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INTRODUÇÃO

A serra do mar se estende do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. A sua
elevação máxima atinge 937 metros sobre o nível do mar, sendo um grande
obstáculo para a comunicação dos Campos de Piratininga com o litoral de Santos. Para vencerem as suas escarpas, os colonos utilizavam a trilha indígena.
Ao longo dos primeiros séculos os colonos percorreram o difícil itinerário
indígena, que ao longo do tempo foi aprimorado, como também outros caminhos foram abertos para facilitar a circulação de mulas.
O governador da capitania de São Vicente, Bernardo José Lorena, recuperou a Estrada Caminho do Mar, que foi pavimentada no trecho da serra com
lajes de granito, ficando conhecida como a Calçada do Lorena, que mais tarde
se tornou conhecida como a Estrada da Maioridade.
O primeiro aglomerado no planalto surgiu em 1553, a mais de 700 metros
de altitude do litoral com o nome de Vila de Santo André da Borda do Campo.
Um ano após a fundação de Santo André, os jesuítas fundaram um outro
povoado no planalto numa região repleta de aldeias indígenas com o firme propósito de facilitar o processo de catequização e de conversão dos índios ao catolicismo.
A formação da cidade iniciou-se após a celebração da primeira missa ,em
25 de Janeiro de 1554, que recebeu o nome de São Paulo de Piratininga em
homenagem ao santo do dia.
São Paulo de Piratininga situava-se numa colina alta e plana, cercada pelos rios Tamanduateí e o Anhangabaú, ambos afluentes do Rio Tietê. Nesta
localização privilegiada, um patamar alto de onde se avistava todo o entorno e
na várzea do Rio Tamanduateí, foi construído o colégio dos Jesuítas. Em 1560,
o povoado ganhou o estatuto de vila, tornando-se o principal centro de catequese.
No tempo do império, São Paulo permaneceu uma cidade feita de taipa,
economicamente pobre e com feições predominantemente coloniais. Nessa
época, a população era estimada em cerca de 23 000 habitantes. Além da falta
de espaços de lazer, não havia abastecimento regular de água potável e as ruas com calçamento irregular eram muito escuras. Até o final do século XIX, São
Paulo não passava de uma cidade provinciana.
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Em 1860 é organizado em Londres a São Paulo Railway Company Limited, com o objetivo de construir uma estrada de ferro unindo Santos a Jundiaí.
Em 1865, a estrada de ferro já unia Santos a São Paulo, em 1867, atingia Jundiaí, e em 1872 atingia Campinas, criando assim todas as condições favoráveis
à expansão das fazendas de café.
Antes da implantação da ferrovia, toda a produção de café do interior paulista era escoada para o porto de Santos sobre muares que implicava em grande tempo despendido. Na fase em que o café era plantado na região do Vale
do Paraíba, o transporte se fazia pelo porto do Rio de Janeiro, mas quando as
plantações conquistaram a região do Oeste paulista, começando por Jundiaí,
Itu e Campinas, ficou clara a necessidade de um meio de transporte mais eficiente para atingir o porto de Santos mais rapidamente.
Na época da construção da ferrovia, a cidade se resumia à área da colina
e o desenvolvimento recente no entorno dos bairros de Santa Efigênia e Brás,
e mais tarde nas décadas de 1880 e 1890, passava a ocupar também áreas
mais distantes com chácaras.
Novas ferrovias e ramais eram construídos, financiados pelos novos empreendedores da cafeicultura. A malha ferroviária era toda convergente para a
capital e em seguida para Santos.

Era pela Estrada de Ferro Santos Jundiaí que se exportava toda a riqueza
produzida pela província. E era por ela que os cafeicultores realizavam
suas viagens: da fazenda de café para a Europa, da fazenda para o escritório comercial de exportação ou para as casas bancárias também aí situadas. (Simões Júnior, 2004, p. 38).

Com o desenvolvimento das ferrovias convergindo para a cidade de São
Paulo, fez-se necessário uma adaptação e organização do espaço urbano para
atender a nova situação, fortalecendo a importância da Estação da Luz e região.
Nas décadas de 1870 e 1880, a região norte assume importância e incrementa o crescimento da região central da cidade, sobretudo na comunicação entre as duas regiões, através das ruas Florêncio de Abreu e Brigadeiro
Tobias. A importância da estação da Luz provocou a instalação e melhoramen61

tos das instalações públicas e induziu também o parcelamento das terras da
região.
Com a transferência dos pontos mais valorizados da cidade para a região
norte e oeste, fazendo com que se ocupasse mais as partes altas e planas, seriam instalados os bairros destinados às populações de alta renda, atraindo
melhoramentos públicos.
A valorização da região norte e de seus eixos de comunicação com o centro se estendeu até a década de 1890, quando se registra o início da ocupação
da região oeste.

Assim, nessa dinâmica de expansão territorial, foram loteadas só nessa
vertente norte e oeste da cidade a Chácara das Palmeiras (originando o
bairro de Santa Cecília), a Chácara do Campo Redondo (bairro dos Campos Elíseos e parte do de Santa Efigênia), a Chácara do Marechal Arouche (bairro da Vila Buarque), a Chácara do Chá (Centro Novo), as chácaras de Sousa Barros e do Brigadeiro Tobias (entre a praça do Correio, o
Paissandu e a Estação da Luz), e a Chácara do Carvalho (parte da Barra
Funda e Bom Retiro), entre outras. (Simões Júnior, 2004, p. 40).

Com o abandono da zona leste, em função do obstáculo da várzea inundável do Tamanduateí e conseqüente desvalorização, os investimentos públicos foram transferidos para os bairros mais importantes como Campos Elíseos,
Higienópolis e região da Paulista. A várzea como se encontra em região alagável, sujeita a epidemias, passa a ser região sem importância e problemática perante a nova situação de desenvolvimento da cidade.

São Paulo estava deixando de ser uma cidade de tropeiros. Agora, o café
chegava a Santos mais rapidamente. A viagem da fazenda para a capital
é rápida e confortável. Será possível, sem grandes transtornos, passar
parte do ano em São Paulo e, talvez – por que não? -, morar na capital. O
trem que desceu carregado de café pode, agora, subir com material de
construção para se fazer uma casa igual àquela vista em alguma capital
européia. É possível morar com desafogo e conforto na capital. Como na
sede da fazenda, como na Europa. (Toledo, 2004, p. 77).
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Considerando os novos condicionantes econômicos e o novo meio de
transporte fizeram com que o período dos tropeiros ficasse no passado.
Quanto ao transporte, as pessoas utilizavam os tílburis ou carros de boi e
mais tarde, ainda no tempo do império, surgiram os primeiros bondes de tração
animal. Em 1872 a primeira linha ligava a Sé à Estação da Luz. E em 1877 se
dirigia para o Brás, totalizando nessa época, 25 km de trilhos.
A primeira linha de bonde elétrico foi inaugurada a sete de maio de 1900,
ligando o largo de São Bento à Barra Funda. Foi um empreendimento da São
Paulo Railway, Light and Power Company Ltda, que construiu e operou linhas
de bonde por tração elétrica para diversos pontos da cidade durante 40 anos.
Os primeiros bairros nasceram, no início do século XX, em decorrência da
ocupação pelos imigrantes que trabalhavam nas indústrias. Esses bairros distantes do centro, localizados nas várzeas, se tornaram os primeiros bairros operários, podendo ser destacados o Brás, Bexiga Barra Funda Mooca Lapa
Bom Retiro e Ipiranga.
Além dos bairros operários, as vilas operárias se destacaram como forma
de habitação popular no início do século na cidade de São Paulo. Algumas indústrias possuíam vilas para os funcionários na mesma região e contavam com
equipamentos complementares, como igrejas, creches e armazéns.

Desde o surgimento do problema habitacional em São Paulo no final do
século XIX até a década de 1930, surgiram várias modalidades de moradia para alojar os setores sociais de baixa e média renda, todas construídas pela iniciativa privada. Entre elas, as mais difundidas foram o cortiçocorredor, o cortiço-casa de cômodos, os vários tipos de vilas e correr de
casas geminadas. (Bonduki, 1998, p. 43).

Pela falta de financiamento da casa própria, aliado aos investidores privados com o objetivo de obter rentabilidade, aplicavam na construção de moradias de aluguel para atender a população paulistana, inclusive a classe média
que vivia de aluguel.
No final do século XIX, teve início a formação dos bairros nobres residenciais, destinados aos fazendeiros de café e a burguesia de comerciantes, in-
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dustriais e profissionais liberais. O primeiro loteamento residencial foi o bairro
de Campos Elíseos, realização de Frederico Glete e Victor Nothmann em 1880,
destinado para atender a classe que teve origem na produção do café.

A criação dos primeiros loteamentos afastados do núcleo urbano significativo de São Paulo data do final do século XIX. Neste período, em que num
curto espaço de tempo se realizava, por exemplo, o loteamento da antiga
Chácara Rego Freitas, já denominada Vila Buarque em 1890, a abertura
da Avenida Paulista em 1891 e o loteamento de Higienópolis em 1898,
encontramos os primórdios do princípio que orientou a expansão urbana
de São Paulo: a criação de bairros ao sabor da especulação, onde eram
abertos loteamentos separados do núcleo urbano por vazios que seriam
preenchidos gradualmente, conforme a infra-estrutura implantada e as
conveniências especulativas. (Segawa, 2000, p. 109).

O bairro de Campos Elíseos nasceu com o loteamento da chácara do
Campo Redondo ou Mauá, destinado a atender exclusivamente a classe nascida com a riqueza do café e apresentava inovações para a época, como construir considerando os recuos laterais e de frente, permitindo a implantação de
jardins.
O sucesso do loteamento aconteceu de fato com a construção de rede de
água encanada pela Companhia Cantareira na década de 1890. O bairro contava também com esgoto, gás, iluminação pública, bonde elétrico e arborização.

O bairro dos Campos Elíseos foi aberto em terras da antiga Chácara
Mauá por Glete e Nothmann. Suas ruas, retas, regulares e com amplos
lotes, receberam construções que caracterizaram um momento da vida de
São Paulo: a cidade de tijolo. Essa técnica sucedeu à secular taipa de pilão, e como todas as construções foram feitas em poucas décadas, os
Campos Elíseos e cercanias apresentavam grande uniformidade. (Toledo,
2004, p.108).
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Em 1890, Martinho Burchard e Victor Nothmann, idealizaram outro loteamento, conhecido como Higienópolis, ou cidade da higiene, por estar localizado
em região alta, livre das epidemias muito comum na região de várzeas, reunindo as residências mais elegantes da cidade.
O bairro de Higienópolis surgiu em conseqüência do sucesso do loteamento de Campos Elíseos, cujo lucro auferido com a venda dos lotes, levou os
empreendedores a realizar outros loteamentos mais sofisticados. No caso de
Higienópolis, Vitor Nothmann uniu-se a Martinho Burchard para compra da fazenda do barão de Ramalho, local onde seria implantado o bairro de Higienópolis. A área era equivalente a 15 alqueires ou a uma área quadrada de seis
quarteirões de lado. Posteriormente foram adquiridas as terras da rua da Consolação e as terras do Pacaembu que pertenciam a Joaquim Floriano Vanderlei.
O bairro de Higienópolis ou Boulevards Burchard foi o terceiro destinado á
elite, depois de Santa Efigênia e Campos Elíseos, considerava os recuos laterais e de frente como o bairro de Campos Elíseos, mas era exclusivamente residencial.
As residências dessa elite tinham estilos diversificados e reproduziam
uma maneira de viver à moda francesa, imitando o modo de vida das metrópoles européias.
A avenida Paulista, outro empreendimento imobiliário de luxo, foi inaugurada em 1891. Foi a primeira via pública asfaltada e arborizada na cidade de
São Paulo, com uma extensão de três km. O belvedere Trianon da Avenida
Paulista que foi projetado por Ramos de Azevedo e inaugurada em 1916 pelo
prefeito Washington Luís, apresentava um belo panorama da cidade e local de
lazer preferido dos paulistanos.
Na década de 1940, na gestão Prestes Maia, houve um grande investimento no sistema viário para a implantação do seu Plano de Avenidas, visando
à circulação de veículos, transformando a paisagem de vielas em grandes avenidas, surgindo os arranha-céus.
A transformação urbana se deu em ritmo acelerado, o centro se transformou com a verticalização e o crescimento rápido dos bairros. Ao longo das ferrovias apareceram novas cidades, como Cidade Patriarca Itaquera e Itaqua-
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quecetuba. Na década de 1930, a população era de um milhão de pessoas e já
em 1950, esse número dobrou.
Com o desinteresse da Light de investir no transporte coletivo e com a
instalação da indústria automobilística no ano de 1956 em São Paulo, a circulação dos automóveis pela cidade passou a ser a grande preocupação dos governantes e ao mesmo tempo de grande interesse da indústria. Com essa
transformação radical, os bondes foram progressivamente desativados, considerados inadequados à cidade moderna, substituídos por ônibus a diesel e automóveis particulares.
Os primeiros auto-ônibus aparecem na cidade nos anos 20, como uma
oferta complementar e alternativa ao bonde que sofria as limitações de rede,
energia e investimentos. Nos anos 30, a cidade de São Paulo já era considerada um grande centro urbano e convivia com um trânsito agitado. O plano de
avenidas de Prestes Maia indicava a expressiva influência do automóvel na vida e na estrutura da cidade. No começo da década de 40, o número de ônibus,
superou a mil unidades, enquanto o número de bondes manteve-se em 500.
A história da cidade de São Paulo é marcada pela implantação da ferrovia, mas a história dos transportes públicos tem nos tílburis e carros de boi a sua
primeira manifestação.
Em 1954, a área urbana da cidade tinha crescido muito, e tornando-se o
maior parque industrial da América Latina. O desenvolvimento econômico e o
mercado de trabalho oferecido pelas fábricas e construções motivaram a vinda
de migrantes de muitas regiões do Brasil. Os migrantes chegaram a compor
quase a metade da população da cidade de São Paulo, enquanto a imigração
foi contínua entre as décadas de 1940 e 1960.

Já nos anos 60 se viam os primeiros sinais de esvaziamento de bairros
centrais que, até os anos 30, foram superpovoados: Belenzinho, Brás e
Mooca mantinham suas grandes plantas fabris e tinham suas ruas dominadas pelo comércio. Enquanto isso, a verticalização, ou construção de
edifícios para moradia e escritórios, avançava sobre a vertente sudoeste
do espigão da Paulista. Higienópolis, Santa Cecília, Consolação, Pinheiros, Cerqueira César: o centro urbano se expandia, primeiro com edifícios
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de apartamentos e depois com conjuntos comerciais. (Rolnik, 2002, p.
46).

Nos anos 70 ficou marcado o deslocamento do centro histórico em direção à Avenida Paulista e Jardins. Até essa data, São Paulo contava com um
único centro, constituído pelo Centro Tradicional do Triângulo e o Centro Novo
da Praça Ramos à praça da República. A formação de um novo centro acontece com a implantação do novo centro em torno da Avenida Paulista. Este processo tem início a partir de meados dos anos 60, com a saída de sedes de
empresas e instituições bancárias para a região da Paulista, dando início também a uma deterioração dos equipamentos públicos.
A região de São Paulo, hoje, é definida por um aglomerado de 39 municípios, ocupando uma área de oito mil quilômetros quadrados e apresentas além
da cidade de São Paulo, a região de Guarulhos como uma das mais populosas
da região metropolitana, seguida por Osasco e o grande ABC.

2.1. A EXPANSÃO DO CENTRO RUMO A OESTE

Com o surgimento dos Bairros de Campos Elíseos, inaugura-se um novo
momento na expansão urbana da cidade de São Paulo, fato que afetou a organização territorial das áreas mais valorizadas da região central da cidade, em
função das novas ligações com a região oeste, e não mais unicamente com o
setor das estações ferroviárias.
Além das conexões do centro com a região norte, através das Ruas Florêncio de Abreu e Brigadeiro Tobias, surgem as ligações com a região oeste
através da Praça da República e do Largo do Arouche.
Com a inauguração do Viaduto do Chá em 1892, consolidou-se a nova situação com a vantagem da comunicação em nível entre o centro histórico com
a região que mais tarde seria chamada de Centro Novo.
Com a construção do primeiro viaduto da cidade, muitos trajetos seriam
imensamente facilitados na região, evitando o uso das encostas para atravessar o vale que até então se fazia através da Rua São João e do Largo do Riachuelo.
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Especialmente para os bondes, que nessa época eram ainda puxados por
burros, e, para tanto, exigiam que, nos pontos de início das subidas (ladeira de São João e Riachuelo), fossem atrelados aos carros mais animais. Por esse motivo, nesses locais existiam pastos ou largos onde esses animais de reforço ficavam durante os momentos em que não estavam sendo requisitados. Além do mais, tal imagem não se adequava nem
um pouco à existência do viaduto, nem aos ideais de urbanidade e modernidade que se queria implantar no local. Essa situação perdurou até
1900, com a chegada da Light e dos bondes elétricos. (Simões Júnior,
2004, p. 74).

Essas novas rotas foram bastante valorizadas e receberam tratamento
com investimentos públicos. Essas novas rotas foram aquelas que estabeleceram a comunicação entre o Centro Histórico e os bairros da região norte e oeste, como Higienópolis, Campos Elíseos e as estações. O novo trajeto seria realizado através da Rua Direita, Viaduto do Chá, Rua Barão de Itapetininga, Praça da república, Marquês de Itu, Rua Santa Cecília (Rua D. Veridiana), até atingir a Avenida Higienópolis.

Na década de 1890, portanto, a conexão entre o Centro da cidade e os
novos bairros que surgiam a oeste já estava viabilizada. Pelo Viaduto do
Chá, tomava-se o rumo da Rua Barão de Itapetininga e Atingia-se a Praça
da República e o bairro do Arouche. Daí chegava-se à Rua das Palmeiras
e à Rua de Santa Cecília, conexões para Higienópolis e arredores. (Simões Júnior, 2004, p. 78).

A partir da existência do Viaduto do Chá inicia-se a implantação de loteamentos como o caso do Bairro de Higienópolis realizados por Burchard e Nothmann.
A região mais central da cidade sofreu transformações significativas, valorizando o vale e arredores com construções de grande importância como o Teatro Municipal (1911) e Teatro São José (1909) juntamente com o Colégio Caetano de Campos.
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A elaboração de uma estratégia para transformar esse em torno do vale
numa das partes mais emblemáticas da cidade foi fundamentada nos
princípios de valorização simbólica que os governos republicanos procuraram imprimir em todas as áreas centrais das capitais brasileiras, ao longo da primeira e da segunda década do século XX. Princípios estes que
procuravam negar os traços da arquitetura e do urbanismo coloniais ainda
presentes nesses espaços mais centrais e afirmar uma simbologia baseada na modernidade e no cosmopolitismo, que implicava a adoção de
uma estética urbana européia. (Simões Júnior, 2004, p. 81).

O processo de valorização do Vale do Anhangabaú teve grande incentivo
durante a construção do Teatro Municipal, criando condições para o surgimento
de um projeto de melhoramentos para toda a região de autoria do vereador Silva Teles. Esse projeto sofreria alterações em função da especulação do solo e
valorização vertiginosa. O projeto de Silva Teles seria modificado, mas consolidado no Plano Bouvard, que nos anos 1910 transformaria o Vale do Anhangabaú no local mais importante da cidade.
O Anhangabaú foi nesta época o espaço que mais representava a classe
governante do começo do período republicano, daqueles que se instruíram
com valores da cultura européia através do enriquecimento com o café.

A conclusão das obras do Parque Anhangabaú e imediações viriam, dessa forma, consolidar a existência de uma nova polaridade na região central. O Anhangabaú, com seus jardins entremeados por passeios, bancos,
floreiras, estátuas, belvederes, palacetes e magnífica esplanada do Teatro Municipal, assumiria assim o papel simbólico de uma “fachada” para
esse novo Centro. Tal qual um pórtico, que serviria para marcar a entrada
no centro da cidade. Entrada essa que podia ser contemplada por todos
aqueles que provinham do setor oeste da cidade, e que chegavam à região pelo Viaduto do Chá. (Simões Júnior, 2004, p. 159).

A partir dos anos 1920, começaria a se realizar a expansão do Centro para a região denominada Centro Novo e que seria concretizada de fato, no fim
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dos anos 30, com a construção do novo Viaduto do Chá, mais largo que o anterior.
Iniciava-se então um processo de expansão da área central em direção à
região oeste da cidade, provocando o desenvolvimento de bairros como Campos Elíseos e Higienópolis para fora da colina histórica.

2.2. O NASCIMENTO E CONSOLIDAÇÃO

A história do Bairro de Higienópolis vincula-se à formação das chácaras,
as quais deram lugar aos palacetes e, mais tarde, entre as décadas de 1930 e
1940, aos edifícios de apartamentos. A área em questão foi de grande interesse pela elite paulistana, que fugindo das epidemias, procurava esta área para
se instalar nas terras mais altas caracterizadas como área saudável, tornandose rapidamente no lugar predileto da aristocracia do café.
No século XIX, iniciou-se o aparecimento de bairros próximos do centro
da cidade de São Paulo. Alguns com características operárias como o Brás,
Luz e Bom Retiro que ocupavam as várzeas, tido como terreno pouco saudável, mas ideais para as estradas de ferro.
Higienópolis surgiu como conseqüência do bairro dos Campos Elíseos,
área escolhida pela aristocracia, ambos na região Oeste da cidade em busca
de um lugar mais tranqüilo como também para usufruir da vista e do ar mais
seco e saudável.

O aumento da densidade populacional era apontado, segundo a visão sanitarista da época, como fator gerador de focos pestilenciais e epidêmicos. A elite paulistana, que até os anos de 1880 ainda morava na colina
central da cidade, passa assim a se deslocar, buscando novos bairros dotados de condições mais salubres, de clima mais saudável e onde as ruas
eram largas e os lotes amplos. Esse foi o fato que viabilizou o sucesso
dos empreendimentos imobiliários situados no oeste da cidade, como
Campos Elíseos e Higienópolis (Simões Junior, 2004, p. 63).

O bairro está situado no ponto mais alto da face norte do espigão da Avenida Paulista e apresentava um dos melhores climas da cidade. Além disso, o
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planejamento do bairro incluía todas as melhorias higienistas da época. Daí
sua denominação de Higienópolis, a “cidade da higiene”.
A ocupação inicial do bairro ocorreu primeiramente com a implantação de
chácaras por algumas famílias da aristocracia paulistana e serviam de referência e atrativo para a região, depois com o loteamento promovido pelos comerciantes alemães Martinho Buchard e Victor Nothmann.

Fig. 2.1. Mapa base – GEGRAN – S. Paulo.
Lev. J. Martin 1881
Fonte: Higienópolis e Arredores/ Silvio Soares Macedo

A localização destas chácaras residenciais é dirigida neste período principalmente para os sítios altos, pois dada a topografia da capital, colinas
suaves, separadas por vales, a tendência natural da escolha de sítios das
residências paulistanas orientou-se para os sítios aprazíveis das colinas
tabulares, suaves, que circundam a colina central (Macedo,1987, p. 27).
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A história do bairro começa no século XVI, quando a sesmaria do Pacaembu foi doada em 1561 aos padres jesuítas por Martin Afonso de Souza, localizada a Oeste do pequeno núcleo urbano. A extensa área era delimitada pelo
caminho dos Pinheiros (Rua da Consolação), Emboaçaba (Avenida Doutor Arnaldo) e pelo Córrego Água Branca. Na época da doação, a grande extensão
da sesmaria com topografia irregular determinou a divisão em três espaços:
Pacaembu de Cima, do Meio e de Baixo.
Sesmaria é o nome que se dá a grandes lotes de terra que o Rei de Portugal cedia aqueles que se dispusessem cultivá-las. Eram em geral incultas ou
abandonadas. O bairro de Higienópolis correspondia a parte dessa região denominada Pacaembu de Cima. Esta área pertenceu a vários proprietários entre
eles Joaquim Floriano Wanderley que adquiri a propriedade em 1877 mantendo
a posse até 1895, e com seu falecimento, os herdeiros venderam parte da área
para Martinho Burchard, constituindo aproximadamente metade do Bairro de
Higienópolis.
Durante muito tempo assim permaneceu, dividida em Pacaembu de Cima,
hoje Higienópolis, Pacaembu do Meio, e Pacaembu de Baixo. Posteriormente,
com a expulsão dos jesuítas, os lotes foram sendo adquiridos e os terrenos divididos em chácaras, muitas delas propriedade da elite paulistana.
O bairro nasceu no final do século XVI acompanhando a expansão urbana
da cidade promovida pela riqueza do café e o deslocamento do eixo da economia do norte do país para São Paulo, sendo o café o grande responsável pela mudança.
O bairro viria a atrair os ricos fazendeiros de café do interior paulista, que
buscavam uma residência na capital. Além disso, a burguesia paulistana se interessou pelas mansões de Higienópolis.

O Bairro receberia, sobretudo, a gente do café, verdadeiros empresários
que distribuíam seu tempo entre as colheitas de café nas fazendas e as
cidades, onde mantinham residência e se ocupavam do comércio do produto, de financiamento ou de casas bancárias, de ferrovias, e fundavam
as primeiras indústrias, muitas surgidas de atividades decorrentes da cafeicultura. Nas cidades também exerceram importantes funções políticas
e administrativas. Porém, a maioria dos moradores de destaque em Higi72

enópolis, como será notado, haviam deixado suas fazendas para trás, isto
é, estas constituíam uma ocupação secundária para conferirem maior dedicação aos negócios urbanos, como a indústria, o comércio, a administração, etc. (Homem, 1987, p. 26).

Fig. 2.2. Mapa base – GEGRAN – S. Paulo.
Planta geral – 1895

Primeiro loteamentos feitos por Martinho Buchard e Victor Nothmann, na
região da Rua Maranhão sobre parte das terras do Barão de Ramalho e
deram início ao loteamento das terras – Higienópolis I
Fonte: Higienópolis e Arredores/ Silvio Soares Macedo

O primeiro período trata dos loteamentos feitos por Martinho Buchard e
Victor Nothmann, na região da Rua Maranhão, formado pelos dois terrenos localizados entre a Rua da Consolação e o vale do Ribeirão Pacaembu. (Ver
planta do BOULEVARD BOUCHARD no anexo Nº 1).
Em 1890, os dois comerciantes alemães, acima citados, compraram parte
da região do Barão de Ramalho e deram início ao loteamento das terras. Entre
os primeiros ocupantes havia comerciantes estrangeiros, profissionais liberais e
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fazendeiros que traziam da Europa, principalmente da França, móveis; a planta
da casas; o material de construção e o estilo arquitetônico em voga naquela
época. Algumas famílias ilustres ocuparam palacetes em vastas áreas com jardins e pomares. Nos primeiros tempos, devido à origem européia dos empreendedores, foi grande a concentração de anglo-saxões na área.
O Bairro era exclusivamente residencial e dotado de todo tipo de benfeitorias urbanas como redes de água, esgoto e iluminação e já contava com os
serviços de bonde elétrico nas proximidades como também arborização nas
ruas. Essas melhorias eram novidades e privilégios de bairro nobres, destinado
a um público de alto poder aquisitivo e valorizado também pela existência da
Escola Mackenzie.

Fig. 2.3. Mapa base – GEGRAN – S. Paulo.
Planta geral - 1897
Após o lançamento do Higienópolis I, em 1895, foi lançado sobre as terras
do Wanderley o Higienópolis II
Fonte: Higienópolis e Arredores/ Silvio Soares Macedo
(Ver planta de parcelamento e ocupação do solo no anexo Nº 2)
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Higienópolis ou Boulevards Burchard, nome que recebeu quando inaugurado, foi considerado o bairro com a melhor infra-estrutura até então realizada na cidade, contando com todas as benfeitorias possíveis para a época: linhas de bonde, abastecimento de água, esgotos, arborização e iluminação a gás. Era o terceiro bairro projetado e destinado às elites, depois de Santa Efigênia e Campos Elíseos. Era de uso exclusivamente residencial e tinha disposições construtivas específicas para suas ruas mais
importantes, como recuos de frente e laterais (Simões Junior, 2004, p.
72).

As áreas vizinhas ao novo Bairro de Higienópolis começam a ser loteadas
a partir dos primeiros anos do século XX. As novas ruas são abertas de um
modo aleatório, atendendo os interesses do mercado imobiliário.
A chácara de D. Angélica começa a ser desmembrada com a construção
da Avenida Circular, processo que se inicia no final do século XIX, tornando-se
intenso no começo do século XX.
As chácaras do Dr. Jaguaribe e de D. Veridiana são loteadas também no
início do século XX com uma organização de ruas de forma a dar continuidade
nos bairros vizinhos como também no Bairro de Higienópolis.

Aos seus loteadores coube apenas a tarefa de prolongar algumas das ruas existentes á sua volta ligando-as ao novo Bairro de Higienópolis, caso
das ruas Aureliano Coutinho a Martin Francisco ou criando algumas poucas novas. O loteamento das duas chácaras produz, como um todo, nove
quadras e cinco ruas, contra 33 quadras do Boulevard Burchard I e II e 27
das terras de D. Angélica ( Macedo, 1987, p. 40).
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Fig. 2.4. Mapa base – GEGRAN – S. Paulo
Planta geral - 1897
Desmembramento das Chácaras de D. Angélica, Dr. Jaguaribe e
D. Veridiana.
Fonte: Higienópolis e Arredores/ Silvio Soares Macedo

Uma das mansões que ainda resistem em Higienópolis é a Vila Penteado.
Ela recebe esse nome porque foi construída e serviu de residência para Antonio Álvares Penteado. Nascido em 1852 na cidade de Mogi Mirim, neto do fazendeiro Bernardo José Leite Penteado, de origem portuguesa. Ele se mudou
para a capital em torno de 1890. Foi então que adquiriu uma grande área de
terreno onde fez erguer uma residência no estilo art-nouveau, cercada de jardins, lago artificial, quadra de tênis, horta, cocheira e dependências para empregados. Utilizada por várias décadas por seus familiares, o imóvel foi doado
na década de 40 para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Outra mansão de Higienópolis que guarda uma história peculiar é a da
família Prado. A Vila Maria, na esquina da Avenida Higienópolis com a Rua I76

també, é um palacete em estilo neoclássico francês com bosques, lagos e pomar especialmente projetados. Conhecida como chácara Vila Maria, a mansão
de D. Veridiana Valeria da Silva Prado, filha do Barão de Iguape, foi um dos
locais preferidos dos intelectuais e da elite paulistana para encontros e discussões. Atualmente a propriedade é tombada pelo patrimônio histórico e abriga o
São Paulo Clube.
O bairro ainda conta com instituições de ensino tradicionais na cidade
como o Colégio Sion, o Colégio Rio Branco e o Instituto Mackenzie.
A Praça Buenos Aires, no centro do bairro de Higienópolis, é o principal
espaço de lazer do bairro. Como a maioria dos edifícios de apartamentos de
Higienópolis foi construída entre as décadas de 1940 e 1960, uma época em
que não eram obrigatórias as áreas livres, o bairro se caracteriza por uma alta
qualidade dos espaços públicos e grande uso dos mesmos.

2.3. LOCALIZAÇÃO

O bairro de Higienópolis está localizado a 3 km do centro velho e aproximadamente a 800 m da Avenida Paulista.
Delimita-se a leste com o bairro da Vila Buarque e Santa Cecília, ao sudeste com os bairros do Pacaembu e Consolação, a oeste ainda com o Pacaembu e ao norte-nordeste com o bairro da Barra Funda. Todos de caráter predominantemente residencial, que apresenta em sua paisagem aspectos diferenciados, em especial do Bairro de Higienópolis.

O sitio está localizado na encosta do espigão central e é limitado a nortenoroeste pelo vale do Pacaembu, a sul-sudeste pela rampa que abriga a
atual rua da Consolação e a nordeste pela Av. Gal.Olimpio da Silveira.
Possui um total de aproximadamente 1.711 mil m2, sendo que a área que
desce suavemente a partir da Av. Paulista, quando alcançam a altura da
Av. Higienópolis apresentam uma caída acentuada, com um desnível de
20 m até a Rua Veiga Filho. Esta diferença de nível constitui-se numa
verdadeira separação da área, sendo o nível superior ocupado pelo bairro
de Higienópolis e o inferior por parte do Bairro de Santa Cecília (Macedo,
1987, p. 23).
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O bairro é ligado às vizinhanças através de três grandes vias de circulação, as avenidas da Consolação, General Olímpio da Silveira e Pacaembu.
Através da Consolação o acesso é feito pelas ruas Maria Antonia e Sergipe, une o centro à Avenida Paulista, aos bairros-jardins e à região de Pinheiros.
A Avenida General Olímpio da Silveira faz a ligação da cidade aos bairros das
zonas leste e oeste e a Avenida Pacaembu faz ligação com a Avenida Paulista
e marginal do rio Tietê.
Tem ainda como ligações secundárias as ruas Jaguaribe que faz conexão
com o largo do Arouche, a Rua Marquês de Itu que une o bairro à Praça da
República e as ruas Alagoas e Álvares Penteado que fazem ligação com o Pacaembu. (Ver planta com os limites do bairro no anexo Nº 3).

2.4. FASE DAS CHÁCARAS

A paisagem de chácara que ocorreu no Bairro de Higienópolis entre 1884
e 1895 se enquadra na paisagem típica de chácaras residenciais ao redor da
cidade de São Paulo.

Ao redor do núcleo central urbano, estava disposta uma série de chácaras, sítios ou fazendas que se acomodavam à topografia irregular do planalto, aproveitando-se dos acidentes geográficos para a demarcação dos
seus limites. Nestes como no centro, residiam as famílias paulistas mais
importantes. As chácaras eram auto-suficientes, possuindo pomar, criação e cultivo de gêneros para a subsistência dos moradores (Homem,
1980, p.23).

Estas características propiciavam as chácaras com conforto com relação
à cidade, pois não tinham problemas com o fornecimento de água pelo fato de
sempre existir um veio d’água, como também podiam vender os seus produtos
excedentes.

Nas chácaras, o ciclo de sobrevivência procurava ser o mais completo
possível, o que lhes dava certa autonomia. Além da presença obrigatória
dos veios d’ água, do plantio de gêneros alimentícios como arroz, feijão,
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milho, mandioca, acrescentavam-se algumas culturas extensivas para a
troca ou para a venda dos excedentes, tais como o café, o chá ou a vide.
Contavam ainda com olarias, máquinas para beneficiamento dos produtos
da lavoura, como o monjolo, a moenda e as prensas, bem como com árvores frutíferas, armazéns, senzalas, capinzais, criações várias, etc. (Homem, 1996, p. 37).

As chácaras com seus elementos rurais estavam localizadas muito próximas da paisagem plenamente urbana, no limite de transição entre o urbano e o
rural, reduzindo assim a sua existência pela transformação e expansão que estava ocorrendo na cidade de São Paulo. Com apenas onze anos após a implantação das chácaras, em 1895, as terras do Barão do Ramalho e do Wanderley foram loteadas provocando uma radical alteração da paisagem tipicamente rural.

São Paulo de 1884 a 1895 é marcada por um aglomerado urbano com características tipicamente européias – arquitetura, costumes, estruturação
etc. – já ultrapassando o velho núcleo colonial, o famoso triângulo, e ocupando as áreas periféricas, chácaras e campos, em uma contínua expansão devido ao ciclo do café. A sua população, que em 1872 era de 31.385
habitantes, alcança 44.030 habitantes em 1886 e, em 1890, atinge 64.934
habitantes (Macedo, 1987, p. 27).

A localização das chácaras residenciais é dirigida neste período principalmente para os sítios altos, em função da topografia da capital formada por
colinas suaves, separadas por vales. A forma de implantação obedecia sempre
a localização da entrada principal da chácara disposta para a via principal, e o
fundo procurava-se fazer divisa com um curso de água.
As chácaras tinham como função principal à moradia de famílias abastadas e grande parte de sua área é ocupada por atividades domésticas e não
mais de produção, suas sedes, antes casarões de taipa, são agora residências
construídas dentro dos padrões urbanos, cercadas de parques e jardins, com
instalações para criados. A área restante é ocupada por pomares e culturas
destinadas à subsistência.
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Quem passa hoje pela Avenida Higienópolis ou pelas ruas do Bairro do
mesmo nome, pode ver alguns casarões antigos coexistindo ao lado de
inúmeros arranha-céus. Tais casarões atestam o esplendor do Bairro e o
tipo da classe social que o ocupou – paulistas abastados da passagem do
século – e documentam toda uma época da história do café que começa
em finais do império e atravessa a “República Velha”. Igualmente evocam
uma etapa de nossa evolução urbana, quando a riqueza da bem sucedida
cafeicultura propiciou o progresso material de São Paulo, sua reconstrução em padrões diferentes e a edificação de seus monumentos de maior
envergadura, conduzindo a capital da Província à Metrópole do Café
(Homem, 1980, p. 15).

O Bairro de Higienópolis está relacionado historicamente a uma das formas mais antigas da posse da terra, isto é, a sesmaria do Pacaembu que no
começo do século XVI foi doada aos jesuítas por Martim Afonso de Souza.
Evoluiu da divisão de sesmaria dos padres jesuítas em três áreas, a subdivisão
em chácaras e finalmente para chegar à fase urbana.
Em resumo, a paisagem rural se transforma rapidamente com a implantação das chácaras modernizadas, destacando-se as mais representativas e influentes da região, tidas como referências para o novo bairro: Chácara D. Veridiana, Chácara D. Angélica, Chácara D. Maria Antonia, Chácara do Jaguaribe
e Chácaras do Barão de Ramalho e do Wanderley.

2.4.1. CHÁCARA D. MARIA ANTONIA

Os primeiros elementos de ocupação, no período de expansão urbana,
em forma de chácaras, concorreram para atrair a atenção para a região, desencadeando o processo dos loteamentos originais do bairro.

O bairro de Higienópolis nasceu em duas etapas que se pode precisar: a
primeira, dos altos de Santa Cecília, ligado a três nomes femininos: D.
Maria Antonia da Silva Ramos, D. Veridiana Valéria da Silva Prado e D.
Maria Angélica Souza Queiroz, cuja presença é evocada pelas ruas que
levam seus nomes. A segunda parte, a mais alta, do lado ímpar da Aveni80

da Higienópolis para cima, encontrando as Avenidas Paulista e Municipal
(hoje Avenida Dr. Arnaldo), cujos terrenos seriam loteados por Martinho
Burchard e Victor Nothmann (Homem, 1980, p. 33).

Os proprietários destas grandes propriedades eram membros conhecidos
da sociedade paulista. Por motivo da busca do clima de serra, saudável e seco,
ocorreram muitos estrangeiros na busca destes espaços tidos como os mais
agradáveis.
A primeira propriedade a que se tem notícia é a que corresponde a D. Maria Antonia da Silva Ramos, comentada na época como a propriedade de referência no arrabalde do Pacaembu.
D. Maria Antonia residia na Rua de São João, quase esquina com a Rua
Ipiranga e mantinha a chácara para pasto de seus cavalos e grande área tomada por pomares. A propriedade tinha como divisas as Ruas da Consolação,
Maria Antonia e Major Sertório.
D. Maria Antonia da Silva Ramos foi casada com o Tenente-Coronel Mariano José Ramos. Nasceu em 1815, filha de João da Silva Machado, Barão de
Antonina, próspero negociante de tropas em São Paulo, Deputado Provincial
por São Paulo e senador do império.

2.4.2. CHÁCARA D. VERIDIANA

Em 1889, Dona Veridiana Prado se instalou no que futuramente se tornou
o lado par da Avenida Higienópolis, esquina da Rua Veridiana com a Avenida
Higienópolis. Fundou a Chácara Vila Maria e o palacete desta chácara é atualmente sede do Clube São Paulo.
De personalidade marcante, Dona Veridiana Valéria da Silva Prado se
destacou entre as mulheres que revelavam grande capacidade de comando, na
época, nascida em 1825, filha de Antonio da Silva Prado, Barão de Iguape, um
dos homens mais ricos da cidade. Casou-se aos treze anos com Martinho da
Silva Prado, seu meio-tio, quatorze anos mais velho. Em 1877 separou-se do
marido, para escândalo da sociedade paulistana, assumindo a administração
de propriedades agrícolas, atuou no ramo de importações, exercia atividade
cultural e obteve grande prestígio político.
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Na meia encosta do Espigão Central, na região delimitada pela Rua Dona
Veridiana, Avenida Angélica e Avenida Higienópolis e cortando ao meio,
quadras delimitadas pelas ruas Martinico Prado e General Jardim. Dona
Veridiana Prado forma a sua propriedade conhecida como Vila Maria onde construiria em 1884 um palacete, encerrando uma área de 83.600 m2,
considerada uma das primeiras chácaras urbanizadas da cidade (Macedo, 1987, p. 28).

Sua sede, construída à semelhança de um palácio francês, é erguida em
frente a um grande parque, que acompanhava toda a Rua D. Veridiana terminando na altura da Estrada do Pacaembu. Após o denso arvoredo que circunda
o parque estendem-se algumas plantações terminando a propriedade em bosque de eucaliptos junto à atual Avenida Angélica.
A residência principal é construída no ponto mais alto da chácara, próximo
ao cruzamento da Estrada do Pacaembu com as atuais ruas Maria Antonia e D.
Veridiana, permitindo a seus moradores um controle da cidade e das chácaras
vizinhas.

2.4.3. CHÁCARA D. ANGÉLICA

As terras da Chácara D. Angélica de Souza Queiroz Barros juntamente
com as de José Pedro Galvão de Moura Lacerda faziam parte da Chácara das
Palmeiras que possuía uma fileira de palmeiras que ia até a estrada de Campinas, hoje Rua das Palmeiras. Esta chácara tinha 25 alqueires e foi arrematada
em hasta pública por Dr. Francisco Aguiar de Barros, filho do Barão de Itu e
marido de D. Angélica, ampliando seus limites para 30 alqueires.
D. Angélica residia numa chácara pertencente ao seu pai, o Barão de
Souza Queiroz. Nasceu em 1842 e casou-se em 1862 com o Dr. Aguiar de Barros, proprietário de fazenda de café. D. Angélica apreciando muito a vida de
fazenda procurou residir em chácara fora da cidade.
D. Maria Angélica de Souza Queiroz Barros nasceu em grande sobrado
da Rua do Ouvidor, filha de uma família patriarcal composta de casal e treze
filhos. Após seu casamento o casal recebeu como dote terras no Município de
Descalvado, onde se desenvolveu extensa lavoura de café.
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Ao retornar para São Paulo, D. Angélica, apreciando a vida de campo e
com o conhecimento de agricultura e pecuária adquirido na sua permanência
na fazenda, período que deu à luz seus dez filhos, foi residir em uma chácara
localizada na Avenida Consolação. Em 1874, seu marido arrematou em hasta
pública a Chácara das Palmeiras localizada na Estrada de Campinas, hoje Alameda Barros.

As terras de D. Maria Angélica de Souza Queiroz Barros, originada da antiga chácara Palmeiras, prolonga-se por quase toda a área do Baixo Higienópolis e vizinhanças e abrange as terras que vão das encostas da Estrada do Pacaembu até as vizinhanças (o restante é ocupado pela Vila
Maria e chácara Jaguaribe) e abrange as terras que vão das encostas da
Estrada do Pacaembu até as vizinhanças da atual Av. Gal Olímpio da Silveira, perfazendo um total de 471.015 m2 dos 660.886 m2 ocupados pela
Chácara das Palmeiras (Macedo,1987, p. 29).

O desenho primitivo da chácara tinha como sede principal a casa Pia de
S. Vicente de Paulo. As antigas instalações de taipa são substituídas por outras
novas, de grandes proporções. Constrói-se, por volta de 1893, a nova sede vizinha à antiga casa grande, mais próximo da confluência entre a futura Avenida
Angélica e Rua das Palmeiras. A avenida Angélica, aberta na área da chácara
pelos proprietários por volta de 1890, chamada de Avenida Circular, é construída, também pelos donos, uma série de casas. Este retalhamento da chácara,
juntamente com a instalação do Hospital Samaritano, marca o início da urbanização da área.

2.4.4. CHÁCARAS DO BARÃO DE RAMALHO E WANDERLEY

As outras duas propriedades existentes na área, pertencentes ao Barão
de Ramalho e ao Wanderley bem como as terras vizinhas do Pacaembu
constituem-se basicamente de campos e matas, que só raramente são
entremeados por alguns edifícios. Destas chácaras em diante, o que temos é uma paisagem tipicamente rural, já que as outras citadas formam o
último cinturão mais ou menos urbano deste setor da cidade: as chácaras
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vizinhas de D. Maria Antonia, de D. Benvinda Lane, com os prédios da
nova Escola Americana e do Arouche são os elos de ligação destas últimas com a cidade (Macedo,1987, p.31).

O acesso a estas chácaras é o mesmo que servia as Chácaras de D. Angélica e de D. Veridiana, a Estrada do Pacaembu, atual Higienópolis que separa as mesmas dos campos do Wanderley e do barão de Ramalho. È um prolongamento da atual Rua Maria Antonia, seguindo em direção ao vale do Pacaembu.
Em 1895 inicia-se o loteamento das terras do Barão de Ramalho, iniciando o fim das chácaras na região. Primeiro são loteadas as propriedades do Barão de Ramalho que dão origem ao Higienópolis I e nos anos seguinte as do
Wanderley, originando o Higienópolis II.

2.5. OS LOTEAMENTOS

No século XIX, a partir da década de 1880/1890, iniciou-se o aparecimento de bairros, ao lado do velho centro. Alguns com características operárias,
outros residenciais finos.
As antigas estradas e caminhos serviam de guia geográfico para a expansão da cidade, seguindo em geral as regiões mais elevadas. As planícies eram
consideradas como terreno ingrato e com muitas várzeas, pouco saudável. No
entanto, eram os terrenos ideais para as estradas de ferro.
Foi justamente nessas terras baixas que surgiram os bairros operários ao
longo das vias férreas, como o Brás, Luz e Bom Retiro.
A aristocracia escolheu os lados Sul e Oeste da cidade para usufruir a vista e o ar mais seco que os terrenos mais altos propiciavam. Assim surgiu o
bairro de Campos Elíseos, como o nome diz um lugar tranqüilo para uma aristocracia culta e afrancesada.
Higienópolis surgiu como conseqüência dos Campos Elíseos, em busca
de áreas mais altas e saudáveis. Ali foram construídos elegantes palacetes e o
bairro foi, durante um longo período, o lugar predileto da aristocracia do café.
Entre 1895 e 1920, houve na cidade de São Paulo uma rápida expansão
devido à riqueza do ciclo do café e da nascente industrialização. As antigas
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chácaras são loteadas dando origem a novos bairros, entre eles Higienópolis e
Santa Cecília, de modo a abrigar a crescente população. A paisagem da cidade
se transforma, surge uma nova estrutura de feição européia. As áreas loteadas
para as camadas mais ricas da sociedade, se destacam pela qualidade da infra-estrutura, dimensão dos terrenos e ruas arborizadas, situadas em locais altos da cidade.
Ocorrem mudanças no uso do solo com a eliminação das velhas chácaras
para acomodação dos novos loteamentos, nos volumes construídos e espaços
livres que perdem suas características rurais para estruturas tipicamente urbanas.
Estes fatos marcam o começo da transformação da paisagem da região
com as primeiras penetrações do tecido urbano nesta área, que até então apresenta características típicas de zona de transição do urbano para o rural.
A paisagem da cidade se transforma completamente, Os últimos vestígios
do velho aglomerado urbano são substituídos por novas estruturas de aparência européia e muitos dos bairros abertos exibem uma paisagem totalmente diferente, com ruas mais largas e arborizadas. Os antigos campos e matas cedem lugar aos grandes loteamentos, que pouco ou nada preservam da antiga
paisagem, pois com a abertura das novas quadras surge a necessidade de
limpar o terreno para acomodar as novas vias e casas.
Nesses novos loteamentos, destinados às faixas mais ricas da população
se destacam pela qualidade de infra-estrutura, dimensão dos terrenos, ruas e
portes das edificações.

As terras de propriedade de D. Angélica começam a ser desmembrada
com a construção da Avenida Circular, no final do século XIX, mas que
somente nos primeiros anos do XX passam por um processo contínuo de
parcelamento, que se estende até os anos 20. As chácaras do Dr. Jaguaribe e de D. Veridiana são ambas loteadas nos dez primeiros anos do século: devido às suas dimensões mais modestas e sua proximidade à área
já urbanizada ou em organização, como a V. Buarque e Santa Cecília,
tem um processo de divisão que se dá de maneira mais organizada, apesar de não ter sido planejada. Aos seus loteadores coube apenas a tarefa
de prolongar algumas das ruas existentes à sua volta ligando-as ao novo
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bairro de Higienópolis, caso das ruas Aureliano Coutinho e Martim Francisco, ou criando alguma poucas novas. O loteamento das duas chácaras
produz nove quadras e cinco ruas, contra 33 quadras do Boulevard Burchard e 27 das terras de D. Angélica (Macedo, 1987, p. 40).

Em 1905 a chácara do Dr. Jaguaribe está totalmente dividida, enquanto
que em 1907, a de D. Veridiana é cortada somente pela Rua Martim
Francisco sendo que esta divisão se completa totalmente no final da década. Quanto a chácara de D. Angélica, que desde o final do século XIX
já tem a Rua Cons. Brotero e a Av. Circular abertas contornando sua divisa, apresenta-se em 1905 cortadas apenas por alguns simples caminhos,
que apesar de possuírem nomes, não vingam como ruas (Macedo,1987,
p. 40).
É neste contexto que é lançado o empreendimento imobiliário Boulevard
Buchard, uma iniciativa de dois comerciantes alemães, Martinho Buchard e Victor Northmann, que lotearam parte das antigas terras do Barão de Ramalho e
do Wanderley.

Higienópolis nasceu em fins do século, mercê da especulação imobiliária
de um grupo especialmente formado para tal fim, composto de dois alemães, Martinho Burchard e Victor Nothmann. As glebas receberiam como
moradores em primeiro lugar, anglo-saxões que, como Burchard e Nothmann eram os próprios comerciantes ou profissionais liberais que se incluíam entre os primeiros estrangeiros que São Paulo recebeu em meados do século passado. A estes São Paulo deveu a instalação do primeiro
comércio de luxo que a cidade conheceu, como as lojas, livrarias, hotéis,
ateliês de costura, etc., além de grandes casas importadoras (Homem,
1980, p 26).

O bairro também recebeu os fazendeiros de café que exerciam importantes funções políticas e administrativas na cidade, e distribuíam o tempo entre
estas atividades na cidade e a colheita do café.
Destinado a um público de alto poder aquisitivo, exclusivamente residencial e dotado de todo tipo de benfeitorias urbanas: água, esgoto, iluminação,
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arborização e linha de bonde perto. Estas melhorias eram recentes e somente
em bairros privilegiados. Alem dessas benfeitorias, valorizava o local a existência de escolas: Mackenzie e o Instituto Brasília Buarque, e dos hospitais Santa
Casa e o Samaritano.

Pôster da época
Final do século XIX
Coleção: Família Teixeira Brandão
Fonte: Higienópolis e Arredores/ Silvio Soares Macedo

O loteamento foi realizado em duas etapas, primeiro surgiu Boulevard
Burchard I, nas propriedades do Barão de Ramalho, e nos anos seguintes o
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Boulevard Buchard II, nas do Wanderley. O empreendimento foi aberto à venda
em 1895. A publicidade ressaltava a altitude do bairro como benéfica à saúde,
o que justifica o nome da região mais tarde.
A propaganda de venda explora os valores cênicos da paisagem como atrativo de compra, juntamente com a vizinhança de edifícios de importância e o
oferecimento de uma infra-estrutura completa e transporte coletivo fácil.

Vista geral da Av. Higienópolis na época da sua implantação.
À esquerda o terreno vazio onde seria erguida a Vila Penteado.
À direita o arvoredo da chácara de Dona Veridiana.
Fonte: Higienópolis e Arredores/ Silvio Soares Macedo

Os lotes de grandes dimensões oscilam em média entre 700 m2 e 1000
m2, estes últimos ao redor da Av. Higienópolis. Os menores de 300 m2
são encontrados nas quadras vizinhas ao cemitério da Consolação, onde
ocorre um parcelamento maior do sítio, o que se explica facilmente devido
às vizinhanças da necrópole não se adaptarem a construções de luxo. Este fato é constatado até hoje pelas edificações modestas, geminadas, em
lotes pequenos que compõem o local. Na Av. Higienópolis, os lotes com
larguras médias variando entre 12 e 30 m, chegam a possuir 45, 60 m e
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até mais de 100 m de testada, caso das terras do Colégio Sion e da Vila
Penteado. A avenida, como artéria principal do bairro acaba concentrando
em si e em suas vizinhanças as maiores propriedades (Macedo, 1987,
p. 37).

A expansão da cidade a partir da colina histórica, na direção da região oeste pela burguesia paulista, composta de uma nova geração da elite do café e
elementos de projeção em São Paulo, prestigiou prontamente os novos bairros
como Santa Efigênia e Campos Elíseos e em seguida o Bairro de Higienópolis
e da Avenida Paulista.

2.6. UMA PAISAGEM NOVA

O crescimento da cidade de São Paulo acontecia em ritmo acelerado. A
cidade continuava com metrópole cosmopolita, dada a variedade de povos que
formavam a população. Mantinha-se como metrópole do café, mesmo após o
surgimento de culturas como o algodão e a cana de açúcar.
Com as crises sucessivas da lavoura e a oferta de trabalho relacionado
com o parque industrial, levaram à grande demanda de moradia e conseqüente
expansão da malha urbana. Acontecendo pelo surgimento de novos bairros periféricos cujo acesso era propiciado pelos bondes, malha de trem como também pelo ônibus e automóvel.
A população operária procurava morar nos bairros periféricos e os mais
privilegiados continuavam avançando para a região Oeste. Nesta época o Bairro de Higienópolis encontrava-se superado pelos bairros-jardins como Jardim
América, Jardim Paulista, Jardim América, pelo seu vizinho Pacaembu como
também pela Av. Paulista.
Com a procura de moradia, a construção civil torna-se um negócio rentável, pois com exceção da alta burguesia que vivia em casa própria, a maioria
vivia em casas de aluguel, vilas operárias e cortiços. Para a construção civil é
canalizado o capital vindo através da lavoura e da indústria, propiciando um incremento à especulação imobiliária.
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No período de 1920-1940, a cidade apresenta um acentuado crescimento
com elevação significativa da população, que passa de 579.033 habitantes em 1920 para 1.294.233 em 1940. A esse aumento da população corresponde um incremento considerável na ocupação das áreas ainda vazias vizinhas à malha urbana ou nela contidas com o conseqüente surgimento de novos bairros e loteamentos. As áreas propícias à construção
de novas residências escasseiam na região. Nas suas artérias principais,
as avenidas Angélica e Higienópolis, bem como em quase toda a região,
não existem lotes vagos. Estas vias são então preteridas pelas elites,
quando da busca de espaços para viver, em favor da Av. Paulista e arredores e dos novos bairros-jardins. A av. Paulista, inaugurada em 1882 e
situada estrategicamente no alto do espigão central, oferece aos seus novos e velhos moradores condições exemplares para a moradia. É dotada
de todos os melhoramentos, arborizada e calçada, com lotes de grandes
dimensões, bem maiores que os da Av. Higienópolis e ainda oferece aos
seus habitantes condições de desfrute de uma paisagem total da cidade
dos altos de suas casas no espigão. É nelas e nas suas cercanias que
vão residir, a partir da primeira guerra mundial, as novas fortunas saídas
da indústria e do comércio, que lá constroem seus palacetes, muitas vezes inspirados nas suas terras de origem e nos últimos estilos da moda
(Macedo, 1987, p. 48).

Como Higienópolis não oferece condições de maior expansão por sua limitação de área, essa nova classe dominante cria na Avenida Paulista e nos
novos bairros seus novos cenários.
Apesar do surgimento destes novos cenários, Higienópolis, mantém as
características de bairro de elite. São construídas ainda algumas novas residências importantes nas suas vias principais e outras menores nas áreas mais
novas do Baixo Higienópolis, bem como nas vizinhanças do Pacaembu.

Higienópolis está definitivamente vinculado à malha urbana da cidade
formando, juntamente com a Av. Paulista e os bairros Jardim Europa e
América, um contínuo de áreas residenciais destinadas à moradia das
classes abastadas. Sua paisagem moderna obedece às características de
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toda a parte central e nova da cidade, mostrando um desenho de inspiração européia, sucessora da velha cidade colonial: com edifícios de alvenaria, de estilos vários, praças, parques, ruas largas e arborizadas, iluminadas e calçadas. Esta paisagem, que começa a se alterar nos fins dos
anos 20 na área central com a construção de edifícios de apartamentos,
mantém no bairro de Higienópolis um equilíbrio relativo de seus elementos até o término do período (Macedo, 1987, p. 51).

Surgiram assim as primeiras formas diferentes de morar como os edifícios
de apartamentos que aconteceram com a introdução do concreto armado, o
uso do elevador e o surgimento de diferentes materiais de construção. Somando a esses elementos a insuficiência dos transportes coletivos que passavam
pelo centro congestionado, pode se explicar a expansão vertical da cidade ao
lado da expansão horizontal.
Apesar do bairro continuar estritamente residencial, surgem na área alguns novos colégios e pensionatos ocupando algumas das velhas casas sem
interesse para seus herdeiros. Estes estabelecimentos são permitidos por normas e códigos, já que juntamente com hospitais e asilos são permitidos em área residencial.
Tem-se agora uma paisagem totalmente construída, onde os últimos resquícios do período inicial de chácaras são eliminados. O sítio permanece inalterado, sendo que os volumes construídos a ele se adaptam, tirando o máximo
proveito da sua estrutura.

2.7. UMA PAISAGEM VERTICAL

Nos anos de 1930 o velho centro sofre a dilatação promovida pelo novo
Viaduto do Chá. Com a abertura da Rua Marconi, ampliação da Rua Barão de
Itapetininga e remodelação da Praça da República, surgindo assim o novo centro com novos prédios de dez ou mais andares como também a transferência
da função de morar para os bairros.
Surgindo assim os primeiros prédios de apartamentos nos bairros próximos ao centro, como o bairro de Higienópolis.

91

O primeiro prédio de Higienópolis foi o Prédio Alagoas, erguido em 1933,
na esquina da rua do mesmo nome com a Avenida Angélica, ano em que
surgia o primeiro prédio da Avenida Paulista, na esquina da Rua Frei Caneca, e o Edifício Columbus na Av. Brigadeiro Luís Antonio, este último
obra de Rino Levi (Homem, 1980, p. 154).

As primeiras iniciativas de expansão vertical partiram dos proprietários de
Higienópolis, visando a exploração do imóvel para renda como também para
moradia da própria família, continuando com o costume de residirem em torno
da autoridade patriarcal.

Foto Edifício Alagoas
Primeiro prédio do Bairro de Higienópolis, erguido em 1933.
Fonte: Higienópolis – Grandeza e decadência de um bairro paulistano
Maria Cecília Naclério Homem
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Na segunda metade do período é introduzido um novo tipo de volume
construído na paisagem – o edifício de apartamento. Surgem ainda pontualmente, com alturas modestas (não mais de dez andares), mas significativas para a época. O primeiro é construído à Rua Alagoas em 1933 e
alguns outros são edificados junto à praça Buenos Aires, Rua Piauí e Avenidas Angélica e Higienópolis. Alguns deles integram-se facilmente à
paisagem, como o edifício D. Pedro II na Avenida Higienópolis que com
seus três andares e estilo neoclássico, funde-se ao conjunto da avenida,
devido às suas proporções e formas de implantação similares aos vizinhos, possibilitando a criação de espaços cheios e vazios no seu em torno idêntico aos criados pelos outros (Macedo, 1987, p. 57).

O Edifício Alagoas foi construído para Abel Drumond, pela Firma Barreto
Xandi e Cia, possui cinco andares com apartamento de quatro dormitórios e
duas lojas no térreo. Foi alvo de críticas na época da construção por estar localizado em bairro residencial. Porém seu êxito comercial foi imediato, os apartamentos foram alugados e as lojas ocupadas.
Em seguida do Edifício Alagoas foi construído o edifício Santo André na
esquina da Avenida Angélica com a Rua Piauí. Esta obra foi encomendada por
André Matarazzo e a construção ficou a cargo da Construtora Matarazzo e Pilon, constituída pelo seu filho, o engenheiro Francisco Matarazzo Netto e o arquiteto francês Jacques Pilon. O prédio é composto por apartamentos de luxo
distribuídos em sete andares e loja no pavimento térreo, todos foram prontamente alugados.
O terceiro edifício do bairro de Higienópolis foi construído em estilo “art
déco” pela construtora Barreto Xandi e Cia e por iniciativa de Augusto Barreto,
fazendeiro de café, erguido para moradia da família e numerosa descendência.
A Avenida Higienópolis teve seu primeiro prédio construído no ano de
1936, O edifício com apenas dois andares de nome D. Pedro II, foi uma iniciativa da família de Nhonhô Magalhães que encarregou a construtora Siciliano e
Silva do projeto e construção.
Os prédios continuam a serem edificados na década seguinte, dando preferência para a região da Praça Buenos Aires.
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Os primeiros prédios tornam-se elementos característicos, porém não
chegam, no período, a se constituírem em elementos definidores da paisagem
devido à pequena quantidade de exemplares.
O edifício Santa Amália foi construído em 1943 ao lado do Edifício Santo
André por Francisco Matarazzo Netto, após desfeita a sociedade com o arquiteto Jacques Pilon. Nesta mesma época era construído o edifício Higienópolis
na avenida do mesmo nome.
O edifício Prudência/Capitalização foi construído em 1944, e considerado
como um dos edifícios mais importante do bairro, foi projetado por Rino Levi
com jardins de Burle Marx. O edifício possui doze andares com quatro apartamentos por andar e dois na cobertura com jardins, a garagem é semienterrada, apresentando o pavimento térreo entre rampas e jardins.

Portanto, o Bairro de Higienópolis, “orgulho dos paulistas”, cartão de visitas da cidade, passeio obrigatório dos moradores e visitantes de São Paulo, possuindo um dos pontos panorâmicos mais belos, de onde se avistavam as matas do Pacaembu até o Jaraguá, tornou-se expressão de outra
fase remodeladora da cidade, tendo sido dos primeiros a romper com a
horizontalidade paulistana e a entrar na era do concreto armado (Homem,
1980, p. 156).

As primeiras edificações não ultrapassam os dez andares, número este
superado somente a partir dos anos 60, quando a altura média varia entre
10 e 20 pavimentos, algumas vezes chegando próximo dos 30. Neste período os novos prédios são implantados, em meio a grandes recuos frontais e dotados também de recuos laterais e de fundos. Estes são modestos em relação à altura dos edifícios, poucos ultrapassando a casa dos
quatro metros, no caso dos recuos laterais e dos seis metros nos de fundo (Macedo, 1987, p. 156).

A maioria dos primeiros edifícios não ultrapassam os dez andares, isto
acontece somente com a construção do Edifício Bretagne na Av. Higienópolis,
e Cinderela na Rua Maranhão rompendo esta barreira, sendo seguidos por
muitos outros.
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Poucos possuem garagens, primeiramente localizadas ao nível do solo e
posteriormente começa a tornar-se regra geral a construção de garagens subterrâneas, ocupando completamente o terreno.
A maioria dos edifícios obedece a um tipo de implantação, geralmente
com jardins frontais e fundos destinados ao serviço ou estacionamento de veículos. Já os prédios mais velhos, possuem pequenos recuos frontais ou nenhum. Os edifícios mais novos, construídos a partir dos anos 50, apresentam
sempre recuo frontal e lateral com dimensões significativas.

Na década de 50 são construídos os edifícios Bretagne e Louveira, obedecendo a um novo tipo de organização no lote, constituindo verdadeiras
exceções ao esquema tradicional de implantação, diferenciando em forma
e volume dos edifícios da mesma época (Macedo, 1987, p. 159).

O edifício Bretagne, situado na Av. Higienópolis com vinte andares, tornase o prédio mais alto do bairro com formato em “L” e jardim tropical com lazer
distribuído no pátio interno.
O conjunto Louveira construído em 1947 na Praça Vilaboim, projetado por
Vilanova Artigas, com altura mais modesta, mas dotado de jardim no meio dos
dois edifícios, que se fundem com a praça em frente ao conjunto. Ao fundo localiza-se o estacionamento e as instalações de serviço, separado do jardim por
uma rampa de ligação entre os dois blocos.

O edifício Louveira, à Praça Vilaboim, Vilanova Artigas utilizaria dois blocos isolados, com um jardim intermediário, aproveitando também muito da
excepcional situação do terreno junto à praça. Com tais implantações, esses edifícios rompiam com os compromissos herdados das residências
individuais e pode-se dizer que neles, pela primeira vez, um edifício de
apartamentos não apresentava mais quintal. Desse modo, dava-se passo
significativo para o estabelecimento de uma nova escala nas relações entre arquitetura e lote urbano e Encontrava-se, para novas formas de habitação, novos esquemas de implantação (Reis Filho, 1970, p. 96).
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Após a construção do Edifício Louveira, surge outros exemplares com soluções arquitetônicas avançadas para a época, mas seguem os mesmos padrões de implantação aplicados em vários outros casos. Os edifícios Louveira e
Bretagne juntamente com o Edifício Prudência, localizado na Avenida Higienópolis são dirigidos a um segmento privilegiado da sociedade que aceita inovações tornando assim volumes de referência no bairro.
Nos primeiros projetos o estacionamento não faz parte do programa de
necessidades, primeiramente é localizado ao nível do solo e posteriormente
começa a tornar-se regra geral a construção de garagens subterrâneas, destruindo completamente o terreno existente resultando grande área em forma de
laje dificultando a formação de jardins com espécies de grande porte.
Com esta nova solução ocupando a totalidade do terreno sobre laje de
concreto apresenta sério problema com o lote vizinho, muitas vezes situado em
nível mais baixo, gerando paredes de fechamento de garagem subterrânea.
Embora apresente facilidade de estacionamento para o usuário o aumento
do número de edifícios dotados de garagens subterrâneas transfere para segundo plano o cuidado com o sitio.

A partir de então, seria freqüente o êxodo de elementos da alta burguesia,
os quais deixavam seus palacetes em busca de lugares mais aprazíveis,
cedendo lugar aos arranha-céus, ao comércio e, com estes, à classe média. Sobretudo na década de 1960 se generalizaria a utilização do apartamento para residência, ocasião em que Higienópolis estaria praticamente transformada numa floresta de concreto armado (Homem, 1980, p.
159).

O Bairro de Higienópolis continua arborizado e dotado de praças, continua
também a ter grande procura para fins residenciais com bom atendimento dos
meios de transporte coletivo e ótima localização.
O bairro tornou-se superpovoado, em função da exploração de todo e
qualquer espaço disponível. Há casos de lotes, como por exemplo, o terreno
pertencente a Caio Prado que recebeu três construções sucessivamente: a Vila
Antonieta, a casa em estilo art-déco e o edifício Brasil República construído pela firma de Artacho Jurado.
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Historicamente o Bairro de Higienópolis está intimamente ligado a uma
das formas mais antigas da posse da terra, isto é, a primitiva sesmaria dos padres jesuítas, inicialmente por grandes extensões de terra e posteriormente a
sua subdivisão em chácaras e em seguida para chegar à fase urbana.

Ao momento da formação do Bairro de Higienópolis denominamos período “áureo” porque nele se evidenciaram as características de um dos capítulos mais importantes de nossa história, quando São Paulo iniciava a
trajetória que o levaria de sua pobreza secular a Estado líder do país, e
sua capital, ao posto de primeira cidade em importância econômica, trajetória que teve no “ouro verde” sua mola mestra (Homem, 1980, p. 182).

Assistimos neste último momento a intensificação da passagem do Bairro
de Higienópolis de área unifamiliar para plurifamiliar, constituindo-se uma área
de alta densidade demográfica da cidade de São Paulo, ainda com residências
do século passado e a espera talvez de uma nova fase especulativa.
Os prédios continuam a serem edificados na década seguinte, dando preferência para a região da Praça Buenos Aires.
O Bairro de Higienópolis continua arborizado e dotado de praças, continua
também a ter grande procura para fins residenciais com bom atendimento dos
meios de transporte coletivo e ótima localização.
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