposition doit être conçue 
de telle sorte que la circulation à l’interieur soit facile, que la lumière pénètre partout 
mais sans éclat, que l’accès et la vue du choeur et des chapelles soint bien ménagés; 
d’autre part, cette église doit présenter les garanties de durée et l’aspect digne et 
monumental que réclament sa nature et sa destination; voilà en résumé les conditions 
essentielles auxquelles doit satisfaire d’une manière absolue une construction de ce 
genre, quelles que soient son importance et sa richesse. Or, pour quiconque a visité 
quelques églises du moyen âge, fût-ce les plus modestes que possède encore la France, il 
est incontestable que les conditions énoncées plus haut ont préoccupé singulièrement les 
architects du treizième siècle et qu’ils ont su les remplir de la façon la plus complète, eu 
égard aux matériaux et aux engins dont ils disposaient. (BAUDOT, 1868, p.4-5) 

 

Léonce Reynaud também pondera quanto a utilização de elementos das arquiteturas da Idade 

Média nos novos edifícios religiosos do século XIX, observando os argumentos dos que são 

defensores e dos que são contra. Mas é claramente perceptível sua posição contra o revivalismo 

medieval: 
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De nombreuses tentatives ont été faites dans ces dernier temps pour trouver une 
disposition plus convenable, mais presque toutes ont été des imitations du passe. 
Revenant au point de départ, quelques architectes ont reproduit des basiliques avec 
plafonds ou charpentes apparents; d’autres se sont scrupuleusement attachés à faire 
revivre les édifices du douzième siècle; plusieurs enfin ont étudié l’architecture ogivale 
avec une remarquable sollicitude, et l’ont crue appelée à régir toutes les constructions 
religieuses.  L’opinion publique, longtemps indécise, a paru se ranger du côté de ces 
deniers. Elle s’est trompée; l’art du moyen age est mort, aussi bien que son esprit et ses 
institutions, et leur resurrection est impossible. On peut galvanizer un cadaver, mais non 
le rappeler à la vie.  
A côté des mérites, nous avons déja signalé les défauts de l’architecture du treizième 
siècle; nous avons montré combien elle laissant à désirer sous le triple rapport de 
l’ampleur, de la durée et de l’economie des constructions. Nous n’insisterons pas 
davantage. C’est à un autre point de vue que la question doit être envisagée: ce qu’il faut 
consulter, c’est moins la forme que l’esprit. Ainsi l’ont jugé d’ailleurs la plupart des 
fervents admirateurs de l’art du moyen âge. Cette époque, disent-ils, était 
essentiellement religieuse, l’art qu’elle a enfanté est l’art religieux, l’art Chrétien par 
excellence; expression fidèle des sentiments qui l’ont dicté, mieux qu’aucun autre il 
donne satisfaction à la piété; créé en vue des edifices sacrés, lui seul peut leur assurer le 
caractère qui convient; comparez l’impression que vous éprovez en entrant dans nos 
vieilles cathédrales à celle que produisent les églises modernes, et non-seulement la 
question ne vous paraîtra pas douteuse, mais vous ne comprendrez pas qu’elle puisse 
être controversée. (REYNAUD, 1894, p.273- 274) 

 

Similarmente a Baudot, Reynaud irá indicar diretrizes que podem ser adotadas na concepção dos 

edifícios religiosos. Para ele existem características que, independente do estilo ou da época, 

condicionam o caráter religioso da edificação: proporções esbeltas, o predomínio das linhas 

verticais, os coros profundos e as perspectivas misteriosas e indefinidas: 

 

Ainsi, les proportions élancées, la prédominance des lignes verticales sur toutes les 
autres, les choeurs profonds et les perspectives mystérieuses et indéfinies de leurs 
chapelles rayonnantes, toutes ces choses, qui sont indépendantes du style, et sont 
d'ailleurs antérieures à l'avénement de l'ogive, ont un caractère religieux très-
prononcé.Elles disposent les âmes à s'élever vers Dieu, elles donnent de la dignité au 
sanctuaire, elle rappellent à l'homme de sa condition et les mystères de sa destinée; leur 
valeur est de tous les temps et de tous les pays catholiques. (REYNAUD, 1894, p. 277-
278) 

 

Também devem ser expressas, na arquitetura religiosa do século XIX, as qualidades atribuídas a 

Divindade, que são a unidade, a sabedoria, a inteligência e a majestade. Tais aspectos se 

manifestam através da simplicidade da composição, na utilização de formas racionais, na 

monumentalidade: 
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D’autres mérites s’y doivent adjoindre, et c’est par là surtout que nous nous éloignerons 
du moyen âge. Il faut que notre architecture religieuse porte, autant qu’il est en elle, 
l’empreinte des qualités qui nous paraissant les attributs les plus essentiels de la 
Divinité: l’unité, la sagesse, la haute raison, la puissance, la majesté peuvent et doivent 
être manifestées par ses oeuvres. C’est dire qu’elle doit présenter une grande simplicité 
de composition, des formes rationnelles, um aspect monumental, de l’ampleur dans les 
dispositions et toute la dignité dont l’art est susceptible. Plus de divisions multipliées à 
l’excès, de greles supports, de formes capricieuses, d’expressions puériles. Que 
l’accessoire ne le dispute plus à l’essentiel; que l’imagination soit frappée, mais qu’on 
respecte l’intelligence. Enfin que la décoration participe du caractere de l’architecture, et 
vienne le complèter; qu’elle se relie au monument, et en marque les principales parties; 
qu’elle soit largement conçue, noble, imposante, symbolique; qu’elle ait ses racines dans 
le goût actuel et non dans celui du passe, et que les plus grands artistes de l’époque 
soient appelés à y concourir. (REYNAUD, 1894, p. 278) 

 

É importante observar que as diretrizes apresentadas por Anatole de Baudot e Léonce Reynaud 

para a abordagem da arquitetura religiosa do século XIX são muito parecidas: monumentalidade, 

racionalidade na composição, etc; e também em ambos o assunto não é colocado de maneira 

definitiva, característica comum dos arquitetos das Arquiteturas do Ecletismo. 

 

Os espaços que compõem a igreja são basicamente os mesmos desde os primórdios do 

catolicismo. Durante os anos, com as alterações litúrgicas, podem ter ocorrido modificações na 

forma e no modo deles se relacionarem. A seguir são indicados os principais ambientes de uma 

igreja do século XIX: 

 

1. Nártex 

2. Batistério 

3. Capelas 

4. Nave Principal 

5. Naves Laterais 

6. Santuário 

7. Coro (Schola Cantorum) 

8. Abside 

9. Campanário 

10. Cripta 

11. Sacristia 

12. Secretaria 
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Escolhidas as obras e feitas as ponderações a respeito da arquitetura escolar e religiosa do 

período, é preciso definir os aspectos que serão abordados na análise dos edifícios. Para isso, 

contribuirão os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento dos capítulos anteriores, sobre a 

configuração espacial necessária à aplicação da pedagogia salesiana, dos conceitos e principais 

características das Arquiteturas do Ecletismo e do método projetivo e compositivo do arquiteto 

Domenico Delpiano.  

 

Os estudos observarão apenas as informações existentes nos projetos aprovados pela Prefeitura 

Municipal de São Paulo.  

 

Este procedimento, na medida em que considera cada projeto como uma idéia fechada e definida, 

homogeneíza os dados para exame, independente do conhecimento que os edifícios não foram 

construídos seguindo fielmente os desenhos oficiais: o Colégio de Santa Inês apresenta diferenças 

na disposição das plantas e também na composição formal da fachada. O desenho da Igreja Nossa 

Senhora Auxiliadora foi modificado por outro arquiteto salesiano, Ernesto Vespignani, após a 

morte de Delpiano e o edifício do Instituto Dom Bosco não foi construído. 

 

Nos capítulos a seguir serão examinados criticamente em cada um dos desenhos, o sítio de 

implantação, o projeto, o programa funcional e a composição do edifício. 
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5 O COLÉGIO DE SANTA INÊS 

 

 

Os planos para criação da instituição destinada ao Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora no 

bairro do Bom Retiro, na cidade de São Paulo, começaram a se concretizar com a aquisição de 

um terreno no dia 07 de julho de 1905: 

 

Em 07/07/1905, foi lavrada escritura de compra e venda de parte dos terrenos da 
Chácara Dulley, antiga Chácara do Tanque, pertencente à família de Charles D. Dulley, 
falecido em 1878. Nesta chácara, um grupo de jovens ingleses havia fundado o primeiro 
clube esportivo da cidade, o Clube Atlético Paulistano. (SASSO, 1996) 

 

A compra desta propriedade foi realizada pela Pia Sociedade de São Francisco de Sales, através 

do Padre Carlo Peretto, Superior do Liceu do Sagrado Coração de Jesus com o objetivo de 

edificar um colégio para juventude feminina em São Paulo: 

 

O valor da transação foi de 80 contos de réis, sendo pagos 38 contos de réis no 
compromisso e o restante em cinco anos, sem juros, com a condição de que os 
compradores viabilizassem a construção de um Colégio de Meninas, num prazo máximo 
de quatro anos, sob pena de pagamento de juros de 6% ao ano, pelo tempo decorrido. 
(SASSO, 1996) 

 

Na área adquirida, uma quadra com geometria irregular, delimitada pelas ruas Trez Rios (atual 

Três Rios), Corrêa dos Santos (atual Lubavitch), Guarany (atual Guarani) e Travessa Guarany 

(atual Correia de Melo), existia uma construção, a antiga casa-sede da chácara Dulley54. 

 

Em 21 de janeiro de 1907, dia de Santa Inês, instalaram-se nesta residência, as Filhas de Maria 

Auxiliadora que chegaram no Bom Retiro. Iniciava, oficialmente, as atividades das irmãs 

salesianas, com a fundação do Colégio de Nossa Senhora Auxiliadora, mais tarde denominado 

Colégio de Santa Inês55. 

 

 

 

                                                 
54 Chácara Dulley: Também conhecida como Chácara do Tanque e Chácara dos Ingleses. (SASSO, 2006) 
55 Santa Inês: A escolha desta santa como orago do colégio se deve ao fato da Filhas de Maria Auxiliadora terem se 
fixado em São Paulo na data comemorada pela Igreja Católica como sendo o dia de Santa Inês, 21 de janeiro. 
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5.1 SÍTIO DE IMPLANTAÇÃO 

 

 

 
Figura 43: Foto Aérea 
Fonte: Google Earth 

 

Seguindo a orientação pedagógica de Dom Bosco, o terreno escolhido era salubre e praticamente 

plano, sem grandes construções que demandassem demolições ou reformas consideráveis; e o 

principal, atendia aos requisitos básicos a respeito de sua localização e de sua dimensão. 

 

 

 

Colégio de Santa Inês 

Jardim da Luz 

Mosteiro da Imaculada 
Conceição de Jesus 

Quarte da 
Força Pública 

Pr. Cel. 
 Fernando Prestes 

Matriz do Bom Retiro e 
 Liceu Salesiano São Paulo 
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Localização 

 

Sempre que possível, procuram-se fundar as obras salesiana próximas uma das outras, para que 

elas se auxiliem mutuamente. Neste caso, o terreno foi adquirido no bairro vizinho ao do Liceu 

do Sagrado Coração de Jesus. Também contribuiu na escolha da propriedade, o falto de ela estar 

próxima das principais instituições do começo do século XX. Na rua Três Rios, no lote 

diretamente em frente à área escolhida, está a Faculdade de Farmácia e Odontologia. Ainda nesta 

rua, em direção ao Campo do Guaré ou da Luz (atual av. Tiradentes) está a Escola Politécnica e o 

Horto. Na vizinhança imediata tem o Jardim Botânico (atual Jardim da Luz), o Presídio 

Tiradentes, o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, o Quartel e o Hospital da Força Pública, 

a Estação da Luz, o Seminário Episcopal, etc. 

 

Dimensão 

 

De acordo com o projeto apresentado na prefeitura, o terreno tem de testada as seguintes 

dimensões para cada uma das vias: 84 metros para a rua Trez Rios (atual Três Rios), 129 metros 

para a rua Corrêa dos Santos (atual Lubavitch), 98 metros para a rua Guarany (atual Guarani) e 

125 metros para a Travessa Guarany (atual Correia de Melo), resultando em uma área de 

aproximadamente: 11.508,88 m². 

 

Características Físicas 

 

A propriedade, resultado do loteamento da chácara Dulley, possui grande dimensão, como visto 

acima. O terreno é pouco acidentado, caindo suavemente da rua Trez Rios para a rua Guarani. O 

arruamento realizado não obedece a uma quadrícula exata, o que determina o formato não 

ortogonal para suas divisas. 
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5.2 O PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

 

Os projetos utilizados para a análise são aqueles localizados no Arquivo Municipal Washington 

Luís, da cidade de São Paulo. Foram encontrados dois processos, respectivamente de 15 de 

janeiro de 1907 e de 14 de janeiro de 1916.  

 

Projeto de 15 de janeiro de 1907 

 

Consiste no “PROJECTO DO COLLEGIO DE N. S. AUXILIADORA”, a construir-se no centro 

da quadra formada pelas ruas Guarany, Travessa Guarany, Trez Rios, Corrêa dos Santos. O 

projeto é composto por 03 folhas: a primeira com planta do 1º pavimento, a segunda com a planta 

do 2º pavimento e a terceira com a Elevação da Frente e o Corte Transversal. Destas pranchas, só 

as duas últimas estão com assinatura do Diretor de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de 

São Paulo, com data de 05 de fevereiro de 1907. 

 

Todos os desenhos, com exceção da implantação que está sem informação, foram traçados na 

escala 1:100. Não se trata efetivamente de um projeto executivo de obra, mas os dados contidos 

permitem que ela seja edificada, desde que acompanhada por alguém com prática em construção. 

Nas plantas e cortes foram cotadas as dimensões gerais do edifício e de cada um dos espaços, 

permitindo o cálculo das áreas e da metragem cúbica de cada ambiente. Mesmo não estando 

dimensionadas as posições de portas e janelas é possível concebê-las logicamente. 

 

O projeto, ainda que esteja sem o memorial descritivo e as especificações dos materiais indicadas 

em prancha, é claro quanto aos elementos constitutivos e as técnicas construtivas adotadas. Nas 

plantas percebem-se facilmente as alvenarias, portantes ou não e os pilares metálicos. Pelo corte é 

estabelecido o sistema estrutural dos pisos e da cobertura e seus pontos de apoio, bem como a 

solução técnica contra umidade, elevando o piso do solo natural pela criação de porões. A 

elevação permite a visualização dos elementos formais do edifício e a relação entre cheios e 

vazios. 
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Projeto de 16 de janeiro de 1916 

 

Consiste no PROJECTO DO COLLEGIO DE N. S. AUXILIADORA, “Hoje Sta Ignez” a 

concluir-se no centro das quadras formadas pelas ruas Guarany, Trez Rios, Corrêa dos Santos, 

Travessa Guarany. O projeto está em folha única e é composto pela planta do pavimento térreo, 

pela planta do sobrado, pelos cortes C-D e D-B e por dois trechos de elevações de partes do 

prédio que deverão ser construídos. Estão presentes os carimbos da Prefeitura do Município de 

São Paulo, indicando o número do alvará (nº152) e também a assinatura do Diretor da Diretoria 

de Obras e Viação com a data de 14 de janeiro de 1916. Nas plantas constam também dos selos 

referentes aos valores públicos recolhidos no momento de dar entrada no processo. 

 

Neste projeto, realizado na escala 1:100, não têm as dimensões dos corpos a serem construídos 

nem dos seus ambientes internos. Já os desenhos dos cortes e das fachadas apresentam maior 

definição com relação aos elementos, técnicas construtivas e detalhes formais e decorativos. 
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5.3 O PROGRAMA FUNCIONAL 

 

No programa funcional do edifício do Colégio de Santa Inês foram previstos os usos básicos para 

o atendimento às necessidades da pedagogia salesiana (ver capítulo 1). Estas funções foram 

divididas em dois pavimentos previstos pelo projeto arquitetônico, do seguinte modo: 

 

Projeto de 15 de janeiro de 1907 

 

Pavimento térreo: 

1. Vestíbulo 

2. Salas de Aula 

3. Capela 

4. Apoio Capela 

5. Refeitório 

6. Cozinha 

7. Teatro 

8. Apoio Teatro 

9. Sala de Trabalho 

10. Sanitários 

 

Pavimento superior: 

1. Locutório 

2. Escolas 

3. Balcão da Capela 

4. Aulas 

5. Balcão do Teatro 

6. Dormitórios 

7. Quartos 

8. Sanitários 
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Projeto de 16 de janeiro de 1916 

 

Pavimento térreo: 

1. Capela 

2. Refeitório 

 

Pavimento superior: 

1. Dormitórios 
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5.4 COMPOSIÇÃO DO EDIFÍCIO 

 

 

Embora os dois projetos sejam para a mesma edificação, e tenham sido concebidos segundo 

princípios compositivos idênticos, notam-se algumas diferenças entre os desenhos de 1907 e o de 

1916: 

 

Projeto de 15 de janeiro de 1907 

 

Implantação do Edifício no Terreno 

 

 
Figura 44: Detalhe do desenho de Implantação 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
 

No croqui de implantação do edifício, o volume do Colégio de Santa Inês está localizado 

exatamente no centro do terreno. O ponto exato é o da intersecção de duas retas imaginárias 

traçadas pelos pontos-médios dos alinhamentos da Rua Trez Rios e da Travessa Guarany.  
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Ao invés de ser orientada pelos pontos cardeais, a planta do colégio foi localizada paralelamente 

à Travessa Guarany, fazendo com que suas elevações estejam voltadas para nordeste, sudeste e 

sudoeste. 

 

O volume do edifício tem pouca profundidade e está arranjado em forma de “U”, possibilitando a 

criação de um pátio interno que tenha um dos lados abertos, conforme orientação existente no 

tratado de arquitetura de Léonce Reynaud. (REYNAUD, 1894, p.333). Reynaud indica que este 

espaço deve ser livre para o lado sul ou lado leste, no hemisfério norte, mas no caso do Colégio 

de Santa Inês, situado no hemisfério sul, o lado aberto está orientado para o oeste, o que 

aparentemente contradiz as diretrizes, mesmo considerando as diferenças de localização no globo 

terrestre. 

 

Além destes aspectos, a forma “U”, da planta geradora deste volume, difere das quadradas e 

retangulares porque estabelece um sentido unidirecional para o desenvolvimento da composição 

do projeto.  

 

A partir da interpretação dos dados citados acima, pode-se reconhecer a elevação principal do 

Colégio de Santa Inês como sendo aquela paralela à Travessa Guarany e que a reta imaginária 

que passa pelo ponto-médio da testada desta via é também o eixo de simetria que organizará toda 

a composição do edifício: o agenciamento dos espaços, o sistemas de estrutura e de circulação, a 

constituição volumétrica e a organização formal das fachadas. 

 

O acesso principal da rua para o lote da instituição deveria estar alinhado com este eixo de 

simetria da edificação, mas curiosamente, dos dois acessos previstos, um pela rua Trez Rios e 

outro na esquina da rua Guarany com a Travessa Guarany, nenhum deles está nesta posição. A 

hipótese mais verossímil é a que sugere o grau de importância da via no contexto urbano. Na rua 

Três Rios, no lote diretamente em frente ao do Colégio de Santa Inês, estava localizada a antiga 

Faculdade de Farmácia e Odontologia, além desta via desembocar na praça em que estavam 

situados os principais edifícios da Escola Politécnica: o Solar do Marquês de Três Rios, as 

Oficinas de Carpintaria e Mecânica, o Edifício Paula Souza, o Gabinete de Resistência dos 

Materiais, o Edifício Ramos de Azevedo e o Laboratório de Hidromecânica. 
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A disposição dos ambientes nos dois pavimentos que constituem o volume é feita a partir do eixo 

de simetria que atravessa transversalmente o corpo principal do edifício, o lado maior do “U”, 

correspondente à fachada da Travessa Guarany.  

 

A maioria dos espaços constituintes do projeto do Colégio de Santa Inês está disposta de modo 

que sua profundidade coincida com a do volume, além de ter aberturas, portas e janelas, nas faces 

que encerram os recintos. Estas características permitem que os ambientes recebam iluminação 

abundante e tenham ventilação cruzada, condições necessárias à salubridade e a higiene das 

edificações.  

 

A circulação do edifício é feita pelo pórtico que contorna o pátio no pavimento térreo. Deste 

espaço é feita a ligação direta às escadas de acesso do pavimento superior, simetricamente 

dispostas nos corpos laterais, os lados menores do “U”. E nestes corpos laterais, em suas fachadas 

internas que estão localizados os volumes independentes das banheiras e latrinas, um de cada 

bloco lateral. 
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Planta do 1º Pavimento (Térreo) 

 

 
Figura 45: Planta 1º Pavimento (Térreo) Colégio de Santa Inês 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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No centro do corpo principal está posicionado o vestíbulo, espaço com a função de entrada e 

distribuição para as outras áreas do edifício. É relevante observar que os equipamentos de 

circulação, escadas e corredores, não estão localizados neste ambiente, nem têm comunicação 

direta com ele. Não há uma explicação clara para esse fato. O mais provável é que por ser tratar 

de um colégio feminino, a circulação para os ambientes frequentados pelas internas não deveriam 

ser facilmente acessados pelas pessoas externas. 

 

Os demais espaços do 1º pavimento (térreo) são dispostos de modo idêntico pelo eixo de simetria 

que passa pelo centro do vestíbulo. No corpo principal, orientado a sudeste, estão instaladas as 

salas de aula e nas extremidades deste volume estão posicionados a capela e o teatro. A 

distribuição, feita desta maneira, equilibra a composição volumétrica e formal das fachadas, uma 

vez que os grandes espaços necessários ao desenvolvimento destas duas funções ficam divididos 

homogeneamente, equilibrando o desenho do edifício. 

 

Os ambientes do bloco principal são separados daqueles dos blocos laterais pelas caixas de 

escadas, simetricamente dispostas. De um dos lados coloca-se a sala de trabalho e do outro o 

refeitório e a cozinha. Na extremidade de cada um destes blocos laterais, voltadas para o pátio 

interno, estão posicionados os volumes que abrigam as banheiras e os lavatórios. 

 

O refeitório, de grande dimensão, está situado junto à cozinha, que ocupa a extremidade de um 

dos lados menores do “U”, a esquerdo. Este posicionamento atende as orientações quanto o 

melhor local para a cozinha, indicada por Léonce Reynaud em seu tratado de arquitetura. 

(REYNAUD, 1894, p.341). Estes dois espaços têm abertura nas faces voltadas para o pátio 

interno e para o recuo lateral, o que facilita a iluminação e o arejamento de seu interior. 

 

Os pórticos e o pátio interno garantem os espaços destinados ao lazer coberto e descoberto e a 

posição de ambos, o primeiro circundando o segundo, garante a circulação direta das salas à área 

aberta, solicitação da pedagogia salesiana. 
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Planta do 2º Pavimento (Superior) 

 

 
Figura 46: Planta 2º Pavimento (Superior) Colégio de Santa Inês 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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No 2º pavimento (superior), o ambiente diretamente acima do vestíbulo é o locutório. É por ele 

que passa o eixo de simetria da composição. 

 

Neste andar, estão dispostos no corpo principal, também de modo simétrico, os espaços para a 

escola de corte e costura e outra sala de aula. Em sua extremidade estão os balcões superiores da 

capela e do teatro. Associados a fachada interna, voltados para o pátio, estão os quartos das 

freiras. Faz-se a circulação neste trecho por um corredor entre os aposentos das religiosas e os 

espaços destinados à escola, ao locutório e a sala. 

 

Nos corpos laterais, situados acima da sala de trabalho e dos espaços previstos ao refeitório e à 

cozinha estão posicionados os dormitórios das internas, dispostos segundo as indicações de 

Léonce Reynaud, prevendo uma parede com janelas e outra dividindo com o corredor. Dentro de 

cada um dos dormitórios existem duas salas menores destinadas às câmaras dos inspetores do 

dormitório. (REYNAUD, 1894, p.341 e 342). 

 

As banheiras e os lavatórios são colocados próximos aos dormitórios. 
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Elevação da Frente 

 

 
Figura 47: Fachada da Frente e Corte Transversal Colégio de Santa Inês 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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Os desenhos existentes que representam os planos verticais são dois. O referente ao corpo 

principal, paralelo à testada da Travessa Guarany e o da fachada interna, correspondente ao lado 

esquerdo do “U”, visível no corte transversal. 

 

O eixo de simetria que organiza os espaços do primeiro e segundo pavimento (térreo e superior) e 

que atravessa respectivamente o vestíbulo e o locutório, é o mesmo utilizado para compor a 

fachada principal. 

 

O corpo que gera a elevação da frente apresenta três ressaltos. Um pequeno central e dois de 

ângulo, arredondados e mais salientes do plano da fachada, todos com frontispício e vãos com 

desenho e dimensões distintas.  

 

O ressalto central corresponde aos ambientes do vestíbulo no 1º andar e do locutório no 2º andar, 

cada um deles com uma abertura para o exterior. A presença da escada de acesso no térreo 

demonstra ser a entrada principal do edifício, indicação reforçada pelas características da porta. 

Os vãos existentes neste ressalto possuem desenho mais elaborado que os dos ressaltos angulares 

e os do resto do edifício.  

 

Os ressaltos de ângulo, de forma arredondada, referem-se aos espaços da capela e do teatro, 

respectivamente o da esquerda e o da direita da elevação, e ambos têm pé direito duplo. Nestes 

recintos apenas as janelas localizadas no centro das curvaturas são diferentes. As demais, nos 

dois andares, são similares às utilizadas no 1ª andar da fachada principal. 

 

Para cada um dos andares, os vãos e as esquadrias são tratados de modo homogêneo. No 1º 

pavimento os vãos são em arco pleno e as do 2º pavimento são em arco em forma de “aza de 

cesto”. 

 

O desenho da fachada principal desenvolve-se segundo as características da arquitetura Art 

Nouveau. Nos ressaltos, o grau de ornamentação é maior, sendo mais expressivo o do corpo 

central, que é o trecho principal da composição da elevação. 
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Este elemento é destacado do resto da elevação por duas pilastras encimadas por figuras 

femininas e guirlandas. No eixo vertical que alinha as aberturas existe um frontispício que 

arremata a composição. 

 

Nos ressaltos angulares as linhas Art Nouveau distinguem-se apenas nas moldura dos vãos 

centrais e também no pequeno frontispício, junto à platibanda. 

 

Verticalmente, o plano da fachada entre os ressaltos é dividido em embasamento, corpo central e 

platibanda. O embasamento recebe um tratamento frisado. O corpo central é liso e a 

ornamentação, segundo a escola Art Nouveau, esta presente somente nas molduras dos vãos, que 

também são distintas para os andares. Já a platibanda é composta por uma cimalha e um trecho 

plano com um friso de arremate. 

 

Apesar de se tratar de uma casa salesiana, logo um edifício religioso, não existe qualquer menção 

ou indicação de que se trate de uma instituição desta natureza. 
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Projeto de 16 de janeiro de 1916 

 

 

Trata-se de um projeto modificativo para aquele aprovado em 1907. Nesta nova versão do 

projeto, estão sendo propostas alterações nos dois corpos laterais do edifício. 

 

No 1º pavimento (térreo) do bloco esquerdo, o espaço da capela, do refeitório, da cozinha, dos 

banheiros e da caixa da escada será destinado apenas para a capela. No bloco direito, o espaço do 

teatro, da sala de trabalho e dos sanitários será transformado em um único refeitório.  Mantém-se 

as escadas, mas em posições diferentes, nas extremidade dos blocos. No 2º pavimento (superior) 

será mantido o uso dos dormitórios. 

 

Outras alterações importantes referem-se à composição formal da fachada. São projetados dois 

torreões para arremate dos blocos laterais, substituindo os ressaltos angulares do desenho antigo. 

Mesmo a ornamentação do plano da fachada é distinta do aprovado anteriormente. As molduras 

dos vãos não são mais individuais, associando as aberturas do dois pavimentos. Mesmo o pano 

liso do antigo corpo central é substituído por uma marcação que mimetiza o assentamento de 

blocos de pedra. 

 

Estas diferenças existem, por que o edifício não foi executado conforme o projeto aprovado em 

1907. A aparência externa do Colégio de Santa Inês está próxima do representado neste segundo 

desenho.  

 

Um outro aspecto importante diz respeito à locação do edifício. No projeto anterior, o corpo 

principal estava implantado paralelamente à Travessa Guarany. No desenho atual, que 

corresponde ao que foi executado, este mesmo bloco está paralelo a rua Três Rios. 
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Figura 48: Projeto Modificativo Corpos Laterais Colégio de Santa Inês 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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Referências 

 

Embora existam diferenças formais entre os dois projetos apresentados, pode-se afirmar que a 

gênese de ambos é a mesma.  

 

Utilizando o processo descrito no capítulo 3 para identificação do método compositivo e projetual 

de Domenico Delpiano recupera-se a referência empregada por este arquiteto na composição do 

aspecto formal do edifício. O material, pertencente à publicação denominada Nouvelles 

Constructions de Nancy, Recueil de Facades de Style Moderne Edifiées a Nancy ilustra as 

características da produção Art Nouveau naquela cidade. Para melhor visualização desta 

afirmação, será utilizada uma foto do edifício da época de sua construção: 

 

  
Figura 49: Maison Rue Michelet - Nancy 

Fonte: Arquivo Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
Figura 50: Foto Ressalto Angular Colégio de Santa Inês 

Fonte: Arquivo Inspetoria Santa Catarina de Sena 
 

Comparando as duas imagens, a esquerda a casa em Nancy e a direta o edifício do Colégio de 

Santa Inês em São Paulo, percebe-se não existe uma cópia da referência, nem de seus volumes ou 

elementos ornamentais. Verifica-se que ocorre uma interpretação e uma releitura das formas. 
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6 A MATRIZ DO BOM RETIRO (IGREJA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA) E O 

LICEU SALESIANO SÃO PAULO (INSTITUTO DOM BOSCO) 

 

 

A Matriz do Bom Retiro e o Liceu Salesiano São Paulo constituem a 2ª obra salesiana na cidade 

de São Paulo. Seu aparecimento está condicionado à criação da Paróquia de Nossa Senhora 

Auxiliadora em um dos maiores redutos de imigrantes italianos de São Paulo, o bairro do Bom 

Retiro. A paróquia foi instituída em 02 de fevereiro de 1914, mas a proposta feita aos salesianos 

pelo Arcebispo de São Paulo é dos últimos meses de 1913: 

 

No dia 11 de Outubro de 1913, o Sr. Arcebispo de S. Paulo, Dom Duarte Leopoldo e 
Silva, expôs ao P. Pedro Rota sua idéia de criar uma nova paróquia no populoso bairro 
do Bom Retiro e confiá-la aos Salesianos. O Pe. Rota era o inspector das casas salesianas 
do Sul e Norte do Brasil, Transmitiu a proposta ao Superior Geral dos Salesianos, que 
então era o P. Paulo Albera. (MARCIGAGLIA, 1958, p.162) 

 

Junto da futura igreja a ser construída, os salesianos pensavam em abrir uma escola profissional 

para os jovens operários do bairro: 

 

Desde o início, entenderam os Salesianos que, ao lado da igreja paroquial a ser 
construída, deveria surgir também um estabelecimento de ensino de caráter popular. O 
Padre Pedro Rota era da opinião que se deveria fundar no Bom Retiro um instituto de 
ensino profissional, para beneficiar a juventude deste grande bairro operário. 
(MARCIGAGLIA, 1958, p.168) 

 

Nesse momento tem início a procura por um terreno que fosse capaz de abrigar uma igreja 

paroquial e um instituto profissionalizante: 

 

O activo vigário da nova paróquia iniciou logo as  indagações à procura de um lugar 
conveniente. Tarefa difícil encontrar um terreno com facilidade de comunicações e 
suficientemente amplo, que prestasse à construção de uma vasta matriz e de um grande 
instituto de ensino profissional! Mas os persistentes esforços do padre Minguzzi foram 
coroados de êxito. (MARCIGAGLIA, 1958, p.168) 

 

Mas a paróquia foi criada sem mesmo ter um terreno, uma capela ou uma igreja. Depois de 

alguns anos, em 1916, a Pia Sociedade de São Francisco de Sales consegue encontrar um lote que 

comporte o empreendimento. A direção da Congregação compra a área para a edificação do 

templo: 
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A nova paróquia não tinha igreja nem capela e não possuía sequer um palmo de terreno. 
Era uma espécie de “paróquia no ar...”. 
Os actos paroquiais, naqueles primeiros anos até 1918, eram realizados no Santuário do 
S. Coração de Jesus, anexo ao Liceu do mesmo nome. 
Em 1916, a Congregação Salesiana comprou um terreno na esquina da Rua Afonso Pena 
com a Rua Três Rios, para nele construir, mais tarde e de acordo com as possibilidades, 
um grande templo dedicado a N.S. Auxiliadora. Os proprietários do terreno, que é este 
onde está a Igreja, impuseram um alto preço, o dobro do normal. (MARCIGAGLIA, 
1958, p.163) 

 

E a municipalidade doa o terreno ao lado para a construção do instituto: 

 

Por seu lado, a esclarecida e benemérita Municipalidade, tendo na devida conta os 
benefícios que havia de trazer ao povo o instituto projectado, cedeu generosamente uma 
boa quadra de terreno ao lado, sito à praça Visconde de Congonhas do Campo (agora 
Praça Cel. Fernando Prestes). 
Fundidas as duas idéias numa só – igreja e o colégio – daí resultou a localização e o 
funcionamento conjunto das duas entidades que constituem a 2ª fundação salesiana nesta 
cidade de S. Paulo. (MARCIGAGLIA, 1958, p. 168) 

 

Primeiramente começou a ser edificado o edifício para as escolas profissionais. Em 14 de 

novembro de 1915, é lançada a primeira pedra da futura instituição: 

 

Na acta que, depois de lida e assinada pelos presentes, foi encerrada numa caixa de 
chumbo e cimentada no côncavo da primeira pedra, consta o seguinte: 
“... neste terreno, generosamente doado pela benemérita Municipalidade de S. Paulo, foi 
benta conforme o Ritual Romano, e assentada a pedra fundamental do edifício que aqui 
será erigido para a fundação das Escolas Profissionais Salesianas, que constituirão um 
grandioso monumento à memória dos centenários do nascimento de D. Bosco e da 
instituição litúrgica da festa de N. S. Auxiliadora, bem como à do VII Congresso 
Internacional de Cooperadores Salesianos, que se acaba de celebrar nesta cidade, nos 
dias 28, 29 e 30 do mês de Outubro próximo passado”. (MARCIGAGLIA, 1958, p.169) 

 

Por esta ata é possível entender que este edifício tem um caráter distinto dos outros que foram 

construídos pela Congregação em São Paulo. Não se tratava de mais uma obra salesiana. Esta 

edificação seria comemorativa, ela teria um significado simbólico: 

 

Disto se deprende que o novo instituto, na intenção dos fundadores, devia ser, além do 
mais, uma espécie de monumento destinado a recordar 1º) o centenário do nascimento 
de D. Bosco; ele nasceu, com efeito em 16 de Agosto de 1815; 2º) o centenário da 
instituição da festas de N. S. Auxiliadora, instituída por Pio VII, pelo breve de 18 de 
Setembro de 1815; 3º) finalmente o Congresso de Cooperadores Salesianos que se 
acabava de realizar em S. Paulo.. (MARCIGAGLIA, 1958, p.169) 
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A construção efetiva das escolas salesiana foi iniciada em 1917. Parte do prédio, destinado às 

escolas profissionais, foi inaugurado em 1918, para onde foram transferidas as oficinas do Liceu 

do Sagrado Coração de Jesus, as de marcenaria, carpintaria, mecânica, serralheria e marmoraria: 

 

A construção do novo edifício, de acordo com o magnífico projecto da autoria do 
arquitecto Domingos Delpiano (falecido em S. Paulo a 8 de setembro de 1920) foi 
iniciada com entusiasmo em meados de 1917, sob a dependência e administração do 
Liceu Coração de Jesus, cujo director, o Padre Henrique Mourão, foi realmente também 
o 1º director do novo instituto nos três primeiros anos de seu funcionamento. Embora 
tivesse o Instituto D. Bosco administração separada, desde 1º de julho de 1918, só em 
1922 foi nomeado para ele um director efectivo e aqui residente. 
Em junho de 1918, estando já pronta a parte central do edifício e os dois pavilhões 
laterais, foram neles instaladas as oficinas de marcenaria, carpintaria, mecânica, 
serralheria e marmoraria, transferidas do Liceu Coração de Jesus.  
A divisão foi feita de acordo com este critério simplista, sem segundas intenções: no 
Liceu ficariam as oficinas do livro e do vestuário; para o Bom Retiro iriam as oficinas do 
ferro, madeira e mármore. Foi por isso que continuaram no Liceu a tipografia, 
impressão, fundição de tipos, encadernação, douração e alfaiataria. Divisão muito 
natural. (MARCIGAGLIA, 1958, p.169 e 170) 

 

As oficinas salesianas foram inauguradas no dia do santo protetor dos operários, São José, em 19 

de março de 1919: 

 

Tencionava-se inaugurar as novas escolas profissionais no 2º semestre de 1918. Mas os 
cálculos falharam. Devido a várias dificuldades – e especialmente à diminuição dos 
auxílios prometidos e à irrupção da chamada “gripe espanhola”, que atingiu todos os 
operários da construção – só no ano seguinte, em 19 de Março de 1919, é que se 
inaugurou o novo instituto. (MARCIGAGLIA, 1958, p.170) 

 

A edificação da Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora demorou um pouco mais. Somente em 

1918, é reformada a construção existente no terreno para ser utilizada como templo provisório: 

“No terreno adquirido, havia uma humilde construção, que servia de depósito de garrafas e barris, 

com uma cocheira nos fundos. Em 1918 foi a casa adaptada e convertida em capela, que por 

vários anos, serviu de matriz provisória.” (MARCIGAGLIA, 1958, p.163) 

 

E o templo definitivo foi iniciado em 1923, três anos após a morte de Domenico Delpiano: 

 

O desenho da Igreja é da autoria do arquiteto salesiano Domingos Delpiano. Mais tarde, 
depois da morte do autor, ocorrida a 8 de setembro de 1920, foi o desenho retocado por 
outro arquiteto salesiano, o P. Ernesto Vespignani, famoso construtor de igrejas na 
Argentina, Uruguai e Chile. O Dr. Carlos Tinca fiscalizou a construção durante muitos 
anos. (MARCIGAGLIA, 1958, p.164) 
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6.1 SÍTIO DE IMPLANTAÇÃO 

 

 

 
Figura 51: Foto Aérea 
Fonte: Google Earth 

 

Como no caso do terreno do Colégio de Santa Inês, a área era salubre, tinhas as dimensões 

adequadas à edificação de um templo e de escolas profissionais e principalmente, estava situada 

em um local que atendia às necessidades espaciais para construção de uma igreja. 

 

 

 

Colégio de Santa Inês 

Jardim da Luz 

Mosteiro da Imaculada 
Conceição de Jesus 
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Força Pública 
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 Fernando Prestes 

Matriz do Bom Retiro e 
 Liceu Salesiano São Paulo 
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Localização 

 

O terreno adquirido para a instalação da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora e do Instituto Dom 

Bosco está localizado na esquina da Rua Afonso Pena com a rua Três Rios (que é a mesma do 

Colégio de Santa Inês), diretamente em frente à praça Visconde de Congonhas do Campo (atual 

Cel. Fernando Prestes). 

 

Estas duas instituições estão próximas do Liceu do Sagrado Coração de Jesus e também do 

Colégio de Santa Inês, separados deste último por algumas quadras. 

 

Um aspecto que determinou a escolha da propriedade foi sua condição urbana. A necessidade de 

um local que destacasse e permitisse a visibilidade do templo, a ser construído, eram premissas 

que deveriam ser atendidas, e que de fato foram, já que o lote está situado diante de uma grande 

praça, que permite a criação da perspectiva desejada para sua visualização. 

 

Dimensão 

 

De acordo com as dimensões aproximadas, levantadas manualmente do desenho aprovado pela 

Prefeitura do Município de São Paulo, o terreno tem de testada as seguintes dimensões para cada 

uma das vias: 151 metros para a rua Afonso Pena e 82 metros para a rua Três Rios. As outras 

duas dimensões, das divisas com outros lotes são: 168 metros para o lado oposto à rua Afonso 

Pena e 87 metros para a divisa oposta à rua Três Rios, resultando em uma área aproximada de: 

13.356,02 m². 

 

Características Físicas 

 

A propriedade, um terreno de esquina, possui grande dimensão. Sua topografia é plana. Nos 

fundos e lateralmente faz divisa com outras construções da quadra. A testada voltada para a rua 

Afonso Pena, abre-se para uma grande área aberta, a Praça Visconde de Congonhas do Campo, 

atual Cel. Fernando Prestes. 
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6.2 O PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

 

O projeto utilizado para a análise é aquele localizado no Arquivo Municipal Washington Luís, da 

cidade de São Paulo. 

 

Consiste no “PROJECTO DA MATRIZ DO BOM RETIRO E DO NOVO LYCEU 

SALESIANO SÃO PAULO”. O projeto é composto por 06 folhas: a primeira com planta do 

andar térreo, a segunda com a planta do 1º pavimento, a terceira com a planta do 2º pavimento, a 

quarta com a planta da fachada principal, a quinta com o corte transversal e a sexta com o corte 

longitudinal. Todas as pranchas estão carimbadas e têm a assinatura do Diretor de Obras e Viação 

da Prefeitura Municipal de São Paulo. As datas variam muito, em função das alterações de 

projeto, conforme pode ser visto na prancha do térreo, mas a aquela que parece ser a mais antiga 

é a do dia 10 de novembro de 1917. 

 

Todos os desenhos foram traçados na escala 1:100. E não existem cotas nas plantas, cortes e 

fachadas, que indiquem a dimensão do terreno, dos ambientes e mesmo dos edifícios.  

 

Graficamente é possível diferenciar os materiais e as técnicas construtivas adotadas, como as 

paredes em alvenarias e os pilares metálicos. Os cortes indicam claramente os elementos 

construtivos, abstraindo apenas os relativos à estrutura da cobertura. O projeto, mesmo não 

estando acompanhado do memorial descritivo e sem as especificações dos materiais indicadas 

nas pranchas, é claro quanto aos elementos constitutivos e as técnicas construtivas adotadas. A 

elevação principal, de aspecto monumental, fornece os dados básicos quanto à estrutura formal 

pretendida. 

 

É interessante observar que o projeto sofreu alterações durante o processo de aprovação na 

prefeitura. Nas plantas dos pavimentos térreo, primeiro e segundo, do Liceu Salesiano São Paulo 

(Instituto Dom Bosco) foram aumentadas as saliencias existentes no bloco principal. Para isso 

foram colados, sob o projeto original, nos trechos em que se desejava modificar, retalhos com os 

desenhos das novas dimensões. 
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6.3 O PROGRAMA FUNCIONAL 

 

O programa funcional é desenvolvido independentemente para cada um dos edifícios. Na Igreja 

foram previstas as partes que compõem o santuário. E no programa funcional do edifício do 

Instituto foram previstos os usos básicos para o atendimento às necessidades da pedagogia 

salesiana (ver capítulo 1): 

 

Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) 

 

1. Santuário 

2. Nave Central 

3. Naves Laterais 

4. Adro 

5. Capelas 

6. Campanário 

7. Sacristia 

 

Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

 

Pavimento térreo: 

1. Vestíbulo 

2. Sala de Espera 

3. Diretor 

4. Biblioteca 

5. Salas de Aula 

6. Sala de Reuniões 

7. Servente 

8. Sala de Atos 

9. Refeitório 

10. Cozinha 

11. Oficinas 
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12. Sanitários 

13. Depósitos 

14. Pátios 

 

1º Pavimento: 

1. Aula 

2. Dormitórios 

3. W.C. 

 

2º Pavimento: 

1. Dormitórios 

2. W.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

197 

6.4 COMPOSIÇÃO DOS EDIFÍCIOS 

 

 

Apresentados em um desenho único para a Prefeitura Municipal de São Paulo, os edifícios da 

Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) e do Liceu Salesiano São Paulo 

(Instituto Dom Bosco) são considerados dois projetos independentes por apresentarem certas 

especificidades relativas à composição e à função. 

 

Embora a organização espacial do templo e da escola tenha sido pensada conjuntamente, 

objetivando um arranjo racional de ocupação do terreno, cada um dos projetos foi desenvolvido 

segundo um sistema compositivo próprio em relação às necessidades formais e programáticas de 

cada uma das funções previstas. 

 

A análise a ser realizada examinará primeiramente a composição como um todo e em seguida 

cada um dos edifícios individualmente.  
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Implantação do Conjunto no Terreno 

 

 
Figura 52: Detalhe do desenho de Implantação 

Fonte: Google Earth 
 

Na imagem aérea é vizualiza-se a implantação do conjunto. Mesmo que todo o projeto do 

instituto não tenha sido realizado, pode-se compreender o princípio compositivo adotado.  

 

A Matriz do Bom Retiro (Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora) foi implantada na extremidade 

do terreno, exatamente na esquina da rua Três Rios com a Afonso Pena, no sentido sudeste-

noroeste, muito próxima do sentido ideal, leste-oeste. Este posicionamento é estratégico, porque 

localiza o templo no eixo da praça Visconde de Congonhas do Campo (atual praça Cel. Fernando 

Prestes), aproveitando a existência deste espaço aberto, para criar a ambiência necessária à 

Igreja de Nossa Senhora 
Auxiliadora 

Instituto Dom Bosco 

Praça Cel. Fernando 
Prestes 

Antiga Escola Politécnica/ 
FATEC/ 
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visualização do santuário. Além de garantir a visibilidade do edifício, ainda confere a 

monumentalidade desejada para a nova sede da paróquia do Bom Retiro. 

 

Por outro lado, o lote adquirido, com pouca profundidade, não comportaria a edificação do 

templo em seu centro porque dividiria o terreno em dois, impossibilitando a existência da escola 

profissional, alternativa inaceitável. 

 

Definido o local da igreja, o anexo foi idealizado para a fração restante do terreno. Aproveitando 

a fachada lateral esquerda do templo para criar o perímetro em “U”, necessário a configuração do 

pátio interno, foi pensando em um edifício com planta em “L”, que associado à igreja resultaria 

no espaço necessário às atividades recreativas e educativas propostas pela pedagogia salesiana.  

 

A fachada frontal do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco), no mesmo alinhamento 

da elevação do templo, é aquela relativa ao corpo principal paralelo à rua Afonso Pena e 

corresponde à base do “L”. Seu posicionamento foi feito a partir de um eixo de simetria 

imaginário traçado no ponto médio da distância entre a Matriz do Bom Retiro (Igreja de Nossa 

Senhora Auxiliadora) e o limite oposto do terreno.  

 

O outro braço do “L”, referente ao corpo paralelo à Igreja, foi posicionado ortogonalmente à rua 

Afonso Pena, o que possibilitou a criação de um segundo pátio interno, na ponta obliqua do 

terreno. 

 

Nos fundos do lote, paralelamente à rua Afonso Pena e ao bloco da fachada principal, foi 

projetado um edifício mais baixo para as oficinas. Este prédio encerrou o pátio interno, 

delimitado por quatro volumes. 

 

O fato da planta configurar um retângulo e não mais um “U” não impede o desenvolvimento 

unidirecional da composição, porque o acesso só poder ser feito por uma das vias. As questões de 

salubridade não ficaram prejudicadas, uma vez que o pátio é amplo e a edificação das oficinas 

não é alta. 
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Junto à divisa de fundos, paralela à rua Afonso Pena, previu-se em toda a sua extensão, a 

edificação de um pequeno bloco destinado aos depósitos. 

 

A implantação do conjunto remete às composições dos antigos edifícios conventuais, com o 

claustro anexo às igrejas ou catedrais. 

 

Os corpos que constituem o volume do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco), 

apresentam pouca profundidade e são servidos por aberturas nas faces opostas, permitindo o 

arejamento e a iluminação dos espaços. 

 

Os volumes do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco), os que formam o “L”, possuem 

três andares. O edifício das oficinas tem dois pavimentos apenas no modulo central. Todo o resto 

de sua extensão é térreo. 

 

Neste edifício são previstos dois sistemas de circulação, um interno, através de corredores, 

escadas e um externo, por dos pórticos paralelos aos volumes que configuram o espaço do pátio. 

 

O sistema de circulação interno acontece de duas maneiras. A primeira, utilizada nos dois 

primeiros pavimentos, corresponde à circulação por corredores paralelos à face interna da 

fachada principal. Este sistema só é utilizado nos dois primeiros pavimentos do corpo principal 

voltado para a rua Afonso Pena. A segunda maneira é também por corredores, mas com ele 

posicionado no eixo longitudinal dos volumes. Esta solução é empregada nos pavimentos de 

dormitórios, no terceiro pavimento do corpo principal voltado para a rua Afonso Pena e no 

segundo e terceiro pavimento do corpo paralelo à Matriz do Bom Retiro (Igreja de Nossa Senhora 

Auxiliadora).  
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Planta do Térreo 

 

 
Figura 53: Planta Térreo Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) e Liceu Salesiano São Paulo 

(Instituto Dom Bosco) 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) 

 

 
Figura 54: Detalhe Ampliado Planta Térreo Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
 

A composição da Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora obedece a um eixo de simetria imaginário 

que parte longitudinalmente do centro da Praça Visconde de Congonhas do Campo (Atual Cel. 

Fernando Prestes) e intercepta o terreno da Congregação Salesiana. 

 

Sua planta é em forma de cruz latina e seu espaço interno é composto por três naves, uma 

principal e duas laterais. Cada nave lateral é separada da principal por seis colunas. Para cada 

nave lateral abrem-se seis capelas, cinco das quais estão localizadas antes do transepto e uma está 

após.  

 

Sobre o cruzeiro, ponto de intersecção do corpo longitudinal (nave) com o transepto, está 

posicionada a cúpula, de formato octogonal.  

 

Alinhado com a nave central está o coro e a abside. O volume da abside está abraçado pelos 

espaços da sacristia e da secretaria, respectivamente à esquerda e a direita.  
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Junto à face interna da fachada principal, voltada para a rua Afonso Pena, está localizado o 

nártex, o espaço retangular estreito que antecede as naves e que permite o acesso às escadas de 

cada uma das torres sineiras. 

 

São previstos oito acessos, três deles na fachada principal, correspondente a cada uma das naves, 

dois em cada uma das extremidades do transepto, um na secretaria e outro na sacristia.  

 

A ligação da Igreja com o Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) é realizada por meio 

das portas existentes na extremidade esquerda do transepto e na sacristia. Existe uma portaria no 

recuo entre o templo e o bloco principal da escola. 
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Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

 

 
Figura 55: Detalhe Ampliado Planta Térreo Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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No centro do corpo principal, situado no ponto-médio da distância entre a fachada lateral da 

igreja e o limite do terreno está localizado o vestíbulo, espaço com a função de entrada e 

distribuição para os outros locais do edifício.  

 

O caráter simbólico deste edifício, “um monumento destinado a recordar”, pode ser percebido a 

partir da composição do espaço do vestíbulo. Este ambiente, situado ressalto central da fachada, 

está desenhado com dois níveis internos. Passando pela porta de entrada, o visitante já se depara 

com uma pequena escadaria que conduz ao patamar, aproximadamente meio nível acima, de onde 

parte todo o sistema de circulação vertical e horizontal. Esta ascendência gradativa confere o 

caráter monumental, desejado para a edificação. 

 

O eixo de simetria imaginário que passa pelo centro do vestíbulo organiza de modo idêntico 

todos os demais ambientes deste volume. No corpo principal, orientado a sudeste, estão os 

espaços destinados às salas de aula, sala da diretoria, biblioteca, sala de espera e área do servente. 

Estes ambientes estão afastados da face interna da fachada principal pelo corredor interno. 

 

Nas extremidades deste bloco, também salientes em relação ao plano da fachada principal, estão 

situados a sala dos atos e a sala de reunião. O ressalto angular do espaço da sala dos atos 

corresponde ao bloco perpendicular que compõe o outro lado do “L” da planta proposta. Uma 

caixa de escada separa estes dois volumes.  

 

Na outra extremidade, onde a fachada lateral da Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora encerra o 

pátio interno, ocupando o local do outro bloco que complementaria o “U”, está posicionada a sala 

de reunião, também em ressalto angular, mas apenas para manter a simetria da composição. 

 

No bloco perpendicular ao volume da fachada principal estão localizados, a sala dos atos, o 

refeitório e a cozinha. A sala dos atos, além de ocupar grande parte do recinto, tem pé direito 

duplo. Junto a este espaço existe uma caixa da escada que o divide do refeitório, de grande 

dimensão, e a cozinha, que está na extremidade do bloco e tem um pátio anexo exclusivo. Esta 

implantação segue as recomendações com relação à distribuição destes usos propostas por 

Léonce Reynaud. (REYNAUD, 1894, p.341). 



 

 

206 

Os espaços de recreação coberto e descoberto são, respectivamente, os pórticos e o pátio interno. 

Seu posicionamento, atendendo a indicação da pedagogia salesiana, permite o fácil acesso aos 

demais ambientes de estudo como aqueles dos superiores e mestres. 

 

O bloco das escolas profissionais está implantado paralelamente à divisa dos fundos e constitui 

um amplo galpão, com apenas as divisões internas necessárias à estruturação do pavimento 

superior, e à separação de cada uma das oficinas.  

 

Em cada uma das extremidades deste volume estão posicionados os banheiros. Sendo facilmente 

acessados por quem está no pátio, mas muito distante do bloco principal. 

 

Junto à divisa dos fundos, por toda a sua extensão, esta projetada a construção de depósitos. 
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Planta do 1º Pavimento 

 

 
Figura 56: Planta 1º Pavimento Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) e Liceu Salesiano São 

Paulo (Instituto Dom Bosco) 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) 

 

 
Figura 57: Detalhe Ampliado Planta 1º Pavimento Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
 

No projeto do primeiro pavimento do instituto está representada a planta da igreja, mas os únicos 

ambientes existentes neste nível são os sanitários que estão localizados acima da portaria do 

térreo, conectados a torre esquerda e o vazio das naves, do transepto, do coro e da abside. É 

possível perceber que o pé direito das capelas laterais é reduzido, não aparecendo mais neste 

andar. 
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Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

 

 
Figura 58: Detalhe Ampliado Planta 1º Pavimento Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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No 1º pavimento, o ressalto central corresponde ao vestíbulo deste andar. É por ele que passa o 

eixo de simetria da composição. 

 

Neste andar, estão dispostos no corpo principal, também de modo simétrico, os espaços para as 

salas de aula. No ressalto de ângulo próximo ao templo, a área resultante deste avanço, e uma 

sala menor, estão sem indicação dos usos a que se destinam. A circulação neste bloco ocorre do 

mesmo modo que a do térreo, por meio de um corredor posicionado junto à face interna da 

fachada principal. 

 

No bloco perpendicular ao corpo principal, estão situados, o balcão da sala dos atos, a caixa da 

escada com os sanitários e os diversos dormitórios. Divididos por um corredor central, os 

aposentos têm as aberturas das janelas voltadas para os dois pátios internos. 

 

Apesar de não estar desenhado neste andar, existe um outro pavimento no bloco das oficinas. Ele 

está exatamente acima do trecho limitado por alvenarias, indicado na planta do térreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

211 

Planta do 2º Pavimento 

 

 
Figura 59: Planta 2º Pavimento Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) e Liceu Salesiano São 

Paulo (Instituto Dom Bosco) 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) 

 

 
Figura 60: Detalhe Ampliado Cobertura Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
 

No projeto do segundo pavimento do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco), está 

representada a planta de cobertura simplificada da igreja. Trata-se apenas do desenho geométrico 

das águas dos telhados que cobrem os espaços internos, não fornecendo informações suficientes 

para outros comentários. 
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Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

 

 
Figura 61: Detalhe Ampliado Planta 2º Pavimento Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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No 2º pavimento, o ressalto central também corresponde ao vestíbulo deste andar. É por ele que 

passa o eixo de simetria da composição. 

 

Neste andar, estão dispostos no corpo principal, também de modo simétrico, os espaços para os 

dormitórios. A circulação neste bloco acontece no eixo longitudinal do volume, permitindo que 

os espaços sejam dispostos de maneira que suas aberturas estejam voltadas para a rua Afonso 

Pena e para o pátio interno. 

 

No bloco perpendicular ao corpo principal, repete-se a caixa da escada com os sanitários e o 

agenciamento dos diversos dormitórios como os do primeiro pavimento, espelhando estes últimos 

no espaço diretamente acima da sala de atos. A circulação deste bloco ocorre também por meio 

de um corredor central, condicionando as aberturas dos aposentos para os pátios internos. 

 

Na intersecção entre o corpo principal e o bloco perpendicular, há uma escada que leva ao sótão, 

mas não existe a planta deste outro pavimento que permitam a realização das análises necessárias. 
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Elevação da Frente, Secção Longitudinal e Secção Trasnversal 

  

 
Figura 62: Fachada Principal Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) e Liceu Salesiano São 

Paulo (Instituto Dom Bosco) 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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Figura 63: Secção Longitudinal Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) e Liceu Salesiano São 

Paulo (Instituto Dom Bosco) 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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Figura 64: Secção Transversal Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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O projeto da fachada da Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) e do Liceu 

Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) ainda que apresentados em uma mesma prancha não 

são tratados como um projeto único. É claro que são estabelecidas relações de proporções entre 

eles, mas o tratamento formal de cada um deles é independente. 

 

Esta afirmação a respeito da independência entre os projetos é reforçada por não terem sido 

representados graficamente na fachada principal, dois ambientes projetados em planta que uniam 

os dois edifícios, situados exatamente no recuo entre, uma portaria no térreo e um sanitários no 

primeiro pavimento.  

 

É importante destacar que ambos os projetos buscam a monumentalidade. A fachada do colégio 

tem aproximadamente a mesma altura da elevação da igreja, embora ela esteja mais recuada da 

calçada. 

 

A valorização do edifício do templo, em relação ao do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom 

Bosco), é conseguida pela criação da perspectiva criada pela praça existente em frente à igreja. 
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Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) 

  

 
Figura 65: Detalhe Ampliado Fachada Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
 

O desenho da fachada, composto simetricamente, é marcado pelos ressaltos das duas torres, das 

pilastras que limitam o corpo central, do arco ogival cego e o do portal de acesso com colunetas. 

Estes elementos, através do jogo de luz e sombra, conferem volume e movimentação ao plano da 

elevação.  
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São poucas as aberturas existentes. Os vãos estão posicionados nos eixos de cada uma das três 

naves, da principal e das duas laterais. A dimensão e a ornamentação das aberturas são 

proporcionais à importância e a posição dos espaços internos, destacando-se as que estão 

localizadas no eixo de simetria vertical, bem ao centro da composição. 

 

As envasaduras existentes são aquelas que correspondem às portas de acesso, às janelas 

superiores com colunetas e aos rendilhados. Em cada uma das torres, há três aberturas em forma 

de polígonos e um vão com veneziana para o campanário. 

 

O ressalto central referente à nave principal é valorizado pela existência de um portal com 

coluna, arquitrave e tímpano, de uma janela tripla com colunetas, de um rendilhado quadrifólio e 

de um frontão.  

 

Compondo com as quatro colunetas da janela tripla, existem outras duas de onde nasce um arco 

ogival cego delimitando a marcação do trecho superior. Acompanhando a inclinação do frontão 

foi desenhada a chamada cornija de entablamento grego, aquela que tem um trecho saliente 

sustentado por mísulas. Para arremate do frontão, em seu ângulo superior, é colocado um 

ornamento de coroamento, um florão. 

 

Ainda no ressalto central, em suas extremidades mais salientes, existem duas mísulas que 

sustentam dois anjos junto ao topo do frontão. 

 

Os vãos das duas portas menores, no eixo das naves laterais, são encimados por tímpanos 

delimitados por arcos ogivais. As janelas superiores são duplas com colunetas e sobre elas estão 

posicionados rendilhados em forma de estrela. Arrematando o conjunto, há um arco em trifólio 

apoiado sob duas colunetas. 

 

A fachada é marcada por um embasamento escalonado até a linha média das portas laterais. A 

partir deste ponto, o plano é marcado por linhas que mimetizam alvenaria de pedras até a altura 

de um friso que passa logo abaixo da arquitrave do portal. Acima desta faixa até a cimalha com 
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mísulas que arremata a fachada, o pano da elevação é marcado por linhas horizontais de 

diferentes profundidades.  

 

As torres também têm um embasamento escalonado de baixa altura. Depois só há o trabalho de 

frisamento até a altura das mísulas do pano da fachada. Neste ponto, é desenhada uma faixa 

horizontal com ornamentos e depois segue, com um pano liso formando um pequeno frontão 

similar ao do ressalto central. Neste pano liso está o vão do campanário. Na linha desta abertura 

há quadro colunetas, uma em cada aresta da torre e uma em cada quina do vão, de onde nasce um 

arco ogival. O pequeno frontão da torre também é arrematado pela cimalha com mísulas. No 

ângulo de arremate do frontão é colocado um ornato decorativo. 

  

Pode ser observada, a inexistência da representação do bloco de ligação projetado em planta no 

recuo entre o edifício do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) e a Matriz do Bom 

Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora), onde estão previstos os espaços para a portaria no 

térreo e para o banheiro no primeiro pavimento. 

 

Referências 

 

As informações existentes a respeito do projeto da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (Matriz do 

Bom Retiro) indicam a utilização de elementos característicos das arquiteturas criadas em várias 

cidades francesas pelo arquiteto Lyones Pierre-Marie Bossan (1814-1888): 

 

Nossa igreja tem as seguintes dimensões: 70 m de comprimento; 30 de largura; 20 de 
altura interna. É um templo vasto, majestoso e artístico, de uma esbeltez impressionante. 
Tem a forma básica de cruz latina, com três naves e duas torres. E o estilo? É o 
“Bossan”, um estilo eclético que agrada. Bossan é o nome de um famoso arquitecto 
francês, constructor de diversas belas igrejas, entre as quais se destaca o célebre 
Santuário de Notre-Dame de Fourvière, em Lyon. (MARCIGAGLIA, 1958, p.165) 

 

Para composição da fachada, Domenico Delpiano, que viveu e trabalhou em Marselha e que em 

algum momento teria sido aluno de Bossan, utilizou como referência o desenho deste arquiteto 

para a fachada da Igreja dos Dominicanos em Marselha. É muito similar a estrutura compositiva 

dos dois projetos, principalmente no corpo central saliente. 

 



 

 

222 

  
Figura 66: Detalhe Elevação Frontal Igreja dos Dominicanos em Marselha – 

Obra do arquiteto Pierre-Marie Bossan 
Disponível em 

http://marseille.dominicains.com/spip.php?article69&id_document=263 

Acessado em 16/12/2009 às 10:00hs 

Figura 67: Detalhe Ampliado Corpo 
Central Fachada Matriz do Bom 

Retiro (Igreja Nossa Senhora 
Auxiliadora) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal 
Washington Luís 

 

É possível observar similaridades na organização do desenho. O portal com colunas, o arco 

ogival apoiado em colunetas, as faixas horizontais atravessando a fachada, a cimalha existência 

de anjos sobre as pilastras, a cornija de entablamento grego. O principal elemento que destoa das 

duas composições é a rosácea, utilizada por Bossan e a janela tripla prevista por Delpiano 

 

 
Figura 68: Igreja dos Dominicanos em Marselha – Obra do arquiteto Pierre-Marie Bossan 

Fonte: Quincieu, s.d, p.9 
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Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

  

 
Figura 69: Detalhe Ampliado Fachada Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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Constam do projeto, apresentado à Prefeitura Municipal de São Paulo, a fachada principal do 

Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco), voltada para a Rua Afonso Pena e a elevação 

do bloco das oficinas. No corte transversal do edifício escolar é possível visualizar a vista interna 

do volume da sala dos atos. 

 

A projeção vertical do eixo de simetria que organiza as plantas do térreo, primeiro e segundo 

andares é aquela que regula a composição vertical da fachada principal.  

 

A elevação, de grande extensão e de altura similar à Matriz do Bom Retiro (Igreja de Nossa 

Senhora Auxiliadora), tem três ressaltos, sendo um central, correspondente aos vestíbulos de cada 

um dos andares e dois angulares, o direito para a sala de reunião e dormitórios e o esquerdo para 

a sala dos atos e dormitórios. 

 

A marcação da fachada é claramente horizontal, e específica para cada um dos andares. Existe 

um embasamento liso e contínuo, sem aberturas. No trecho correspondente ao térreo, elevado do 

solo, as janelas são em arco pleno, e o revestimento das vedações tem frisamento horizontal. No 

primeiro pavimento, a faixa central é lisa e as janelas são retangulares, arrematadas por cornijas 

horizontais. No segundo pavimento, a alvenaria é a meia altura com almofadas desenhadas na 

massa e o telhado é de mansarda. As janelas com frontões cimbrados destacam-se do telhado 

aparente.  Todos os vãos são distribuídos de modo alinhado e ordenado. 

 

O ressalto central corresponde aos vestíbulos do térreo, 1º e 2º pavimento e marca a entrada 

principal do edifício. É o mais alto dos três volumes salientes e é constituído por embasamento, 

corpo central e coroamento. O embasamento é idêntico ao do resto do edifício. O corpo central é 

composto por três faixas verticais limitadas por quatro saliências que sugerem pilastras, todas 

com frisamento horizontal.  Na faixa central, mais larga que as outras duas está porta de acesso 

no térreo, e três janelas conjugadas no primeiro pavimento. Nas duas faixas laterais, mais 

estreitas, tem duas colunas de janelas de arco pleno. Todos os vãos recebem tratamento distintivo 

como molduras e almofadas decorativas. Dividindo os dois últimos andares há uma cornija 

horizontal e sob ela desenvolve-se o coroamento deste corpo. No eixo da porta e das janelas 

triplas, há um frontispício com uma única abertura arrematada por um frontão triangular. Junto à 
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este elemento, estão duas janelas seteiras limitadas pela faixa de alvenaria resultante do 

prolongamento das pilastras que encerram a faixa central. Na coluna das faixas laterais, mais 

estreitas, estão desenhadas três janelas seteiras associadas. Neste ressalto o telhado também é de 

mansarda, mas são previstas apenas duas lanternas de ventilação. 

 

Os dois ressaltos angulares, simétricos a partir do volume central, também são mais altos que os 

corpos recuados. Aqui também tem o tratamento diferenciado para os vãos. Cada andar tem três 

janelas associadas. As aberturas do primeiro e segundo pavimentos são trabalhadas em um 

desenho único, constituindo uma grande esquadria e arco pleno. O plano frontal de cada uma 

destas saliências é arrematado por um grande frontão cimbrado interrompido, que emoldura um 

grande óculo de vidro encimado por outro frontão cimbrado interrompido que esconde parte do 

telhado em mansarda.  

 

Referências para composição 

 

Para composição da fachada do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco), Domenico 

Delpiano recolheu um vasto material de pesquisa. É possível identificar em todos eles 

características muito similares, principalmente na organização formal da fachada (embasamento, 

corpo central e coroamente), na composição do telhado de mansarda e do ressalto principal. 

 

  
Figura 70: Projeto da Fachada Principal da Bolsa de 

Comércio à Mans (Sarthe) 
Arquiteto: Mº. A. Lafon 

Fonte: Le Recueil D’Architecture, s.d, Pl.24 

Figura 71: Projeto de Construção de um Grupo Escolar 
na Cidade de Chatillon’s Seine (Cote D’Or) 

Arquiteto: Mr. F. Vionneis 
Fonte: Le Recueil D’Architecture, s.d, Pl.79 
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Figura 72: Escola de Estudos Comerciais. Rue de 

Tocqueville, em Paris. 
Fonte: Le Recueil D’Architecture, s.d, Pl.24 

Figura 73: Orfanato Militar de Boissiére (Seine et Oise) 
Arquiteto: Mr. Foulquier 

Fonte: Le Recueil D’Architecture, s.d, Pl.91 
 

  
Figura 74: Concurso para a Construção de um Cassino 

em Andorre. 3º Prêmio 
 Arquiteto: Mr. Menuel 

Fonte: Croquis D’Architecture 

Figura 75: Escola Primaria, Superior e Profissional a 
Rouen. (Seins Inférieure) 
Arquiteto: Mr. J. Touzet 

Fonte: Le Recueil D’Architecture, s.d, Pl.120 
 

  
Figura 76: Detalhe Ampliado do Ressalto Central da 

Fachada Principal da Bolsa de Comércio à Mans 
(Sarthe) 

Arquiteto: Mº. A. Lafon 
Fonte: Le Recueil D’Architecture, s.d, Pl.24 

Figura 77: Detalhe Ampliado Ressalto Central Fachada 
Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 
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No desenho do ressalto central do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) percebe-se a 

clara inspiração na composição da fachada para a Bolsa de Comércio de Mans. Delpiano emprega 

a mesma divisão em faixas, uma para cada pavimento. Até mesmo o vão das janelas do segundo 

pavimento também é trabalhado com cornijas horizontais. 

 

  
Figura 78: Detalhe Ampliado Ressalto Central da 

Fachada da Escola Primaria, Superior e Profissional a 
Rouen. (Seins Inférieure) 
Arquiteto: Mr. J. Touzet 

Fonte: Le Recueil D’Architecture, s.d, Pl.120 

Figura 79: Detalhe Ampliado Ressalto Central Fachada 
Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Washington Luís 

 

Delpiano usa, como referência, do desenho da composição da fachada da escola primária de 

Rouen as seteiras triplas do terceiro pavimento e, também, o arremate da cornija superior. 

 

Para os ressaltos angulares não foram encontradas as referências utilizadas por Delpiano para 

composição do desenho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não é tarefa fácil desenvolver uma pesquisa que busca compreender o método compositivo e 

projetual e avaliar os projetos e as obras de um arquiteto forjado na segunda metade do século 

XIX, como Domenico Delpiano, em meio a um dos períodos mais turbulentos da história da 

arquitetura, quando não existia um consenso sobre o melhor posicionamento frente às questões 

arquitetônicas e, ainda, se discutia a regulamentação da profissão. Por vários motivos, esta 

dificuldade se multiplica para as pesquisas realizadas com os profissionais que atuaram no Brasil. 

 

Em primeiro lugar, por questões históricas. Enquanto a sociedade européia passa por 

transformações estruturais, provocadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa e os 

arquitetos discutem questões relativas ao ensino e à prática arquitetônica, o Brasil ainda é colônia 

de Portugal quando chegam os primeiros profissionais franceses que serão os responsáveis pelo 

início do ensino de arquitetura no país: 

 

O ensino de arquitetura no Brasil é anterior ao estabelecimento dos cursos jurídicos, mas 
nem por isso os arquitetos angariam prestígio equivalente aos bacharéis. Data de 1816 a 
vinda de um grupo de artistas franceses para a corte do Rio de Janeiro, ainda sob a 
regência do então príncipe D. João (1767-1826 – futuro D. João VI, rei de Portugal), 
para introduzir no país um conhecimento artístico de gosto neoclássico. Mas é somente 
em 1827 que começa a funcionar regularmente a Academia de Belas-Artes, incluindo em 
seu currículo a arquitetura, curso organizado por Auguste Henri Victor Grandjean de 
Montigny (1776-1850), arquiteto francês de algum prestígio em seu país de origem, 
autor de um álbum de levantamentos arquitetônicos, Architecture toscane, ou palais, 
maisons, et autres édifices de la Toscane, publicado entre 1806 e 1815. (SEGAWA, 
2002, p.29-30) 

 

Em segundo lugar, por questões ideológicas. O desprezo pelas arquiteturas do século XIX por 

parte dos intelectuais do movimento moderno desencorajou o estudo, o interesse, o 

reconhecimento e a preservação da produção arquitetônica oitocentista. 

 

Em terceiro lugar, pela dificuldade de localizar material para pesquisa. Como em algumas 

cidades não se pedia o projeto para aprovação e são muito raros os arquivos pessoais de 

arquitetos que chegaram íntegros até os dias atuais, são poucas as fontes primárias para realização 

de estudos. 



 

 

229 

 

Em quarto, a dificuldade dos pesquisadores brasileiros em lidar com tema. Além da falta de 

intimidade com o assunto, resultado do enfoque simplista com que é tratado nas universidades, 

existe também falta de bibliografia nacional. A maioria dos livros sobre a arquitetura do século 

XIX é publicada em língua francesa e grande parte deles está fora de catálogo. 

 

A realização de um estudo com este enfoque requer mais do que um trabalho de pesquisa. É 

necessário associar a ele uma ação investigativa.  

 

Para recuperar parte da trajetória profissional de Domenico Delpiano no Brasil, além das 

pesquisas realizadas nas casas salesianas e nos arquivos municipais na procura de material 

original, foram consultadas diversas instituições uruguaias, francesas e italianas atrás de 

informações e orientações para o prosseguimento dos estudos.  

 

A organização do material existente no arquivo pessoal do arquiteto permitiu a verificação 

minuciosa de cada publicação, anotação, projeto e croqui, que fornecessem indícios sobre seu 

método de trabalho.  

 

Estabeleceram-se hipóteses a respeito de sua atuação de modo a preencher as lacunas que 

surgiam durante o desenvolvimento do processo. 

 

O resultado de todo este trabalho foi a identificação do modo de Domenico Delpiano compor 

formalmente seus projetos. A partir da análise dos livros, croquis, manuais, publicações de 

modelos existentes em seu arquivo pessoal, observou-se a repetição de procedimentos relativos à 

escolha das referências à serem empregadas. 

 

A este conhecimento foram agregados os saberes desenvolvidos nos primeiros capítulos desta 

dissertação.  

 

A compreensão do contexto religioso do século XIX e o estudo da Pia Sociedade de São 

Francisco de Sales e do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora colaborou na identificação dos 
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princípios da pedagogia salesiana (a razão, a religião, a “Amarevolezza”) e o seu rebatimento na 

arquitetura de seus edifícios escolares. Características como a localização central das escolas, 

ginásios ou oficinas profissionais nas cidades, a existência de grandes espaços, a 

monumentalidade das formas e volumes, a configuração do pátio interno, livre de obstáculos, são 

as principais orientações para a o projeto da casa salesiana, entendida como instrumento de 

educação dos jovens, o chamado “Sermão das Paredes”.  

 

O estudo da arquitetura do século XIX expôs a heterogeneidade das várias experiências 

arquitetônicas existentes neste período, assim como as especificidades de cada uma delas. Por 

isso a escolha do termo Arquiteturas do Ecletismo. Também foram examinados os sistemas de 

ensino da École des Beaux-Arts e da École Polytechnique como também a abordagem projetual 

individual do arquiteto francês, Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814-1879). 

 

O breve olhar sobre as Arquiteturas do Ecletismo no Brasil mostrou a complexidade em analisar 

linearmente a evolução destas arquiteturas no país, resultado da ausência de uma “escola do 

ecletismo”. Isto permite que as inovações tecnológicas, formais e programáticas, introduzidas 

pelos arquitetos do Ecletismo tenham sido apropriadas pela arquitetura moderna e divulgadas 

como suas descobertas. 

 

Ao trazer a luz a figura de Domenico Delpiano demonstra-se que a atividade projetual no século 

XIX era intensa e que existiam outros arquitetos atuando no Brasil com projetos e obras de 

grande relevância. Delpiano, como pode ser visto, estava afinado com a discussão arquitetônica 

que ocorria na Europa neste momento. Em seu arquivo, o material encontrado era o que tinha de 

mais atual na época. Seus livros de consulta, como o Traité d’Architecture de Léonce Reynaud 

(1803-1880), o Dictionnaire Raisonné de L’Architecture Française du XIe au XVIe siècle de 

Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814-1879) e o Église des Bourgs et Villages, Joseph-

Eugène-Anatole de Baudot (1834-1915), eram as publicações dos principais pensadores da 

arquitetura do século XIX e também os defensores de uma nova arquitetura que seria construída a 

partir dos conhecimentos racionais. 
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Ainda foi possível exemplificar o método de estudo de arquitetura e ilustrar o procedimento 

compositivo e projetual utilizado por Delpiano na concepção das plantas do Liceu Salesiano de 

Botucatu e da fachada da Igreja do Sagrado Coração, em Recife. 

 

 É impressionante o número de obras projetadas, construídas e fiscalizadas por Domenico 

Delpiano. Seus projetos estão localizados em várias regiões brasileiras, em pontos distantes e de 

difícil acesso e abrangem desde pequenos objetos e mobiliários, até monumentos e grandes 

igrejas. 

 

Fazendo ponderações a respeito dos princípios utilizados na concepção de edifícios escolares e 

religiosos, presente nas publicações acima citadas, atenta-se que Domenico Delpiano observava 

estas recomendações em seus projetos. Desde a disposição do programa funcional em planta, 

orientação solar, até técnicas e materiais construtivos. 

 

Adquiridos estes conhecimentos foram desenvolvidos critérios de escolha e de análise e avaliação 

de duas obras de Delpiano na cidade, de São Paulo: o Colégio de Santa Inês e o complexo 

formado pela Matriz do Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora) e o Liceu Salesiano São 

Paulo (Instituto Dom Bosco). Foram examinados, criticamente, em cada um dos desenhos 

recolhidos, o sítio de implantação, o projeto, o programa funcional e a composição do edifício. 

Neste último item, foram indicadas as principais referências utilizadas na concepção formal. 

 

Da avaliação das duas edificações escolares identifica-se abordagem similar em todos os aspectos 

analisados. Com relação à procura, a escolha e as características do sítio de implantação, ambos 

os terrenos possuem aspectos similares, ainda mais porque estão separados apenas por algumas 

quadras. 

 

O projeto arquitetônico, ambos de apresentação para a Prefeitura Municipal da Cidade de São 

Paulo, têm a mesma estrutura gráfica e o mesmo nível de informação, sendo que o da Matriz do 

Bom Retiro (Igreja Nossa Senhora Auxiliadora)e do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom 

Bosco) está um pouco mais detalhado, mas em contra partida não tem as dimensões indicadas. 
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Os programas funcionais dos dois edifícios escolares são similares, apesar de um ser para 

meninas e outro para meninos. Também difere o fato do Instituto Dom Bosco ser uma escola com 

oficinas profissionais, o que demanda mais espaço e ambientes construídos. 

 

A disposição em planta dos espaços é similar nos dois edifícios, prevalecendo, de modo geral, os 

usos de salas, sala de atos ou teatro, refeitórios, cozinha e sanitários no térreo e os dormitórios no 

andares superiores. Em ambos os espaços de recreação são constituídos pelos pátios internos, 

abertos, e os pórticos cobertos. 

 

A composição dos projetos, tanto das plantas como das fachadas foram ordenadas por eixos de 

simetria. Nos dois casos, a distribuição dos volumes em planta configurava o pátio interno, 

elemento essencial à pedagogia salesiana. 

 

A disposição e a configuração dos ambientes, nos dois edifícios, atendiam as recomendações 

existentes no Traitè d’Architecture de Léonce Reynaud. Os volumes tinham pouca profundidade 

e eram servidos de aberturas para ventilação e iluminação em faces opostas, atendendo as 

demandas de salubridade nas edificações e as cozinhas e refeitórios estavam sempre posicionados 

em uma das extremidades dos volumes, com tamanho e volumes adequados. Os demais 

ambientes, como salas de aula ou de estudo, eram posicionados no térreo com acesso direto pelos 

pórticos e pelo pátio. 

 

É interessante observar que no edifício do Colégio de Santa Inês, os sanitários dos dois 

pavimentos são agrupados em volumes independentes anexados ao corpo principal, solução 

atualmente denominada moderna. 

 

Nos dois edifícios o pórtico funciona, além de espaço de recreação, como eixo de circulação. 

Somente no edifício do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco), pelo seu tamanho, há 

circulação interna nos blocos. 

 

A composição formal das fachadas dos edifícios segue os mesmos princípios nos dois projetos. 

Elas são organizadas por três ressaltos que se destacam do corpo principal, abrigando, 
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normalmente, usos mais nobres, como a capela e o teatro, justificando assim a valorização de 

partes da elevação. 

 

O caráter das fachadas para cada uma das edificações é distinto. O do Liceu Salesiano São Paulo 

(Instituto Dom Bosco) apresenta volumes mais pesados e linhas mais retas, conferindo o aspecto 

monumental necessário à uma construção projetada para ser um “monumento para recordar”. No 

Colégio de Santa Inês, os volumes são mais delicados e as linhas mais curvas.  

 

Pode-se atribuir a diferença de abordagem formal entre as elevações dos prédios em função do 

sexo dos alunos. O primeiro é para jovens meninos e o segundo para jovens meninas. 

 

Nos dois edifícios, a ordenação das aberturas, com exceção dos ressaltos, é feita de maneira 

regular e com as mesmas dimensões para cada um dos pavimentos, independente do uso interno. 

Assim, na fachada principal do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco) e na fachada 

interna do Colégio de Santa Inês, as mesmas janelas utilizadas para as salas de aula e para os 

dormitórios são aplicadas também para os corredores, não existe uma diferenciação dos vãos em 

função do uso de modo que prevalece a regularidade do aspecto formal. Este mesmo raciocínio é 

aplicado na composição dos ressaltos da fachada do Instituto Dom Bosco, que mesmo não tendo 

uma função que justifique a valorização formal, faz-se um ressalto angular para manter o 

equilíbrio da composição. 

 

Em nenhum dos dois colégios há presença de ornatos ou adereços que indiquem se tratar de um 

edifício com caráter religioso.  

 

A composição formal da igreja atende aos usos a que ela se destina, mas mesmo ela estando 

implantada ao lado do Liceu Salesiano São Paulo (Instituto Dom Bosco), seus elementos formais 

não são similares aos utilizados no colégio, o que demonstra independência e a não necessidade 

de continuidade estilística entre os dois projetos. 

 

O estudo das arquiteturas do Ecletismo, ainda que seja um assunto antigo é um tema novo e 

pouco abordado nos trabalhos de graduação e pós-graduação.  
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Ao iniciar o desenvolvimento desta pesquisa tinha-se a pretensão de analisar cada uma das obras 

projetadas por Domenico Delpiano, mas tal tarefa mostrou-se impossível no prazo disponível, 

quer pela dificuldade em reunir todo o material e visitar todas as obras, quer pela falta de 

intimidade com um tema complexo como o das Arquiteturas do Ecletismo. Assim, este trabalho 

constitui uma apresentação deste profissional e de sua forma de projetar.  

 

Um próximo passo seria a realização de uma catalogação minuciosa de suas obras, tantos os 

edifícios, como os monumentos funerários, desde aqueles realizados no Brasil até os construídos 

em outros países, como Uruguai, Argentina, França e Itália. É importante, no futuro que se 

resgate sua formação acadêmica e se confirmem as informações de que ele tenha sido aluno de 

Pierre-Marie-Bossan (1814-1888), para verificar até que ponto sua arquitetura foi marcada pela 

obra deste possível professor.   

 

Também é de grande relevância a extensão de pesquisas a respeito da produção de mobiliários, 

ornatos e monumentos produzidos pelas oficinas de marmoraria, ornamento e escultura do Liceu 

do Sagrado Coração de Jesus, e qual a abrangência da atuação de Delpiano na cidade de São 

Paulo. 

 

Será possível, com os conhecimentos adquiridos por estas pesquisas, preencher as lacunas 

existentes e desenvolver estudos mais aprofundados a respeito do tema. 
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ANEXO – MATERIAL COLETADO 

 

 

Documentos Pesquisados 

 

Edifícios 

 

 
Projeto Colégio São Joaquim de Lorena – Década 1890 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Planta Geral do Colégio de Niterói – sem data 

Memorial Salesiano de Niterói 
 

 
Planta Basílica de Niterói – 1900 
Memorial Salesiano de Niterói 
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Elevação Basílica de Niterói – 1900 

Memorial Salesiano de Niterói 
 

 
Perspectiva e Corte Basílica de Niterói – 1900 

Memorial Salesiano de Niterói 
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Projeto Cinema Liceu do Sagrado Coração de Jesus – Aproximadamente 1905/1906 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 
Colégio São Manoel em Lavrinhas – Aproximadamente 1916/1918 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Fotografia dos projetos desenvolvidos pelo Delpiano – Os originais não foram localizados. O primeiro, o 

sétimo e o oitavo desenho, no sentido horário, não foram identificados. O segundo, o terceiro e o quarto são 
da igreja de Maria Auxiliadora no Bom Retiro, o quinto é da igreja de Niterói, o sexto é a capela do colégio 

Santo Isidro, em Las Piedras, Uruguai e o último é da Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Recife. 
Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Monumentos 
 

 
Monumento à Nossa Senhora Auxiliadora em Niterói - 1900 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Monumentos Funerários 
 

 

 
Monumentos funerários – sem data e local 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 

 
Monumentos funerários – sem data e local 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Mobiliários 
 

 
Mobiliários diversos – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 
Balaustrada – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Croquis e Estudos 
 

  
Desenhos diversos sem referência – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 
Desenhos diversos sem referência – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Croquis executados a partir dos desenhos existentes no livro Dictionnaire Raisonné de L’Architecture 

Française du XI au XVI Siècle. Tome Premier do arquiteto Viollet-Le-Duc 
Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Projetos e Autores Não Identificados (Provável Autoria de Domenico Delpiano) 
 

 
Igreja do Senhor em Montevidéu – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 
Igreja do Senhor em Montevidéu – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Projeto de uma igreja – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 
Projeto de uma igreja – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Material de Referência 
 
Não estará relacionado todo o material de referência encontrado no arquivo pessoal do arquiteto 
(mais de 1000 folhas). Destes desenhos, 215 estavam separados do conjunto e trabalhados para 
facilitar o manuseio (as bordas estavam cortadas), o que nos impede de, na maioria dos casos, 
identificar a data de projeto. Dos 215, selecionamos alguns para ilustrar a pesquisa realizada. 
 

 
Croquis D'Architecture – Igreja em Strasburgo – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 
Croquis D'Architecture – Igreja em Strasburgo – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Croquis D'Architecture – Igreja São José em Lyon – 1884  

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 
Croquis D'Architecture – Igreja em Católica Inglesa – 1872 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 



 

 

256 

 
Croquis D'Architecture – Escola Primária em Versailhes – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 
Croquis D'Architecture – Capela – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Croquis D'Architecture – Projeto de um teatro para Honfleur – sem data  

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Le Recueil D’Architecture – Asilo de Alienados em Bourg – sem data  

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 
Le Recueil D’Architecture – Grupo Escolar na França – sem data  

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Le Recueil D’Architecture – Hospício na Bélgica - sem data  

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 
Le Recueil D’Architecture – Escola Primária na Suíça- sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Le Recueil D’Architecture – Igreja Paroquial em Savoie – sem data  

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 



 

 

261 

 
Le Recueil D’Architecture – Igreja de Nossa Senhora de Prouille – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
 



 

 

262 

 
Le Recueil D’Architecture – Igreja de Lilas – sem data 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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Textos e Cartas 
 

 
Carta Manuscrita a Dom Ângelo Savio Fl. 01/02 - 1885 

Archivio Salesiano Centrale 
 



 

 

264 

 

 
Carta Manuscrita a Dom Ângelo Savio Fl. 02/02 - 1885 

Archivio Salesiano Centrale 
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a) Liceu e Basílica do Sagrado Coração de Jesus – 1885/1901 
 

  
Santuário do Sagrado Coração de Jesus – Agosto de 

2008 (foto do autor) 
Santuário do Sagrado Coração de Jesus – Agosto de 

2008 (foto do autor) 
 

 
Liceu do Sagrado Coração de Jesus – Agosto de 2008 (foto do autor) 
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Projeto de ampliação das Alas Laterais do Liceu do Sagrado Coração de Jesus – Planta Guia - 1916 

Arquivo Municipal Washington Luis 
 

 
Projeto de ampliação das Alas Laterais do Liceu do Sagrado Coração de Jesus - Plantas - 1916 

Arquivo Municipal Washington Luis 
 



 

 

267 

 
Projeto de ampliação das Alas Laterais do Liceu do Sagrado Coração de Jesus - Cortes - 1916 

Arquivo Municipal Washington Luis 
 

 
Projeto de ampliação das Alas Laterais do Liceu do Sagrado Coração de Jesus - Plantas - 1916 

Arquivo Municipal Washington Luis 
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Projeto de ampliação das Alas Laterais do Liceu do Sagrado Coração de Jesus - Cortes - 1916 

Arquivo Municipal Washington Luis 
 

 

 

Projeto de ampliação das Alas Laterais do Liceu do Sagrado Coração de Jesus – Corte e Fachada - 1916 
Arquivo Municipal Washington Luis 
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b)Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora – 1892 
 

  
Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora – 

Fevereiro de 2009 (foto do autor) 
Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora – 

Fevereiro de 2009 (foto do autor) 
 

 
Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora – Fevereiro de 2009 (foto do autor) 
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c) Colégio Salesiano Sagrado Coração – 1894 
 

  
Colégio Salesiano Sagrado Coração – Dezembro de 

2008 (foto do autor) 
Colégio Salesiano Sagrado Coração – Dezembro de 

2008 (foto do autor) 
 

 
Colégio Salesiano Sagrado Coração – Dezembro de 2008 (foto do autor) 
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d) Capela de Santa Luzia e Menino Jesus de Praga - 1901 
 

  
Capela de Santa Luzia e Menino Jesus de Praga – 

Agosto de 2008 (foto do autor) 
Capela de Santa Luzia e Menino Jesus de Praga – 

Agosto de 2008 (foto do autor) 
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e) Santuário Nossa Senhora Auxiliadora - 1905 
 

  
Santuário Nossa Senhora Auxiliadora – Dezembro 

de 2008 (foto do autor) 
Santuário Nossa Senhora Auxiliadora – Dezembro 

de 2008 (foto do autor) 
 

 
Santuário Nossa Senhora Auxiliadora – Dezembro de 2008 (foto do autor) 
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f) Colégio de Santa Inês no bairro do Bom Retiro - 1907 
 

  
Colégio de Santa Inês – Agosto de 2008 (foto do 

autor) 
Colégio de Santa Inês – Agosto de 2008 (foto do 

autor) 
 

 
Colégio de Santa Inês – Agosto de 2008 (foto do autor) 
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Planta Pavimento Térreo Colégio Santa Inês - 1907 

Arquivo Municipal Washington Luis 
 

 
Planta Pavimento Superior Colégio Santa Inês - 1907 

Arquivo Municipal Washington Luis 
 



 

 

275 

 
Fachada principal Colégio Santa Inês - 1907 

Arquivo Municipal Washington Luis 
 

 
Projeto Modificativo das Alas Laterais do Colégio Santa Inês - 1916 

Arquivo Municipal Washington Luis 
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g) Santuário do Sagrado Coração de Jesus – 1912/1944 
 

  
Santuário do Sagrado Coração de Jesus – Dezembro 

de 2008 (foto do autor) 
Santuário do Sagrado Coração de Jesus – Dezembro 

de 2008 (foto do autor) 
 

  
Santuário do Sagrado Coração de Jesus – Dezembro 

de 2008 (foto do autor) 
Santuário do Sagrado Coração de Jesus – Dezembro 

de 2008 (foto do autor) 
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Santuário do Sagrado Coração de Jesus – Dezembro de 2008 (foto do autor) 

 

 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Recife – década de 10 

Arquivo da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora 
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h) Matriz do Bom Retiro (Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora) e Liceu Salesiano São 
Paulo (Instituto Dom Bosco) – 1916/1924 
 

 
Matriz do Bom Retiro (Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora) – Agosto de 2008 (foto do autor) 
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Planta Pavimento Térreo Matriz do Bom Retiro (Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora) e Liceu Salesiano São 

Paulo (Instituto Dom Bosco) - 1916 
Arquivo Municipal Washington Luis 

 

 
Planta 1º Pavimento Matriz do Bom Retiro (Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora) e Liceu Salesiano São 

Paulo (Instituto Dom Bosco) - 1916 
Arquivo Municipal Washington Luis 
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Planta 2º Pavimento Matriz do Bom Retiro (Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora) e Liceu Salesiano São 

Paulo (Instituto Dom Bosco) - 1916 
Arquivo Municipal Washington Luis 

 

 
Planta Cortes Matriz do Bom Retiro (Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora) e Liceu Salesiano São Paulo 

(Instituto Dom Bosco) - 1916 
Arquivo Municipal Washington Luis 

 

 
Planta Elevação Matriz do Bom Retiro (Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora) e Liceu Salesiano São Paulo 

(Instituto Dom Bosco) - 1916 
Arquivo Municipal Washington Luis 
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i) Noviciado Nossa Senhora das Graças - 1917 
 

 
Planta Pavimento Térreo Noviciado Nossa Senhora das Graças - 1917 

Arquivo da Inspetoria Santa Catarina de Sena 
 

 
Planta Pavimento Superior Noviciado Nossa Senhora das Graças - 1917 

Arquivo da Inspetoria Santa Catarina de Sena 
 

 
Fachada principal Noviciado Nossa Senhora das Graças - 1917 

Arquivo da Inspetoria Santa Catarina de Sena 
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Noviciado Nossa Senhora das Graças – Agosto de 

2008 (foto do autor) 
Noviciado Nossa Senhora das Graças – Agosto de 

2008 (foto do autor) 
 

 
Noviciado Nossa Senhora das Graças – Agosto de 2008 (foto do autor) 

 


