


São Paulo
A Imperial Cidade e a

Assembléia Legislativa Provincial

2006

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
Secretaria Geral Parlamentar

Departamento de Documentação e Informação
Divisão de Acervo Histórico



Departamento de Documentação 
e Informação
Lígia Maria Tonioli Mazziotti

Coordenação de Publicações
Maria Helena Alves Ferreira

Sílvia Regina Soares Rogeri

Texto e Pesquisa
Dainis Karepovs

Edição e Texto Final
Dainis Karepovs e Olívia Gurjão

Apoio e Infra-Estrutura
Adélia Ribeiro Santos Hinz

Álvaro Weissheimer Carneiro

Christiani Marques Menusier Giancristofaro

Dainis Karepovs

Marcos Couto Gonçalves

Olívia Gurjão

Priscila Pandolfi

Roseli Bittar Guglielmelli

Solange Regina de Castro Bulcão

Suely Campos Azambuja

Suzete de Freitas Barbosa

Departamento de Comunicação
Guilherme Wendel de Magalhães

Serviço Técnico de Editoração  
e Produção Gráfica
 João Batista Ramos Gammaro

Digitalização e Tratamento de Imagens
Carlos Yamazato - Gráfica da Alesp

Jair Pires de Borba Junior  - Gráfica da Alesp

Editoração e Capa
Jair Pires de Borba Junior

Projeto Gráfico
Jair Pires de Borba Junior

Adriana Rocha 

Impressão e Acabamento
Imprensa Oficial do Estado S.A.

                                       Karepovs, Dainis
                                             São Paulo : a imperial cidade e a Assembléia Legislativa    
                                       Provincial / Dainis Karepovs (texto e pesquisa) – 2.ed. – São Paulo :
                                       Assembléia Legislativa, Divisão de Acervo Histórico, 2006.   
                                             139 p.
                                                     

1. Assembléia Legislativa Provincial (SP) 2. São Paulo
                                        (História) (século 19) 3. Legislativo Paulista (século 19) I.
                                         Título.

                                                                                CDU-342.533.1(815.6)”1835/1889”

                                                              Ficha catalográfica elaborada pela
                                                                                Divisão de Biblioteca e Documentação



3

Créditos Institucionais
a

Mesa Diretora

Deputado Rodrigo Garcia
Presidente

Deputado Fausto Figueira
1º Secretário

Deputado Geraldo Vinholi
2º Secretário

Marco Antonio Hatem Beneton

Secretário-Geral Parlamentar

Benedito Dantas Chiaradia

Secretário-Geral de Administração





5

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo comemorou seus 170 

anos homenageando a cidade que foi sua sede durante esta longa 

trajetória: São Paulo, a Capital da Província, fundada em 1554, elevada a Cidade em 

1711. São Paulo, que completou 450 anos e tem muito a contar. 

Durante o Império, a Assembléia Legislativa foi a responsável por aprovar as 

leis municipais. A farta documentação preservada no seu Acervo Histórico possibilitou 

que, ao completar 170 anos, o Legislativo Estadual contribuísse com as comemorações 

pelos quatro séculos e meio de fundação da Capital dos Paulistas, tornando públicos os 

documentos que registram a evolução desta grande metrópole brasileira.

Os milhares de documentos preservados pela Divisão de Acervo Histórico da 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo recompõem a história da vida política de 

nosso Estado, a constituição de seus municípios, assim como as políticas públicas adotadas 

nos diferentes períodos históricos.

São Paulo – A Imperial Cidade e a Assembléia Legislativa Provincial 

reconstitui, a partir da documentação referente ao período de 1835, quando foi criada a 

Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, a 1889, o dia-a-dia da Cidade, a pa-

Prefácio
a
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vimentação de suas ruas, a iluminação, a saúde pública, temas permeados pelos hábitos e costumes de seu povo, e a sua modernização 

em meados de século XIX, o Viaduto do Chá, o Jardim Público, os quiosques, o Teatro, o Museu do Ipiranga, a Escola Normal e a 

nova sede para a Assembléia Provincial.

Com orgulho, resgatamos esta pequena parcela de sua grande história!

Deputado Rodrigo Garcia

Presidente

Deputado Fausto Figueira

1º Secretário

Deputado Geraldo Vinholi

2º Secretário
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São Paulo
a Imperial Cidade e a Assembléia Legislativa

ntre a infinidade de iniciativas com vistas às comemorações dos 450 anos da fundação da Cidade de São Paulo, a Di-

visão de Acervo Histórico da Assembléia Legislativa apresenta sua contribuição.

Sabemos que, por mais que se tenha escrito e publicado sobre a história da Cidade, estes quatro séculos e meio ainda possuem 

muita coisa a ser estudada e revelada. Várias delas, aliás, estão preservadas na documentação histórica do Legislativo Paulista. São mi-

lhares de páginas de documentos referentes à Cidade de São Paulo. Esta documentação, custodiada pela Divisão de Acervo Histórico, 

recobre o período histórico que vai de 1835 – quando foi criado o Legislativo Paulista – a 1947 e está aberta e disponível ao público.

Para dar uma amostra da sua riqueza – a qual é, destaque-se, igualmente importante e expressiva para todos os municípios 

paulistas existentes naquele período – abordaremos nesta publicação alguns temas relativos à História da Cidade de São Paulo susci-

tados por estes documentos.

Todavia, em virtude do grande volume de documentos referentes às questões paulistanas nos restringiremos ao período que 

vai da criação da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo – que foi seu nome inicial – até 1889. Ou seja, no tempo em que o 

Brasil foi governado por dois Imperadores e alguns Regentes, até que fosse proclamada a República, época em que São Paulo evoluiu 

para uma posição de destaque no Brasil, resultado do incremento do cultivo do café.

No Período Imperial o Estado era chamado de Província e o seu titular de Presidente, ao invés de Governador. A Capital 

da Província de São Paulo, fundada em 1554, foi elevada a Vila em 1560, a Cidade em 1711 e a Sede Episcopal em 1745. Capital 

desde 1683, no ano de 1823 obteve o pomposo título de Imperial Cidade, mantendo-o até o final do Império. Em 1836 a Província 
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de São Paulo, que englobou até 1853 o Paraná, tinha 326.902 habitantes, dos quais 21.933 moravam em sua Capital. Destes, 22% 

(4.868) eram escravos. Ao final do Império, em 1886, a população da Província era de 1.221.380 moradores, sendo que a Cidade 

de São Paulo era habitada por 47.697 pessoas. O crescimento de 174%, no entanto, não foi linear. Os escravos se reduziram a 493 

na Capital, e os estrangeiros, que sequer eram registrados em 1836, passaram a 12.290, correspondente a 25% da população paulis-

tana. Esta inversão na proporção de escravos e estrangeiros é um significativo indício das transformações que a riqueza advinda com a 

produção do café trouxe a São Paulo, com substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre.

Havia uma característica fundamental no ordenamento das instituições que ajuda a compreender a razão pela qual foram 

conservados tantos documentos sobre a Cidade de São Paulo no Acervo Histórico da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. 

A Constituição do Império do Brasil, outorgada em 1824 e reformada dez anos depois, em 1834, quando são criados os Legislativos 

Provinciais, determinava, através de “Ato Adicional” que competia às assembléias legislar sobre a polícia e economia municipal, prece-

dendo propostas das câmaras; sobre os casos e a forma por que podia ter lugar a desapropriação por utilidade municipal ou provincial; 

sobre a fixação das despesas municipais e provinciais, e os impostos para elas necessários; sobre a repartição da contribuição direta pelos 

municípios da província; sobre a fiscalização do emprego das rendas públicas provinciais e municipais, e das contas da sua receita e 

despesa; sobre a criação, supressão e nomeação para os empregos municipais e provinciais, e estabelecimento dos seus ordenados.

O acúmulo de prerrogativas referentes aos municípios fazia com que as leis municipais, as chamadas “posturas”, somente 

entrassem em vigor depois de aprovadas pela Assembléia Legislativa. Além disso, o fato de ser a Capital da Província fazia com 

que a Assembléia Legislativa Provincial também se ocupasse em atuar na melhoria das condições da Cidade, pelas razões que sua 

Câmara Municipal fazia questão de destacar, em um ofício enviado à Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo em 4 de 

março de 1875:
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“Todas as províncias, mais ou menos, auxiliam as municipalidades de suas Capitais por motivos óbvios: é pelo estado de 

adiantamento, pelos melhoramentos que se observam na sede do governo provincial que se faz idéia do estado de prosperidade ou po-

breza de uma província.”

Desse modo, ficaram preservados documentos sobre o abastecimento de água potável; iluminação pública; abastecimento de 

gêneros alimentícios; trânsito na cidade; política de segurança, envolvendo desde a ampliação da penitenciária até autorizações para 

que os presos pobres pudessem esmolar na cidade; construção de hospitais; políticas de saúde pública, que envolviam desde a criação 

do Instituto Vacínico, passando por transferência de doentes de uma instituição a outra, higiene no abate de animais e recolhimento 

de lixo, até normas para a condução e colocação de cadáveres na cidade; impostos sobre prédios urbanos, escravos, bebidas alcoólicas, 

muros etc.; construção e reforma de teatros; queixas sobre funcionários públicos municipais; regulamentos de escolas laicas e religiosas; 

emplacamento das ruas da Cidade; queixas de cidadãos pedindo o fechamento das bocas de lobo existentes...

Enfim, a relação é longa, mas descortina uma visão sobre o dia a dia da Imperial Cidade de São Paulo e de sua moderni-

zação econômica, que a Província começou a apresentar a partir de meados de século XIX. É através da veiculação dessa infinidade de 

temas propiciados pela documentação existente no Acervo Histórico do Legislativo Paulista que estaremos dando nossa contribuição às 

comemorações pelos quatro séculos e meio de fundação da Capital dos Paulistas.

Dainis Karepovs



A Vida na Imperial Cidade de São Paulo no século 
XIX



A Vida na Imperial Cidade de São Paulo no século 
XIX
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Dos lampiões às luminárias
O Legislativo Paulista e a Iluminação Pública em São Paulo

uitos já devem ter visto as imagens feitas de satélite da Cidade de São Paulo e arredores, durante a noite, mostrando 

extensas manchas luminosas. Para os paulistanos do início do século XIX estas cenas seriam inimagináveis. No 

ano  de  1829,  quando  o  Governo  da  Província  incumbiu  a  Câmara  Municipal  de  encarregar-se  da iluminação urbana, havia 24 

lampiões a azeite iluminando a Imperial Cidade de São Paulo, que já tinha então perto de 20.000 habitantes. O advogado Francisco de 

Assis Vieira Bueno contou em suas memórias que os lampiões eram muito distanciados uns dos outros e sua luz “difundia uma claridade 

mortiça, que só alumiava um pequeno espaço, projetando longas sombras movediças, quando o vento balançava os lampiões”. 

A subordinação das Câmaras Municipais às Assembléias Provinciais somada ao fato da Imperial Cidade ser a Capital 

da Província fazia com que a Assembléia se ocupasse em atuar na melhoria das condições da Cidade, o que incluía a questão da 

iluminação pública.

Os  mais  antigos  documentos  referentes  à  iluminação  pública  encontrados  nos  arquivos  do  Legislativo  Paulista 

referem-se à iluminação do prédio da Cadeia da Cidade, situada no então Largo de São Gonçalo (que foi incorporado à Praça João 

Mendes). Eles nos informam, em meio a uma discussão fartamente documentada a respeito de excesso de consumo de azeite em sua 

iluminação, que, além de haver um lampião no Corpo da Guarda e outro no topo da escada, dois candeeiros na prisão forte, um no 

quarto do carcereiro, outro na prisão das mulheres, mais um na prisão de atenção, um na prisão grande e outro na enfermaria, existiam 

quatro lampiões nos cantos exteriores do prédio com três bicos e meio de azeite cada um. Cumpre esclarecer que este azeite era retirado 

de peixes ou então de mamonas.

“As noites eram, pois, trevosas, 
quando não havia lua, acontecendo 
algumas vezes pisar-se em sapos, que, 
ocultos durante o dia nos quintais, 
de noite vinham para a rua tratar da 
vida, saindo pelos canos de esgotos das 
águas pluviais”. 
(Francisco de Assis Vieira Bueno)
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A questão da iluminação das cidades desde cedo afligiu os deputados paulistas. A situação da iluminação da Cidade era tão 

precária que os próprios moradores das localidades, a pedido do fiscal encarregado pela Câmara, se incumbiam de acender alguns dos 

lampiões. Em 1840, o deputado José Antônio Pimenta Bueno, o futuro Marquês de São Vicente, constatando que a Província de São 

Paulo necessitava de muitos melhoramentos, propôs que parte dos valores arrecadados com o imposto da Décima Urbana, uma espécie 

de Imposto Predial e Territorial Urbano, fosse destinada para a iluminação das cidades e vilas da Província: “Tal serviço é do imediato 

interesse dos proprietários, concorre para a segurança, polícia, e comodidade deles, é recomendado para a civilização”. Esta preocupação 

foi acatada e transformou-se na Lei Provincial nº 9, de 9 de março de 1840, que, além disso, estabelecia que o Governo  exerceria 

“particular  inspeção  sobre  a  efetividade  da  iluminação  acima  decretada,  e  sua  economia;  podendo, no regulamento que a esse 

respeito organizar, arbitrar gratificações às pessoas que forem encarregadas dela; ou autorizar a arrematação desse serviço”. 

Com base na Lei nº 9, o Presidente da Província, Manoel Machado Nunes, apresentou, em 17 de junho de 1840 um 

regulamento, preservado nos arquivos da Assembléia Legislativa, o qual estabelecia as diretrizes para a iluminação pública nas cidades 

de São Paulo e Santos, além de detalhar as condições para a arrematação do serviço de iluminação. Definia que São Paulo deveria ter 

101 lampiões de quatro luzes, os quais seriam acesos “todas as noites desde o terceiro dia depois de lua cheia até o quarto depois de lua 

nova inclusive, e conservar-se-ão acesos desde a entrada da noite até a meia noite, se mais cedo não sair a lua”.

Embora a Décima Urbana tenha sido abolida em 1845, os recursos para a iluminação pública das cidades continuaram 

a vir, doravante, do imposto de armazéns. A Lei Provincial nº 35 de 16 de Março de 1846 definiu que a iluminação pública da 

Imperial Cidade de São  Paulo  fosse  feita  por  meio  de  arrematação  anual.  Todavia,  tal  disposição  foi  alterada,  em  1847, per-

mitindo-se a contratação de particulares. Desde então este serviço foi feito por particulares, autorizados por leis especiais da Assembléia 

Legislativa até o ano de 1863, quando se celebrou o contrato com a Companhia de Gás.
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Até então os lampiões da iluminação  pública  eram  afixados  nas  paredes  das  residências.  

Com  as  reclamações  dos moradores sobre danos causados às paredes de suas casas pelos lampiões, bem 

como “por facilitar a subida de ladrões pelos ferros para as janelas”, a partir de 1840 a Câmara Municipal 

de São Paulo determinou que os lampiões fossem colocados em postes de “canela legítima” nas calçadas.

No ano de 1847, o fabricante Affonso Milliet, que já era o responsável pela iluminação pública 

de Santos, apresentou uma proposta, submetida à Assembléia Legislativa Provincial, de melhoria da 

iluminação da Cidade de São Paulo. Milliet propunha-se a aumentar em mais vinte os 140 lampiões 

então existentes, “mandando acender ao anoitecer e apagar ao amanhecer, excetuando somente o tempo 

em que a lua aparecer”. Mais o ponto mais importante da proposta de Milliet era a mudança de tecnologia, passando o combustível de 

azeite para “gás hidrogênio líquido”, em lampiões de quatro orifícios, reversíveis para azeite, a qual era assim por ele justificada:

“Além de ser a intensidade da luz maior é projetada mais longe, sobretudo a igualdade constante desta luz desde o momento 

em que se acende até o apagar-se e o não existir, como na iluminação por azeite, o grande inconveniente de produzir fumaça e não só 

de escurecer todo o interior dos lampiões, como até, às vezes, de derramar azeite na rua; todas estas vantagens asseguram à iluminação 

pelo Gás uma superioridade decisiva sobre o atual modo de iluminação.”

Convencidos da necessidade da mudança, os deputados provinciais paulistas aprovaram a proposta de Milliet e autorizaram 

um contrato de cinco anos de duração. Em 1852 foi sucedido pelo engenheiro H. Bastide, o qual permaneceu à frente do serviço até 

1854, tendo neste período aumentado o número de lampiões na Imperial Cidade de São Paulo para 200. Bastide foi sucedido por 

Hermann Günther, o qual não conseguiu concluir seu contrato, rescindindo-o por não poder cuidar da iluminação com a verba que 

lhe fora concedida. Posta em concorrência, a iluminação da Capital foi arrematada por Antônio Salustiano de Castro, o qual havia, 

 “Uma enorme geringonça de ferro,  
pregada na parede de uma esquina, 
estendia por cima da rua um longo 
braço em cuja extremidade estava 
pendurado um lampião”. 
(Francisco de Assis Vieira Bueno) 

Em detalhe de imagem de Militão Augusto de 
Azevedo feita em 1862, vemos a convivência 
das luminárias presas às residências com as 
afixadas em postes de madeira (ao fundo).
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O contrato firmado com Antônio Salustiano de Castro, em 1855, revela detalhes interessantes, principalmente nas cláusu-

las referentes aos períodos em que a iluminação deveria ser acesa. Verifique:

“(...) 3ª  A iluminação estará toda acesa meia hora depois de findo o crepúsculo do Sol, ou da Lua, pagando o Empresário 

a multa de duzentos réis por cada um lampião, que depois deste prazo for encontrado apagado por mais de uma hora, e o duplo 

quando apagado por toda a noite, exceto por tempestade, ou avaria nos lampiões, que por esse motivo não se possam conservar 

acesos e não caiba no possível serem logo reparados.

4ª Nas noites dos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, em que não houver lua, a iluminação será conservada acesa, 

desde a hora indicada no Artigo antecedente até as três horas e meia da madrugada; nos meses de Outubro, Fevereiro e Abril 

até as quatro horas; nos de Agosto, Setembro e Março até as quatro e meia, e nos meses de Maio, Junho e Julho até as cinco 

horas. Excetuar-se-ão os três lampiões do Palácio do Governo, que se conservarão acesos toda a noite ainda mesmo que haja 

lua.

5ª Nas noites que houver lua os lampiões se acenderão depois do crepúsculo dela, como dispõe o art. 3º, conservando-se 

acesas até as horas mencionadas para os diferentes meses, e indicadas na condição 4ª.

6ª O Empresário será obrigado a acender os lampiões desde a lua nova até ao quarto crescente, quando ela estiver encoberta 

por nuvens espessas, que possam impedir a apreciação de sua luz, continuando outrossim a acendê-los até que o ocaso da lua 

se aproxime da hora em que tem de ser apagados conforme a condição 4ª.

7ª Depois da lua cheia a iluminação terá começo quando do ocaso do sol ao nascimento da lua haja mais de três quartos 

de hora, o que deverá ser regulado pelas folhinhas e Almanaque do Império. (...)”

meses antes de sua contratação, ocorrida em 1855, enviado “trinta globos de vidro  azul  com  bicos  de  seis orifícios 

para serem colocados na Praça do Palácio e lugares mais freqüentados”. No contrato, conservado em nossos arquivos, 

são interessantes as cláusulas referentes aos períodos em que a iluminação deveria ser acesa, revelando os requintes de 

sua formulação. 

Preocupados com o aperfeiçoamento técnico da 
iluminação da Cidade, os deputados paulistas eram 
subsidiados com informações técnicas atualizadas, 
como esta de 1855.
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Em 1856 o engenheiro Achilles Martin d’Estadens propôs novamente a iluminação a gás para a cidade. Afirmando ter 

comprado da Sociedade Cormier et Cie., “proprietária do segredo e brevet de invenção”, o engenheiro se propunha a iluminar a cidade 

com gás hidrogênio puro, como já ocorria em algumas cidades francesas. Para tanto enviou um parecer, de autoria de M.-A. Baudin, 

à Assembléia Legislativa Provincial sobre a superioridade de seu sistema sobre o de gás extraído do carvão de pedra, tanto pelo seu 

preço como por não oferecer riscos de explosão, além de não provocar sujidades. É interessante destacar que, entre as determinações da 

Lei Provincial nº 25, de 25 de abril de 1856, que autorizou a contratação do engenheiro, estabelecia-se que a iluminação deveria 

ser acionada “desde o escurecer até o amanhecer, tanto nas noites de escuro como nas de lua”, não podendo o número de lampiões ser 

inferior a 300, demonstrando-se desse modo o crescimento de São Paulo, não se podendo contar com apenas a lua para iluminar a 

Cidade. No entanto, a iniciativa acabou não prosperando e Sebastião Félix de Castro acabou efetivamente assumindo a manutenção 

da iluminação nos moldes em que vinha se dando.

Entre os  documentos  existentes  na  Divisão  de  Acervo  Histórico  referentes  

à  questão  da  iluminação  na  Imperial Cidade estão diversos abaixo-assinados 

de moradores solicitando a benfeitoria, como este, datado de 1862, e que também 

retrata as condições de vida de então:

“Damaso Nogueira de Sá, morador na Freguesia de Sta. Iphigênia, vem 

respeitosamente pedir a esta ilustre Assembléia Legislativa Provincial que au-

torize ao Governo da Província a mandar colocar lampiões desde o tanque do 

Arouche até defronte do largo da Igreja, medida esta que exige uma pronta satis-

fação pelas considerações que o suplicante passa a expender:

A concorrência dos trabalhadores da estrada de ferro e o grande número 

de tropeiros que transitam continuamente por aqueles lugares fazem aparecer 

constantes desordens, que causam sérias perturbações, em detrimento não só dos 

cidadãos pacíficos, que moram nos ditos lugares, mas ainda de todas as pessoas, 

que por aí passam, aproveitando-se, os malfeitores, das trevas da noite para co-

meterem impunes os seus desacatos.

Além disto, e é uma razão não menos atendível, em tempo de noites de escuro 

pessoas por várias vezes têm-se precipitado no tanque, não podendo desviarem-se 

do perigo, por não poderem enxergá-lo; e, como todos, este inconveniente tem de 

desaparecer completamente, ou ao menos de diminuírem-se de um modo consi-

derável com a execução da medida requerida.”
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Em 1863 a Cidade passou a ser iluminada com querosene até 1872, quando, a 31 de março deste ano, 

inaugurou-se a iluminação a gás, distribuído pelo maquinário instalado no prédio do Gasômetro. A cerimônia de 

inauguração contou com a presença de D. Pedro II. Para este ato iluminaram-se, com arcos especiais, a frente da 

antiga catedral da Sé e do Palácio do Governo no Pátio do Colégio e acenderam-se os então 550 lampiões de gás de 

toda a Cidade.

As necessidades de expansão da iluminação corriam pari passu com o crescimento da cidade. Em 26 de 

janeiro de 1881, ilustres paulistanos, como Frederico José Cardoso de A. Abranches, José Joaquim Cardoso de Mello, 

Martin Francisco Ribeiro de Andrada e Joaquim Eugenio Lima enviavam à Assembléia Legislativa Provincial do-

cumento solicitando a iluminação de várias ruas da Capital. Ei-lo:

“Os abaixo assinados, moradores na extrema da rua de S. João da freguesia de Sta. Ephigenia e Bairro 

do Arouche, privados de um dos melhoramentos de que gozam moradores de outras ruas em idênticas circunstâncias, 

requerem a esta ilustrada Assembléia concessão de igual vantagem.

Desejam os peticionários o prolongamento da iluminação pública até o fim da referida rua, e da que desta 

vai ter ao Largo do Arouche, também habitada, e por onde passa a linha de bondes.

Ninguém ignora o admirável incremento que ultimamente tem tido esta parte da Capital, e o núcleo imenso 

de população que já conta, com proporções sempre crescentes, tanto assim que a empresa de ferro carril entendeu de vantagem estender 

por ela sua linha de bonde, passando pela dita rua de S. João, na parte justamente em que não há ainda iluminação.

Sendo certo que semelhante benefício aproveita somente aos habitantes de tais ruas, mas a toda a população, em razão das 

relações comerciais e de família que se estabelecem nestes casos, julgam os suplicantes de toda justiça e eqüidade a sua pretensão.

Neste detalhe de foto de Militão Augusto 
de Azevedo de 1862, um lampião com 
poste metálico.
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Pedem portanto a esta ilustre Assembléia autorização ao Exmo. Governo para mandar colocar os lampiões necessários 

nos lugares indicados.”

No final do século XIX começaram a ser acesas as primeiras luminárias elétricas, cujas primeiras tentativas eram conhecidas 

na Capital desde 1868 e que, durante décadas  conviveram com os lampiões a gás.

Discurso proferido pelo então deputado Pruden-

te de Moraes em Sessão Ordinária da Assembléia 

Provincial, realizada em 20 de Março de 1879, 

referindo-se a requerimento questionando os gastos 

e emendas relacionadas ao contrato de iluminação 

pública da Capital: 

[...] O contrato da Capital foi feito por auto-

ridade incompetente. A audiência da Comissão de 

Fazenda, Sr. Presidente, me parece uma necessidade 

pelas razões seguintes:

Pelo balanço do Tesouro Provincial verifica-se 

que a verba de 80 contos votada para o exercício fin-

do foi insuficiente para a despesa da iluminação pú-

blica, que se elevou nesse exercício de 1877 a 1878 

a 86:000$ rs.

O Tesouro propôs o aumento da verba de oiten-

ta a noventa contos de réis. O projeto em discussão, 

só por si, fora as emendas, como vou demonstrar, 

importa um aumento de cerca de oito contos de réis 

de despesa, por ano. Mas, a Comissão de Fazenda, 

que, no Projeto de Orçamento, não aceitou a pro-

posta do Tesouro, que não elevou a verba a noventa 

contos de réis, que nem ao menos cobriu o déficit 

que se deu nessa verba, como há de aceitar o projeto, 

que, só por si, importa um aumento de despesa de 

cerca de oito contos de réis? Como havemos de acei-

tar o projeto, com o aumento de despesa, produzido 

pela longa cauda de emendas que o acompanha, au-

mento que nem ao menos se pode calcular a quanto 

atingirá à vista do modo por que estão formuladas 

essas emendas? Que o projeto importa aumento de 

cerca de oito contos de réis é fácil de demonstrar. A 

iluminação pública da capital é atualmente servida 

por 767 combustores; dividindo-se os oitenta e seis 

contos de réis por esse número de combustores, ve-

rifica-se que a despesa de cada combustor importou 

em 112$125 réis, no exercício liquidado. O projeto 

propõe o aumento de 70 combustores, a esse preço 

de 112$125 réis, importam em 7:848$750 réis; 

tal é o acréscimo de despesa anual com iluminação 

da Capital, que envolve o projeto.

Não sei, Sr. Presidente, se esse preço em que fica 

cada um dos combustores da Capital, é razoável ou 

não; não tenho habilitações para julgar, mas me pa-

rece exagerado, comparado com o preço em que fica 

cada um dos combustores da iluminação da cidade 

de Campinas. A diferença é extraordinária. A des-

pesa anual com a iluminação de Campinas é de 46:

000$ réis, sendo 30:000$ subvenção da Província 

e 16:000$ fornecidos pela municipalidade. Sendo 

a iluminação daquela cidade feita por 645 com-

bustores, isto é, apenas 122 combustores menos do 

que a iluminação da Capital, custa cada combustor, 

anualmente, 71$319 réis, isto é, 40$806 réis me-

nos que cada um  dos combustores da iluminação da 

Capital. [...]

Para que a Assembléia conheça a razão de tão 
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grande diferença entre o preço da iluminação desta 

Capital e a de Campinas, assim como para veri-

ficar-se o estado atual das finanças da Província 

comporta este ônus de 8:000$000 por ano, ou de 

muito mais, porque, como disse, nem sei avaliar o 

acréscimo de despesa resultante das emendas, é que 

acho indispensável a audiência da Comissão de Fa-

zenda. O contrário será votar despesa a esmo, sem 

saber quanto votamos; e pode a Assembléia assim 

proceder quando se trata de dispêndio dos dinheiros 

públicos?

Além disso, Sr. Presidente, noto outro defeito no 

projeto e emendas.

O nobre deputado, que me precedeu falou-nos 

nos relatórios do Presidente da Província e chefe de 

polícia, onde se reclama aumento da iluminação da 

Capital.

O relatório do Presidente da Província nada 

diz a respeito da iluminação. O honrado chefe de 

polícia, em seu relatório, ocupa-se com a iluminação 

e faz ver a conveniência de estender-se esta a certas 

ruas que ainda não gozam deste benefício.

Assim menciona ele a rua de Santa Efigênia, 

que é iluminada até uma distância de poucos metros 

da igreja, e cita fatos para demonstrar a necessidade 

de aumento de iluminação nessa rua; o Dr. chefe de 

polícia refere que, numa rua, deu-se, há tempos, o 

assassinato de aluno da Escola Normal e o ferimento 

de urbano, que aí foi agredido, traiçoeiramente, a 

golpes de navalha. Mas, eu não vejo, nem no proje-

to, nem nas emendas, indicar-se a rua Santa Efigê-

nia como um dos pontos que deve ter iluminação.

Além da rua de Santa Efigênia, o relatório do Dr. 

chefe de polícia indica mais as seguintes (Lê):

“As ruas Aurora, Vitória, Carvalho, parte da 

dos Bambus, Campo dos Curros, bairro do Chá e 

rua Ipiranga estão no mesmo caso que a de Santa 

Efigênia.”

Destas ruas, algumas não figuram no projeto e 

emendas, ao passo que ali figuram as ruas da Mooca, 

Conde D’Eu, do Campo Mauá, Santa Cecília etc. 

que são muito afastadas do centro da cidade.

A rua de Santa Cecília é no Arouche; as ruas 

do Conde D’Eu, do Campo de Mauá são pontos 

muito mais afastados do centro da cidade do que os 

indicados no relatório do Dr. chefe de polícia.

Assim, pois, essa divergência que há entre os 

lugares indicados pelo chefe de polícia e os indicados 

pelo projeto e emendas constitui mais uma razão 

para que o projeto e emendas sejam remetidos à Co-

missão de Fazenda, que, no caso de aceitar a medida 

de aumento da iluminação, nos dirá quais as ruas 

que devem de preferência ser iluminadas, ou proporá 

que fique a distribuição dos novos combustores a car-

go da administração, que é o mais razoável.

Ainda mais (e chamo para este ponto a atenção 

da Casa), no relatório do Dr. chefe de polícia se fala 

na falta de inspeção que tem a iluminação pública da 

capital; fala-se mesmo na autorização precisa para 

a administração da Província, ou as autoridades 

incumbidas de fiscalizarem a iluminação, fazerem 

um exame sobre a distribuição dos combustores, 

no sentido de melhorar-se esse serviço; assim como 

um exame de profissionais sobre a intensidade da 

luz, visto como há queixas de que a luz formada 

pelos combustores da iluminação da cidade não tem 

a intensidade determinada no contrato feito com a 

respectiva companhia.

Isto posto, e tratando-se de iluminação pública, 

é de toda a vantagem que seja ouvida a Comissão 

de Fazenda, para que ela maduramente estude o 

objeto do projeto e das emendas, atendendo a essas 

reclamações do relatório do Dr. chefe de polícia, e no 

caso de entender que deve ser tomada alguma medida 

tendente a iluminação, ofereça-nos um projeto que 

contenha providências que mais ou menos tratem de 

melhorar esse serviço importante da Capital, que se 

acha a cargo da Província.” 
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O pisar faceiro nas escabrosas ruas
O Legislativo Paulista e as ruas paulistanas

artas, documentos e  livros  registram  a  difícil  tarefa  de  trafegar  pelas  ruas  de  São Paulo.  O  jovem  poeta ro-

mântico e acadêmico de Direito Manoel Antônio Álvares de Azevedo (1831-1852) em cartas enviadas à sua família 

descreve uma cidade em que andar pelas suas ruas era uma aventura. Como nesta de 12 de junho de 1849:

“Não há passeios que entretenham, nem bailes, nem sociedades, parece isto uma cidade de mortos – não há nem uma cara 

bonita em janela – só rugosas caretas desdentadas – e o silêncio das ruas só é quebrado pelo ruído das bestas sapateando no ladrilho 

das ruas. [...] Passam-se dias e dias sem que eu saia de casa – mas que hei de eu fazer? As calçadas não consentem que um par de pés 

guarnecidos de um par de calos – como os meus – possam andar vagando pelas ruas.”

Ou nesta outra, de 7 de julho do mesmo ano:

“Quanto a outros divertimentos – nichts – só andar pelas ruas dando topadas nas pedras – coisa em que nada se ganha a 

exceção de calos e roturas nos sapatos. Reduzido a ficar em casa, por não ter sequer aonde ir, e não achar prazer em andar correndo 

ruas, acho-me na maior insipidez possível, ansioso de deixar esta vida tediosa do mal ladrilhado S. Paulo.”

Em que pese a visível indisposição do poeta para com a cidade, o fato é que as ruas da Imperial Cidade de São Paulo eram 

mal calçadas. José Cardoso de Meneses e Sousa, o Barão de Paranapiacaba, em suas recordações sobre a Faculdade de Direito, afirma-

va que o calçamento das ruas de São Paulo era escabroso: “Eram pontaletes, eriçados, desiguais, espécies de bocas de lobo, a descoberto”. 

Por sua vez, o advogado e memorialista Francisco de Assis Vieira Bueno, até com bom humor, relembra o estado calamitoso das ruas 

utilizadas pelos paulistanos naquela época:
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“A cidade tinha poucas ruas empedradas, e o calçamento dessas era péssimo, por ser feito com pedras não aparelhadas; e, além 

disso, de má qualidade para semelhante aplicação, por ser pouco resistente, e muito irregular na forma. A razão disso era não haver 

outra qualidade de pedra nas vizinhanças, e por falta de estradas e de meios de transportes, ser impossível mandá-las vir de outras 

partes, como se faz agora. Além disso, a pobreza da municipalidade não comportava larguezas, nem nesse, nem nos outros serviços 

de sua competência. Como não há mal que não traga algum bem, o pisar faceiro das paulistas era atribuído ao hábito adquirido pela 

necessidade de pisar com cuidado em calçadas escabrosas.”

As ruas da São Paulo colonial desenharam-se ao sabor da vontade dos seus moradores, resultando em quarteirões irregulares 

e ruas estreitas e tortuosas. As ruas de maior movimento naquele período eram cobertas com pedregulhos e saibro. Em 1790 existiam na 

cidade apenas as ruas de São Bento, Direita, São Francisco, das Casinhas, das Flores, do Carmo, do Rosário, da Quitanda e Nova 

do Guaçu, com suas respectivas travessas.

Em um diálogo travado na peça “Macário” (1855),  – do jovem Álvares de 

Azevedo – entre o personagem-título e o Diabo, vem à baila o tema do estado do 

calçamento das ruas da cidade onde se desenrolava o drama:

“Macário – Esta cidade deveria ter o teu nome.

Satan – Tem o de um santo: é quase o mesmo. Não é o hábito que faz o 

monge. Demais, essa terra é devassa como uma  cidade,  insípida  como  uma  

vila,  e  pobre  como  uma aldeia. Se não estás reduzido a dar-te ao pagode, a 

suicidar-te de  spleen,  ou  a alumiar-te  a  rolo,  não  entres  lá.  É  a monotonia 

do tédio. Até as calçadas!

Macário – Que têm?

Satan – São intransitáveis. Parecem encastoadas as tais pedras. As calçadas 

do inferno são mil vezes melhores. Mas o pior da história é que as beatas e os 

cônegos cada vez que saem, a cada topada, blasfemam tanto com o rosário na 

mão que já estou enjoado.” 

Embora o nome da Imperial Cidade de São Paulo não seja mencionado na 

peça de Álvares de Azevedo não é difícil fazer-se a associação.

A partir de 1781 se iniciou o revestimento das principais vias da cidade, as chamadas “ruas de procissão”, com pedras (li-

monita vermelha). Este calçamento era feito com pedras brutas, sem maior preparo, já que não existiam pedreiras próximas suficientes 
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para abastecer a cidade, tampouco mão-de-obra qualificada em número suficiente para este trabalho. Assim, do jeito que se obtinham, 

as pedras eram transportadas para a cidade e colocadas nas ruas, dispostas sobre leito de areia ou cascalho, livres de terras vegetais, tal 

como esclarece a proposta feita pelos empresários José Porfírio de Lima e Marcellino Gerard em 1855 e conservada pela Divisão de 

Acervo Histórico. 

Na proposta as ruas deveriam ter 40 palmos (cada palmo corresponde a 22 centímetros) de largura, de forma abaulada, e 

os passeios para pedestres 8 palmos de largura, sendo 7 de pedras de Itu (varvito) e elevados 1 palmo acima dos esgotos longitudinais. 

Isto, não é difícil de perceber, resultou nas ruas acima descritas, as quais, além da irregularidade do piso, nem sempre possuíam passeios 

para pedestres e tinham sarjetas no meio delas.

O crescimento da Imperial Cidade de São Paulo aumentou as demandas de calçamento das ruas, submetidas pela Câmara 

Municipal à Assembléia Legislativa Provincial, bem como os abaixo-assinados de paulistanos solicitando calçamento para suas ruas. 

Todo este material, preservado no Acervo Histórico, além de atestar a expansão urbana da Cidade, retrata o dia a dia de seus moradores, 

bem como mostra a evolução das técnicas de pavimentação e é uma rica fonte à disposição dos pesquisadores e interessados.

Macadame e Paralelepípedos

Foi em meados do século XIX que chegou a São Paulo uma nova tecnologia de calçamento de ruas inventado pelo engenheiro 

britânico John London Mac Adam (1758-1836). Ela consistia em uma mistura de pedras britadas, breu e areia, submetida à forte 

compressão. Aqui no Brasil esta mistura foi chamada de macadame. Uma das primeiras tentativas do emprego desta tecnologia na 

Imperial Cidade de São Paulo foi submetida à opinião da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo pelo empresário João do 

Carmo Madeira em 1858. 
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O  empresário  se  propunha  a  fazer  o  cal-

çamento  das  ruas  de procissão, ou seja, das ruas da Im-

peratriz, do Carmo, de Santa Thereza, do Imperador e 

da travessa de Santa Thereza, tanto pelo método de Mac 

Adam como pela tradicional forma de pedregulho, sendo 

esta última, é claro, três vezes mais barata. Como bom 

propagandista de seu negócio, Madeira, na proposta que 

se conserva nos arquivos do Legislativo Paulista, destaca 

as virtudes do novo sistema:

“Uma rua calçada a MacAdam, uma vez feita 

em regra, Senhores, nunca mais tem necessidade de ser 

reconstruída, e os seus consertos são de tal facilidade e de 

tão pouca importância que por mais omissão e descuida-

da que seja a sua inspeção de conservação não sofrerá jamais o que se observa nos sistemas de calçadas de outras naturezas, aonde se 

torna difícil, dispendioso e demorado seu conserto.”

A partir de então o macadame começou a ser utilizado nas ruas. A rigor, no entanto, não foi o inventado na Grã-Bretanha 

o aplicado nas ruas da Cidade, mas sim uma acumulação de grossas camadas compactas de terra salpicadas com pedregulhos. Esta 

adaptação teve como resultado outros incômodos, narrados pela Câmara Municipal em ofício enviado à Assembléia Legislativa Pro-

vincial de São Paulo em 4 de março de 1875:

Calçamento da rua de São Bento, em 1862.
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“O macadame, atualmente em uso, além de ser 

de difícil e dispendiosa conservação, converte as ruas du-

rante a estação chuvosa em extenso lamaçal e no tempo 

seco com qualquer vento faz surgirem nuvens de pó, incô-

modas aos munícipes e até prejudiciais à saúde”.

Outro problema decorrente da nova forma de pa-

vimentação das ruas foi que aos canais que davam vazão 

às águas de chuva, construídos debaixo delas, foram ligados 

outros canais saindo das residências, dando vazão “a águas 

servidas e materiais fecais, e que fazem com efeito exalar ares mefíticos e prejudiciais à saúde dos vizinhos das ditas bocas de lobo”.  Tal 

situação fez com que, em 1869, 401 cidadãos paulistanos protocolassem um abaixo-assinado, preservado nos arquivos do Legislativo Pau-

lista, pedindo uma solução para o problema. Para endossar suas afirmativas, os peticionários obtiveram declarações assinadas por quinze 

médicos da cidade sobre os malefícios à saúde produzidos por aquelas bocas de lobo. A solução apresentada, o fechamento das bocas de lobo 

da Cidade — então estimadas em 14 grandes e 114 pequenas, segundo dados anexados ao processo —, foi contestada por vários moradores 

sob a argumentação de que causaria inundações, pela falta de escoamento para as águas de chuva. Ao final, ficou como estava.

A partir de tais críticas as ruas da cidade começaram a ser calçadas pelo “sistema paralelepípedos”, o qual, aliás, já em 1856, dois 

anos antes da macadamia, havia sido proposto à Assembléia Legislativa Provincial por Cláudio José Pereira para o calçamento das ruas de 

São Bento, da Imperatriz, do Imperador, Nova de São José, do Comércio e da Quitanda. Tal sistema, atestavam os vereadores paulistanos 

em ofício enviado à Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo em 15 de fevereiro de 1872, era reconhecido “como o melhor e mais durá-

Neste retrato de Militão Augusto de Azevedo, feito 
em 1862, vê-se o estado do calçamento da Rua 
da Cruz Preta (atual Quintino Bocaiuva), onde 
nasceu o poeta Álvares de Azevedo.
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Transcrição de parte da proposta do empresário João do Carmo Madeira, 

feita em 1858, detalhando a forma pela qual ele se propunha a calçar as ruas 

com macadame:

“Art. 1º - A nivelar à sua custa as ruas em que tiver de executar o novo cal-

çamento de MacAdam aperfeiçoado, e melhorará quanto for conveniente para 

facilitar o bom escoamento das águas de chuva e rodagem das seges, fará os esgotos 

transversais cobertos que forem necessários, e dará ao terreno a forma abaulada, 

entre os passeios laterais dos prédios.

Art. 2º - Sobre o dito baú que será bem apiloado, será colocado o calçamento 

de pedra a MacAdam aperfeiçoado, composto de pedras bem duras, quebradas 

em diversas dimensões arranjadas por ordem, sobre camada de algum saibro e 

areia grossa na forma recomendada pelos práticos, ficando este macadamisado 

com um palmo de espessura, depois de bem solidificado por meia de um cilindro, 

bem pesado, que possa fazer uma boa encravação.

Art. 3º - Entre o dito baú e os passeios laterais, o abaixo assinado fará os esgo-

tos paralelos ou longitudinais, calçados de pedras a tição, faceadas, bem juntadas, 

e encravadas a maço, tendo cada tição seis a oito polegadas de altura, três até cinco 

de largura, e 5 até 8 de cumprimento, levando a ditos esgotos uma orla de tições de 

igual largura a margem e outra no fundo, colocada horizontalmente. A largura da 

calçada dos esgotos regulares, conforme as ruas, de dois a quatro palmos.

Art. 4º - Entre os esgotos e os passeios, o abaixo-assinado fará fiada de guias 

de pedras de cantaria de boa qualidade, as quais serão faceadas regularmente, tendo 

de largura 6 polegadas, e de altura nunca menos de 14 polegadas, devendo oito 

ficarem fora do terreno, marcando sempre a profundidade dos esgotos e o resto será 

cravado no mesmo terreno: o comprimento destas guias nunca terá menos de dois e 

meio, nem mais de quatro palmos de comprimento, colocadas misturadamente.

Art. 5º - O baú nas ruas estreitas nunca terá menos largura do que aquela 

que for necessária para passarem duas seges emparelhadas sem se tocarem, guar-

dando-se os necessários intervalos entre elas e o fundo dos esgotos, estabelecida 

esta regra fica determinado que os passeios laterais nunca deverão ter de largura 

menos de 5 palmos, nem mais de 10, nos ângulos mais reentrantes ou mais sa-

lientes, à exceção da rua da Imperatriz, que na parte de sua maior largura, o que 

exceder do passeio de 10 palmos será também macadamisado, seguindo o declive 

do passeio por um plano inclinado até aos esgotos.”

Desenho de rua com abaulamento feito pelo empresário 
João do Carmo Madeira, de 1858.

vel, sendo preferido a qualquer outro até então usado, que facilmente se estraga 

com o continuo trânsito dos carros, muito especialmente em tempos chuvosos”.

Os paralelepípedos foram progressivamente ocupando as ruas da 

cidade e apesar de se ter, em meados da década de 1910,  iniciado  o  as-

faltamento  da  Avenida  Paulista  e  da  rua  das  Palmeiras,  eles  ainda  

foram  utilizados  até  um  período relativamente recente.
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O precário sistema de abastecimento de água
Chararizes e fontes na cidade de São Paulo

os dias de hoje, em uma grande cidade como São Paulo, quando se fala em chafarizes e fontes logo vem a idéia de 

embelezar um logradouro público. Na verdade, entre nós, este é um conceito que começou a ser formado apenas 

no século passado. Na Cidade de São Paulo, até o final do século XIX, chafarizes e fontes significavam abastecimento de água: era 

delas que era recolhida a água que abastecia as casas dos paulistanos. Ela também era retirada de rios e vendida em pipas carregadas 

por carroças, por preço que variava de 40 a 80 réis o barril de 20 litros.

Em princípios do século XVIII é que começou a ser montado o sistema de abastecimento de água da cidade de São Paulo. 

Tratava-se, evidentemente, de um sistema precário e em acordo com as técnicas de então. Assim, a condução da água se fazia por meio 

de canaletas cobertas e que tinham como orientação a lei da gravidade. A filtragem era obtida por pedras soltas que eram depositadas 

no fundo das canaletas e retinham as impurezas.

O sistema de abastecimento de água da Imperial Cidade de São Paulo teve fundamentalmente duas origens. A primeira, e 

mais antiga, foi a feita pelos frades do Convento de São Francisco, trazendo por adução (operação que consiste em derivar e conduzir 

a água na rede de distribuição) a água do córrego do Anhangabaú para uso privado e depois ao público.

A segunda, e mais importante, era o que se originava a partir de dois tanques de água formados da nascente do rio Anhanga-

baú, que ficava no antigo morro do Caaguçu – isto é, na altura do Paraíso. Estes tanques, chamados de Municipal e de Santa Teresa, 

ficavam, respectivamente, na altura das atuais ruas João Julião e Santa Madalena. Este foi utilizado até o seu limite, o qual, obvia-

mente, não teve condições de acompanhar a evolução populacional da Cidade. Os tanques abasteciam vários chafarizes construídos 
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pela cidade, como os do Largo da Misericórdia, do Pelourinho (no atual Largo 7 de Dezembro), de São Gonçalo (na atual Praça 

João Mendes), de São Francisco e de São Bento.

Havia outros tanques, como o do Arouche; o do Zunega, situado no atual Largo do Paissandu; o do Reúno, também cha-

mado de Tanque do Bexiga – situado na altura do Viaduto Major Quedinho – e que alimentava os chafarizes do Piques, no atual 

Largo da Memória, que servia às tropas de carga que chegavam à Capital, e o da Luz, além de bicas, como a do Acu, próxima à atual 

Praça do Correio; a do Gaio, localizada no fim da atual Rua Tabatingüera; a de Santa Luzia, na atual rua com o mesmo nome; a 

dos Ingleses, na atual Rua Américo de Campos, etc. Todos de menores proporções e de produção irregular.

Estimou-se que este conjunto fornecia à população cerca de 336 mil litros de água e nos tempos de seca reduzia-se seu volume 

a pouco mais da metade, o que obrigava a população a valer-se das águas dos rios Tamanduateí e do córrego Lavapés.

Entre a documentação preservada na Divisão de Acervo Histórico encontra-se um relatório de autoria do Primeiro Tenente 

do Imperial Corpo de Engenheiros José Jacques da Costa Ourique, então diretor do Gabinete Topográfico da Província, criado pela 

Lei nº 10, de 24 de março de 1835, e que funcionava em uma das salas do antigo Palácio do Governo. Neste texto de dezembro de 

1843, dirigido ao Presidente da Província de São Paulo, Manoel Felisardo de Sousa e Mello, e intitulado “Breve notícia sobre o estado 

das Fontes que contornam a capital”, Ourique também indicava um plano de melhora e racionalização do uso das águas provenientes 

dos tanques Municipal e de Santa Teresa. Sem dúvida, o mais interessante do documento (anexo) é a descrição do estado do abasteci-

mento de água da Imperial Cidade de São Paulo e os riscos de contaminação existentes.

A questão do precário abastecimento de água na Capital era objeto de pesadas críticas dos paulistanos, que se materializavam 

nas páginas de jornais e nas charges dos artistas. Era também preocupação constante dos governantes paulistas, que a ela dedicavam 

especial atenção. Desse modo, a Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo discutiu e aprovou a Lei nº 29, de 8 de abril de 1857, 

“Em meados do século XIX já se 
tinha a convicção de que a forma 
satisfatória de solucionar o problema 
da falta de água na Cidade de São 
Paulo seria executar sua derivação da 
Serra da Cantareira.”

O chafariz do Largo da Misericórdia 
desenhado pelo artista Miguel Benício 
Dutra (Aquarela, sem data).
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que autorizava a contratação da canalização das águas da Cantareira com 

Achiles Martin de Estadens. A canalização seria realizada em tubos de ferro 

betumados, colocando 30 chafarizes em vários pontos da Capital.

A iniciativa acabou não prosperando e, em 1866, a Assembléia 

aprovou nova lei com o mesmo objetivo, sem, no entanto, especificar o nome 

do empresário. Mas em 1870 a Assembléia revogou a lei de 1866 e tratou novamente do tema. Desta vez, porém, deu-lhe um tra-

tamento mais amplo e atualizado. Além da canalização, determinava sua distribuição pelas ruas e praças da Capital, construindo os 

reservatórios indispensáveis, segundo as necessidades e comodidades públicas, bem como a colocação de registros, “fire-plugs”, para o 

serviço de incêndios nas ruas por onde passarem os encanamentos. Outro item previsto era o que estabelecia o preço das ligações resi-

denciais, dando um desconto aos “particulares que subscreverem penas d’água antes de concluídas as obras”.

Em 1877 organizou-se a Companhia Cantareira de Águas e Esgotos e em 1881 os moradores da Imperial Cidade de São 

Paulo começaram a ver jorrar em suas casas as águas captadas do Ribeirão Pedra Branca na serra da Cantareira. Estas chegavam ao 

reservatório construído na região da Consolação – cuja pedra inaugural foi lançada em 27 de setembro de 1878 pelo Imperador Pedro 

II – e depois eram distribuídas às residências. A própria Assembléia Provincial recebeu a água canalizada da Cantareira em 1883.

No ano de 1883 também foi entregue ao uso público o primeiro distrito de esgotos, que era o do bairro da Luz, atingindo a 

71 prédios. Naturalmente, como tais serviços tinham de ser pagos, houve uma certa resistência à sua adoção. No início da década de 

1890 vários chafarizes e bicas foram desativados como forma de obrigar os paulistanos a ter seus prédios ligados à rede distribuidora 

das águas da Cantareira, então sob o controle do governo do Estado de São Paulo. Somente assim se aposentaram os tanques de São 

Francisco, Municipal e de Santa Teresa.

Passagem de aqueduto sobre o Córrego do 
Bispo, nas obras de canalização das águas da 
Cantareira para a Cidade de São Paulo (foto 
da série feita por P. Doumet e pertencente ao 
Acervo Histórico da ALESP).
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ANEXO

Apesar de redigido em um português arrevesado, em 1843 pelo diretor do Gabinete 
Topográfico da Província, José Jacques da Costa Ourique, o texto permite a visualização 
da situação de abastecimento de água em São Paulo. Abaixo a transcrição de parte do do-
cumento:

“Antigo encanamento da Câmara Municipal – Pelo caminho da rua da Forca e 
Pólvora [atuais ruas da Liberdade e Vergueiro, DAH] se encontra a confluência de todos 
os encanamentos que vêm ter a S. Francisco, Sta. Theresa, Quartel e Misericórdia e do 
particular que, tomando águas na lagoa hoje de João Sertório, se despejam na chácara 
do falecido Alves Lourena. A excetuarmos este último, uma só obra, ajudada talvez pela 
Câmara Municipal e Sta. Theresa, podia conduzir todas as águas das vertentes desse 
lado para as necessidades públicas e particulares da Cidade. Em outro tempo a Câmara 
Municipal possuía sem contestação de propriedade um lago, que se acha acima de todas 
as vertentes, e que hoje se considera como a primeira, e mais abundante, e que alimenta 
as outras; porque sobranceira como está, se conserva pelos anos mais calmosos com água, 
que dão corrente e alimentam depois ainda de muito filtradas e perdidas, uma pequena 
cascata, que entre as matas corre um pouco mais inferiormente; e deixando por um mo-
mento esta corrente constante mostrarei a V. Exa. qual o estado atual da lagoa superior a 
todas vertentes.

A Câmara Municipal de outros tempos curava com muita atenção do asseio desta ma-
triz superior, e só com ela tinha com abundância água na Cidade para servidão pública; 
mas fosse porque lhe achassem a propriedade do Tanque de S. Francisco, ou por uma 
só obra onde gastavam dois proprietários: a Câmara ficou com propriedade no primeiro 
tanque inferior, aquele que possuía. Daqui vem que a Câmara Municipal, que mandava 
conduzir o encanamento por cima da montanha contígua no lugar, que hoje é a estrada e 
cujos restos ainda são vistos; muito bem aconselhada desprezou um ramo de encanamento 
para formar o que se principiou no Tanque dos frades Franciscanos. Resultou daqui que 
confiando a Câmara o resto das leis naturais desviou seus cuidados da conservação do as-
seio da lagoa superior, esperou a filtração em baixo para [ilegível, DAH] as águas, que já 
estavam no tanque também perene de S. Francisco. Assim as vertentes superiores ficaram, 

e ainda estão, imundas, tornando-se água de bebidas para os inúmeros animais, que se conservam nesse 
pasto; e entrando estes brutalmente pelo lago, fazem aí tudo de que têm precisão, vindo logo em corrente 
sobre o tanque Franciscano; e as águas, apesar do filtro de mais de 40 braças, hão de necessariamente 
trazer em dissolução todos os sais que abundam nas crinas animais, que só podem ser decompostas e 

Página do “Breve notícia sobre o estado das Fontes que contornam a capital” do Engenheiro Ourique.
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precipitadas por meio de reagentes químicos, e não por um filtro qualquer; que perfeitamente V. Exa o sabe só pode obstar a passagem de 
partículas aderentes, e nunca as mais tênues, ou a totalidade.

Esta lagoa é contígua a duas montanhas laterais da forma como abreviadamente aqui tracei. Na lagoa superior, que comunica com o tanque 
dos Frades (Nº 2) por meio de um alagadiço, no meio do qual corre com abundância, e alimenta todas as fontes inferiores, até se despejar em águas 
superabundantes pelo açude do tanque do J. Sertório (Nº 4), depois de alimentar o de Sta. Theresa (Nº 3). Reuni estas águas, que formam tantos 
tanques de propriedades particulares e pública, não são mais que o repuxo de uma fonte total subterrânea, pelo que se produzem diferentes poços 
artesianos, cada um propriedade de um senhor; e tais que se proibindo a filtração superior, os debaixo imediatamente mudarão de nível; sendo só 
sustentados pelas águas da montanha lateral; [...].

Tanque de S. Francisco - Uma singela telha no Campo dos Franciscanos comunicava ao encanamento que tinham para seu convento, e 
nunca faltou água, mas procurando a Câmara Municipal mudar o encanamento da Cidade, que estava a expensas suas, partindo do Tanque 
Franciscano, tudo mudou, e as águas pararam no Inverno tempo da calmosa dos dias enxutos... Nunca faltou água corrente no tanque, e em 
1842, no coração do Inverno (em fins de Julho, e princípios de Agosto), corriam ainda duas sarjetas d’água, que se perdiam para o consumo 
público; uma alimentava o de Sta. Theresa, e a outra corria pelo encanamento que a Câmara principiou, e filtrava-se ou perdia-se mesmo no 
terreno bruto aquém dessa obra; assim no chafariz da Capital não se recolhia uma só gota.

Atualmente se não pode fazer cálculo algum sobre as necessidades do tempo enxuto e por isso só quem presenciou poderá avaliar neste ano 
ainda no tempo da Presidência do Sr. Coronel Joaquim José Luiz de Souza houve uma vistoria para se aproveitar a obra atual e represar-se 
o tanque. Feita esta obra as águas chegarão, como afirmei antes, ao nível, ou se conservarão, despejando-se sobre a Cidade; e V. Exa acaba de 
ver a diferença do volume d’água no tanque de S. Francisco, e no chafariz da Cidade... Lá corre a encher o telhão, e uma grande porção que 
se perde à direita pela obra provisória, e meramente de experiência, que se fez (um muro de terra solta para fazer subir o nível d’água como se 
conseguiu), mas logo depois a pouca distância apenas goteja no chafariz da Capital. A Câmara principiou com obras no tanque, que foram 
embargadas por João Sertório, e a este respeito ainda corre-se a demanda de propriedade, não se podendo por isso tentar qualquer encanamento 
desse ponto, por que V. Exa. sabe, o primeiro trabalho é a preparação do fundo do tanque, a fim de se não filtrarem as águas. [...].

Tanque de Sta. Theresa e João Sertório - São ambos estes tanques hoje de propriedade particular. O primeiro pertence a Sta. Theresa por 
um uso de tempos remotos; é imediato ao de S. Francisco e alimentado por eles; enquanto ao de Sertório a propriedade é incerta porque também 
sobre este demanda com a Câmara; que a posse deste, deixa Sta. Theresa gozar do segundo, e quer se aprovar do primeiro (Nº 2) ou de S. Fran-
cisco. Sobre este tanque de Sertório não vale apenas da demanda a questão que se tenta. No tempo do Inverno é baixo o nível, no das águas tem 
grandes enxurradas, que trazem as terras de aluvião e as misturas: assim pouco podem dar; esta conseqüência vi com certeza, depois que formei 
o primeiro plano; enquanto ao de Sta. Theresa por uma máquina simples em caso de extrema necessidade, o que não se deve esperar à vista do 
estado perene das águas nos tempos enxutos; pode lançá-las para o encanamento: estas também são limpas, e podem ser consumidas, deixando-se 
um pouco repousar para beber-se; isto só pelo mau estado do leito e margens do tanque. Estas são as águas a obter-se encima da Cidade podendo-se 
consertar algumas fontes nos lugares baixos e impossíveis de ver acima.

Chafariz do Bexiga - Este alimentado, parece-me, que por uma nascente particular está há muito desprezado; e nunca o vi correr, pertence 
particularmente à Câmara Municipal, que talvez por falta de fundos não tem podido mandar consertá-lo. A água é muito boa, e fica aquém do 
Tanque Reúno, metendo-se uma montanha de permeio, por baixo deste chafariz corre um riacho, que forma-se das águas vindas da filtração do 

Detalhe do esquema de abastecimento de água em São 
Paulo no ano de 1843, desenhado pelo Engenheiro 
Ourique. Os tanques indicados pelos números 2, 3 e 4 
correspondem aos de São Francisco, Santa Teresa e o 
Municipal.
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açude do Tanque de Sertório, e outras vertentes; une-se lago com 
outro, que vem pela baixada do Tanque Reúno, e forma o rio 
Inhangabahu, que se vai despejar no Tamanduá-tehi. Do Tan-
que Reúno, que fica por trás da Consolação, nascem 3 canais. O 
de cima, ou primeiro, vai por Sta. Ephigênia ao Jardim Público 
[o atual Parque da Luz, DAH]; o segundo aos banhos do Pi-
ques, e o 3º, em terreno bruto, é o riacho de que falei.

As águas, que ora correm no muro do Piques, não vêm do 
Tanque, mas de uma vertente perto; esta obra pertence também 
à Câmara da Capital, e ainda há pouco pretendia aí fazer obra 
a fim de não perder a muralha que se acha ameaçada de desmo-

ronamento. Todo o terreno do Bexiga e Piques é cheio de vertentes constantes, por isso desta parte da Cidade o Povo é quem menos sofre no tempo 
das secas; ainda esta montanha do Piques seguindo logo depois do primeiro vale da chácara do Sr. Joaquim José dos Santos e Silva até a [ilegível, 
DAH] do Açu, forma uma enorme, constante e muito boa vertente dividida na superfície em duas denominadas em geral o Tanque do Zunega. 
Acima destas está o encanamento que vem do Tanque Reúno para o Jardim donde se tirava água para o Hospital Militar por um encanamento 
praticado com esse fim; e hoje sem preencher seu fim. As águas do Jardim são muito precárias pelos repetidos arrombamentos do Tanque feitos ou de 
propósito para haver água no braço, que se vai unir no Inhangabahu, ou por acaso; seja como for: na vistoria que ultimamente se fez com V. Exa., 
o tanque estava arrombado e o valo que conduz água ao Jardim em perfeita seca. [...]. Logo depois se encontra noutro lado da montanha oposta a 
procurada fonte de Miguel Carlos [na atual Rua Florêncio de Abreu, DAH], aí precisa-se de um benefício pequeno a fim de se ter sempre limpa, 
e com abundância esta água, que é muito consumida pela Cidade.

Só resta tratar da Fonte dos Ingleses na descida do caminho de Santos. Muitos preferem esta à do Chafariz, mas em tempo de chuva as águas 
pluviais, que com grande pressão atravessam as câmaras de filtração, passam ou por terrenos salinos ou por entre raízes resinosas de certas árvores 
de maneira que deixam o líquido de mistura, e incapaz de consumir-se para beber-se; mas são eventualidades e por esta razão merece também um 
benefício relativo ao consumo, pequeno mas mesmo assim aumentando o volume pelo depósito. Do rio Ipiranga não se pode obter água porque 
todas suas agudas montanhas de vertentes estão opostas à Cidade deixando um vale de permeio, e por isso precisando de tubos curvos no plano 
vertical, ou de aquedutos; ambos os meios de enormes despesas para o lugar que poderá obter agora por um preço vinte vezes menor ao menos. No 
Convento de S. Francisco perto da falda da montanha, tem também muito boas vertentes que se aproveitam, mas todas baixas sem poderem vir à 
Cidade, sendo necessário a quem consome ir buscá-las no lugar.

No tempo das mais rigorosas secas se conta com as águas do Tamanduá-tehi; e estas sujas sempre pelas lavagens de inúmeras lavadeiras, além 
de toda matéria pútrida e miasmática da roupa dos Hospitais e Quartéis, têm causado por mais de uma vez peste na Cidade; os princípios mais 
óbvios de higiene são bastantes para provar esta asserção, contam com estas águas não porque a fonte de S. Francisco esteja seca, mas por não haver 
encanamento que conduza as águas correntes.

Tal é há muito tempo o mau estado das águas da Capital.”

“Verdadeira água do Miguel Carlos”.
O famoso cartunista ítalo-brasileiro Angelo 
Agostini, nesta charge publicada em 1866 
n’O Cabrião, retrata a má qualidade da 
água retirada do Rio Tamanduateí e ofertada 
aos paulistanos. A água da fonte de Miguel 
Carlos, situada na Rua Florêncio de Abreu, 
era considerada a de melhor qualidade da 
Cidade.
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Rio contaminado e carne lavada 
O Matadouro e o Legislativo Paulista 

ex-deputado provincial paulista José Luís de Almeida Nogueira, em uma de suas crônicas sobre a Academia de 

Direito de São Paulo, reunidas em nove alentados volumes, nos conta que as refeições dos paulistanos eram assim 

feitas: entre oito e nove horas o almoço; entre 14 e 15, o jantar, e à noite a ceia. E detalhava a composição da mesa de uma república 

de estudantes, que classificava de modesta:

“Ao almoço, o clássico picadinho, ovos estrelados, arroz, chá de cartucho, pão e manteiga; ao jantar, sopa (que só então come-

çava a generalizar-se), o pátrio feijão, arroz, um prato de ensopado e outro de carne frita ou assada. Por sobremesa, café. Nas repúblicas 

fidalgas serviam-se doces, a saber – melado, banana frita ou batata em calda [...]. Ceia: chá com pão e manteiga.”

O ex-deputado provincial Almeida Nogueira deixou a receita do “picadinho 

de estudante”, tal como ele era preparado por volta de 1870, à moda de “Tia 

Silvana”:

“Toma-se um quilo de alcatra ou ‘filet’, carne de 1a, lava-se, enxuga-se 

bem, bate-se, corta-se em pedacinhos pouco maiores que um dado; refoga-se 

com cebola picada; deita-se-lhe depois um copo de água quente, um ‘bouquet’ 

de cebolas em rama, salsa e uma folha de louro; ajuntam-se alguns pedacinhos 

de toucinho fresco, sal e pimenta, e deixa-se ferver a fogo brando até que a carne 

fique bem cozida, tendo-se o cuidado de aumentar a água, sempre que venha a 

secar. Ajunte-se em tempo batata picada, que não deve ficar muito cozida. Nada 

de engrossar o caldo; ao contrário, deve ser abundante e bastante aquoso. Serve-se 

em prato de tampa.”

Almeida Nogueira conta que o caldo do picadinho era o melhor da festa: “Os 

estudantes mineiros comiam-no com farinha, e os rio-grandenses também; os 

fluminenses, com pão; e os paulistas e paulistanos, com arroz. Alguns bebiam-

no com colher”. 

Por trás deste retrato de uma faceta da alimentação paulistana no século XIX figuravam as questões do abastecimento e a da 

saúde públicas e que tinham sua síntese na instituição do Matadouro. A este competia receber os animais, examiná-los e proceder ao 
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seu abate e distribuir a carne para sua comercialização e consumo. A sua existência não pode, também, ser dissociada do crescimento 

populacional da Imperial Cidade de São Paulo, a qual, embora ainda abrigasse chácaras afastadas do Centro que criavam e abatiam 

seus próprios animais para consumo de carne, tinha de constituir uma estrutura capaz de dar conta de abastecer seus moradores e evitar 

problemas de saúde pública.

O Matadouro da Imperial Cidade 

Quando a Assembléia Legislativa Provincial iniciou o seu funcionamento, em 1835, a Imperial Cidade de São Paulo já 

possuía uma matadouro, que ficava situado na rua Santo Amaro, nas proximidades da rua Jacareí. Mas, já naquela época, revelava-se 

insuficiente para as necessidades da Cidade. Tanto era assim, que o deputado provincial paulista Francisco José de Lima, em 1840, 

propôs um projeto de lei para a construção de um novo matadouro. No entanto, a iniciativa não prosperou, pois, como assinalou o 

deputado Joaquim Octávio Nébias em parecer dado pela Comissão de Constituição e Justiça em 10 de fevereiro de 1841, era necessário 

que o projeto fosse precedido por proposta da Câmara Municipal de São Paulo, o que não ocorrera então.

Tal solicitação acabou apresentada à Assembléia Legislativa Provincial pela Câmara Municipal em 1845, acompanhada de 

um orçamento para a construção de um novo prédio feito pelo engenheiro civil Carl Abraham Bresser. Nela afirmava-se ser a “construção 

de um Matadouro Público de suma necessidade, visto o mau estado e impropriedade do local que existe atualmente, o que informa pelo 

imediato exame”. Além de informar a carência de recursos próprios para a construção do edifício, indicava a existência de um local que a 

Câmara Municipal considerava ideal para tal: “do lado além do Córrego junto ao curtume do Capitão Joaquim Rodrigues”. Concluía o 

documento, preservado nos arquivos do Legislativo Paulista, com um apelo aos deputados paulistas: “que sem o socorro dos Cofres Provin-

ciais não é possível que o Município consiga um Matadouro, como deve existir na Capital d’uma Província já tão civilizada como esta”. 
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Foi somente em 1848, através da Lei Provincial nº 5, de seis de Setembro, que se concedeu à Câmara Municipal um em-

préstimo de dez contos de réis para a construção do Matadouro pelo projeto elaborado pelo engenheiro Bresser. Esta iniciativa se deu 

em razão do reconhecimento do Legislativo Paulista da “necessidade de se fazer um matadouro público decente, o qual, no sentido 

higiênico, não só livre a Cidade dos miasmas que atualmente sofre com o velho matadouro, mas também onde o gado tratado, morto, 

e cortado com as regras próprias ofereça um alimento sadio, e a carne fique livre da asquerosa vista que tem atualmente, por ser mal 

sangrada, pisada, e suja; e igualmente convém que tal estabelecimento mostre e prove o zelo da municipalidade, e que esta Assembléia 

olha para os interesses da Capital da Província” , como afirmava o parecer assinado pelas Comissões reunidas de Obras Públicas e 

Fazenda, datado de 19 de agosto de 1848.

Aprovado o empréstimo, a Câmara Municipal da Imperial Cidade de São Paulo mandou colocar em hasta pública a cons-

trução do Matadouro, a qual foi arrematada por Achilles Martin d’Estadens, pela quantia de doze contos oitocentos e trinta e quatro 

mil réis. Celebrado o contrato em 30 de abril de 1851, iniciou-se a obra, a qual foi concluída em 1852.

O novo Matadouro foi edificado em uma baixada, na Liberdade entre as ruas Pitangui [hoje não mais existente] e Hu-

maitá, nas cabeceiras do córrego Anhangabaú (fundo da avenida 23 de Maio), não muito longe do antigo prédio, o qual foi leiloado 

em 1853 e arrematado por Vicente de Sousa Queiroz, o futuro Barão de Limeira, e posteriormente doado em 1877 à Província para 

construção de uma escola.

A localização do novo Matadouro revelou-se, com o passar dos anos, problemática. O aumento da população paulistana pro-

vocou, como conseqüência, um crescimento no abate dos animais, o que tornou insuficiente o espaço para a demanda. Como afirmava um 

ofício de 14 de Abril de 1886, dirigido pela Câmara Municipal à Assembléia Provincial, o Matadouro “não se presta a esse mister visto o 

crescido número de reses que diariamente ali se abatem e a ser de espaço acanhado e, além disso, traz para a Cidade os resíduos do mesmo”. 

...“não só livre a Cidade dos miasmas 
que atualmente sofre com o velho 
matadouro, mas também onde o gado 
tratado, morto, e cortado com as regras 
próprias ofereça um alimento sadio, 
e a carne fique livre da asquerosa 
vista que tem atualmente, por ser mal 
sangrada, pisada, e suja”...



36

Estes eram despejados no rio Anhangabaú, poluindo-o e exalando, em deter-

minadas horas, um cheiro insuportável.

Em 1º de março de 1870 um grupo de seis médicos, à frente o doutor 

Alfredo Ellis, futuro parlamentar paulista, reiterando o posicionamento ante-

rior de outros nove, enviou um abaixo-assinado, guardado entre os papéis da 

Divisão de Acervo Histórico, à Assembléia Legislativa Provincial pedindo a 

mudança do Matadouro. No documento afirmavam que o sangue do mata-

douro que percorria o rio Anhangabaú era um “foco de doenças miasmáticas”, 

além de ser a causa de “muitas moléstias de fígado, baço, estômago”.

Fundada nos pareceres médicos, a Assembléia Provincial Paulista aprovou a Resolução nº 57, de 10 de Abril de 1871, que 

autorizou a Câmara Municipal da Capital a contrair um empréstimo de cinqüenta contos para realizar a mudança do Matadouro 

Público “para sítio mais conveniente”. No entanto, a iniciativa não produziu resultados imediatos, tendo a Câmara Municipal da 

Imperial Cidade de São Paulo leiloado prédios e terrenos seus na rua do Carmo e no Campo das Perdizes, em 1879 e 1884, res-

pectivamente, para aplicar o resultado na construção no novo Matadouro. Neste último ano foi aberto um concurso para o projeto da 

edificação, que foi vencido pelo engenheiro Alberto Kuhlmann, ficando em segundo lugar Ramos de Azevedo.

Assinado o contrato em 27 de Maio de 1885, o Matadouro foi inaugurado em 5 de janeiro de 1887, localizando-se na Vila 

Clementino, defronte o largo Senador Raul Cardoso. Em junho desse mesmo ano foi desativado o velho Matadouro da rua Humaitá. 

Em 1885, por meio da Lei nº 89, de nove de Abril, a Assembléia Legislativa Provincial autorizou o Governo a conceder 

à Companhia Carris de São Paulo a Santo Amaro a construção de um ramal, com tração a vapor, de sua estação central de Vila 

A estação de Vila Mariana da linha de carris 
de São Paulo a Santo Amaro (Arquivo da 
Eletropaulo).
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Mariana para o novo Matadouro. Tal ramal também foi construído pelo engenheiro Kuhlmann. Os seus veículos penetravam nos 

pavilhões do Matadouro, recolhiam a carne e a transportavam para o Tendal, localizado no então largo da Glória, mais tarde largo 

São Paulo. A linha partia de uma estação existente na rua Vergueiro, próxima à rua São Joaquim, seguia por esta até a Vila Mariana, 

depois continuava até o Jabaquara, Vila do Encontro, terminando em Santo Amaro, na parte final da atual avenida Adolfo Pinheiro. 

O circuito foi um importante pólo de desenvolvimento e expansão para o sul da cidade.

No mesmo ano da inauguração do novo Matadouro, a Assembléia Legislativa Provincial discutiu e aprovou dois dispositi-

vos legais a ele referentes: a Resolução nº 103, de 12 de abril de 1887, que definia o seu regulamento, e a Lei nº 90, de seis de abril, 

que criou empregados para o Matadouro Público e fixou seus vencimentos. Por meio de tais dispositivos estruturou-se o funciona-

mento administrativo e os seus serviços, dividindo-se seu pessoal entre empregados e operários, num total de 50 cargos. Os primeiros 

dividiam-se em diretor, médico, escrivão, amanuense, porteiro e um mestre geral de matança das oficinas, destacando-se, sobretudo, as 

atividades dos dois primeiros. Já os operários, que deveriam ter mais de 15 e menos de 50 anos de idade, ter a “necessária robustez e 

aptidão” e serem “bem comportados”, dividiam-se em “especialidades”: matança de bovinos, suínos, ovinos ou caprinos, fusão de sebo 

e preparo das tripas. Os operários eram subordinados ao mestre geral da matança e das oficinas.

O novo Matadouro Público funcionou na Vila Clementino durante 40 anos e o prédio atualmente abriga a Cine-

mateca Brasileira.

Em imagem de 1905 vê-se o Tendal do 
Largo da Glória (autor desconhecido).
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O memorialista Pedro Massarolo, em obra sobre o bairro de Vila Mariana, nos conta como 

era o cotidiano do Matadouro Público:

“As boiadas para o corte vinham umas do Ipiranga e outras da Lapa. [...] A passagem das 

boiadas pelo bairro era sempre um acontecimento. Os bois já cansados pela viagem de trem, 

vinham pela estrada espavoridos como uma avalancha. O povo, ao grito ‘a boiada’, corria e se 

escondia atrás do primeiro cercado que encontrasse à frente ou entrava na primeira porta que 

achasse aberta. No meio da boiada eram comuns bois bravos e muitos casos houve de acidentes 

com populares. Vinham eles num tropel e em meio à poeira os boiadeiros a cavalo de um para ou-

tro lado esporeando os animais, gritando e branindo os chicotes. Este espetáculo dava a impressão 

de uma legião de demônios saídos do inferno. [...] Ao lado do Matadouro, pouco tempo depois foi 

construído também o curtume, de onde saía um córrego de água [o córrego do Sapateiro] sempre 

tinta de sangue. Nas imediações e sobre o prédio do Matadouro havia sempre muitos urubus. Como se pode imaginar, em toda aquela área 

sentia-se o mau cheiro proveniente do Matadouro e do Curtume. [...]

O largo em frente ao Matadouro era bem grande. No meio dele uma paineira e em um dos lagos um bambual. Alguns botequins e 

ambulantes faziam seu comércio. Ali se reuniam operários do Matadouro e do Curtume com suas roupas com marcas de sangue, facas de 

trabalho na cintura. Não eram figuras agradáveis à vista. Marchantes, tripeiros, carroceiros e mesmo mulheres e crianças. Cachorros então, 

havia ali bandos deles.”

Nesta imagem de 1912, de autoria de 
Aurélio Becherini, pode-se ver os carroceiros 
responsáveis pelo transporte da carne na 
cidade de São Paulo defronte o prédio do 
Matadouro da Vila Clementino.
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Câmaras e Cadeias compartilham espaço
Fome e doenças atingem os presos 

riginária dos tempos em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, a prática da edificação em um mesmo edifício 

que reunisse a Câmara de Vereadores e a Cadeia, durante o século XIX, pode hoje causar alguma estranheza. Isto se 

explica pelo fato de que as disposições legais dos tempos coloniais, reunidas nas chamadas Ordenações Manoelinas e nas Ordenações 

Filipinas, referentes aos crimes e às respectivas punições faziam das Câmaras Municipais o seu principal órgão executor e das cadeias 

meio de coerção para o cumprimento de penas, sem qualquer preocupação em ressocializar os indivíduos. 

Com a adoção do Código Penal do Império, em 1830, essa prática começou a ser modificada. O encarceramento passou a 

ser compreendido como uma pena que suprimia a liberdade, entendida desde então como um bem ao qual todos os cidadãos tinham 

direito. Obviamente esta compreensão de cidadania possuía, no caso brasileiro, filtros peculiares, pois éramos um país escravocrata e 

com uma extremada hierarquia social.

Se o modo de enfoque em relação ao encarceramento se modificou nos primeiros anos da independência do Brasil, a existência 

de edifícios de Câmara e Cadeia perdurou ao longo do século XIX.

A Imperial Cidade de São Paulo teve Câmara e Cadeia no Largo de São Francisco, em prédios particulares, até a segunda 

metade do século XVIII, quando as instalações foram transferidas para casas ao lado da igreja da Misericórdia, próximas à rua do 

Comércio. Somente em 1783 decidiu-se a “construção de uma casa de Câmara, tendo como dependências cadeia e açougue”. Iniciada 

a obra no ano seguinte, foi concluída em 1788, mas em dezembro de 1787 o prédio já era ocupado. Situado no então Largo da Igreja 

de São Gonçalo (que ficava em uma das extremidades da atual Praça João Mendes) este sobrado de feições neoclássicas abrigava em 
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seu pavimento térreo os cômodos destinados à Cadeia – um xadrez, uma enxovia, uma casa de trabalho para homens, uma enferma-

ria e uma prisão para mulheres – e na parte superior os utilizados pela Câmara. Quando se elevava o número de prisioneiros, estes 

ocupavam salas no piso superior. 

Algumas décadas depois se avolumaram os problemas, tanto os de ordem material e de conservação do prédio, como os de-

correntes do aumento da população carcerária, progressivamente incompatível com o espaço a ela estabelecido no prédio projetado no 

final do século XVIII.

Em 1831 os membros de uma comissão encarregada pela Câmara Municipal de visitar os cárceres e os estabelecimentos de caridade da Imperial Cidade de São 

Paulo, depois de assinalar que a Constituição do Império do Brasil determinava que as cadeias deveriam ser seguras, limpas e bem arejadas e em condições de separar 

os criminosos de acordo com a natureza de seus crimes, constatavam chocados:

”A Cadeia da Cidade é imunda, pestilente, com ar infectado, estreita, não tem as necessárias divisões, em uma mesma sala estão envolvidos o ladrão, o assassino, 

os correcionários, e outros de menores crimes. O seu número chegava a 59, sendo 51 homens e 8 mulheres. Na Cadeia de S. Paulo os presos são tratados com a 

última desumanidade, seu alimento é quase nenhum, e dado no longo espaço de 24 horas; enfim a fome, a nudez, a falta de asseio, o ar empestado pelo carbônico, 

e fumo, são os contínuos daqueles desgraçados; e o que lucrará a Sociedade com um Cárcere tão horroroso, e tão irregular?”

Esta situação repercutia de modo intenso na vida da cidade, pois seus habitantes – não nos esqueçamos que São Paulo era ainda uma cidade com umas poucas 

dezenas de milhares de habitantes – tinham proximidade com os presos, os quais, dada a ausência de muro em torno do prédio, ficavam nas janelas, em contanto 

com os transeuntes, com quem ora entretinham conversações, ora eram objeto de troças, ou, então, a quem pediam esmolas.

Esmolas aos presos

O Ato Adicional de 1834, que criou as Assembléias Legislativas Provinciais, dava a estas o poder de legislar “sobre a cons-

trução de casas de prisão, trabalho, correção e regimento delas”. Esta prerrogativa fez com que na Divisão de Acervo Histórico ficasse 

preservada uma importante documentação referente às Cadeias das cidades paulistas no período de 1835 a 1889.
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Com respeito à Cadeia de São Paulo, era freqüente que nos debates parlamentares da Assembléia Legislativa Provincial ela 

fosse objeto de atenção. Assim, por exemplo, o deputado Joaquim Antônio Pinto Júnior, na sessão de 14 de julho 1848, denunciou em 

Plenário as precárias condições existentes na Cadeia de São Paulo, tanto no que se referia à precária saúde dos presos, como à pouca e 

péssima alimentação que lhes era ofertada, além do estado de nudez em que viviam.

Neste mesmo ano, em 7 de agosto, o Mordomo da Santa Casa de Misericórdia incumbido de dar assistência aos presos 

pobres, Manoel Alves Alvim, enviou à Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo uma petição em que, depois de descrever as 

precárias condições dos presos, propunha uma solução, que, na verdade, não era uma novidade, e que hoje pode nos parecer inacredi-

tável: a concessão de licença, para tirarem esmola. 

Petição redigida 1848 pelo Mordomo Manoel Alves Alvim, encaminhada à Assembléia Provincial:

“Os presos pobres e miseráveis da Cadeia desta Cidade, vítimas de todo o gênero de privações, e sofrimentos, a quem apenas chega para matar a fome a pouca 

comida diária, que se lhes dá pelo Orçamento Provincial, vem perante esta Assembléia, composta de Membros filantropos, por isso mesmo que patriotas, implorar, 

como obra grande de caridade, se lhes conceda licença, para tirarem esmola dentro desta Cidade (como dantes já lhes foi facultado) mediante os ofícios do Mordomo 

deles, por parte da Santa Casa da Misericórdia, que se incumbirá de repartir convenientemente a esmola por todos, convertida nas espécies, de que precisarem mais 

as suas urgentes necessidades. Esta esmola, Senhores, que ficará sendo para eles um rendimento perene, lhes é da mais absoluta necessidade, visto que constantemente 

padecem as maiores misérias, e privações (como num lanço de olhos pode certificar-se qualquer que lá for); sendo, como acima disseram, apenas suficiente, para que 

não morram totalmente à fome, a escassa comida, que diariamente por eles se reparte. Ainda que esta fora melhor, e mais, e repetida, assim mesmo os Suplicantes 

não poderiam dispensar as esmolas das pessoas caritativas. Eles sentem horrivelmente outras necessidades, que não só a fome: sofrem nudez, doenças, incômodos, 

privações, e necessidades tais, que sem outros socorros, seriam reduzidos ao estado do mais cruel abandono, ao ultimo apuro das misérias humanas. 

Por tais fundamentos esperam os Suplicantes obter desta Assembléia a implorada licença para que o seu Mordomo, já referido (sem embargo de qualquer Postura, 

que se possa entender em contrario) ou a pessoa que ele tratar tire todas as semanas, nesta Cidade, uma esmola em favor dos Suplicantes, tão miseráveis, e infelizes, 

quanto, por isso mesmo, dignos de toda a proteção por parte de uma Assembléia, como esta, ilustrada, e filantrópica.”
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Os deputados Martim Francisco Ribeiro de Andrada e João Da-

bney de Avelar Brotero (este também professor da Faculdade de Direito de 

São Paulo), em nome da Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia 

Provincial, se condoeram com a situação, e também invocando o precedente 

assinalado na missiva do Mordomo, propuseram um projeto de lei autorizando, “mediante os ofícios de seu Mordomo por parte da 

Santa Casa de Misericórdia”, os presos pobres da Cadeia de São Paulo a tirarem esmola.

A iniciativa não prosperou, talvez em razão da proximidade do fim das obras do primeiro raio da Casa de Correção. Apesar 

disso, a Cadeia continuou abrigando presos até 9 de maio de 1877, quando todos foram removidos para um anexo da Casa de Cor-

reção e o prédio foi reformado para receber a Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, em 1879.

O quadro descrito pelo Mordomo da Santa Casa de Misericórdia em 1948 já havia tocado os Presidentes da Província de 

São Paulo que, desde 1825, propunham a criação de uma Casa de Correção. Em um primeiro momento, como uma parte separada 

da Cadeia de São Paulo – o que não ocorreu –, depois, em 1834, como uma pequena dependência do quartel da Tropa de Primeira 

Linha e, por fim, a partir de 1838, como um prédio próprio a ser erigido defronte ao Convento da Luz (atual avenida Tiradentes).

Construída com o auxílio dos condenados à pena de galés (trabalhos forçados), a primeira ala da Casa de Correção foi inau-

gurada em maio de 1852. Ao longo dos anos foi sendo ampliada. O Presídio Tiradentes, como ficou mais tarde conhecido, também 

abrigou, no final da década de 1930, em uma de suas alas, presos políticos. Demolida em 1973 para dar lugar às obras do Metrô, da 

construção restou apenas o arco de seu portão principal, no qual foi afixada pelas entidades promotoras do “Prêmio Vladimir Herzog 

de Anistia e Direitos Humanos”, em 1985, uma placa (que desapareceu anos depois) com os seguintes dizeres: “A todos os homens e 

mulheres que, no Brasil, ao longo da História, lutaram contra a opressão e a exploração – pela liberdade”.

O edifício da Câmara e Cadeia da Cidade 
de São Paulo, após reformado, foi a segunda 
sede do Legislativo Paulista (de 1879 a 1937) 
e acabou demolido em 1944 (Foto de Militão 
Augusto de Azevedo tomada em 1862).
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Cemitério: uma questão de Saúde Pública
A Assembléia Provincial e o Cemitério da Consolação 

uando se pensa em um assunto como cemitério logo vêm à mente idéias ligadas à religião ou ao sobrenatural. A História   

    nos ajuda a ver a questão por outro lado.

Antigamente, na Cidade de São Paulo, como em todo o Brasil, a maioria das pessoas era sepultada dentro das igrejas, sendo 

que os religiosos e os mais abastados tinham o privilégio de ter seus sepulcros situados ao lado delas. Nos sepultamentos o corpo era 

depositado diretamente na sepultura, sem o caixão, prática que começou a ser usual apenas na segunda metade do século XIX.

Socados por pilões manuseados por escravos, ao som de um cântico lamurioso, o sepultamento era algo impressionante, como nos conta o Antônio Egydio Martins:

“O serviço de enterramento de cadáveres nas igrejas ou nos cemitérios contíguos às mesmas era feito, antigamente, por pretos africanos, que, à proporção que iam 

pondo terra sobre o cadáver, socavam este com uma grossa mão-de-pilão, contando o seguinte: Zóio que tanto vê. Zi boca que tanto fala. Zi boca que tanto zi comeu 

e zi bebeu. Zi cropo que tanto trabaiô. Zi perna que tanto andô. Zi pé que tanto zi pisô. E assim iam eles cantando esses e outros despropósitos até acabarem de 

cobrir com terra a sepultura, sendo que, em conseqüência de quase todas as irmandades possuírem um só caixão, o cadáver de qualquer dos seus irmãos era sepultado 

sem o mesmo caixão, voltando este, depois de enterrado o cadáver, para a sacristia da igreja, na qual ficava guardado até o dia em que novamente era pedido para 

servir a algum irmão falecido de uma daquelas irmandades. Os moradores das proximidades das mesmas igrejas e cemitérios, por causa de tais cantigas e socamentos 

de cadáveres, ficavam bastante amedrontados com isso, ouvindo, a alta hora da noite, naqueles lugares, certo rumor que lhes parecia estarem cantando e socando, 

tratando, logo que podiam, de mudar dos mesmos lugares para outros pontos da Cidade mais distantes das igrejas e cemitérios.”

Com o crescimento da Cidade de São Paulo não é difícil imaginar-se o surgimento de um novo problema: a questão sanitá-

ria. A falta de saneamento, aliada aos parcos conhecimentos da medicina de então sobre o tema, fazia com que os paulistanos, bem como 
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os de outras cidades, fossem freqüentemente atacados por surtos epidêmicos. Tal situação, no que se 

refere aos sepultamentos, chegou a um ponto de verdadeira catástrofe, como testemunhou Francisco 

de Assis Vieira Bueno:

“O maior desacato, que naqueles tempos se praticava nas igrejas, aliás, inconsciente-

mente, sem intenção irreverente, ao contrário, com a prática de abrigar em lugares sagrados os 

restos mortais dos que faleciam, era o de convertê-las em cemitérios, focos imundos de pestilência, 

sem a mínima preocupação de higiene. [...] Isso então era um horror. No desconjuntado soalho 

(quando havia soalho) divisavam-se fileiras de sepulturas, assinaladas por campas feitas de tá-

buas. Levantadas estas, cavava-se a terra já saturada de podridão, e mesclada de ossos, e abrindo-se uma cova, que nem sempre 

era profunda; ali depositado o cadáver, que geralmente não tinha caixão mortuário, punha-se por cima a mesma terra cavada, que 

era socada com pilões iguais aos que serviam para socar taipas. Imagine-se que ar mefítico enchia tais igrejas; e a que perigo de in-

fecção se expunham as mulheres, passando horas sentadas sobre o pavimento, pois naquele tempo não havia assentos. Eu, quando 

menino, sofri terrível cefalgia contraída na igreja da Sé, por ter estado algum tempo debruçado sobre a balaustrada lateral, vendo 

abrir-se ao pé uma das tais sepulturas.”

Embora em 1798 o governo de Portugal já recomendasse ao bispo de São Paulo que promovesse a construção de cemitérios 

em lugares afastados, a fim de se evitar o quadro narrado por Vieira Bueno, o conservadorismo das autoridades não permitiu que se 

pusesse em prática a diretiva. Apesar de haver alguns pequenos cemitérios na Cidade, como o dos Aflitos, aberto em 1779, localizado 

no atual bairro da Liberdade; o situado ao lado do Recolhimento da Luz, de 1845, e o dos Protestantes, de 1851, contíguo ao da Luz, 

a situação chegou a um tal nível de gravidade que a Câmara Municipal de São Paulo deliberou construir um cemitério na Capital, na 
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então afastada região da Consolação, iniciando suas obras em 1854, e aprovou, em 22 de dezembro de 1855, um Regulamento para 

os Cemitérios de São Paulo e uma postura referente ao assunto.

Dada a gravidade da situação, excepcionalmente, o Presidente da Província pôs em execução provisória o Regulamento sem 

a prévia autorização da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo que recebeu as proposituras no início do ano seguinte, as 

aprovando em sessão de 30 de Abril de 1856. No ano anterior, 1855, a Assembléia Legislativa Provincial aprovara lei que dividia 

a Cidade de São Paulo, vitimada por um ataque de varíola, em quatro zonas médicas, nas quais farmácias e médicos designados se 

responsabilizariam pelo combate à doença.

O Cemitério dos Aflitos, primeiro cemitério público de São Paulo, destinado aos mortos pobres, indigentes e supliciados, 

recebeu sepultamentos até 1858, quando foi aberto o Cemitério da Consolação. Foi demolido em 1883, restando no local – compre-

endido pelas atuais Rua da Glória e Galvão Bueno, no Beco dos Aflitos –  apenas sua Capela, construída em 1774.

Abençoado em 30 de Julho de 1858 o Cemitério da Consolação foi aberto em meio a um surto de varíola, o que provocou 

um alto ritmo de sepultamentos nos seus primeiros dias de funcionamento. Nos seus primeiros anos foram ali sepultadas pessoas das 

O Vice-Presidente da Província de São Paulo, na mensagem de abertura da sessão legislativa de 1856, reconhecia o risco à saúde pública e, ao tratar da questão 

dos cemitérios, assim se expressou:

“Confiados na proverbial amenidade de nosso clima, apenas por notícia constando-nos a existência de certas moléstias epidêmicas, que em breve tempo dizimam 

povoações cheias de vida, dormíamos o sono da indiferença acerca da higiene pública, mal pensando que um dia, saindo de tão profundo letargo, teríamos de arre-

pender-nos de tanta incúria. Assim como na Capital, em quase todas as povoações da província vigorava a prática de se fazer no interior das igrejas a inumação dos 

cadáveres, prática evidentemente nociva à saúde, e fecunda origem de funestos resultados. Agora que sobre nós paira a epidemia, agora que vemos nossos irmãos a 

braços com um mal mortífero, reconhecemos a instante necessidade de adotar certas medidas higiênicas, que, auxiliando, a ação benéfica do ar puro que respiramos, 

obstem ao desenvolvimento da enfermidade.”
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mais variadas classes sociais, senhores ou escravos. Foi somente na virada para o século XX que este perfil se modificou, fazendo do 

Cemitério da Consolação um local de sepultamento, principalmente, da elite paulistana. Mas, sem dúvida, a sua construção foi um 

avanço na vida da Imperial Cidade de São Paulo, sobretudo no de sua saúde pública.

O transporte dos cadáveres

No ano de 1856 a Assembléia Legislativa aprovou a Lei nº 28, de 28 de Abril, na qual se autorizava o Governo a con-

tratar o alugador de cavalos, seges, carruagens e coches Joaquim Marcellino da Silva, estabelecido na rua do Carmo, para o serviço 

da condução dos cadáveres da Capital para o Cemitério da Consolação. Nesta lei, além de definirem os preços dos serviços, que seria 

reduzidos em 25% “no caso de ser a capital invadida por epidemia”, concedia-se o privilégio por até 15 anos e determinava-se que 

ele valia dentro das freguesias da Sé, Santa Ifigênia e Brás. Além disso, a Lei não impedia que esse transporte também fosse feito por 

particulares e também determinava que seria gratuito aos indigentes que “falecerem fora das casas de caridade”.

Em 20 de Agosto de 1858, o Presidente da Província solicitou ao Delegado de Polícia interino, José Tavares Bastos, a quem 

competia a fiscalização do transporte ao Cemitério da Consolação, subsídios para a confecção de um regulamento para a execução do 

serviço. O delegado Bastos, embora apontasse defeitos no texto da Lei – o maior deles seria a ausência de penalidades, como, aliás, na 

postura e no Regulamento dos Cemitérios –, acreditava não ser lícito nem “decente” se confeccionar um regulamento para disciplinar 

o serviço, pois não via base para tal no texto da Lei nº 28.

No entanto, a documentação que foi enviada pelo Presidente da Província em fevereiro de 1859 à Assembléia Legislativa 

Provincial era acompanhada de dois interessantes documentos de autoria de uma comissão de quatro médicos, José Tell Tenrám, Ro-

drigo José Maurício, Salvador Machado de Oliveira e Manuel Martins Bonilha, designados pelo Delegado de Polícia para tratar da 
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questão. Estes documentos – preservados na Divisão de Acervo Histórico – punham de lado a questão administrativa que era o foco da 

Polícia e tratavam o assunto do ponto de vista higiênico, “único em que supõem dever interferir”.

Um dos documentos, assinado pelos quatro médicos, indicava as medidas julgadas mais relevantes. Além de normas de higie-

ne no transporte e nos carros, os médicos insistiam na instituição do que hoje conhecemos como atestado de óbito. No outro, datado de 

25 de Agosto de 1858, de autoria do médico Manuel Martins Bonilha, há interessantes colocações que demonstram seus atualizados 

conhecimentos – o médico se mantinha a par do que ocorria em outros países nesta área, em especial a França –, e sua filiação cienti-

ficista, que se manifesta em defesa do Regulamento do Cemitério e da criação do Cemitério da Consolação.

É interessante notar que o doutor Bonilha possuía uma visão mais ampla sobre o tema, sugerindo, afora as medidas de 

desinfecção, também a arborização do cemitério. Além disso, embora não fosse objeto de sua atenção, valeu-se da carta ao Delegado de 

Polícia para criticar o hábito da população paulistana de deixar dejetos nas ruas, crítica, aliás, que não perdeu sua validade. Enfim, sua 

carta contribui para o contato com a realidade paulistana da década de 1850, que então começava a dar passos mais firmes no rumo de 

seu crescimento econômico e material, e do aparecimento e circulação das idéias científicas, em contraposição às de caráter conservador, 

fortemente influenciadas pelo catolicismo, religião oficial do Estado Imperial Brasileiro. 
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Trecho da carta datado de 25 de Agosto de 1858, de autoria do médico 

Manuel Martins Bonilha:

“Verificação do óbito – Este objeto é importantíssimo, tanto pelo lado 

científico, como humanitário e moral, e as razões vós as conheceis perfeita-

mente; limito-me, portanto, a reclamar vossa atenção para o indesculpável 

desprezo que até hoje tem havido sobre este assunto, e indicarmos que a au-

toridade competente intervenha diretamente neste ramo da polícia sanitária 

fazendo com que nem um cadáver seja inumado antes de um médico ter ve-

rificado o óbito, classificado a enfermidade que deu causa etc., etc., e marcadas 

as horas em que deva ser enterrado, declarando tudo isto por um atestado, o 

qual será legalizado com o visto da polícia. Só desta forma é que poder-se-á 

obter a certeza da morte e de sua causa, para não passarem desapercebidos 

crimes domésticos, e poder-se formar a estatística médica tão apreciada entre 

povos civilizados.

Amortalhamento – Diversos são os usos, porém um deles interessa à 

salubridade, a não ser quando os cadáveres exalam emanações pútridas, ou 

deixam correr líquidos corrompidos; no primeiro caso a mortalha deve ser 

umedecida com uma dissolução de cloruneto de cal, devendo proceder-se da mesma maneira com todos os cadáveres variolosos, por causa das 

emanações deletérias que desprendem-se destes corpos, e produzem o contágio; no segundo o caixão deve ser cheio de qualquer substância capaz 

de alvorear os líquidos, misturando-a com cloruneto de cal em pó; foi usado por muito tempo em França a casca moída do carvalho misturada 

com carvão em pó; porém a população repugnando sempre este processo pela cor negra que a mistura imprimia nos cadáveres foi substituída 

por serragem de madeira misturada com sulfato de zinco (invenção de Falconi) método este hoje policial [sic] em Paris.

Transporte dos cadáveres – Em caixões fechados conduzidos em carros para o cemitério a qualquer hora; mas, em épocas epidêmicas em 

que o número de mortos é mais considerável, torna-se útil que este seja feito à noite, para poupar dos vivos a impressão aterradora que a vista 

repetida deste ato pode causar como de fato aconteceu. Sobre sua administração nada diremos, por julgarmos não ser da nossa competência, 

porém oferecemos o Regulamento presente que rege o Rio de Janeiro sobre este objeto, o qual pode ser adaptado com algumas modificações. 

Planta de cemitério conservada no 
Acervo Histórico.
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As cocheiras, porém, que abrigam grande número de carros e mais utensílios funéreos, tornam-se insalubres; na França estes estabelecimentos 

são classificados por Suy nesta ordem, porque os miasmas infectos e mortíficos impregnam-se sempre nos utensílios, e muitas vezes os líquidos 

pútridos dos cadáveres os penetram: é, portanto, necessário um regulamento policial que obrigue os proprietários de tais estabelecimentos, que 

estes sejam espaçosos, bem ventilados e os utensílios desinfetados com essência de terebentina, ou qualquer outra substância que tenha esta 

propriedade.

Inumação dos cadáveres – Nada mais deplorável, anti-higiênico, e tão retrógrado sob o ponto de vista da salubridade como o enterra-

mento nas igrejas, recintos das Cidades, etc. Felizmente a Câmara, essa instituição característica das liberdades populares que radiam do nosso 

pacto social, parece ter compreendido a importância desta reforma há tantos anos reclamada pela civilização da Capital de São Paulo, não 

recuando diante dos sacrifícios, que se antolham para a criação do cemitério fora da Cidade, e vencer hoje os maléficos entraves que surgem a 

cada momento contra a necessária e urgente execução de sua sábia Postura. Não queremos entrar na questão de competência ou não da Câ-

mara Municipal e da Assembléia Provincial sobre tal objeto, nem dizer com isto que consideramos convenientemente colocado o Cemitério 

da Consolação, outros lugares conhecemos que melhor preencheriam todas as condições desejáveis; porém é verdade também que, quase nada 

existindo no atual contrário aos preceitos higiênicos, antes julgando-o com boas proporções para tornar-se um excelente cemitério, declaramos 

com toda a franqueza, opinamos pela sua conveniência.

Sepulturas – Adotamos o Regulamento citado, acrescentando unicamente que os cadáveres devem ser cobertos de uma camada de cal viva, 

para ao depois o serem de terra.

Cemitério – Uma das necessidades mais reconhecidas, a salubridade, e mesmo para seus aformoseamentos, é que neles hajam arvoredos, 

mas, estes em distância tal que possam interromper as correntes atmosféricas; indicamos, portanto, a idéia de plantações desta ordem. Os Ce-

mitérios abandonados por insuficientes ou conveniência à salubridade, não devem servir para uso algum por espaço de 10 anos.

Aproveitamos a ocasião para fazermos notar o costume anti-higiênico de fazerem-se despojos nas ruas, praças etc. e a censurável conserva-

ção de animais mortos nestes lugares; e para evitar esta clamorosa infração dos princípios elementares de higiene pública, julgamos boa a adoção 

do Regulamento de Paris, na parte aplicável, o qual oferecemos. O exercício da medicina e cirurgia sendo classificado como um dos principais 

pontos de salubridade, merece, por conseguinte, toda a solicitude da parte das autoridades policiais, fazendo com que os boticários e farmacêu-

ticos não aviem receitas de quem não seja médico ou cirurgião, as lojas de ferragens não vendam drogas tóxicas e as pessoas não habilitadas 

exerçam medicina e cirurgia, e muito menos dirijam estabelecimentos químicos, sob qualquer denominação.”
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A maldição da lepra atinge São Paulo
O Hospital de Lázaros e a Assembléia Provincial

professora alemã Ina von Binzer, contratada pela família do fazendeiro e advogado Bento de Aguiar Barros para a 

educação de seus filhos, narrou em uma de suas cartas, datada de 27 de outubro de 1882, um encontro que muito 

a marcou. Em seus passeios avistou escravos, isolados ou em grupos, trajando roupas sujas e esfarrapadas, com grossas ataduras reco-

brindo partes de seus corpos, com cabelo desgrenhado e barba emaranha e comprida, arrastando-se apoiados em bastões e mendigando. 

Confinados ou vivendo em colônias afastadas, viviam da caridade da população. Eram os hansenianos, então chamados de morféticos, 

lázaros ou leprosos.

A hanseníase, conhecida desde a Antigüidade, propagou-se a partir do Oriente Médio, foco endêmico da doença. Até a déca-

da de 1940, como não havia cura (o que só veio a ser enfrentado com as sulfonas), apenas procedia-se ao confinamento dos acometidos 

até que a doença os consumisse. Os abrigos para hansenianos surgiram por inspiração da Igreja Católica, para acolher os milhares 

de doentes acometidos pela moléstia, que, expulsos de suas comunidades, vagavam mendigando pelas estradas ou se estabeleciam em 

acampamentos à beira dos caminhos de peregrinação aos santuários mais famosos.

A palavra lazareto, significando lugar onde se recolhiam hansenianos, tem sua origem no personagem bíblico Lázaro, um 

pobre coberto de úlceras. Todavia associa-se a ela o nome de São Lázaro, o protetor dos hansenianos. No século IX surgiram os pri-

meiros lazaretos em Portugal. Já no século XII estima-se que havia 19.000 lazaretos por toda a Cristandade. 

No continente americano, a hanseníase foi trazida pelos europeus e africanos. As primeiras menções documentadas à 

doença em São Paulo ocorreram apenas no século XVIII, embora seja lícito supor que houvesse casos antes desta data. Talvez 

“É horrivelmente triste e comovente 
pensar nesse agrupamento de 
párias, isolados do resto do mundo 
pela desgraça comum, irmanados 
pelo sofrimento e auxiliando-se 
mutuamente como samaritanos 
atingidos pela mesma maldição.” 
Ina von Binzer
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pela baixa incidência, acredita-se que não se constituísse em um problema 

social de maior monta. No final desse século a doença tomou formas mais 

preocupantes, pois, segundo testemunhos, não havia rua ou praça onde não 

se encontrassem “leprosos miseráveis”, nem curso de água ou fonte em que 

eles não se banhassem. Foi indicativa de tal estado de coisas a aprovação, 

pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, de uma pequena verba 

mensal a ser destinada aos lázaros, para que se tratassem em casa ao invés 

de mendigarem pelas ruas.

Em 1802, o governador da Capitania de São Paulo, e também 

Provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Capitão-General 

Antônio José de Franca e Horta, tomou a iniciativa de instalar um lazareto na Cidade de São Paulo. Adquiriu um terreno perto do 

Convento da Luz, doando-o à Santa Casa. Com recursos oriundos de uma subscrição pública, ali se edificou uma casa para serem 

confinados os doentes que perambulavam pela Cidade, conhecida desde então como o Hospital de Lázaros.

Relatórios da época assim descreviam o Hospital de Lázaros, situado à rua João Teodoro:

“É uma casa, que nem é forrada, nem assoalhada, com dois grandes corredores divididos por uma parede, e em um destes corredores existem os homens, em 

outro as mulheres. Alguns quartos há separados, mas são só do lado dos homens, de maneira que as mulheres se não podem aproveitar deste cômodo. Não há ali um 

Cirurgião, não há um Eclesiástico...”

Este lazareto, como era de se esperar, teve uma existência precária em razão de não ter conseguido obter uma fonte de recursos estável. Ali trabalhavam uma 

cozinheira e um zelador, que por vezes era chamado de enfermeiro. Ocasionalmente, um servente e o médico, que só fazia visitas semanais.

Imagem tomada na década de 1920, 
mostrando um acampamento de hansenianos.
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 O hospital também foi beneficiado por outra determinação de 

Horta, que buscou abolir um costume da época. O governador da Capitania, 

em 1810, determinou que as mulheres fossem proibidas de andar ocultas com 

chapéus sobre baetas (traje que era quase uma espécie de xador muçulmano) 

e o produto das multas seria aplicado em favor do Hospital dos Lázaros. Tal 

vestimenta deixou de ser usada, mas foi substituída pelas mantilhas, uso que 

perdurou quase até o final do século XIX.

Os lazaretos e a caridade pública

A Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo recebeu, pelo 

Ato Adicional de 1834, a prerrogativa de receber a sujeição das irmandades 

religiosas paulistas ao governo, já que a Igreja Católica foi a religião oficial 

do Estado brasileiro até 1889. Por isso, a Assembléia decretou a Lei nº 2, de 9 de Fevereiro de 1836, na qual era aprovado o Com-

promisso da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Nele, definia-se que a Santa Casa seria administrada por 

uma Mesa, que tinha entre seus componentes o Mordomo do Hospital dos Lázaros, a quem competia zelar pela sua administração 

econômica e regularidade.

O compromisso estabelecia, também, que todas as esmolas recolhidas pelos Esmoleres da Santa Casa seriam aplicadas 

para a manutenção do Hospital dos Lázaros. É importante observar que na época não havia uma rede pública de saúde e que 

este serviço era prestado à população dos municípios por instituições religiosas, como a Santa Casa, ou laicas, daí a destinação de 

Reconstituição artística de Roberto Grünvald 
do Hospital de Lázaros da Rua João Teodoro.
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recursos por meio do Orçamento da Província ou, então, pela concessão de 

loterias para tais entidades, além de sua manutenção, como se viu acima, 

pela caridade pública.

O Presidente da Província, Bernardo José Pinto Gavião Peixoto, 

em mensagem apresentada à Assembléia Legislativa Provincial, em 7 de 

janeiro de 1837, relata o flagelo dos infectados pelo mal de Lázaro e os riscos 

de contaminação. Em atenção ao alerta dado pelo Presidente da Província, 

a Assembléia Provincial, por sua Comissão de Constituição, Justiça e Força 

Policial, composta pelos deputados Antônio Mariano de Azevedo Marques, Antônio Dias de Toledo e Rodrigo Antônio Monteiro de 

Barros, apresentou um projeto de lei, de número 33 de 1837, no qual se autorizava o Presidente da Província a construir Hospitais 

de Lázaros “nos pontos mais centrais de cada uma das estradas do interior da Província, e um pouco fora das povoações”, solicitando 

os “indispensáveis socorros pecuniários” das Associações Religiosas de Caridade e de entidades filantrópicas particulares.

Na mensagem apresentada pelo Presidente da Província, Bernardo José Pinto Gavião Peixoto, à Assembléia Legislativa Provincial, em 1837, no capítulo 

referente à saúde pública, tratava-se do flagelo das moléstias que acometiam São Paulo. Peixoto assim se referiu à hanseníase:

“Parece, contudo, conveniente acautelar o progresso do mal de Lázaro que vai grassando principalmente nas Vilas do Norte [como eram chamadas as cidades que 

ficavam no caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro], nas quais as pessoas infectadas vivem mendigando pelas estradas e em continuada e perigosa comunicação 

com os povos: alguns enfermos têm sido remetidos para o Hospital que a Santa Casa de Misericórdia desta cidade mantém, quando se dá o caso de haver algum juiz 

da paz zeloso do bem público, mas quase todos têm fugido e se dirigido para os mesmos lugares, nos quais não são mais inquietados e seguem a vida errante a que 

estão habituados. Outros, porém, que possuem pequenos meios de subsistência não se querem sujeitar a uma vida resguardada de comunicação com o povo.”

Planta de Roberto Grünvald 
do Hospital de Lázaros.
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O projeto nº 33/1837 também determinava que, construídos os hospitais, as autoridades policiais de todos os municípios 

tinham a obrigação de remeterem os doentes, os quais seriam tratados às suas custas, para os que tivessem mais recursos, ou, então, com 

os recursos das rendas do hospital para os pobres. Também estabelecia que os escravos seriam “tratados à custa dos senhores, ainda que 

estes lhe tenham conferido a liberdade”. Por fim, em seu quarto e último artigo, determinava-se que:

“Fica recomendado às ditas autoridades o emprego de toda a delicadeza, doçura e caridade, para que a dita remessa se faça 

com o menor vexame dos pacientes e com o segredo e cautelas que exigirem os mesmos.”

Em seu discurso de encerramento da sessão legislativa de 1837, feito em 11 de março de 1837, o presidente da Assembléia 

Legislativa Provincial de São Paulo, o Senador e Deputado Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, anunciou a aprovação do projeto 

nº 33/1837. No entanto, ele acabou não sendo sancionado, muito provavelmente em razão de os recursos para a sua construção não 

serem provenientes do Orçamento e também, o que talvez fosse a principal causa, pela determinação de que competia aos senhores de 

escravos as custas do tratamento dos escravos enfermos. Neste último caso, dado o fato de que não havia cura para a hanseníase, era 

prática corrente os escravos serem libertos pelos seus senhores para que estes não arcassem com as custas.

Visitando São Paulo naquela época, o viajante norte-americano Daniel Parish Kidder informou que, em 1839, havia 

26 pacientes no Hospital dos Lázaros paulistano. Kidder também dizia que os hansenianos não suportavam o isolamento e as 

precárias condições vividas no Hospital e que, por isso, ameaçavam sempre dali fugir para viver da caridade pública à beira dos 

caminhos.

Em 1848 a Assembléia autorizou, através da Lei nº 8, de 18 de Setembro, a concessão de subsídios aos doentes pobres que 

fossem remetidos a Itapetininga para ali serem tratados. No mesmo ano, a Assembléia Provincial, através da Lei Provincial nº 12, 

de 18 de setembro, impôs ao Hospital de Lázaros de Itu a obrigação de receber os hansenianos de outros municípios, até como forma 
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de desafogar o da Imperial Cidade de São Paulo. Em 1851, realizou-se um censo na Província que contatou a existência de 849 

hansenianos, dos quais poucos aceitavam seu confinamento.

A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em 1855, aceitou um oferecimento da recém-constituída Irmandade de 

Nossa Senhora da Consolação e São João Batista para cuidar do Hospital dos Lázaros, mediante um auxílio a ser concedido 

pela Santa Casa, além da utilização do prédio, até que construísse o próprio. Neste mesmo ano a Assembléia Provincial, por 

intermédio da Lei nº 27, de 18 de abril, autorizou o Governo a edificar um “lazareto para duzentos morféticos mendigos na 

fazenda nacional de Santana, ou onde entender melhor” e, em 1857, aprovou a planta apresentada para a edificação e chegou 

a destinar recursos para as obras. Tudo isso, no entanto, não foi além do papel e nada se fez, mantendo-se a precária situação do 

Hospital dos Lázaros.

Em 1864, inspirado em um semelhante que havia sido aprovado para o lazareto de Itu, a Assembléia Provincial examinou 

e aprovou uma proposta de regulamento para o Asilo de Morféticos de Campinas e que se transformou na Resolução nº 41, de 4 de 

Abril de 1865. É interessante ver algumas de suas determinações, por meio das quais se pode perceber a rotina de funcionamento destes 

estabelecimentos, inclusive o da Capital.

O Regulamento do Asilo de Campinas determinava que a sua direção fosse confiada ao presidente da Câmara Municipal 

ou outra pessoa por esta nomeada, que recebia o cargo de Zelador. A administração da instituição caberia ao ecônomo, cargo laico que 

correspondia ao mordomo das irmandades religiosas. Ao ecônomo cabia visitar o Asilo diariamente e distribuir, com ajuda dos próprios 

hansenianos, “as rações conforme as ordens do zelador, a quem obedecerá em tudo”. O regulamento definia que as “rações” seriam 

compostas de lenha, carne seca, farinha de mandioca, feijão, toucinho, açúcar redondo, erva mate e fumo, além de serem fornecidos aos 

doentes “esteiras, cobertores, vestuário de pouco valor, bem como medicamentos, louça e o vasilhame indispensável”.

“Ao zelador também competia nomear 
um esmoleiro, que tinha como 
obrigação solicitar semanalmente de 
casa em casa na cidade as esmolas 
para a manutenção do Asilo”.
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Cabia também ao ecônomo fazer “diligência de instruir os morféticos na doutrina cristã”. Aos doentes bem comportados 

o regulamento previa uma melhoria nas rações e a possibilidade de cultivarem hortaliças no terreno do Asilo. Por outro lado, aos 

“morféticos insubordinados” o zelador podia lhes impor “penas disciplinares à sua discrição” e, em último caso, expulsá-los do Asilo, 

“dando-lhes os meios de subsistência até transporem as raias do município”. Ao zelador também competia nomear um esmoleiro, que 

tinha como obrigação “solicitar semanalmente de casa em casa na cidade as esmolas para a manutenção do Asilo”.

Em 1869 a Assembléia Legislativa Provincial, por meio da Resolução nº 63, de 3 de Agosto, concedeu a realização de 

uma loteria para a fundação de um lazareto em Sorocaba, o qual ficaria a cargo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Sorocaba.

Em parecer conservado nos arquivos do Legislativo Paulista sobre o estado e 

necessidades do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, do Hospício dos Alie-

nados e do Hospital dos Lázaros, datado de 28 de Janeiro de 1870, os médicos 

Gustavo Balduíno de Moura e Câmara, Luís Lopes Baptista dos Anjos e Pedro 

Ramos Borges de Lemos assim descriam a situação do lazareto paulistano:

“A fundação destes estabelecimentos data da Idade Média, que são principal-

mente dedicados ao curativo de lepras, com o nome de Lazaretos, e sob a invo-

cação de São Lázaro. A Capital de São Paulo devia fundar um Hospital para 

esse fim, visto como é imenso o número de afetados dessa terrível enfermidade. 

Há na estrada do Pary uma casa velha, entregue a três homens e cinco mulheres 

contaminados desse mal. Se a isso se quiser chamar Hospital, então teremos Hospitais por todas as estradas onde encontram-se acampamentos extensos ocupados por 

essa pobre gente. Montado para esse fim um edifício espaçoso estamos certos que seria logo [...] desses infelizes, se o tratamento fosse usado de acordo com os preceitos 

de moralidade, caridade e princípios práticos da ciência médica especial. Nada mais há que dizer e fazemos votos para que se humanize a sorte dessa gente e se [...] 

os recursos que a ciência aconselha em casos tais.”

Acampamento.
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Dadas as dificuldades constatadas e fartamente referidas na documentação existente nos arquivos do Legislativo 

Paulista, a Assembléia Provincial estabeleceu, através da Lei nº 80, de 3 de abril de 1876, uma loteria em benefício do 

Hospital de Lázaros da Capital. A situação, no entanto, não foi solucionada. Em 1878, em seu relatório enviado à As-

sembléia Legislativa Provincial, o chefe de polícia, Joaquim de Toledo Pisa e Almeida, fez um desalentador retrato da gestão 

do Hospital dos Lázaros pela Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e São João Batista, o que levou a que no ano 

seguinte o Hospital voltasse às mãos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

A mudança de administração não propiciou uma melhoria significativa em suas condições. Em 1884 a Santa Casa 

pensou em transferi-lo para seu novo hospital, em Santa Cecília, mas acabou ficando na rua João Teodoro e sofrendo alguns 

melhoramentos em sua estrutura. Ali permaneceu até março de 1904, quando, premido pelo intenso povoamento que se deu à 

sua volta, foi demolido e os seus internos transferidos para uma chácara que a Santa Casa adquirira no Bairro do Guapira (no Jaçanã). 

Aí permaneceu até agosto de 1928, quando seus então 400 pacientes foram transferidos para o Leprosário de Santo Ângelo. 

Este lazareto foi construído a partir de uma campanha desencadeada pela Associação Protetora dos Morféticos de São Paulo, 

presidida por Mathilde Melchert da Fonseca de Macedo Soares, esposa de José Carlos de Macedo Soares, então mordomo dos Lázaros 

da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, também contando com o decisivo apoio do médico Emílio Ribas. A Associação comprou 

um terreno pertencente a então Estrada de Ferro Central do Brasil, em Santo Ângelo (situado a quatro quilômetros da estação com o 

mesmo nome – hoje chamada de Jundiapeba, no município de Mogi das Cruzes) e o doou à Santa Casa em 1917. Dois anos depois, 

com o apoio do governo estadual, iniciou-se a construção do edifício, que foi inaugurado, sob administração da Santa Casa, em 3 

de Maio de 1928, recebendo os pacientes do Hospital do Guapira. Em 1933, por fim, o Leprosário de Santo Ângelo foi anexado à 

Inspetoria de Lepra do Estado de São Paulo.

Emílio Ribas (1862-1925).

Logotipo de entidade destinada a proteger 
os hansenianos em São Paulo.
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Avacalhação e a vacinação contra a Bixiga 
O Legislativo Paulista  e a Vacina da Varíola

questão da saúde pública deixou marcas permanentes na história da Cidade de São Paulo. Se temos um bairro 

chamado de Higienópolis, assim denominado em razão de seu clima salubre que lhe daria o estatuto de “lugar de 

higiene”, também possuímos outro chamado de Bexiga, nome que, embora ainda hoje persistam polêmicas a respeito, teria sua origem 

ou pela hipótese de ali haver sido um local de refúgio de bexigosos, isto é, que haviam sido atacados pela varíola, ou, então, em razão 

de haver ali residido um sitiante de nome Antônio Bexiga, assim chamado em razão das marcas que a varíola lhe deixara.

A varíola era uma velha conhecida dos brasileiros, já havendo menções a surtos da doença, pelo menos, desde 1563. Em São 

Paulo, por sua vez, há relatos desde o ano de 1725. Nesta época a única forma de enfrentar a doença era a expulsão dos infectados 

para fora das áreas urbanas.

Ao final do século XVIII o inglês Edward Jenner descobriu a vacina antivariólica. Esta tinha sua base de funcionamento na 

possibilidade de evitar a varíola no homem pelo contato com uma doença que acometia os bovinos: a pústula da vaca (cow-pox). Jenner 

observou que os ordenhadores, ao tomarem contato com o gado portador desta doença, acabavam não contraindo varíola quando em contato 

com os doentes. A partir da pústula desenvolvida na vaca obteve uma vacina que era inoculada em seres humanos, causando erupções 

semelhantes às da varíola, apenas mais brandas, e os protegia contra a doença humana. De tais erupções, em um processo relatado como 

extremamente doloroso, era extraída a “linfa” ou “pus variólico”, o qual era utilizado para novas inoculações, formando-se assim uma ca-

deia de imunização humana. Essa vacina ficou conhecida como jenneriana ou humanizada. A vacina humanizada chegou ao Brasil em 

1804, por iniciativa de Felisberto Caldeira Brant Pontes, Marquês e Visconde de Barbacena, que enviou a Lisboa alguns escravos e um 
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facultativo com o objetivo de transmiti-la de braço a braço até Salva-

dor e daí até o Rio de Janeiro. Três anos depois da chegada da Família 

Real ao Brasil, foi criada a Junta Vacínica da Corte, que tinha como 

responsabilidade a difusão da vacina antivariólica no Reino.

Depois de algum tempo após a descoberta da vacina hu-

manizada percebeu-se a perda de sua eficácia ao longo do tempo. 

Além disso, notou-se a associação da reinoculação constante da va-

cina em seres humanos com a possibilidade de transmissão de outras 

doenças como a tuberculose, a sífilis e a erisipela. Em 1840, na In-

glaterra, a partir da recuperação da cow-pox original e mantendo-se 

o mesmo princípio da técnica anterior, passou-se a utilizar a vacina a partir das próprias pústulas de vaca (e mais tarde a partir da pele 

de vitelos) e reproduzi-la a partir delas e não mais da inoculação braço a braço. Tal procedimento recebeu o nome de vacina animal. A 

demora na sua difusão decorreu do temor gerado por um produto terapêutico resultante de um animal: afirmava-se que a inoculação 

da vacina animal “avacalharia” as pessoas, transpondo-lhes características animais, além de propiciar a possibilidade de transmissão 

de doenças específicas das vacas para os seres humanos. A vacina animal chegou ao Brasil em 1887.

O Diretório Vacínico

Em 1819, criou-se a Instituição Vacínica da Capitania de São Paulo, que realizava seus trabalhos no Palácio do Governo, 

no Pátio do Colégio, vacinando ali em dias pré-determinados. Algum tempo depois a vacina ficou em falta e só foi reintroduzida, já 

Nesta charge de 1802, de autoria de James 
Gillray, mostra-se a “avacalhação” que 
causaria a vacina antivariólica.
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na então Província de São Paulo, em 1828, pelo médico Hércules Octaviano Muzzi, que teria vacinado toda a população da Imperial 

Cidade de São Paulo.

As condições higiênicas eram extremamente precárias na Imperial Cidade de São Paulo: ruas sujas, águas estagnadas, es-

gotos precários eram focos de infecção que ajudavam na proliferação de várias doenças. Em 1837 a Câmara Municipal de São Paulo 

pedia providências urgentes para evitar a proliferação da varíola, então disseminada em vários pontos da Cidade.

No ano seguinte, através da aprovação da Lei nº 21, de 5 de Março, a Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo 

determinava a todas as Câmaras Municipais da Província a obrigação de nomearem “um professor ou um perito para a pronta pro-

pagação da vacina”. Além disso, tornava passíveis de punição todos aqueles que “deixarem de comparecer dentro de um prazo certo 

para serem vacinados” e determinava ao Governo da Província que tomasse providências no sentido de implementar um Regulamento 

referente às obrigações dos vacinadores e às providências que as Câmaras deveriam dar para a boa execução da Lei.

Logo depois, o Presidente da Província, Venâncio José Lisboa, em 3 de Agosto, publicava o regulamento do Diretório Vacínico, 

composto de um Professor Diretor Geral da Vacina da Província, um Ajudante Vacinador e um Secretário. Ao seu diretor competia centra-

lizar a vacinação e acompanhar a sua estatística, bem como fornecer “pus vacínico” aos vacinadores da Província. Nos demais municípios 

as Câmaras nomeariam, como determinava a Lei nº 21, o seu vacinador, que deveria, todos os domingos, permanecer no prédio da sua 

respectiva Câmara para cumprir o seu dever. O Regulamento também determinava que as pessoas que fossem vacinadas seriam obrigadas 

a comparecer no domingo subseqüente para a extração do “pus vacínico” ou para serem novamente vacinadas no caso de a primeira dose 

não ter produzido os seus efeitos. Indicava ainda às Câmara Municipais que legislassem no sentido de instituir punições aos faltosos.

Para o caso específico da Imperial Cidade de São Paulo, o regulamento estabelecia que, em razão dos parcos recursos desti-

nados pelo Orçamento à vacina, não seria nomeado o Ajudante Vacinador, “salvo se a Câmara Municipal respectiva achar quem por 

As condições higiênicas eram 
extremamente precárias na Imperial 
Cidade de São Paulo: ruas sujas, 
águas estagnadas, esgotos precários 
eram focos de infecção que ajudavam 
na proliferação de várias doenças.
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seu patriotismo queira servir gratuitamente”, e, pela mesma razão, o cargo de Secretário do 

Diretório seria ocupado pelo Secretário da Câmara Municipal, a qual, por sua vez, nomearia 

o Diretor Geral.

Na documentação preservada nos arquivos do Legislativo Paulista há uma volumo-

sa correspondência enviada por vários municípios paulistas – citemos: Antonina, Curitiba e 

Guaratuba (hoje pertencentes ao Estado do Paraná, que naquela época integrava a Província 

de São Paulo) e Apiaí, Araraquara, Areas, Atibaia, Cananéia, Conceição do Itanhaém, 

Franca do Imperador, Guaratinguetá, Iguape, Itapetininga, Itapeva, Jacareí, Jundiaí, Mogi 

das Cruzes, Mogi Mirim, Parnaíba, Santo Amaro, São José, São Roque, Sorocaba, Uba-

tuba - referente às nomeações de vacinadores e à implementação em suas posturas das normas 

relativas à vacinação.

A Imperial Cidade de São Paulo também enviou suas posturas referentes ao as-

sunto, que, como as demais, foram aprovadas pela Assembléia Legislativa Provincial. Nas 

posturas paulistanas era estabelecida uma pena de um a três mil réis a quem não comparecesse 

no dia destinado à vacinação na Câmara, bem como tal multa seria estendida aos que tiverem 

“filhos, tutelados, escravos, ou quaisquer indivíduos em seu poder, por cada um deles que não fizer comparecer”. Além disso, a pena ia 

de dois a seis mil réis para aqueles que não comparecessem para a revacinação ou extração do “pus”, e era duplicada nas reincidências. 

Na mesma época, visando a melhoria do estado sanitário urbano, a Câmara Municipal de São Paulo também enviou posturas no 

sentido de proibir a criação de porcos na várzea do Carmo e em outras várzeas e aterros e nas margens do rio Tamanduateí, bem como 

Texto do projeto de lei que criou a primeira 
instituição voltada para a vacinação antivariólica 
em São Paulo, contendo as anotações referentes à 
sua tramitação.
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a proibição “que andem soltos de dia, nos lugares não proibidos, sem guarda, e de noite 

não os recolher em cerco seguro”, cominando os responsáveis com multas.

A Assembléia Provincial paulista, por meio da Lei nº 1 de 8 de Fevereiro de 

1840, além de aprovar o Regulamento, autorizou o Governo da Província a nomear os 

empregados do Diretório Vacínico e aos vacinadores dos municípios e dar-lhes gratificações. 

As leis orçamentárias, sobretudo as votadas desde 1848, ora elevavam, ora reduziam os 

vencimentos dos empregados, fixando-os a partir de 1863. Neste meio tempo, em 1846, 

foi criado o Instituto Vacínico do Império, que, além de sua estrutura no Rio de Janeiro, 

possuía um comissário vacinador provincial na capital de cada província e comissários 

vacinadores paroquiais. A remuneração destes últimos caberia aos municípios, bem como a estes também competia custear a vacinação.

Apesar de tais iniciativas, a vacinação acabou tomando um caráter esporádico. Esta descontinuidade da vacinação era o resultado 

de uma série de fatores, principalmente a ignorância da população em relação aos riscos epidêmicos. A combinação de indiferença e precon-

ceito aliava-se aos parcos recursos disponibilizados pela administração pública e fazia com que o Diretório Vacínico não funcionasse bem.

José Pereira Rego, o Barão do Lavradio, inspetor-geral do Instituto Vacínico do Rio de Janeiro, anos depois, assinala alguns fatores que afetaram o desempenho 

da vacinação e que podem ser estendidos a qualquer cidade brasileira daquela época:

“Os serviços de vacinação têm tido resultado de um modo pouco profícuo, como sucede sempre entre nós, por causas numerosas, entre as quais sobressaem, de 

um lado, a indiferença com que a nossa população olha para os efeitos de sua aplicação e só buscando o auxílio que ele lhe oferece para livrá-la do terrível flagelo da 

varíola ao surgir alguma epidemia devastadora; de outro lado, os preceitos que atuam no espírito dos habitantes do interior de todas as províncias, encarando-a como 

meio de transmissão e desenvolvimento da varíola.”

As posturas paulistanas de 1838 sobre a 
vacinação antivariólica aprovadas pela 
Assembléia Legislativa Provincial.
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Muitos órfãos e algumas viúvas

O médico Ricardo Gumbleton Daunt, então residente em Itu, em carta enviada em 1853 ao 

Legislativo Paulista e conservada na Divisão de Acervo Histórico da Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo destacava o quase completo abandono, exceto na Imperial Cidade de São Paulo, da vacinação 

pública na Província de São Paulo. Nela defendia a importância de uma campanha de vacinação me-

tódica e oficial e, “quando possível fosse, compulsória” e que também se aproveitasse a Guarda Nacional 

para a sua realização.

Em defesa de sua tese, citava o exemplo do surto de varíola que atacou as cidades de Campinas, Itu, Mogi Mirim, Jundiaí 

e Limeira, nos anos de 1847 a 1850, resultado da total falta de vacinação e revacinação e que produziu numerosas vítimas e “muitos 

órfãos e algumas viúvas que se tornaram um cargo sobre o Estado na falta de seus legítimos protetores”. Daunt relata que frente àquele 

quadro ele e mais algumas pessoas, depois de obterem “um legítimo vírus vacínico”, tomaram a iniciativa, em Campinas, de vacinar 

gratuitamente mais de duas mil pessoas. Para reverter tal quadro, o médico fez uma série de sugestões aos deputados provinciais para a 

reestruturação da vacinação na Província de São Paulo. A julgar pelos acontecimentos posteriores na Cidade de São Paulo, as palavras 

de Daunt não surtiram o efeito desejado.

Na Imperial Cidade de São Paulo houve um precário controle sobre a varíola e outras doenças, que conseguiu evitar surtos 

de maior monta até 1858, quando a varíola atacou os paulistanos e os hospitais improvisados se encheram de doentes, ficando a Ci-

dade quase deserta, atualizando a terrível narrativa de Daunt. Tal foi sua intensidade que os tropeiros que traziam gêneros à Imperial 

Cidade de São Paulo nela não entravam com medo de apanhar a doença. Entre os papéis que documentam esta terrível época da vida 

da Imperial Cidade de São Paulo e conservados na Divisão de Acervo há atestados de congratulações a pessoas que auxiliaram como 

Imagem da fachada lateral do Instituto 
Vacinogênico.
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enfermeiros nas enfermarias de “indigentes afetados de bixiga”, bem como várias proposituras de parlamen-

tares paulistas destinando recursos para o tratamento dos doentes. Ainda em 1863 eram registrados focos da 

varíola pela Cidade.

Apesar do ocorrido, a situação não progrediu. Em 14 de Janeiro de 1870, Luís Lopes Baptista dos 

Anjos, Comissário Vacinador Provincial do Instituto Vacínico do Império, apresentou um relatório, conserva-

do na Assembléia Legislativa de São Paulo, referente à vacinação em 1869 na Imperial Cidade de São Pau-

lo, a única, aliás, a fazê-lo em toda a Província, em que traça um panorama desolador, com dados igualmente 

desalentadores: em um ano haviam sido vacinadas apenas 51 pessoas, das quais 23 eram escravos.

O Instituto Vacínico

Em 1874, por meio de um artigo incluído nas disposições transitórias da Lei n º 52, de 24 de Abril 

de 1874, a Assembléia Legislativa Provincial autorizou a organização de um Instituto Vacínico Provincial 

e determinou ao Presidente da Província que expedisse o seu Regulamento. No dia 28 de Dezembro, o 

Presidente João Theodoro Xavier cumpriu a determinação do Legislativo Paulista. Com um maior número 

de funcionários – um Inspetor Geral, um Comissário Vacinador Municipal em cada Município, um Co-

missário Vacinador em cada Paróquia, um ajudante do Inspetor Geral, um Secretário e um Porteiro –, mas 

fundamentalmente com o mesmo formato e atribuições, um pouco mais detalhadas que seu antecessor, o Instituto Vacínico tinha con-

signada em seu Regulamento a obrigatoriedade da vacinação a todas as pessoas residentes na Província, inclusive às criança maiores de 

três meses. O Regulamento estabelecia que o Inspetor Geral deveria requisitar “fluido vacínico de linfa vacínica” do Instituto Vacínico 

Planta baixa do prédio principal do 
Instituto Vacinogênico.
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da Corte. Todavia, como seu antecessor, também mostrou-se ineficaz e foi mal provido de recursos, o que levou à decretação de seu 

fechamento em 1877, através do primeiro artigo das disposições permanentes da Lei n º 22, de 5 de Maio.

Em um retrato da ineficiência dos Institutos Vacínicos do Império e da Província, o médico Antônio Manoel da Silva, em 14 de Março de 1877, enviou uma 

petição à Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo propondo seus serviços para a vacinação antivariólica na Província. Embora não aceita, vale a pena 

registrar o quadro pintado por Silva:

“É sabido que a província de S. Paulo é infelizmente visitada uma vez e outra por epidemias de varíola (bexigas) ceifando milhares de vidas e paralisando a 

lavoura, o comércio e a indústria, mal este para todos.

É também sabido que o único e poderoso preservativo d’esta devastadora moléstia é o verdadeiro pus vacínico devidamente inoculado. Mas infelizmente o povo 

em geral da província não goza nem gozará d’este precioso preservativo enquanto governo provincial não tiver médicos ou cirurgiões contratados para vacinarem 

anualmente por toda a província correndo as povoações, a exemplo de muitas nações mais civilizadas. O povo tem abnegação de ir à cidade ou vila vacinar-se onde 

há médicos, e estes também como não são pagos (salvo algumas honrosas exceções), quase que não se prestam a vacinar algumas pessoas que se lhe apresenta, nem 

vão deixar de exercer a sua clínica diária para se entregarem a esse serviço gratuito. As câmaras municipais nada podem fazer a este respeito porque às vezes nem 

dinheiro têm para pagar aos seus empregados, e algumas nem para mandar varrer as ruas. Para o governo encarregar a pessoas caridosas e inexperientes o serviço 

de vacinar, embora sejam pagas, vale o mesmo que nada, porque essas pessoas são leigas na matéria. Finalmente n’este estado de coisas está a província de S. Paulo 

sujeita a continuadas epidemias d’esta natureza e às suas funestas conseqüências.”

Em 1886 foi criada Inspetoria Geral de Higiene, que tinha como atribuições a fiscalização das profissões médicas, a elabo-

ração de estatísticas sanitárias e o combate à varíola. Neste campo, o novo órgão teve uma atuação mais incisiva que seus antecessores. 

Por ocasião da epidemia de varíola ocorrida no ano de sua criação, a Inspetoria importou “linfa vacínica” da Inglaterra e a distribuiu 

pela Província, coordenando o trabalho de vacinação. A Inspetoria chegou a tomar as primeiras providências no sentido da produção 

da nova vacina animal.



67

O Instituto Vacinogênico

Após a proclamação da República a varíola ainda continuou a manifestar-se, como no surto 

de 1898, quando, apenas na Cidade de São Paulo, morreram 345 pessoas. Nesta época, já estava em 

vigor um código sanitário, em cujas disposições estava a instituição do Instituto Vacinogênico, dirigido 

pelo médico Arnaldo Viera de Carvalho, desde sua criação em 1892, com a função de produzir vacina 

antivariólica animal em larga escala. Após ficar em instalações provisórias, em 1894 o Instituto foi 

instalado em caráter definitivo em um conjunto de cinco pavilhões no bairro do Cambuci, na esquina 

das ruas Pires da Motta e Mazini, sendo a primeira repartição do Serviço Sanitário de São Paulo a 

ter sede própria, em uma demonstração de como o combate à varíola estava no foco das autoridades 

sanitárias paulistas.

Ainda restava um longo caminho a ser trilhado até o dia 8 de maio de 1980, quando a Organização Mundial da Saúde 

solenemente declarou a varíola erradicada do planeta, mas os seus primeiros passos, aqui brevemente apontados, tiveram um impor-

tante apoio do Legislativo Paulista.

Fachada do prédio principal do 
Instituto Vacinogênico.
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A Imperial cidade se remodela
Os Quiosques, o Jardim Público e o Legislativo Paulista 

uando a Cidade de São Paulo foi conformando sua feição urbana, a sua zona mais povoada estava compreendida entre    

    os largos da Sé, do Pátio do Colégio, da Misericórdia, de São Francisco e de São Gonçalo [hoje Praça João Mendes]. 

Dentro dela é que se formaram as praças, locais de concentração pública, a partir dos pátios das igrejas.

No final do século XVIII, pelo aviso régio de 19 de novembro de 1790, se ordenou ao Governador da Capitania de São 

Paulo, Antônio Manoel de Mello Castro, a criação do Jardim Botânico da Cidade de São Paulo, próximo do Recolhimento da Luz. 

O Governador fundou-o no bairro da Luz, então um rincão afastado da Capital paulista. Apesar disso, ali já iam “os magnatas da 

cidade e o mais plebeu por passeio, divertir-se”, como narrou um contemporâneo da criação do Jardim, o guarda-mor Manoel Cardoso 

de Abreu. O início de sua edificação, com o nome de Horto Botânico, deu-se com os recursos de uma subscrição feita entre “pessoas 

gradas da Capital”, as quais, em troca da contribuição – que também se destinou à feitura de um quartel para o corpo de artilharia de 

voluntários reais e à construção do hospital militar –, receberam patentes militares.

A obra, no entanto, não chegou a ser concluída e foi abandonada. A sua restauração foi ordenada pelo primeiro presidente 

da Província de São Paulo, Lucas Antônio Monteiro de Barros, depois Visconde de Congonhas do Campo, em 1825. O mais im-

portante ato do presidente foi franquear o Jardim ao público, pois o bairro da Luz, este especialmente aos sábados, e alguns pontos da 

várzea do Tamanduateí consolidaram-se como locais de lazer da população paulistana. Pela Lei nº 22, de 30 de março de 1838 (que 

marcava a receita e fixava a despesa provincial para o ano financeiro de 1º de Julho de 1838 a 30 de Junho de 1839), aprovada pela 

Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, ele passou a ser denominado de Jardim Público.
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A população paulistana tinha uma grande carência de praças pú-

blicas, pois as existentes eram pequenas, sujas e mal iluminadas, daí a im-

portância do Jardim Público na vida da Imperial Cidade de São Paulo. 

Todavia, o Jardim ressentia-se da falta de recursos para a sua manutenção e 

embelezamento, sobretudo de abastecimento regular de água para o cuidado 

com suas plantas, que eram mantidas por um feitor e dez “africanos livres”.

Em 24 de Maio de 1856, o presidente da Província, Francisco 

Diogo Pereira de Vasconcellos, publicou Portaria mandando que no Jardim 

Público de São Paulo fosse observado o mesmo regulamento do Jardim Bo-

tânico da Lagoa de Rodrigo de Freitas, do Rio de Janeiro, datado de 6 de 

setembro de 1838. O Presidente da Província dava como principal razão para a adoção do regulamento a necessidade de manter a 

ordem no Jardim Público. A adoção de tal medida indicava, de um lado, um grande afluxo de pessoas ao Jardim e, de outro, uma 

tentativa de solucionar problemas daí decorrentes.

O regulamento adotado determinava seu funcionamento das 7 às 18 horas, de maio a outubro, e das 6 às 19 horas, nos ou-

tros meses. Vedava o ingresso de “embriagados, ou loucos; de armas proibidas, e de fogo de qualquer natureza; e de animais”. Também 

proibia a qualquer pessoa de “almoçar, jantar, merendar, ou tomar qualquer comida, ou bebida espirituosa dentro do Jardim”, além de 

interditar quaisquer atos que o danificassem ou perturbassem seu funcionamento. Seus últimos artigos determinavam os encaminha-

mentos a serem adotados no caso de infração e concluía-se com a determinação de que fosse afixado à porta do Jardim “um exemplar 

deste Regulamento, impresso em letra maiúscula, e em três colunas, na língua Nacional, na Inglesa e na Francesa”, sendo os usuários 

“A população paulistana tinha uma 
grande carência de praças públicas, 
pois as existentes eram pequenas, 
sujas e mal iluminadas, daí a 
importância do Jardim Público na 
vida da Imperial Cidade de São 
Paulo.”

Esta imagem, feita do alto do “Canudo do 
Dr. João Theodoro” e retirada do livro “São 
Paulo Antigo e S. Paulo Moderno”, mostra o 
Jardim Público no ano de 1886.
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advertidos pela Guarda para que o lessem, caso não tivessem conhecimento 

de seu conteúdo.

Em 1860, o Governo Provincial determinou que um significati-

vo trecho do Jardim, de 44 metros da frente do terreno, fosse entregue para 

a Companhia Inglesa para a edificação da estação ferroviária. Apesar dos 

protestos da população, foram removidas várias figueiras de grande porte, 

provocando a descaracterização do jardim.

A construção da estrada de ferro, aberta ao trânsito em 1865, e da 

estação ferroviária da Luz, inaugurada em 1867, determinou uma acen-

tuada modificação no quadro até então vigente no Jardim, pois houve um 

incremento no afluxo de usuários. Quase na mesma época, em 1868, foi trazido um encanamento de água ao Jardim Público, mas 

que não conseguiu resolver o problema de abastecimento: além da inconstância no volume da água disponível, chegando à completa 

falta, a tubulação logo se esfacelou, pois havia sido feita de papelão revestido de asfalto. Alguns anos depois, durante o governo de João 

Theodoro, o serviço foi refeito e o problema do abastecimento do Jardim foi solucionado.

A transformação do quadro urbano

Foi justamente no governo de João Theodoro Xavier de Mattos, de 1872 a 1875, que o Jardim Público recebeu um grande 

incremento, aliás, como toda a Imperial Cidade de São Paulo. De acordo com o arquiteto e urbanista Candido Malta Campos Neto 

foi uma verdadeira revolução na vida da cidade:

Aqui se pode observar o “Canudo do 
Dr. João Theodoro”, em 1886, em 
imagem extraída do livro “São Paulo 
Antigo e S. Paulo Moderno”.
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“Nessa época, São Paulo ainda não contava com uma estrutura urbana, lo-

teamentos, equipamentos e atrativos que pudessem incentivar um maior afluxo popu-

lacional e comercial. Era necessária uma transformação radical do quadro urbano. [...] 

São Paulo ganhou suas primeiras linhas de bondes puxados a burro, as ruas foram 

calçadas com paralelepípedos e iluminadas a gás. O Jardim da Luz foi transformado 

em um parque à européia, com quiosques e estátuas. Para atrair a ocupação residencial, 

João Theodoro promoveu a articulação viária das zonas de expansão da cidade, ligan-

do-as ao centro, aos equipamentos urbanos, espaços verdes e às estações ferroviárias, 

entre elas a estação da Luz. [...] O conjunto formado pela área da estação, o Jardim 

da Luz e a rua João Theodoro forma, portanto, um documento valioso desse primeiro 

impulso de transformação urbanística verificado na década de 1870, descrito muitas vezes como a ‘segunda fundação de São Paulo’, em 

virtude do papel crucial dessas intervenções na afirmação do potencial de desenvolvimento da capital paulista.”

Os Quiosques de Joaquim Eugenio de Lima

Além de solucionar o problema do abastecimento de água do Jardim Público e da alimentação do seu tanque central, em-

belezado com estátuas representando as estações do ano, foram ali plantadas inúmeras mudas de árvores e foi erguido um mirante, no 

formato de uma torre circular, de 20 metros de altura, com escadas circulares internas, unindo seus cinco pavimentos, feito em alvenaria 

de tijolos e que ganhou o apelido popular de “Canudo do Dr. João Theodoro”. Este, aliás, por ter-se transformado em um local de 

encontro de casais, acabou fechado e depois demolido em 1900.

Nesta charge publicada no nº 28 da revista 
“O Polichinello”, de 22 de outubro de 1876, 
satiriza-se o livro de João Theodoro, “Teoria 
Transcendental do Direito”. Seu autor, 
Nicolau Huascar de Vergara, fez uso de uma 
imagem literária utilizada na conclusão da 
obra, na qual João Theodoro comparava a 
utopia a um balão.
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 A cidade ganhou quiosques: construções abrigando pequeno comércio e alimenta-

ção, que eram chamados de quiosques ou chalés, dependendo de suas dimensões, menores ou 

maiores, respectivamente. Os quiosques foram instalados pela cidade e no Jardim Público. 

Havia também o que se chamava de “quiosques portáteis”, os quais, como descritos em um 

requerimento de José Coelho de Sousa, de fevereiro de 1879, preservado na Divisão de Acervo 

Histórico da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, eram feitos de madeira, “tendo 

de superfície, por dentro, nunca mais do que 1,9 m² e de altura 2,8 m, oitavados, envidraçados, 

com portas de correr, com quatro ou cinco bicos de gás”.

Desde o início do governo de João Theodoro, vários empresários da Imperial Cidade de 

São Paulo apresentam propostas para a instalação de quiosques como os implantados na Corte, 

na Cidade do Rio de Janeiro, como uma forma de embelezar a cidade, tornando-a mais agradá-

vel e hospitaleira. Tais propostas foram submetidas à Assembléia Legislativa Provincial de São 

Paulo, a qual, como conseqüência da reforma constitucional de 1834, possuía um alto grau de 

interferência na vida dos municípios paulistas. Observe-se, no entanto, que no caso do Jardim Público tal situação não ocorria, pois ele era 

um próprio da Província de São Paulo, que somente passou às mãos do Município em 1892, através da Lei nº 41, de 11 de julho.

No ano de 1873 duas destas propostas foram transformadas em Lei. A primeira, a Lei nº 53, de 14 de abril, concedia pri-

vilégio por 50 anos a Joaquim Gaspar dos Santos Pereira, para ajardinar, pelo sistema inglês, os largos e praças da capital, ornando-os 

de chalés, quiosques, repuxos ou cascatas. A outra envolvia um ilustre personagem da história de São Paulo: o engenheiro uruguaio 

Joaquim Eugênio de Lima, o idealizador da Avenida Paulista, que foi inaugurada em 8 de dezembro de 1891.

Joaquim Eugenio de Lima.
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Em 22 de fevereiro de 1873, Joaquim Eugênio de 

Lima enviou um requerimento à Assembléia Legislativa Provin-

cial propondo a instalação de quiosques no Jardim Público, com 

privilégio exclusivo por cinqüenta anos. Submetida à Assembléia, 

recebeu, em 7 de março de 1873, parecer favorável das Comissões 

reunidas de Constituição e Justiça e Obras Públicas, transfor-

mando-a no Projeto de Lei nº 85. Os deputados que subscre-

veram o parecer, Paulo Egydio de Oliveira Carvalho, Joaquim 

Augusto Ferreira Alves, Zeferino Jorge Damasceno, Joaquim 

Antônio de Paula Machado, vendo vantagens aos cofres públi-

cos pelo fato de Lima não pleitear recursos, apenas reduziram a 

duração do privilégio para quarenta anos. O PL foi aprovado e 

transformado na Lei nº 52, de 14 de abril de 1873.

Requerimento enviado por Joaquim Eugênio de Lima à 
Assembléia Legislativa Provincial, 22 de fevereiro de 1873, 
propondo a instalação de quiosques no Jardim Público.
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Requerimento enviado por Joaquim Eugênio de Lima à Assembléia Legisla-

tiva Provincial, 22 de fevereiro de 1873, propondo a instalação de quiosques no 

Jardim Público (1) e o parecer favorável das Comissões reunidas de Constituição 

e Justiça e Obras Públicas, transformando-a no Projeto de Lei nº 85 (2):

(1) “Joaquim Eugenio Lima, morador desta Capital, vem impetrar, da ilus-

trada Assembléia Provincial, privilégio exclusivo por cinqüenta anos para cons-

truir e estabelecer chalés e quiosques dentro do jardim público.

Estas casas que já há muito existem na Corte, em todos os passeios públicos, 

ao passo que embelezam os lugares em que são estabelecidas, tornam-se ao mesmo tempo pequenos centros de movimento e comércio, que 

grandemente concorrem para que os passeios e jardins ofereçam ao público as mais vivas e alegres diversões.

Demais, nenhum outro favor solicita, que possa sobrecarregar a Província e que possa tornar duvidosa a realização da vantagem pública.

Assim, pede e espera que esta ilustrada Assembléia, amiga de todo o melhoramento, e solícita em decretar medidas condizentes ao bem 

público, fará a graça de conceder-lhe o privilégio pedido.”

(2) “Art. 1º - É concedido a Joaquim Eugenio de Lima o privilégio por quarenta anos para construir um chalé e quiosques no Jardim 

Público desta Capital.

Art 2º - As obras de construção serão começadas no prazo máximo de três meses e concluídas no prazo de um ano, salvo força maior jus-

tificada; podendo o governo, nesse caso, prorrogar o prazo como julgar conveniente.

Art. 3º - O contrato para a construção será celebrado depois de apresentada ao governo a planta respectiva.

Art. 4º - O peticionário não poderá transferir ou alienar a terceiro o privilégio concedido.

Art. 5º - O prazo do privilégio poderá ser prorrogado pelo governo por mais dez anos se assim julgar conveniente.

Art. 6º - Caducará o privilégio se não for observada a condição do art. 2º.”

Transformado na Lei nº 52, de 14 de abril de 1873, o projeto recebeu algumas alterações: as redações dos artigos 1º (“... para construir 

chalés e quiosques...”), e 2º foram modificadas (“As obras de construção serão começadas e concluídas no prazo máximo de um ano...”) e o 

artigo 5º do projeto foi suprimido.

Detalhe da assinatura de Joaquim Eugênio de 
Lima no requerimento enviado à Assembléia 
Legislativa Provincial.
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O Botequim de Jacob Friedericks

A Lei nº 52 não prosperou. Quando os projetos dos quiosques 

foram apresentados ao Governo Provincial, este os julgou “insignificantes” e, 

como se afirmou no Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provin-

cial pelo presidente João Theodoro, em 5 de fevereiro de 1874, “compreen-

deu de que se cogitava de simples interesse pessoal, com desprezo absoluto do 

público”. Por isso, João Theodoro pediu a revogação da Lei nº 52 e encarre-

gou Jacob Friedericks da construção de um “pavilhão para botequim”.

O alemão Friedericks era proprietário de um antigo estabelecimento na rua Direita, a Confeitaria Stat Coblenz. A cons-

trução do pavilhão foi formalizada por meio de um contrato assinado em 2 de maio de 1874 e aditado em 22 de maio de 1875. O 

contrato, com prazo inicial de dez anos e aumentado para vinte, obrigava Jacob Friedericks a edificar, com seus recursos, o pavilhão 

projetado por Carlos Daniel Rath. Friedericks deveria também pintar o edifício a óleo, “devendo sempre mantê-lo com todo o asseio e 

aformoseamento”, remover uma “cerca de bambus no pavimento térreo, substituindo-a por fechos de tijolos ou gradil de ferro”, além de 

aumentar o pavilhão se o Governo Provincial assim o exigisse. O pavilhão foi inaugurado em 6 de setembro de 1874.

A oposição a João Theodoro na Assembléia Le-

gislativa Provincial de São Paulo, que defendeu a 

proposta de Lima, criticou com veemência o pavilhão 

de Friedericks, como o fez o deputado Salvador José 

Corrêa Coelho, na sessão de nove de abril de 1875:

“Passeando no jardim público desta cidade, 

encontrei lá uma obra, que é, sem dúvida, efêmera, 

porém que agrada pelo grotesco. É a cabana do pai 

Thomaz. Entendi que aquela construção rústica está 

de harmonia, cercada de árvores, à lei da natureza, 

com sentimentos do que busca o passeio por distra-

ção; manifesta-se na cabana um espécime notável, a 

saber: a exclusão do ferro; as madeiras constituintes 

da choupana não são lavradas; ela é coberta de col-

mo, e o travamento se realizou com o cipó. (Riso.)”

Neste mapa ilustrado da Imperial 
Cidade de São Paulo, de 1877, pode-se 
ver, no interior do Jardim Público, o 
“Canudo do Dr. João Theodoro” e o 
“botequim” de Jacob Friedericks.
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Embora a Assembléia Legislativa Provincial não tenha concordado com a revogação da Lei nº 52, João Theodoro argumen-

tou que o prazo dado a Joaquim Eugênio de Lima para edificar os quiosques e chalés caducara, o que teria dado ao Governo a condição 

para contratar Friedericks. Isto levou Joaquim Eugênio de Lima a mover uma ação, sem sucesso, contra o governo, pleiteando uma 

indenização no valor de 120:000$000, além de mover uma oposição sistemática a João Theodoro por meio de um jornal do qual era 

proprietário, Omnibus.

Em 4 de Maio de 1875 João Theodoro instituiu um novo Regulamento – em substituição àquele de 1856 –, ao qual anexou 

o contrato assinado com Jacob Friedericks. Ordenando um maior número de lugares – o Jardim, a Ilha dos Amores [que então existia 

no Rio Tamanduateí], os passeios do Morro do Carmo e as ruas do Hospício e Vinte e Cinco de Março –, fato indicativo de uma am-

pliação das áreas de lazer da Imperial Cidade de São Paulo, o novo Regulamento era, evidentemente, mais detalhado que o anterior. 

Para os chalés havia a obrigação de manter-se “em completo asseio, assim como a respeitar o que deve ser conservado nos jardins em 

que estiverem situados, abstendo-se absolutamente por si, por seus empregados ou agentes, de depositarem nos passeios referidos – lixos, 

garrafas, caixões, madeiras, palhas e outros objetos que, por qualquer forma, prejudiquem o trânsito e recreio público”. Determinações 

como esta evidenciavam ainda mais os saltos de crescimento urbano dados pela Imperial Cidade de São Paulo. 

A polêmica sobre a Lei n º52 ainda perdurou alguns anos, até 1880, quando Jacob Friedericks pleiteou junto à Assembléia 

Legislativa Provincial a ampliação do prazo de concessão e Joaquim Eugênio de Lima protestou contra o pleito. A questão foi decidida 

pela Comissão de Constituição e Justiça, apenas em 16 de março de 1882. Ela se pronunciou contra o pleito de Friedericks, alegando 

que era “inconveniente cercear a liberdade de comércio em lugares de freqüência pública” e que “da concorrência no comércio provém o 

benefício da população ter a escolha da qualidade e os preços do gênero”. Mesmo assim, o pavilhão erguido por Friedericks permaneceu 

até 1903, quando foi demolido e substituído por outro edificado pela Cervejaria e Companhia Bavária.
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O Fim dos Quiosques

Embora os chalés respondessem aos anseios de propiciar lazer à po-

pulação paulistana, logo acabaram produzindo diversos problemas de ordem 

pública e sanitária. Em um pronunciamento feito pelo deputado provincial 

paulista Salvador José Corrêa Coelho, na sessão de nove de abril de 1875, 

chamava-se a atenção, de forma sarcástica, para alguns deles:

“A ilha [o deputado Corrêa refere-se ao pequeno parque existente 

na Ilha dos Amores, que então existia no rio Tamanduateí], sem dúvida que 

tem um fim agradável, que é a diversão do povo; mas não se deve dizer como 

S. Exa. [o deputado Corrêa refere-se ao Presidente João Theodoro] insinua 

no Relatório, que foi estabelecida para combater a ociosidade e a embriaguez. [...] Nenhum destes vícios apontados é fulminado pela 

Ilha. Ali há bebidas alcoólicas, e, por conseguinte, é fácil a embriaguez. (Risadas.) Quanto à ociosidade, é óbvio que não concorre ao 

passeio nenhum trabalhador.”

Em uma descrição da Cidade de São Paulo nos primórdios da República, Cássio Motta retratou os quiosques:

“Espécie de ‘cafés-bars’, cravejados de moscas, onde, além do popular café com leite, pão e manteiga, encontravam-se refrescos 

diversos preparados com xarope, entre os quais os mais procurados eram a groselha e o capilé; vinho, cerveja, conhaque, artigos para 

fumantes tais como: cigarros de papel e palha, charutos, quase sempre marca-barbante, fumo de corda e palhas para cigarro; vidros com 

biscoitos, balas de açúcar cândi, para o regalo da meninada, jornais do dia, bilhetes de loteria, latas de graxa e cordões para sapato. Os 

quiosques eram, alguns, providos de pequenas rodas que facilitavam o seu transporte de um para outro ponto.”

Quiosque em frente à igreja do Carmo, 1900.
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Este tipo variado de comércio acabou gerando 

atritos com as vizinhanças de onde se alojavam, pois o 

consumo de bebidas alcoólicas nos quiosques servia como 

combustível para acaloradas discussões, que, não raro, de-

generavam em conflitos. Isto fez com que sua impopulari-

dade crescesse e que no início do século XX raros fossem os 

quiosques ainda existentes na Cidade de São Paulo.

Portão do Jardim Público na 
avenida Tiradentes.
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São Paulo ganha uma grande obra
O Viaduto do Chá e o Legislativo Paulista

té o século XIX a cidade de São Paulo praticamente se circunscreveu entre os vales do Tamanduateí e Anhangabaú, 

cujas baixadas se conservavam alagadiças e intransponíveis, a não ser por pontes. Não existia ligação direta entre a 

região então conhecida como Piques (hoje Praça da Bandeira) e a rua São João. Com o crescimento econômico, seu conseqüente au-

mento populacional e a expansão da cidade em direção à região da Praça da República e adjacências era necessário fazer uma grande 

caminhada para ir-se do centro ao então bairro do Morro do Chá, assim chamado por conta das plantações de chá ali iniciadas pelo 

marechal José Arouche de Toledo Rendon.

Em 1877 o litógrafo francês Jules Martin expôs em seu escritório uma imagem mostrando uma ponte que era um pro-

longamento da rua Direita até a rua do Barão de Itapetininga. Esta simples mas extraordinária idéia foi apresentada, em nome do 

engenheiro Alexandre G. Ferguson, em 1879, à Câmara Municipal da Imperial Cidade de São Paulo. Era mais que uma simples 

ponte: tinha 160 metros de extensão e quatorze de largura, dando passagem a bondes, carroças e pedestres e, além disso, tinha prédios 

de ambos os lados, em um total de 41, para serem alugados a estabelecimentos comerciais. A Câmara Municipal, por sua vez, já que 

era necessário obter “poderes para desapropriação e criação de um imposto de pedágio” e assinar o contrato, enviou a proposta ao Le-

gislativo Paulista, em 27 de março de 1879. Transformada em projeto de lei, foi aprovada pela Assembléia Legislativa, mas recebeu, 

em quatro de maio, o veto do Presidente da Província, Laurindo Abelardo de Brito, que assim o justificou:

“O projeto procura favorecer o plano de um importante melhoramento para a Capital da Província, concedendo à res-

pectiva Câmara Municipal autorização para contratar com Alexandre J. Ferguson, ou com quem melhores condições oferecer, a 
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construção de um viaduto destinado a comunicar a rua Direita com a do Barão de Itape-

tininga no Morro do Chá, mas, autorizando para esse fim no artigo 3º a mesma Câmara 

a desapropriar prédios e terrenos precisos para a dita construção, deixa em dúvida se a 

Câmara faz as despesas da desapropriação à custa de seus cofres, o que é impossível nem 

que estes não suportam sem déficit os seus encargos ordinários, ou se à conta do conces-

sionário é levado esse sacrifício, e, finalmente, a quem pertencem os prédios e terrenos 

desapropriados, de um outro modo, se à Câmara Municipal ou concessionário. Sendo 

incompleto nesta questão o projeto, não é possível afirmar se o mesmo consulta os interesses desta importante Cidade ou favorece 

uma pretensão individual. Por estas razões nego sanção.”

A Construção do Viaduto

No ano seguinte o próprio Jules Martin a reapresentou, em 18 de Fevereiro de 1880, contando com o apoio técnico do engenheiro 

E. Stévaux. Agora, o enfoque central da propositura era o de autorizar o governo provincial a contratar, sem ônus para os cofres públicos, 

Jules Martin, ou quem oferecesse melhores condições. Desta vez recebeu a sanção do Presidente da Província e transformou-se na Lei Pro-

vincial nº 48, de 1880.

Com base nela, foi assinado um contrato, em 26 de novembro de 1880, subscrito por Jules Martin e o Presidente da provín-

cia Laurindo Abelardo de Brito. Nele ficava estabelecido que a contratação de Jules Martin para a construção do viaduto lhe dava um 

privilégio por 50 anos, além de poder pleitear isenção de impostos municipais e provinciais para a construção, e definia que as obras 

seriam iniciadas um ano a partir da assinatura do contrato e concluídas em três anos.

Litogravura de Jules Martin do primitivo 
projeto do Viaduto do Chá, que previa casas 
em sua parte superior.
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Estabelecia, também, algumas das características da obra: todas as casas erguidas no viaduto seriam de so-

brado; determinava que a rua teria a largura de quatorze metros, sendo três metros para cada um dos passeios, e de 

oito metros à da rua propriamente dita; definia que competia a Jules Martin a primeira arborização da referida rua, 

conservando distância de oito metros entre cada árvore e que o aterro teria a inclinação de 1 ½ de base por 1 de altura, 

e as edificações seriam feitas sobre pilares e arcadas partindo do terreno natural. Também afirmava que “desde que seja aberta a rua ao 

trânsito público, será ela entregue gratuitamente pelo concessionário à Câmara Municipal, a fim de custeá-la como de direito” e que 

Jules Martin não cobraria imposto algum de trânsito.

A sua última cláusula determinava que o contrato ficava dependendo de aprovação da Assembléia Legislativa Provincial de 

São Paulo. Em 17 de Janeiro de 1881, Jules Martin oficiou a Assembléia solicitando aprovação do contrato, além de propor ampliação 

dos prazos de construção (de um para dois anos para o início das obras e de três para cinco anos para sua conclusão) e do claro estabe-

lecimento da isenção dos impostos municipais e provinciais por 50 anos e de que a propriedade dos prédios e terrenos seriam de plena 

propriedade de Martin. Tal pleito foi atendido e resultou na Lei Provincial nº 73, de 17 de Junho de 1881. 

A questão da propriedade, no entanto, em razão de uma redação imprecisa, acabou gerando uma polêmica. A Lei nº 73 

afirmava, em seu artigo 2º, que “findos os 50 anos da concessão o Concessionário fica com a nua propriedade de todos os edifícios 

que construir”. Jules Martin, em carta aos deputados da Assembléia Provincial, de 19 de janeiro, pleiteou a modificação do texto, 

pois via um paradoxo nesta formulação: “Como não poderia ter tido a pretensão de construir edifícios para outros os gozarem, 

ficando-lhe apenas depois do 50 anos da concessão, a propriedade sem o usufruto”. Assim, Martin propunha que a expressão “nua 

propriedade” fosse substituída por “plena propriedade”, o que acabou sendo concedido através da Lei Provincial nº 48, de 18 de 

Abril de 1882.

Assinatura de Jules Martin, que era 
adornada por uma paleta de pintor.
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Três anos depois, novamente, a Assembléia Legislativa, através da Lei Provincial nº 65, de 23 de Março de 1885, promo-

veu modificações no contrato de 1880. Devem ser destacadas três delas: a substituição do aterro por um viaduto de ferro; a volta do 

direito de cobrança, por parte de Jules Martin, de pedágio “pela passagem de pessoas a pé, cavaleiros, carros, bondes e outros veículos” 

e a possibilidade de desapropriação do viaduto, depois de cinco anos, por utilidade pública, “pagando o capital despendido e mais a 

quantia que faltou para completar o juro de 8% ao ano, sobre o dito capital, caso a renda de pedágio tenha sido inferior a esta porcen-

tagem nos anos anteriores” à desapropriação.

Foi constituída uma sociedade, a Companhia Paulista do Viaduto do Chá, para a construção da obra, que foi iniciada em 

1889 e o Viaduto do Chá foi inaugurado em seis de novembro de 1892. O encanto da população com a novidade foi substituído pelo 

descontentamento com o pagamento do pedágio de “três vinténs” para passar pelo viaduto. A opção pelo não pagamento obrigava o 

transeunte a dar uma longa volta para cruzar o vale do Anhangabaú. Logo se iniciou uma campanha na cidade pelo fim do pedágio. 

Em 5 de junho de 1893 o Congresso Legislativo do Estado de São Paulo (nome que o Legislativo paulista teve, abrigando Câmara e 

Senado, de 1891 a 1930) recebeu um livro de 157 páginas, conservado pela Divisão de Acervo Histórico da Assembléia Legislativa 

do Estado de São Paulo, no qual 3.636 paulistanos pediam o fim do pedágio e a encampação do Viaduto do Chá.

No dia 30 de setembro de 1896, por lei municipal, o Viaduto do Chá foi encampado, mediante ressarcimento aos antigos con-

cessionários, pela Cidade de São Paulo. O primitivo viaduto metálico foi demolido em 1938 para dar lugar ao atual Viaduto do Chá.
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Texto da reivindicação subscrita por 3.636 paulistanos solicitando a encampação do 

Viaduto do Chá pelo Poder Público:

 “Certos do vasto horizonte que descortina vossa largueza de vistas na realização do 

progresso, não só material, como intelectual e moral do Estado de S. Paulo, vimos os Cida-

dãos, adiante assinados, chamar vossa esclarecida atenção para uma medida do mais elevado 

alcance, e que tem sido insistentemente reclamada, já pela imprensa, já pelo povo em geral.

É essa medida a encampação do Viaduto do Chá.

Essa monumental ponte, sem competidora na América do Sul, concorre já para 

o desenvolvimento de uma das zonas mais importantes desta Capital, como sejam os 

Distritos da Consolação e de Sta. Ifigênia.

O pedágio, porém, que, com todo o direito, cobra a Companhia Ferro Carril de S. 

Paulo, a qual dotou esta Cidade de tão momentoso melhoramento, tem sido um verdadeiro 

óbice às grandes proporções a que ainda pode chegar o adiantamento da referida zona.

Além deste motivo, por si só mais que suficiente para se dar a encampação do 

Viaduto, há a repugnância que nutre o povo pelo empecilho que, com o paga-

mento do pedágio, se põe à sua livre locomoção, repugnância que tem sido causa 

de sérios Conflitos, mormente em ocasiões de festas populares, cujos Concorren-

tes em grande parte passam violentamente, sem satisfazer a devida retribuição.

Cumpria a Câmara Municipal levar a efeito tal desideratum. Sendo-lhe 

isso impossível atualmente, à vista do melindroso estado de suas finanças, ao 

patriótico Congresso, de que é a parte mais considerável a ínclita Corporação 

a que nos dirigimos, é que Compete resolver a tal respeito.

Rogamos-vos, pois, que, tomando na devida Consideração este assunto, 

vos digneis votar uma lei, autorizando o Ilustre Cidadão que mui acertada-

mente preside os destinos deste Estado, a encampar o Viaduto do Chá.”

Abaixo assinado 
pedindo o fim do 
pedágio do Viaduto do 
Chá.
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Arquidiocese impõe requinte à Catedral 
O Relógio da Sé e o Legislativo Paulista

or ser a Capital da Província, a Imperial Cidade de São Paulo recebia atenção especial da Assembléia Legislativa Pro-

vincial. Por vezes estas melhoras assumiam formas que podem hoje ser banais, mas que à sua época tinham relevância 

e tinham uma imagem positiva. Foi o caso do relógio da Catedral da Sé, não da atual, a terceira, mas da anterior.

Em 1588, os moradores reclamaram à sua Câmara Municipal a edificação de uma igreja matriz. Uma capela foi erguida 

e terminada em 1612, onde hoje localiza-se o prédio da Caixa Econômica Federal, na Praça da Sé. Em 1745, São Paulo trans-

formou-se em Diocese. Naquela época, a Sé, “arruinada e imprestável”, fora demolida e uma segunda igreja foi edificada no mesmo 

lugar da primeira matriz, sendo as obras iniciadas em 5 de abril de 1745. A Diocese teve, então, de receber seu primeiro bispo, Dom 

Bernardo Rodrigues Nogueira, na antiga Igreja de São Pedro, fato ocorrido em 8 de dezembro de 1746. A Sé foi reinstalada no templo 

reconstruído, mas inacabado, em junho de 1752. 

A matriz reconstruída tinha 34 metros da porta principal ao arco do cruzeiro, por 12 metros de largura, em taipa de pilão, com seis 

altares laterais mais o altar-mor, além da capela-mor também feita na mesma taipa. Reconstruída, a Sé resistiu por muito tempo. Em 1913 

definiu-se o terreno para a construção da atual catedral, em área mais extensa que a daquela antiga ermida, demolida em 1912. São Paulo 

havia sido elevada a sede de arquidiocese por decreto do Papa Pio X e desejava uma catedral de grandes proporções. Em estilo gótico, em projeto 

do arquiteto Maximiliano Hehl, sua construção foi iniciada em 1913 e terminada somente quatro décadas depois. Inaugurada em 1954, no 

marco zero de São Paulo, a maior igreja do Estado, com 111 metros de comprimento, 46 de largura, torres com 92 metros de altura, cúpula 

de 30 metros e capacidade para 8 mil pessoas. Em sua construção, foram utilizadas cerca de 800 toneladas de mármores raros.
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Os arquivos do Legislativo Paulista conservam uma carta do Bispo 

Diocesano de São Paulo, Dom Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, ao 

presidente da Província de São Paulo, Raphael Tobias de Aguiar, solicitando 

a instalação de um relógio na torre da Catedral da Sé. Aqui vale ressaltar um 

detalhe: o Bispo Diocesano era também deputado provincial. Além de ocupar 

o posto de Bispo Diocesano de São Paulo, de 11 de novembro de 1827 até 

seu falecimento, em 17 de junho de 1842, Dom Manuel Joaquim Gonçalves 

de Andrade foi deputado provincial paulista nas três primeiras legislaturas, de 

1835 a 1841.

Nesta carta, datada de oito de fevereiro de 1841, Dom Manuel Jo-

aquim Gonçalves de Andrade justificava a solicitação como obra de grande necessidade para a Imperial Cidade de São Paulo, que 

vinha sendo tentada desde 1821, quando à frente da então capitania de São Paulo estava o Capitão General João Carlos Augusto de 

Oyenhausen Gravenburg (Visconde e Marquês de Aracati), o último governador paulista antes da Independência do Brasil.

Três dias depois, o Presidente da Província enviou o documento à Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo e neste mes-

mo dia o pedido foi encaminhado à Comissão de Fazenda para que desse seu parecer. Esta, por meio de emendas ao Orçamento, mostrou-

se favorável ao pleito de Dom Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade e concedeu os recursos para o relógio da Catedral da Sé.

No ano seguinte, o relojoeiro Henrique Fox, que tinha seu comércio de relógios, jóias e instrumentos de música na Rua da 

Imperatriz (atual Rua Quinze de Novembro), construiu o relógio da torre da Catedral da Sé e foi seu zelador durante quarenta e nove 

anos, até 1891, quando faleceu. Durante todos estes anos, segundo um cronista da vida paulistana, ereto, envergando suas conhecidas 

Nesta imagem de 1907 da antiga Catedral da 
Sé, pode-se ver o relógio instalado em 1842.
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Carta do Bispo Diocesano de São Paulo, Dom Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, ao presidente da Província de São Paulo, Raphael Tobias de Aguiar, 

solicitando a instalação de um relógio na torre da Catedral da Sé. Chama a atenção a extensão do parágrafo:

“Parecendo-me de suma necessidade para a Sé Catedral desta Cidade o colocar-se na torre da mesma um relógio grande, que marque as horas e quartos, no 

sino maior, do que resultará tão bem vantagem para toda a população da Cidade, pois que pela elevação da torre, e mais forte som de sino, facilmente se ouvirão 

as horas, em toda ela, tanto de dia como de noite, e poderá cada um regular melhor o seu tempo, tanto mais que haverá todo o cuidado em que o relógio ande certo, 

como a experiência tem mostrado há longos anos, como o relógio de parede, que tem sido sempre o regulador geral, por estar a cargo de um empregado responsável, 

e amovível, e ter tantos fiscais, quantos são os Empregados da Catedral, sujeitos a pontos e multas;  tendo sido a dita necessidade já reconhecida pelos Governos 

Provinciais, tanto assim que algumas diligências se fizeram, e algumas quantias se despenderam para montar um no tempo do Capitão General João Carlos Au-

gusto d’Oyenhausen, julgo do meu dever aproveitar a ocasião de achar-se V. Exa. à testa da Administração Provincial, para solicitar de V. Exa. mais uma prova da 

piedade e zelo religioso, de que tantas tem dado, instituindo-se V. Exa. o interceptor, perante a Assembléia Provincial, para que esta vote quantias necessárias para 

a compra, condução e colocação dum relógio que dê as horas e quartos, cuja importância no Rio de Janeiro se me afirma ser de dois contos de réis, e talvez se obtenha 

por menos, de maneira que com a condução e mais arranjos, talvez se não despenda mais de dois contos e quatrocentos mil réis.

V. Exa. me escusará a importunação, atendendo a que minha requisição tende em benefício comum a toda a Cidade, e do qual gozam muitas Catedrais menos 

importantes do que a desta Cidade.”

suíças, dobrava a esquina da praça da Sé, pelo lado da rua Capitão Salomão, e entrava na Catedral para inspecionar sua obra. Esta 

metódica jornada fez com que o relógio da Sé nunca atrasasse.
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De fonte moral à reserva cultural
O Legislativo Paulista e o Teatro no Século XIX

m 1862, Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, empresário do Teatro Dramático, ao solicitar subvenção para sua companhia 

à Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, assim justificava seu pedido: “São Paulo, ao passo que cresce em popu-

lação e comércio, cresce nas dificuldades da vida, e é já quase fabuloso o preço por que se pode obter uma habitação regular, e o necessário 

para a subsistência. É pois mister que o artista tenha um tal ordenado que faça ao menos face a estas duas indeclináveis necessidades.”

Mais adiante destacava a importância de sua atividade: “Em todos os países civilizados do globo, o Teatro foi sempre olhado 

como uma fonte de moral, como um passatempo honesto, enfim, como uma verdadeira necessidade do povo.”

Este tipo de considerações mostrava que, a par do crescimento urbano, as artes cênicas já eram um importante elemento na vida 

cotidiana da Imperial Cidade de São Paulo, bem como as apresentações musicais. O teatro se fazia presente desde os tempos da fundação 

da Cidade: os missionários da recém-fundada Companhia de Jesus fizeram uso do teatro de cunho religioso como instrumento auxiliar na 

difusão e reforço do catolicismo entre a população nativa e os colonizadores. Este teatro era feito em tablados improvisados no terreiro das 

igrejas. No entanto, foi somente na última década do século XVIII – não sem resistências por parte dos governantes de então, que tentaram 

impedir sua construção – que se ergueu a primeira casa de espetáculos na Cidade: o Teatro da Ópera ou Casa da Ópera.

O Teatro da Ópera

Situado no Pátio do Colégio, era um sobrado de taipa, pintado de vermelho, com janelas de gelosia, pintadas de preto, e uma 

porta larga ao centro e duas comuns nas laterais. Tinha 28 camarotes e sua platéia possuía bancos de madeira e era freqüentado apenas 
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por homens. Sua lotação era de 350 lugares. O repertório do teatro era bas-

tante variado e, segundo relatos de viajantes do início do século XIX, os artistas 

eram, em boa parte, negros ou mulatos e as atrizes eram “mulheres públicas”.

Foi ao Teatro da Ópera que D. Pedro I compareceu na noite de 

sete de setembro de 1822 – envergando no braço direito, preso por um laço 

de fita verde e amarela, o dístico de ouro “Independência ou Morte” –, onde 

executou o “Hino da Independência”, de sua autoria.

Dificuldades na manutenção do teatro fizeram com que ele chegasse a fechar suas portas. A criação da Faculdade de Direito 

em São Paulo e o início de suas atividades letivas, em 1828, tiveram um efeito revigorante na vida teatral da Cidade, passando a 

adquirir ares cosmopolitas, tanto em termos de público como de criação e repertório artísticos.

No ano seguinte um grupo de alunos arrendou o prédio do Teatro da Ópera por cinco anos. Este foi o marco inicial de uma 

produção intelectual, cuja importância não escapou ao famoso crítico teatral Décio de Almeida Prado, que afirmou que a produção 

dramatúrgica de então, “se quase nunca é paulista pela origem dos seus autores, vindos dos quatro cantos do país, da Bahia como do Rio 

Grande do Sul, de Pernambuco como do Rio de Janeiro, pertence-nos de certa forma por ter-se incorporado à história sentimental da 

cidade, por dever seu impulso à atmosfera literária criada em torno dos cursos jurídicos, que por vezes menos parecia formar advogados 

e jurisconsultos do que políticos e homens de letras”.

Depois deste contrato o teatro foi arrendado a um grupo de empresários, que permaneceu à sua frente até 1846.

A percepção da relevância do Teatro da Ópera na vida cultural da Cidade não passou desapercebida à Assembléia Legisla-

tiva Provincial de São Paulo. Assim, desde 1836 o Legislativo Paulista concedeu subsídios e loterias anuais em benefício do Teatro, 

A produção dramatúrgica de então, 
“se quase nunca é paulista pela 
origem dos seus autores, vindos dos 
quatro cantos do país... pertence-nos 
de certa forma por ter-se incorporado 
à história sentimental da cidade”... 
Décio de Almeida Prado

Vista parcial do primeiro teatro de São Paulo: 
no Pátio do Colégio, o prédio contíguo à Igreja 
(à direita).
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por meio das quais tanto as despesas com os salários dos atores e do corpo técnico dos grupos teatrais, como as de confecção de 

cartazes, cenários, vestuário etc, podiam ser satisfeitas.

No entanto, a má gestão do Teatro da Ópera fez com que, em 1846, o Governo da Província chamasse a si o en-

cargo, obtendo do Legislativo Paulista autorização para “despender a quantia necessária para a apropriação dele”. Ao mesmo 

tempo, a contínua deterioração do prédio – que era de taipa – também colocou em risco a integridade do prédio. A situação 

ficou de tal modo grave que, em 1851, o Governo recebeu autorização por lei “para evitar qualquer desastre”, para demolir o 

prédio se fosse necessário.

Iniciaram-se, então, estudos com vistas à construção de um novo teatro. No entanto, temerosos de que a Cidade 

pudesse ficar sem teatro, um grupo de pessoas ligadas à arte teatral, tendo à frente o empresário Antônio Bernardo Quartim, 

pediu autorização ao Governo para restaurar o edifício e dar-lhe segurança para a continuidade de suas atividades. Como 

resultado de tal iniciativa, o Poder Legislativo Provincial Paulista, em 1852, autorizou a contratação de reparos, cedendo a Quartim, 

“em remuneração da despesa que fizer, o usufruto do mesmo por espaço que não exceda a 14 anos”, com a forma de atuação definida 

por meio de contratos assinados com o Governo em 1854.

Neste mesmo ano, o empresário pediu a revisão dos recursos a ele destinados em razão das modificações procedidas na com-

posição artística e de pessoal da companhia do Teatro da Ópera e apresentou, como justificativa para a solicitação, um quadro com as 

novas receitas e despesas do teatro. 

Plano de arrecadação 
de loteria, de 1838, 
com renda destinada 
ao teatro.
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Transcrição de um dos contratos assinados pelo empresário Antônio Bernardo Quartim – responsável pela 

reforma e usufruto do Teatro da Ópera – e o Poder Legislativo Provincial Paulista:

“Aos três dias do mês de Fevereiro de mil oitocentos cinqüenta e quatro na Secretaria do Governo, perante 

o Ilmo. e Exmo. Snr. Doutor Josino do Nascimento Silva, Presidente desta Província de S. Paulo, compa-

receu o Capitão Antônio Bernardo Quartim, Empresário do Teatro desta Capital, a fim de estipular-se as 

seguintes condições, em conformidade do disposto na Lei Provincial nº 18 de 2 de Maio de 1853, e de receber 

a subvenção de três contos de réis, que lhe foi concedida.

1ª. A Companhia dramática fica obrigada a dar uma representação teatral por semana, assim como nas 

ocasiões das festividades nacionais, e da abertura da Assembléia Legislativa Provincial.

2ª. As representações em benefício poderão ter lugar em qualquer dia da semana, porém nunca mais de 

duas por mês.

3ª. A Companhia dramática poderá ausentar-se da Capital duas vezes por ano somente, mas nunca em 

tempo em que falte com os espetáculos nos dias de grande gala e da abertura da Assembléia Legislativa Pro-

vincial, na forma contratada, debaixo da multa de duzentos mil réis pela primeira infração, e do dobro nas 

reincidências. A ausência da Companhia não poderá exceder de trinta a quarenta dias cada vez.

4ª. As penas convencionadas no artigo anterior serão impostas pelo Chefe de Polícia da Província, ou por 

quem sua vezes fizer, com recurso ao Presidente da Província.

5ª. O Empresário obriga-se sempre a ter uma Companhia dramática completa, e nunca inferior à atual, 

procurando melhorá-la.

6ª. Observadas as condições anteriormente estipuladas o Empresário receberá a subvenção de três contos 

de réis concedida pela Lei do Orçamento Provincial nº 18 de 2 de Maio de 1853 em prestações de um conto de réis de quatro em quatro meses 

a principiar da data da execução da mesma Lei.

E havendo o mesmo Exmo. Snr. Presidente assinado as referidas condições, para firmeza, mandou tomar este termo que assina com 

o Empresário. Eu, Francisco José de Lorena, Secretário do Governo, o subscrevo. = Josino do Nascimento Silva = Antônio Bernardo 

Quartim =.”

Orçamento de 1847, 
para reforma do teatro.
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Transcrição do documento de 1854, entre vários semelhantes, preservado pela Divisão de Acervo Histórico, que mostra, além da composi-

ção da companhia do Teatro da Ópera, os salários pagos, bem como outras despesas e receitas:

“DESPESA MENSAL DO TEATRO – ATORES: Joaquim José de Macedo (Diretor), X; Henrique José da Costa (1º ator), 

100$000; José Salviano Lisboa, 70$000; Francisco de Assis Gonçalves, 70$000; Alfredo Watrigant (dançarino), 70$000; Francisco Luiz 

Esteves, 60$000; Manoel José Alves de Mattos, 60$000; Sebastião Antônio Gomes, 60$000; Joaquim José Alves da Fonseca (Ponto), 50$000; 

Antônio Correa Vasques, 50$000; José Joaquim de Macedo (Porteiro), 40$000; José Maria Leite Pereira, 30$000; João Antônio dos Santos, 

30$000. TOTAL: 690$000. ATRIZES: Carolina Leopoldina Guimarães, 80$000; Minelvina Rosa dos Santos Gonçalves, 40$000; Ma-

rianna Carlota dos Santos Gomes, 60$000; Mme. Watrigant, 40$000. TOTAL: 280$000. EMPREGADOS: Francisco de Paula Bernar-

des Pinto, 50$000; Maquinista, 30$000; Contra-Regra, 20$000; Um Guarda-Roupa, 20$000; Um Alfaiate, 20$000; Um Carpinteiro, 

30$000; Serventes & Comparsas, 10$000. TOTAL: 180$000. DIVERSAS DESPESAS: Orquestra (80$000 por noite), 320$000; 

Iluminação interna e externa, 130$000; Cenários (inclusive tintas, ferragens etc.), 200$000; Vestuários (inclusive cabeleireiros), 200$000; 

Impressão de bilhetes, cartazes & anúncios, 60$000; TOTAL: 910$000. TOTAL DAS DESPESAS = 2:060$000.

RECEITA EVENTUAL (MENSALMENTE) – 22 Camarotes de 1ª Ordem - 4$500 (Preço Unitário) - Total: 390$000; 19 

Camarotes de 2ª Ordem - 5$500 (Preço Unitário) - Total: 418$000; 18 Camarotes de 3ª Ordem - 3$400 (Preço Unitário) - Total: 

244$800; 250 Assentos de Platéia - 1$000 (Preço Unitário) - TOTAL: 960$000. SUBTOTAL: 2:018$000. DÉFICITS: 42$000. 

TOTAL: 2:060$000.”

O Teatro São José

A solução encontrada com Quartim não fez com que se desistisse da intenção de construção de uma nova casa de espetáculos 

em lugar do Teatro da Ópera, que era chamado de “sarcasmo arquitetônico” pela imprensa da época (Correio Paulistano, 08-07-

1854). Para isso, em 1854, a Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo aprovou lei autorizando o governo a contratar a cons-

trução de um novo teatro na Capital com o mesmo Antônio Bernardo Quartim, no qual Governo e empresários seriam sócios, ficando 

o empresário com a concessão do teatro por 20 anos após sua conclusão.
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Tal teatro, de acordo com o contrato assinado em 16 de setembro de 1854, preservado 

no Acervo Histórico, teria “72 camarotes, cada um com 6 palmos de frente e 13 de fundo, uma 

tribuna decente para o Presidente, tudo cercado por corredores com suficiente largura, uma platéia 

com 350 assentos e 100 cadeiras, e, além disso, salas espaçosas para recreio, bem como para pin-

tura e guarda-roupa, e 2 botequins no saguão, sendo as paredes do edifício de pedra”.

Foram realizados estudos para a definição do melhor local para o novo prédio. Examinadas as condições existentes no Pátio 

do Colégio, no Largo São Bento, no que seria a atual Praça João Mendes e no Largo São Francisco, optou-se por este último, o que 

teria menor custo em desapropriações e condições mais adequadas à edificação da obra. Na página 95, reproduzimos a planta da obra 

feita para o Largo de São Francisco, conservada no Acervo Histórico, de autoria do engenheiro José Porfírio de Lima. As obras, no en-

tanto, demoraram-se por falta de recursos e decidiu-se pela modificação do local de edificação, que passou para o Largo de São Gonçalo 

(que hoje não mais existe – correspondendo, para efeitos de localização atual, a frente do novo teatro aos fundos da Catedral da Sé).

O lançamento da pedra fundamental ocorreu no dia sete de abril de 1858 e o novo teatro recebeu o nome de São José, em 

homenagem ao presidente da Província de São Paulo, José Antônio Saraiva.

Os freqüentes atrasos e os constantes pedidos de Antônio Bernardo Quartim para revisão dos valores a ele destinados, tanto 

para construção do novo teatro como para manutenção da antiga casa de espetáculos, fizeram com que a imprensa da época criticasse for-

temente tais solicitações. Na charge de autoria do famoso Ângelo Agostini aqui publicada, e que originalmente saiu na revista O Cabrião 

de 13 de janeiro de 1867, se vê o Presidente da Província de São Paulo, José Tavares Bastos, segurando o Teatro São José, onde mama 

o empresário Antônio Bernardo Quartim. A previsão inicial era de que sua construção se concluísse em três anos. No entanto tal não 

ocorreu. Em 1864, sem que as obras ainda estivessem concluídas, foi determinada a inauguração do Teatro São José no dia quatro de 

Charge de autoria do famoso Ângelo Agostini, 
que mostra o Presidente da Província de 
São Paulo, José Tavares Bastos, segurando 
o Teatro São José, onde mama o empresário 
Antônio Bernardo Quartim.
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setembro. Nesta inauguração a platéia era de chão batido e durante algum 

tempo muita gente assistiria espetáculos sentada em cadeiras levados pelos 

escravos.

A situação prosseguiu e seu agravou, em virtude de as partes não 

conseguirem uma solução amigável, até 1870, quando a Assembléia Le-

gislativa Provincial de São Paulo autorizou a encampação do teatro pelo 

Governo, “de acordo com o respectivo empresário, descontando-se na parte 

deste o que ele deve à Província”. Neste mesmo ano, em agosto, o Teatro 

da Ópera, depois de vários anos já desativado, foi finalmente demolido. 

Em 1875 o Governo fez um contrato com o Conselheiro Antônio da Silva 

Prado, pelo qual ele se comprometia a concluir as obras do Teatro São José, 

o que acabou ocorrendo em março do ano seguinte. Em 15 de fevereiro de 

1898 foi completamente destruído por um incêndio.

Por estas duas casas de espetáculos se apresentaram figuras como 

Carlos Gomes, Arturo Toscanini, Fagundes Varella, Sarah Bernhardt; ti-

veram suas obras encenadas, além dos textos clássicos, Castro Alves, Álva-

res de Azevedo, Bernardo Guimarães, França Júnior, Paulo Eiró, Rodrigo 

Otávio. A estes se juntam milhares de atores, autores, cantores, músicos que 

ao seu tempo honraram sua arte. Componentes do grupo teatral Cia. Dramática do Teatro de São Paulo, em 1862.
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Durante o período imperial existiram na Cidade de São Paulo 

outros três pequenos teatros, dos quais, pelas suas peculiaridades, não são 

encontrados traços nos arquivos do Legislativo Paulista. Um deles era o cha-

mado Teatro do Palácio, que ficava nos baixos do Palácio do Governo, no 

Pátio do Colégio, e tinha um caráter quase que particular para os ocupantes 

do prédio. Sabe-se apenas que foi utilizado no século XIX até 1860, quando 

foi desativado. O outro era o do Batuíra, que era um barracão armado no 

fundo de uma taberna e que comportava não mais que 200 espectadores, 

geralmente estudantes da Faculdade de Direito, e era de propriedade do cidadão português Antônio Gonçalves da Silva Batuíra e fun-

cionou de 1870 a 1880 na Rua da Cruz Preta (atual Rua Quintino Bocaiúva), entre as ruas do Jogo da Bola  (Benjamin Constant) 

e da Freira (Senador Feijó). O último era o Teatro Provisório, construído na Travessa Boa Vista e inaugurado em 1873. Chamou-se 

também, posteriormente, de Minerva e Apolo e foi demolido em 1899.

Teatro São José.

A Assembléia Legislativa Provincial 
de São Paulo funcionou de 1835 a 
1879 no Palácio do Governo, no 
Pátio do Colégio, ao lado, portanto, 
do Teatro da Ópera. Em 1879 
mudou-se para o antigo prédio da 
Cadeia e Câmara da Cidade de São 
Paulo, que ficava no Largo de São 
Gonçalo, ao lado do Teatro São José.
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Planta do teatro São Francisco, 1855.





103

Um Museu para o remoto subúrbio
A Construção do Museu Ipiranga e o Legislativo Paulista

m 1822, o bairro do Ipiranga era um remoto subúrbio da cidade de São Paulo. Um lugar quase despovoado, por ele pas-

sando a antiga estrada que conduzia a Santos. Ali, às margens do riacho que leva o mesmo nome do bairro, havia uma 

chácara que pertencia ao coronel João de Castro do Canto e Mello, futuro Visconde de Castro, estribeiro-mor do Império e pai de Domitila 

de Castro, futura Viscondessa e Marquesa de Santos. Tal chácara servia de pasto para suas tropas e abrigo das de seus amigos que chegavam 

à cidade. Um deles, como se sabe, o príncipe regente D. Pedro, de passagem por ali e defronte a uma tosca casa, imortalizada na tela de 

Pedro Américo e situada nas proximidades da chácara do coronel, proclamou a Independência do Brasil em 7 de setembro.

Em janeiro de 1823, a partir da iniciativa de Antônio da Silva Prado, o futuro Barão de Iguape, e outros, dirigida ao 

Governo Provisório da Província de São Paulo, foi proposta a construção no “Lugar, denominado Piranga, hum Monumento, que 

faça memoravel o dia 7 de Setembro do anno passado, em que foi por Sua Magestade Imperial proclamada a Independencia deste 

Imperio”. Desse modo, buscava-se assinalar simbolicamente o ponto em que teria se originado a Nação Brasileira. A instituição da 

comemoração da data de 7 de setembro como festividade nacional, por sua vez, foi aprovada pela Assembléia Geral Legislativa em 

sua primeira legislatura, em 1826.

Pouco antes, em 2 de setembro de 1825, a Câmara Municipal da Imperial Cidade de São Paulo, em obediência a uma 

determinação de D. Pedro I, estabeleceu o lugar onde foi proclamada a Independência e seria erigido o monumento. 

No dia 12 de outubro ocorreu a solenidade de colocação da pedra fundamental no local assinalado para a construção do 

monumento. O monumento projetado, de modestas características, acabou não sendo erguido.
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Com a instalação da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo a questão da constru-

ção do monumento reapareceu com a consignação de recursos nos orçamentos provinciais paulistas de 

1838 e 1839.

Em 19 de fevereiro de 1845, instada pelo presidente da Província, o marechal Manoel da 

Fonseca Lima e Silva, futuro Barão de Suruí, a Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo apre-

ciou uma solicitação para o início da construção do monumento no Ipiranga. No entanto, a Comissão 

de Obras Públicas preferiu – ressalvando que, de antemão, coadjuvaria “no que estiver de sua parte” – não dar seu parecer antes que 

o Governo Central, que também tinha interesse na obra, se manifestasse a respeito do assunto.

No ano seguinte, o jovem imperador D. Pedro II mostrou interesse em conhecer pessoalmente as províncias de seu Império e, 

em especial, o local onde seu pai havia proclamado a Independência. Em 26 de fevereiro de 1846 o jovem monarca visitou o campo do 

Ipiranga. Tal como o viu D. Pedro II, o ituano Miguel Archanjo Benício da Anunciação Dutra deixou um desenho, feito em 1847, 

Primeiro projeto para o monumento do Ipiranga, 
datado de 1826, cujo original encontrava-se nos 
arquivos do Legislativo Paulista e foi enviado, em 
fins da década de 1910, pelo presidente da Câmara 
dos Deputados do Congresso Legislativo do Estado 
de São Paulo, Deputado Antônio Álvares Lobo, a 
Oscar Rodrigues Alves, então Secretário do Interior, 
que o doou ao Museu Paulista.

Em obediência a determinação de D. Pedro I foi composta uma comissão integrada por vereadores e fun-

cionários da Câmara e pessoas presentes aos acontecimentos de 7 de setembro de 1822: o brigadeiro Joaquim 

Mariano Galvão de Moura Lacerda, o tenente-coronel José Maria de Mello, José Manoel de França e Fran-

cisco de Castro do Canto, este irmão da Marquesa de Santos. Tal grupo chegou a um unânime acordo:

“O lugar mais próprio para este fim é o que se acha em uma eminência, saindo da ponte do Piranga para 

o lado de Santos, na extremidade de uma linha de cento e oitenta e quatro braças [uma braça equivale a 2,2 

metros lineares], tirada da dita ponte na direção de dez graus de Norte a Este, visto unir às vantagens locais o 

ser o próprio em que sua Majestade o Imperador deu o grito da Independência Política do Império; tendo-se 

marcado o dito lugar.”
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que é o mais antigo registro iconográfico existente sobre o local onde se 

proclamou a Independência.

Em 1855, a Assembléia Provincial decretou a Lei nº 26, de 

18 de Abril, que determinou a construção de um monumento na colina 

do Ipiranga, devendo a Província ceder gratuitamente os terrenos neces-

sários e desapropriando os dos particulares. Além disso, determinou a 

realização de uma subscrição, a realizar-se em toda a Província de São 

Paulo, bem como na Capital do Império e nas demais Províncias, para 

a obtenção dos recursos necessários. Tal subscrição deveria realizar-se sob a responsabilidade de uma comissão de nove membros, indicada 

pelo presidente da Província. Apesar de nomeada, tal comissão jamais se reuniu e a iniciativa restou paralisada.

Nesse meio tempo, decidiu-se construir na Corte um monumento em homenagem à Independência e a D. Pedro I. Em 1856 

foi escolhida a concepção escultural, de autoria do professor da Academia Imperial de Belas-Artes João Maximiano Mafra e realizada 

pelo escultor francês Louis Rochet. O monumento foi inaugurado em 1862 na Praça da Constituição (hoje Praça Tiradentes), aí per-

manecendo até os nossos dias como a mais antiga estátua pública do Rio de Janeiro.

A oferta de uma estátua

Tempos depois, em 1867, Rochet enviou uma correspondência à Câmara Municipal de São Paulo, a qual, por sua vez, 

a enviou à Assembléia Provincial para consultá-la a respeito da viabilidade da proposta ali formulada. Nesta carta, conservada nos 

arquivos do Legislativo Paulista, Rochet informava que somente tinha preservado em seu ateliê em Paris o molde em gesso da estátua 

Este desenho de Miguel Benício Dutra, 
datado de 1847, é a mais antiga imagem 
conhecida do Ipiranga e onde se pode ver 
o marco do local em que foi proclamada a 
Independência.
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eqüestre que representava D. Pedro I, ao passo que as demais partes do monumento haviam sido destruídas quando da confecção e 

fusão dos bronzes. Além disso, o escultor francês afirmava que pretendia expor, com algumas mudanças, o modelo em gesso da estátua 

eqüestre de D. Pedro I na grande exposição universal que iria ser aberta em Paris e, em seguida, destruí-lo. Ciente de que na Imperial 

Cidade de São Paulo se pretendia construir um monumento à Independência do Brasil, Rochet fez sua oferta:

“Se eu não deveria tentar saber se uma das grandes cidades do Brasil, sensível como nós a esta perda, não desejaria ter 

uma reprodução em bronze que, além de recordar uma lembrança cara aos brasileiros, embelezaria a cidade e decoraria uma de 

suas grandes praças públicas.”

Para tanto, o escultor francês pediu 40 contos e mais de 15 a 20 contos para a confecção de um pedestal e alguns orna-

mentos, se comprometendo a entregar o conjunto em dois anos. Dado o elevado valor, Rochet também sugeria que se fizesse uma 

subscrição na Cidade e na Província para a obtenção dos recursos. A proposta não prosperou. Talvez pelos elevados valores e, muito 

provavelmente, porque os deputados provinciais não se interessaram em ter apenas a reprodução de uma estátua já existente na 

Corte e para a qual tinham planos mais ambiciosos.

Em 12 de outubro de 1872, sob direção do engenheiro Carlos Rath, foi feita a exumação da pedra fundamental colocada em 

1825 no local da proclamação da Independência, que foi recolhida ao Palácio do Governo da Província. Três anos depois, por deter-

minação do Presidente da Província, João Theodoro Xavier, a pedra fundamental do Monumento foi reposta no local original. 

Em 1873, a Câmara Municipal da Imperial Cidade de São Paulo nomeou uma comissão de 28 membros, presidida por Er-

nesto M. da Silva Ramos, para cuidar dos assuntos relativos ao Monumento na Província de São Paulo. Um de seus membros, o deputado 

provincial Paulo Delfino da Fonseca, chegou a apresentar à Assembléia Provincial o projeto de lei nº 78, de 1876, autorizando o governo 

a conceder a esta Comissão recursos financeiros para a construção do Monumento do Ipiranga. Tal iniciativa, no entanto, foi rejeitada.



107Fragmento de mapa feito pelo engenheiro alemão Carl Abraham Bresser em 1842, onde se poder ver o Córrego do Ipiranga, aqui chamado pelo autor de Rio Ipiranho.
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Foi no interior desta Comissão que passou a predominar a idéia de que o Monumento não deveria ser uma obra escultural, 

mas sim arquitetônica, que tivesse uma utilização prática e cultural e sediasse um ou mais estabelecimentos de educação e instrução, 

como o atesta a ata da Comissão, datada de 19 de dezembro de 1880, que decidiu a questão e que está conservada na Divisão de Acervo 

Histórico da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

Loteria para construir o Monumento

Até então os recursos arrecadados se revelaram insuficientes para a construção do 

Monumento do Ipiranga, fossem os destinados via Orçamento Provincial, fossem os obtidos 

por meio das várias subscrições populares feitos em São Paulo e em outros lugares do Im-

pério. Foi nesse momento que a Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo teve um 

papel primordial para a concretização da iniciativa, ao aprovar a Lei nº 49, de 6 de abril de 

1880, que concedeu três loterias de cinco mil contos de réis cada, com renda revertida para a 

construção do monumento do Ipiranga, que corriam a cargo do Conselheiro Joaquim Ignacio 

Ramalho e do dr. Diogo de Mendonça Pinto – que naquele momento estavam à frente da 

Comissão criada pela Câmara Municipal. O governo ficou autorizado a auxiliá-los no que necessitassem, inclusive dando-lhes a fa-

culdade de alterar o respectivo plano. No dia 26 de fevereiro de 1881 correu a primeira loteria, a qual rendeu, descontados os prêmios, 

a enorme soma de mil contos de réis.

Tendo em vista o posicionamento da Comissão do Monumento do Ipiranga em favor da edificação de um prédio ao invés 

de um monumento, o seu presidente, o advogado e professor da Faculdade de Direito, Conselheiro Joaquim Ignacio Ramalho, futuro 

Bilhete da Loteria para construção do 
Monumento do Ipiranga pertencente ao 
acervo do Museu Paulista.
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Barão de Ramalho enviou um ofício à Assembléia Legislativa Pro-

vincial pedindo que esta declarasse e definisse o caráter do monumento 

comemorativo e, também, lhe deu ciência do posicionamento da Co-

missão a esse respeito. Como resultado dessa iniciativa a Comissão 

de Constituição e Justiça da Assembléia Provincial – composta pelos 

deputados Philadelpho de Souza Castro, João Egydio de Souza Ara-

nha, Theophilo José Antunes Braga, Nicolau de Souza Queiroz e 

Antônio José Ferreira Braga – deu parecer acatando a posição da Co-

missão, considerando que não havia melhor maneira de “comemorar 

o ato heróico e glorioso da nossa emancipação política do que erguendo 

escolas, nas quais, sem distinção de classe e origem, possa o povo beber 

os conhecimentos essenciais para a sua instrução e educação”. 

A Comissão apresentou o projeto de lei nº 23, de 1881 e a Assembléia Provincial o aprovou, transformando-o na Lei nº 10, 

de 13 de fevereiro de 1881, a qual determinou que o benefício das loterias para a construção do Monumento do Ipiranga seria emprega-

do na “disseminação da instrução primária e construção dos edifícios necessários” e que a Comissão do Monumento do Ipiranga ficaria 

encarregada do que for concernente às respectivas loterias, e da aplicação do seu produto, com dependência de aprovação do governo.

A Lei nº 10/1881, provocou uma imensa polêmica na Província de São Paulo. Os seus opositores, que a chamavam de 

“fraudulenta”, nela viam o resultado de manobras da Comissão do Monumento do Ipiranga junto aos deputados provinciais, a fim de 

isentar as verbas das loterias do Ipiranga dos impostos a que estariam sujeitas se não fossem destinadas ao ensino. Outro foco de debate 

Construção do Museu do Ipiranga, 
em 1888.
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foi o provocado por muitas câmaras municipais (Amparo, Araraquara, Botucatu, Campinas, Itapetininga, Itu, Jundiaí, Paranapane-

ma, Piracicaba, Santos, Sorocaba, entre as petições preservadas nos arquivos do Legislativo Paulista), que resolveram, tendo em vista 

os resultados financeiros obtidos pela Loteria, reclamar a destinação de recursos para suas cidades. 

 A exemplo de outras cidades, em seu ofício de 11 de março de 1883, dirigido à Assembléia Provincial, A Câmara Municipal de Piracicaba reivindica 

verbas da loteria :

“A Câmara Municipal da cidade de Piracicaba, entendendo que não há melhor aplicação a dar ao produto das loterias do Ipiranga do que à disseminação da 

instrução primária e construção dos edifícios necessários, conforme já muito acertadamente se acha determinado na lei de 13 de Fevereiro de 1881, porque a instrução 

popular é a primeira e a maior necessidade deste povo de analfabetos, vem representar a V. Exas para que, em vez de alterarem essa lei, dando um outro destino 

qualquer àquele produto, ainda que seja para a instrução profissional e científica, que só pode aproveitar a poucos, quando a instrução primária é necessidade geral, 

a conservar em seu inteiro vigor, e tomem providências para que seja levada a efeito, e não seja burlada, como já está sendo, podendo muitas povoações da Província 

ficar dotadas com casas para escolas.”

Frente a estes protestos a Assembléia Legislativa Provincial chegou a aprovar um projeto de lei oriundo de um substitutivo 

a uma propositura de autoria do deputado Francisco Rangel Pestana, apresentada em 1882. Por tal substitutivo, também de autoria 

de Rangel Pestana, os recursos seriam destinados para uma escola agrícola a ser erguida no local do Monumento do Ipiranga, para a 

edificação de escolas públicas primárias na Província, sendo ao menos uma em cada sede dos termos, para a fundação de um Instituto 

Comercial em Santos, para as obras do Asilo de Órfãos e Ingênuos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, para o Liceu de 

Artes e Ofícios da Capital, para e Externato do Patrocínio em Itu e para o Colégio Assumpção em Piracicaba.

Enviado à sanção para o Presidente da Província, Francisco de Carvalho Soares Brandão, este a denegou em 2 de abril de 

1883. Em seus argumentos Brandão enfatizou que a aprovação de tal proposta anularia uma série de iniciativas em andamento e decor-

rentes de leis anteriores. Mas, mais importante, o Presidente da Província argumentou que a soma dos recursos da propositura que vetava 
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O Presidente da Província, Fran’e erguer na colina do Ipiranga um monu-

mento para comemorar o fato da Independência Nacional está geralmente aceita, 

e tem sido consagrada pelos poderes públicos. A própria lei que destinou à dis-

seminação da instrução primária na Província o produto das loterias concedidas 

para aquele fim, foi promulgada somente para o efeito de isentá-las do imposto 

geral. Cumprindo a lei, o Governo autorizou a respectiva comissão a mandar 

organizar a planta e orçamento de um edifício destinado ao recolhimento e educação de trezentos menores desvalidos. A comissão, assim auto-

rizada, inaugurou os trabalhos de construção do mencionado edifício, fazendo colocar a sua primeira pedra, e tem prontos a planta e orçamento, 

cuja aprovação depende de pequenas retificações.”

naquele momento era quase o dobro dos recursos postos à disposição pela Lote-

ria do Ipiranga, o que afetaria os cofres públicos. Tal argumento, apreciado pela 

Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Provincial, foi decisivo para 

que o veto acabasse mantido em 1884.

Imagem do Ribeirão Ipiranga em 1920. 
Ao fundo pode-se ver o Museu.
(Acervo do Museu Paulista)

Um Palácio para comemorar e educar

A definição do caráter da ocupação a ser dada ao edifício gerou nova polêmica: comemorativo ou educativo? Tal debate foi 

encerrado com a Lei nº 63, de 23 de março de 1885, que explicitou a forma pela qual a Lei n º 10 de 1881 seria executada. Defi-

niu-se que o dinheiro resultante das loterias seria aplicado pelo Presidente da Província, de acordo com a Comissão do Monumento 

do Ipiranga, na construção, fundação e organização de um estabelecimento de ensino científico, que “compreenderá todas as disci-

plinas ordinariamente designadas sob o título de – Ciências físicas e matemáticas e Ciências naturais – e será distribuído em duas 
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categorias: uma eminentemente teórica e outra essencialmente prática com 

aplicação às indústrias, às artes e à agricultura”. Além disso, se houvesse 

maior disponibilidade de recursos, seriam anexadas à nova instituição uma 

escola de medicina e outra de engenharia. De certo modo pode-se dizer que as 

duas posições acabaram premiadas pela Assembléia Legislativa Provincial: 

previa-se a construção de um palácio no Ipiranga para a comemoração da 

Independência e a sua ocupação para atividades educativas.

Dois dias depois da promulgação da Lei nº 63 começou a constru-

ção do edifício. O seu projeto, aprovado em 1881, era de autoria do arquiteto 

italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi e havia sido acatado por exigência de D. Pedro II, o qual, além de tudo, era amigo pessoal do 

arquiteto. O edifício adotou um estilo arquitetônico denominado eclético, em moda então na Europa e que buscava recuperar os estilos 

arquitetônicos históricos. Neste caso Bezzi utilizou, de forma simplificada, o modelo de um palácio renascentista. O projeto inicial 

tinha a forma de um gigantesco “E”; no entanto, as duas alas laterais foram abandonadas por razões de economia, resultando em uma 

edificação de 123 metros de comprimento e 16 metros de profundidade, com dois andares, havendo ainda um terceiro nas torres, além 

do subsolo, que foi desaterrado muitos anos depois.

Em 1888, a Comissão de Obras do Monumento do Ipiranga, por intermédio de seu presidente, Barão de Ramalho, infor-

mou à Assembléia Provincial da necessidade de mais 300 contos de réis para a conclusão das obras. Tal déficit provinha da “impossi-

bilidade em que está a respectiva Comissão de fazer correr a terceira loteria, concedida em benefício do Monumento, por ser proibida 

na Corte a venda dos bilhetes das loterias provinciais”. Como existiam 800 contos de réis no Tesouro Provincial que haviam sido 

Ao lado da linha do bonde Cambuci-Ipiranga 
vê-se o Museu do Ipiranga em 1904. 
(Acervo da Fundação Eletropaulo)
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levantados para a realização da obra, a Comissão de Obras do Monumento do Ipiranga solicitou aos deputados provinciais autoriza-

ção para que a quantia solicitada fosse posta à disposição, “sendo esta quantia substituída por outra igual, quando seja possível fazer a 

extração da terceira loteria”. Julgando justo o pleito, os deputados provinciais aprovaram a Lei nº 55, de 22 de março de 1888, que, em 

seu artigo 12, deu autorização a que o governo destinasse 300:000$000 à Comissão do Monumento do Ipiranga para ser empregado 

no edifício em construção, quantia esta que seria devolvida ao erário “desde que seja extraída a última loteria”.

A construção do prédio foi dada como encerrada em 1890, apesar de uma enorme série de tarefas a serem completadas, e teve 

sua inauguração realizada no dia 15 de novembro daquele ano, como celebração do primeiro aniversário da proclamação da República. 

O edifício permaneceria vazio algum tempo. Em 1892 foi declarado próprio estadual e, no ano seguinte, se aprovaram outras duas leis: 

uma destinando o Monumento do Ipiranga para sede do Museu do Estado e outra o instituindo com o nome que até hoje conserva: 

Museu Paulista. Em 3 de fevereiro de 1894 o Museu Paulista começou a funcionar, mas foi somente em 7 de setembro de 1895 que 

ocorreu a sua solene inauguração. Durante anos, todavia, o Museu Paulista teve de conviver com a ausência de portas e janelas e sua 

frente tomada por um campo de desolador aspecto. Somente em 1909 foi entregue ao Museu o jardim que o orna e que foi concebido 

pelo paisagista belga Arsenio Puttemans, inspirado nos jardins barrocos franceses. E foi no primeiro centenário da proclamação da 

Independência que se concluiu o que hoje se compreende como o Parque da Independência: em 7 de setembro de 1922 foi inaugurado 

o Monumento da Independência, obra do escultor italiano Ettore Ximenes.
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“Não aprender o que não deve saber”
A Assembléia Legislativa Provincial e a Escola Normal 

Cidade de São Paulo nasceu e cresceu a partir de uma escola. Ao longo dos anos a educação ministrada pelos jesuítas 

era repassada pelos melhores alunos aos novos aprendizes. No entanto, com o passar do tempo, tal fórmula pedagó-

gica revelava-se insuficiente para fazer frente às necessidades cada vez maiores que o desenvolvimento populacional e econômico punha 

aos paulistas e paulistanos. É digno de nota o fato de que tal educação era voltada quase que unicamente aos homens. Embora no início 

do século XIX não fosse tão raro encontrar-se mulheres aprendendo a ler, muitos pais achavam inadmissível a idéia de ver suas filhas 

estudando, “para não aprenderem o que não devem saber”.

Na época da independência do Brasil já era uma idéia assente nos administradores públicos paulistas a necessidade da funda-

ção de uma escola que formasse professores, para dar fim àquela rudimentar forma de ensino vigente. Apesar das iniciativas neste sentido, 

tomadas desde 1821 e tolhidas por fatos da conjuntura política, foi somente em 1846, a partir de um projeto de lei apresentado em 1843 

pelos deputados João da Silva Carrão e José Ignacio Silveira da Motta, que se criou a Escola Normal. Este ato decorria também de 

uma das prerrogativas conferidas às Assembléias Provinciais pela reforma constitucional de 1834, que estabelecia a atribuição de legislar 

sobre “a instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, não compreendendo as faculdades de medicina, os cursos jurídicos, 

academias atualmente existentes, e outros quaisquer estabelecimentos de instrução que para o futuro forem criados por lei geral”.

A Lei nº 34, de 16 de Março de 1846, que deu nova organização à escola de instrução primária da Província de São Paulo, 

determinou que o Governo deveria estabelecer uma Escola Normal de Instrução Primária na Capital da Província. A Lei aprovada pela 

Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo estabeleceu que o curso ministrado pela Escola Normal teria dois anos de duração, não 
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podendo seus alunos ter menos de 16 anos e “não mostrando-se em exame instruído na leitura e escri-

ta”. Além disso, determinava que o governo poderia conceder bolsa a até “dez cidadãos que, querendo 

dedicar-se ao magistério, tiverem falta de meios para freqüentar a escola normal”, desde que apresen-

tassem documentos “que comprovem a condição de moralidade” e se comprometessem a indenizar, caso 

fossem providos e “com o juro legal”, mediante desconto mensal em seus vencimentos.

No curso seriam ministradas as seguintes disciplinas: “lógica, gramática geral e da língua 

nacional, teoria e prática de aritmética até proporções inclusive, noções gerais de geometria prática, e 

suas aplicações usuais; caligrafia, princípios e doutrina da religião do Estado; os diversos métodos e 

processos de ensino, sua aplicação e vantagens comparativas”. Embora a lei cogitasse até de buscar-se 

professores na Europa, a Escola Normal funcionou com apenas um professor: Manuel José Chaves, 

catedrático de Filosofia e Moral do Curso Anexo da Faculdade de Direito de São Paulo. Era uma 

escola de precárias condições, como deixava claro seu diretor em um relatório: “Possui parco mobiliário 

e utensílios de aula: um banco, uma pedra de geometria, uma mesa; inexistem dicionários, modelos 

de caligrafia e instrumentos para trabalhos de geometria prática”.

A Escola Normal, destinada apenas a alunos do sexo masculino, não possuía um regimen-

to interno e estava subordinada à Inspetoria Geral da Instrução Pública. Ela tinha uma média anual 

de matrícula de quinze alunos e estima-se que neste período tenha formado cerca de quarenta professores. Funcionou em um prédio, 

anexo à Sé, de novembro de 1846 a julho de 1867, quando o professor Manuel José Chaves foi aposentado e a Escola Normal foi 

fechada sob a alegação de falta de recursos. 

Retrato de Manuel José Chaves, primeiro diretor 
da Escola Normal, feito por Belmonte.
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...”se aqui os deputados provinciais 
paulistas sinalizaram um propósito 
de modernidade, ao estender ao 
sexo feminino a conquista do 
aprimoramento educacional, o 
conservadorismo daqueles tempos 
impôs a sua força: esta escola 
feminina jamais funcionou”...

No ano de 1847, a Assembléia Legislativa Provincial, por meio da Lei nº 5, 

de 16 de fevereiro, aprovou a criação de uma Escola Normal de instrução primária para o 

sexo feminino, que funcionaria no Seminário das Educandas da Imperial Cidade de São 

Paulo. Originada do projeto de autoria do deputado Gabriel José Rodrigues dos Santos, 

apresentado no ano anterior, a lei determinava que o curso teria a duração de dois anos, 

com as seguintes matérias: “gramática da língua nacional, teoria e prática das quatro 

operações de aritmética, princípio e doutrina da religião do Estado, a língua francesa, e 

música vocal e instrumental”, aplicando-se as demais disposições da Lei nº 34, de 16 de 

Março de 1846. No entanto, se aqui os deputados provinciais paulistas sinalizaram um 

propósito de modernidade, ao estender ao sexo feminino a conquista do aprimoramento 

educacional, o conservadorismo daqueles tempos impôs a sua força: esta escola feminina jamais funcionou.

A segunda Escola Normal

A Escola Normal ressurgiu em 1875, como resultado da aprovação pela Assembléia Legislativa Provincial da Lei nº 9, de 

22 de março de 1874, que reformou a instrução pública, destacando-se nela a instituição da obrigatoriedade do ensino primário para 

todos os menores de 7 a 14 anos do sexo masculino e de 7 a 12 do sexo feminino, “que residirem dentro de cidade em que houver escola 

pública ou particular subsidiada”. 

Esta Lei, resultante do Projeto de Lei nº 176, de 1870, determinou a recriação da Escola Normal, com a finalidade de 

“habilitar os cidadãos que se destinarem ao magistério da Instrução Primária”. Ao contrário do estabelecido anteriormente, a Lei de 

Primeira sede da Escola Normal anexa à Sé.
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1874 não definia o número de vagas, agora ilimitadas, e mantinha a 

idade mínima de 16 anos para o ingresso no curso, posteriormente au-

mentada para 18, e a duração de dois anos. Todavia, estabelecia maiores 

restrições aos candidatos: “que saibam ler, escrever e contar, sejam de 

moralidade notória, e não tenham enfermidades contagiosas nem defei-

tos que os inabilitem para o Magistério”, devidamente comprovadas por 

atestados emitidos “pelo pároco e outras autoridades competentes”. Esta-

belecia uma taxa de matrícula anual, da qual estavam isentos os então 

professores públicos e os “indivíduos reconhecidamente pobres”.

As disciplinas foram divididas em duas cadeiras, uma por ano 

e cada uma ministrada por um professor, na seguinte conformidade: 1a 

cadeira – Língua, nacional e francesa, caligrafia, doutrina cristã, aritmé-

tica e sistema métrico, metódica e pedagogia, com exercícios práticos nas 

escolas públicas da Capital; 2a cadeira – elementos de cosmografia e geografia, especialmente do Brasil, noções gerais de história sagrada 

e profana, especialmente do Brasil. A Lei nº 55, de 30 de março de 1876 criou mais duas cadeiras – que, além de introduzir a disci-

plina de lógica, redistribuiu as demais disciplinas –, sendo, portanto, nomeados mais dois professores. O regulamento de 9 de maio de 

1874, expedido pelo Presidente da Província de São Paulo, João Theodoro Xavier, detalhava o currículo e explicitava seus objetivos.

A Escola Normal, além dos seus quatro professores, era dirigida pelo Inspetor Geral e tinha dois empregados: um porteiro e 

um contínuo. As aulas tinham duração de 90 minutos, divididos entre a preleção dos professores e as lições dos alunos. Nos finais de 

Atestado de boa conduta necessário à 
matrícula na Escola Normal e preservado no 
Acervo Histórico.
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semana, os professores exercitavam entre os alunos as matérias dadas. Na sala de aula havia um relógio “quotidianamente ajustado ao 

da Sé Catedral”. Havia duras penalidades: dez faltas injustificadas e quarenta, ainda que justificadas, determinavam a perda do ano, 

pena aplicada também ao aluno que fosse apanhado “colando” em provas. Aos bons alunos, por sua vez, eram ofertados livros “de 

alguma matéria do respectivo ano, e elegantemente encadernados”. Concluídos os dois anos na Escola Normal, o aluno aprovado em 

exames públicos, em todas as matérias, recebia um diploma de habilitação para professor público, independente de concurso.

Regulamento expedido pelo Presidente da Província de São Paulo, João 

Theodoro Xavier, em  9 de maio de 1874, detalha o currículo da Escola Normal 

e explicita seus objetivos:

“No primeiro ano se explicará a gramática geral e especial da língua por-

tuguesa com indicação das modificações, que operam o gênero e índole do nosso 

idioma; serão analisados lógica e gramaticalmente os escritos clássicos em prosa 

e verso, fazendo a diferença de uma e outra forma de linguagem; resumir-se-á 

a história da língua e crítica de seus melhores escritores, concluindo-se com a 

exposição das regras de boa redação portuguesa, as quais os alunos aplicarão em 

composições literárias nos gêneros elementares.

O ensino da língua francesa consistirá na leitura, tradução e análise grama-

tical de escritos clássicos, em prosa e verso.

O ensino da aritmética será feito de um modo prático, ou tão filosoficamente 

quanto baste para mais esclarecimento dos processos de todos os cálculos numéri-

cos, nos quais sobretudo devem os alunos ficar assaz destros.

A exposição da doutrina cristã seguirá o método dos catecismos, apresentando 

primeiro as verdades de fé, depois os preceitos, os sacramentos, e enfim as orações.

Em metódica e pedagógica, consistirá na exposição dos sistemas e métodos de 

ensino com suas vantagens e defeitos, e dos modos e processos especiais de comu-

nicar a instrução em seus diversos graus, terminando pelos preceitos da educação 

física, intelectual e moral da infância, e pelas regras a observar no material das 

escolas primárias, sobre as condições de sua edificação, móveis, e utensílios, etc.

No segundo ano, a cosmografia e geografia serão explicadas sobre as esferas 

e mapas, de modo que os alunos não só adquiram mais firmes conhecimentos, 

como para que fiquem habilitados a resolverem quaisquer cálculos astronômicos, 

como possam responder às questões de orientação e distâncias. Ao estudo da geo-

grafia de cada país precederá sempre uma notícia sucinta de sua história.

As noções gerais de história sagrada consistirão no resumo dos fatos da vida 

do povo de Deus até o nascimento de Cristo; e os da história universal – na ex-

posição dos sucessos principais, que assinalam a marcha da civilização; a história 

pátria narrará os fatos principais e as épocas notáveis até a maioridade do Senhor 

D. Pedro II.

Os exercícios práticos serão feitos em uma das escolas da Capital, para onde 

o Professor da matéria levará seus alunos, dando sucessivamente a cada um a di-

reção dos trabalhos, para que lhes apliquem as regras estudadas, e irá retificando 

os erros que cometerem.”
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A Escola Normal, finalmente, passou a aceitar alunos de ambos os se-

xos, os quais se dividiam em dois prédios: os alunos, à tarde, cursavam uma sala 

anexa à Faculdade de Direito de São Paulo e as alunas, pela manhã, o faziam no 

pavimento térreo do Seminário da Glória, antigo Seminário das Educandas.

Todavia, mais uma vez, a Escola Normal foi fechada em 30 de junho 

de 1878. Nesta ocasião, o Presidente da Província alegou que isto ocorreria “até 

que a Assembléia Provincial decretasse os fundos necessários para que pudesse 

funcionar em condições regulares”, mas seu ato, na verdade, era resultado das 

disputas políticas entre conservadores e liberais. Neste período de sua existência 

nela se matricularam 124 alunos e 90 alunas, dos quais receberam o diploma de 

habilitação, respectivamente, 27 e 17 estudantes.

A Escola Normal ressurge

Passada a turbulência política que deu causa ao fechamento da Escola Nor-

mal, logo a Assembléia Provincial passou a discutir nova proposta de reabertura. Du-

rante esta discussão, os empresários do ensino George Nasch Morton e João Köpke 

– diretores de estabelecimentos de ensino masculino e feminino da Imperial Cidade de São Paulo, que traziam seus nomes, e, também, diretor 

do Colégio Internacional de Campinas e professor do Curso Anexo à Faculdade de Direito de São Paulo, respectivamente – apresentaram 

uma proposta ao Legislativo Paulista de “estabelecimento de uma Escola Normal Primária, subvencionada pelos cofres provinciais”.

Certificado de conclusão de aluna da Escola 
Normal preservado no Acervo Histórico.
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No documento, datado de 18 de fevereiro de 1880 e conservado na Divisão de 

Acervo Histórico da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, depois de consta-

tarem que o “desenvolvimento intelectual da Província de São Paulo está muito aquém 

do material”, e que era necessário estabelecer uma Escola Normal com um “programa 

desenvolvido”, alargar os “escassos horizontes” da mocidade escolar e “elevar os salários 

ao educador de modo a recompor com justiça as fadigas de sua missão”, afirmavam que 

era necessária a “criação de um instituto pedagógico, capaz de habilitar um corpo docente, 

digno de confiança, apto para ensinar com proveito e ilustrar-se a si mesmo pelos conhe-

cimentos adquiridos”, a fim de “mudar-se em rosicler o chumbeado véu que, até agora, paira no horizonte da sua rota intelectual”. 

Para viabilizar a proposta, os empresários solicitavam que lhes fosse concedido uma subvenção anual de quinze contos de réis para 

um curso de três anos, para o qual detalhavam um currículo para alunos e alunas que, além das matérias comuns, oferecia às alunas “traba-

lhos femininos”. Além disso, propunham que fossem habilitados com o grau de professor de 1a classe os alunos que concluíssem o segundo ano 

e de professor de 2a classe os que completassem a Escola Normal, e que a Assembléia Provincial regulasse a questão da fiança, já estabelecida 

nas leis anteriores, mas de modo impreciso, que deviam prestar os professores já providos e que se matriculassem na Escola Normal.

Os deputados paulistas, embora partilhassem de alguns dos diagnósticos apresentados pelos empresários, optaram por manter 

a formação dos professores primários sob a tutela do Estado, para o fazer em acordo com suas diretrizes. Para tanto aprovaram a Lei 

nº 130, de 25 de Abril de 1880, com base em um substitutivo de autoria do deputado e escritor Herculano Marcos Ingles de Souza, 

que estabeleceu um curso de três anos, composto de cinco cadeiras: “1. De gramática e língua portuguesa. Estudos práticos de estilo e de 

declamação; 2. De aritmética e geometria; 3. De geografia geral e de história do Brasil e especialmente da Província. História sagrada; 

...“embora as classes fossem mistas, 
os alunos entravam por um portão 
nos fundos e as alunas pela porta 
da frente”...

Terceira sede de Escola Normal na 
rua do Tesouro.
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4. De pedagogia e metodologia, compreendendo exercícios da intuição. Doutrina cristã; 5. De francês e de noções de física e química”. 

Estas, em 1884, foram ampliadas para oito cadeiras, resultado de uma realocação das disciplinas e o acréscimo das matérias de cosmo-

grafia e instrução cívica. Também se criou um curso preparatório anexo à Escola Normal, com classe masculina e feminina. 

A Lei nº 130, de 25 de Abril de 1880 afirmava claramente ser gratuito o curso da Escola Normal e, mais importante, 

estabeleceu que depois de nove anos de reaberta a Escola Normal, “nenhuma cadeira primária poderá ser provida senão em professor 

normalista”. Esta escola começou a funcionar em um prédio situado na Rua do Tesouro e, em 1881, mudou para outro, na rua Boa 

Morte (então um prolongamento da rua do Carmo), que D. Pedro II qualificou de “pardieiro”. Neste edifício, embora as classes fossem 

mistas, os alunos entravam por um portão nos fundos e as alunas pela porta da frente.

O Regulamento de 1883

A Lei nº 130, de 25 de Abril de 1880, também deu um regulamento à Escola Normal, aprovado pela Lei nº 89, de 4 de 

abril de 1883. Tal regulamento, conservado nos arquivos do Legislativo Paulista, determinava, entre outras, que os alunos do terceiro ano 

fariam exercícios práticos no curso anexo e “para esse fim irão ver uma vez por semana a essas aulas, onde, sob a direção do professor de 

Pedagogia e do da aula anexa farão a conveniente aplicação das regras que devem ser observadas na prática dos métodos”. O Regulamento 

também estabelecia a prática de, ao menos duas vezes ao ano, conferências públicas organizadas com a finalidade de discutir a “necessidade 

e vantagens e dos melhoramentos que a prática dos países estrangeiros têm introduzido nos métodos de ensino”. Definia o seu corpo funcio-

nal: o Diretor da Escola Normal, que seria escolhido pelo Presidente da Província dentre um de seus professores, o seu secretário, que seria 

também professor da Escola Anexa, um porteiro e um contínuo. Em uma tabela de vencimentos, datada de março de 1888 e preservada 

nos arquivos do Legislativo Paulista, registra-se uma evolução com respeito ao Regulamento e tem-se um outro quadro do corpo funcional 

Determinava o regime disciplinar 
que os alunos deveriam conservar-se 
durante as aulas com a “máxima 
atenção e respeito, sendo dóceis 
às observações que lhe fizerem os 
professores”
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da Escola Normal: Diretor, seis professores de cadeiras, dois mestres de caligrafia e desenho, 

dois professores da Escola Anexa, dois adjuntos da Escola Anexa, um professor de física 

e química, um secretário (professor da Escola), um bibliotecário e arquivista (professor da 

Escola), um porteiro e dois contínuos, totalizando dezenove funcionários.

O Regulamento criou uma Congregação, composta pelos professores da Escola 

Normal e da Anexa, com a finalidade de organizar o horário da Escola, aprovar ou 

rejeitar os compêndios de ensino propostos pelos professores, propor medidas que julgasse 

convenientes ao ensino normal e à Instrução Pública em geral, julgar as faltas de alunos 

para fim de justificativa, propor a exclusão de alunos. O regulamento definia a documentação necessária à matrícula no primeiro ano: 

certidão de batismo comprovando ter mais de 18 ou 15 anos, para homem ou mulher, respectivamente; folha corrida e atestado de páro-

co, da Câmara Municipal ou autoridade policial relativos aos dois últimos anos, comprovando o candidato “estar livre de culpa e ser de 

distinta moralidade”; atestado médico comprovando não ter o candidato defeito ou doença que o inabilitasse para o Magistério; certidão 

de vacinação e revacinação; e “licença de pai ou marido, se o aspirante for menor ou mulher casada”. Com respeito às alunas, o Regula-

mento estabelecia que estas deveriam freqüentar a Escola Anexa duas vezes por semana para “exercitarem-se em prendas domésticas”.

O Regulamento também tratava a questão da fiança aos professores públicos matriculados na Escola Normal. Estes, devidamen-

te autorizados a freqüentar as aulas por portaria do Presidente da Província, deveriam assinar um termo no Tesouro Provincial, pelo qual 

o aluno se obrigava a continuar no magistério por cinco anos consecutivos após a conclusão do curso e “depois que ele prestar fiança pela 

quantia equivalente aos ordenados de 3 anos”. Quanto ao regime disciplinar, o Regulamento estabelecia, entre outras, que cabia ao contínuo 

indicar ao aluno o lugar que este iria ocupar durante o ano, “observando o número de ordem das matrículas”. Também definia que incorria 

Grupo de normalistas defronte o 
prédio da Escola Normal retratados 
em 15 de Novembro de 1889.
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em falta o professor que até 15 minutos depois da hora “não tiver tomado assento”, mesmo 

que tenha assinado o ponto. Determinava o regime disciplinar que os alunos deveriam con-

servar-se durante as aulas com a “máxima atenção e respeito, sendo dóceis às observações 

que lhe fizerem os professores”, os quais, por sua vez, tinham como obrigação ter “em muita 

atenção o procedimento dos alunos dentro e fora da aula, para avaliar da sua capacidade 

moral, e essa apreciação influirá muito para o resultado do exame final do 3º ano”.

Este conjunto de regras estabelecidas tanto pela Lei nº 130, de 25 de Abril de 1880, como pelo Regulamento, propiciavam 

muitas vezes questões de interpretação em que a Assembléia Provincial era obrigada a intervir no sentido de garantir a matrícula de 

diversos peticionários por intermédio de leis autorizativas. Até o fim da monarquia brasileira, o Legislativo Paulista foi desaguadouro 

de inúmeras solicitações, que são um imenso manancial de informações relativo ao ensino público paulista e que estão à disposição dos 

pesquisadores e interessados na Divisão de Acervo Histórico da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

Com a proclamação da República, o ex-deputado provincial paulista e então governador Prudente de Moraes nomeou o mé-

dico Antônio Caetano de Campos diretor da Escola Normal e realizou uma grande reforma do ensino público, baseada no programa 

dos republicanos paulistas, apresentado ainda durante o Império e de autoria de Francisco Rangel Pestana. Este também foi o autor da 

lei que destinou 200 contos de réis, originalmente resultantes de uma loteria realizada com a finalidade construir uma igreja, para a 

construção de um edifício para a Escola Normal na Praça da República, ainda hoje existente, projetado por Francisco de Paulo Ramos 

de Azevedo e inaugurado em 2 de agosto de 1894. A Escola Normal, cuja nova sede foi construída para ser o símbolo da transfor-

mação política da passagem da monarquia para a república, tornou-se um centro de referência e difusão de novas teorias científicas e 

pedagógicas e experiências educacionais que marcaram a história da educação brasileira.

Prédio da Escola Normal na Praça de 
República, inaugurado em 1894 e projetado 
por Ramos de Azevedo.
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As instalações do Parlamento
Sedes do Legislativo Paulista no Século XIX 

o longo de sua existência, que em 2005 completa 170 anos, a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 

ocupou quatro prédios. Todas estas edificações marcaram e ainda marcam, histórica, cultural e arquitetonicamente, 

a Cidade de São Paulo. Dos quatro, dois ainda existem: o Palácio das Indústrias – situado no Parque D. Pedro II e inaugurado em 

29 de abril de 1924 –, no qual a Assembléia Legislativa esteve de 1947 a 1968 e que abrigará em breve o Museu da Cidade de São 

Paulo, e a atual sede do Legislativo Paulista, o Palácio 9 de Julho, inaugurada no dia 25 de janeiro de 1968. Este prédio, projeto do 

arquiteto Adolpho Rubio Morales, foi o único entre os quatro a ser construído com o fim específico de alojar o Poder Legislativo pau-

lista. Tudo nele, até a mobília, foi então exclusivamente idealizado com este fim.

Todavia, nos dedicaremos às duas primeiras sedes do Legislativo Paulista, de especial significado em sua História. Aqui 

trataremos de sua primeira sede: o Pátio do Colégio.

Em 25 de janeiro de 1554, onde havia uma pobre casa de barro e pau-a-pique coberta de palha, ocorreu a missa, celebrada 

pelo padre jesuíta Manuel de Paiva, que marcou a fundação da Cidade de São Paulo. Esta casa, situada no atual Pátio do Colégio, 

era ao mesmo tempo refeitório, dormitório, cozinha, despensa, enfermaria e escola.

Em seu lugar, em 1º de novembro de 1556, foram inauguradas novas edificações para a Igreja e o Colégio dos Jesuítas. 

Este último foi construído em taipa de pilão, caiado com tabatinga – palavra que vem do tupi e designa um barro branco utilizado na 

caiação de paredes –, dispunha de oito cômodos de sobrado, forrados e assoalhados, e de “oficinas bem acomodadas e, no claustro, um 

poço de água boa; tendo também um grande pomar, abundante em frutos de variedade estrangeira, horta de verduras e legumes, muros 
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cobertos de parreiras e belo jardim com grande variedade de flores, predominando rosas e cravos vermelhos”. O Colégio dos Jesuítas foi, 

até meados do século XVIII, praticamente o único estabelecimento de ensino da Cidade de São Paulo.

Em 1640, por combaterem a escravização dos índios, os jesuítas foram expulsos de sua Igreja e do seu Colégio. A eles retor-

naram treze anos depois, encontrando a Igreja e o Colégio em estado de ruína pelo abandono a que foram submetidos. Isto determinou 

que fossem reconstruídos e ampliados, desta vez em “barro apiloado e pedra”, entre 1667 e 1671. Em 1745 iniciou-se a ampliação 

do Colégio, pela incorporação de uma grande ala perpendicular na sua lateral direita. Era um edifício de dois pavimentos, com uma 

fachada de 18 vãos, entre portas e janelas. Isto deixou o conjunto com 44 cômodos no andar superior e 25 no térreo. Nele, em 1746, 

Dom Bernardo Rodrigues Nogueira, primeiro bispo da Diocese de São Paulo, instalou o Palácio Episcopal.

Em 1759, a Companhia de Jesus foi abolida em Portugal e nas suas colônias e os jesuítas deixaram o Colégio em janeiro 

de 1760, sendo ele e seus bens confiscados pela Coroa portuguesa. Esta determinou que o edifício, a partir de 1765, se convertesse em 

Palácio do Governo e residência oficial dos Capitães-Generais Governadores de São Paulo. Com a proclamação da Independência do 

Brasil, o edifício continuou abrigando os Presidentes da Província paulista e várias repartições públicas.

Por meio da Lei Imperial nº 16, de 12 de Agosto de 1834, ocorreu a reforma, conhecida como “Ato Adicional”, da Consti-

tuição do Império do Brasil, na qual foram estabelecidas as Assembléias Legislativas Provinciais. Por determinação do Presidente da 

Província de São Paulo, o brigadeiro Raphael Tobias de Aguiar, foram marcadas eleições para o dia 9 de novembro de 1834 e o início 

dos trabalhos do Legislativo Paulista para o dia 2 de fevereiro de 1835. Como não havia um local amplo o suficiente para abrigar o 

Legislativo Paulista, o Presidente da Província determinou que a ele fosse destinado um espaço no Palácio do Governo, transformando-

o em sua primeira sede. Assim, daquela data até 1879, quando a Assembléia Provincial ocupou outra sede, fundiam-se as trajetórias 

do Legislativo Paulista e do marco de fundação da Imperial Cidade de São Paulo.
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Em sessões preparatórias realizadas em 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 1835 foram reconhecidos os diplomas dos deputa-

dos eleitos. No dia 2 de fevereiro foi instalada a Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, recebido o Presidente da Província, 

que leu a sua “Fala” – como então eram conhecidas as mensagens do Executivo – e eleita a Mesa, assim constituída: Nicolau Pereira 

de Campos Vergueiro (presidente); Manoel Dias de Toledo (1º Secretário); Antônio Manoel de Campos Mello (suplente); Manoel 

Joaquim do Amaral Gurgel (2º Secretário) e José Antônio Pimenta Bueno (suplente).

Antônio Egídio Martins, importante cronista paulistano e também funcionário graduado da Repartição de Estatística e Arquivo do Estado de São Paulo, em 

seu livro São Paulo Antigo (1554-1910), de 1912, nos narra o fausto da solenidade de instalação da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, em dois de 

fevereiro de 1835:

“O ato da instalação da Assembléia Legislativa Provincial foi revestido de grandes demonstrações de regozijo, tendo o presidente da Província ordenado que ao 

despontar da aurora se desse, no mencionado dia 2 de Fevereiro de 1835, uma descarga de artilharia de 21 tiros e, às 9 horas da manhã, marchassem para o largo 

de S. Gonçalo, hoje praça Dr. João Mendes, o 1º e 2º batalhões de Guarda Nacional, o esquadrão de cavalaria, as praças disponíveis do 6º batalhão de caçadores 

de 1ª linha e das companhias de infantaria e cavalaria, de municipais permanentes, e ali formando-se em brigada, assumiu o comando da mesma o coronel João 

Francisco Belegarde e o tenente Ignácio Dias Leme o comando do parque de artilharia descendo, às 10 horas da manhã, a brigada daquele largo para o do Palácio, 

onde se formou em linha para fazer o cortejo ao corpo legislativo provincial e para dar três descargas de infantaria alternadas com as de artilharia depois de realizada 

a sua instalação, dando-se também, ao pôr do sol, outra descarga de 21 tiros de artilharia. A Câmara Municipal, assim como todas as autoridades civis e militares, 

compareceram ao ato de instalação da Assembléia Provincial.”

A sede da Assembléia Provincial 

No livro São Paulo Antigo (1554-1910), de 1912, o cronista Antônio Egídio Martins nos dá alguns detalhes sobre as 

instalações e condições de funcionamento do Legislativo Paulista:

“A porta de entrada para o Paço da Assembléia era junta da torre da antiga Igreja do Senhor Bom Jesus do Colégio [...]. No 

andar térreo da parte ocupada pela assembléia existia um salão ou portaria do antigo convento, no qual aquartelava a guarda de pessoa 
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do presidente da Província, lugar este em que até hoje se conserva a mesma 

guarda. Ao lado direito desse salão havia uma velha escada de degraus largos 

e bastante estragados que dava acesso para o recinto, secretaria e galerias da 

Assembléia e para o coro e torre da Igreja do Colégio.

As galerias da Assembléia, apesar de acaçapadas, eram, durante 

o dia, muito escuras, e, à noite, quando havia sessão, os freqüentadores das 

mesmas sofriam bastante por causa da falta de luz, não só na escada como 

nos corredores, levando muitos deles encontrões ou quedas, o que dava lugar 

a gostosas gargalhadas, aparecendo então, o guarda das galerias munido de 

uma vela de sebo, para verificar o que se estava dando, e, ato contínuo, colava 

na parede do corredor a mesma vela, cessando assim as reclamações e risadas que costumavam freqüentar as galerias.

A iluminação do recinto da assembléia, nas sessões noturnas, era feita em dois ou três candelabros de três velas de esparmacete 

cada um, de modo que elas pouco clareavam o mesmo, sendo bastante difícil, por esse motivo, distinguir-se das galerias as pessoas dos 

deputados que se achavam presentes às mesmas sessões noturnas.”

O ministro plenipotenciário da Suíça no Brasil, J. J. Tschudi, que por volta de 1861 esteve em São Paulo, assim descreve o 

conjunto  que abrigava, também, o Legislativo Paulista:

“O antigo colégio dos jesuítas é outro edifício decorativo que está situado no lugar chamado Largo do Colégio (Praça dos 

Jesuítas), formando dois lados do mesmo. Numa das extremidades está a igreja, abafada e de linhas comuns. Ao lado dela há uma casa 

de sobrado, em cujo andar térreo, atualmente, funciona a Câmara dos Deputados provinciais; no andar superior existem repartições 

O Pátio do Colégio retratado por 
Militão Augusto de Azevedo, 
em 1862.
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públicas. No outro lado, em ângulo reto, está a ampla residência do Presi-

dente, à qual se vai por uma entrada mal planejada, coberta por telhado em 

forma de dossel. As peças internas são amplas e com franco aspecto de quartel, 

e nada lembra o tão refinado gosto arquitetônico dos padres da Sociedade de 

Jesus. As divisões internas devem ter sido muito úteis aos fins a que se desti-

navam. Nenhum outro edifício público, nem o palácio do arcebispado, nem 

o teatro são dignos de menção.”

Já o viajante português Augusto-Emílio Zaluar, que esteve aqui na 

mesma época em que o suíço, chamou a atenção para a influência dos jesuítas 

sobre o caráter dos paulistanos, que classificou de “taciturno e reservado”:

“É que o antigo colégio da Companhia de Jesus, destinado depois à conversão dos Índios [...], conserva ainda hoje, em seus 

habitantes, em seus costumes e em suas usanças, alguns traços tradicionais, esse cunho de misteriosa concentração que os jesuítas sabiam 

imprimir por toda a parte, não só ao povo como aos edifícios, e, o que é ainda mais, à natureza e ao próprio ambiente que os rodeava.”

Logo após a mudança do Legislativo Paulista para outra sede, sob a presidência de Florêncio Carlos de Abreu e Silva, o 

prédio do Palácio do Governo sofreu uma grande intervenção. Em julho e agosto de 1881 foi derrubada a ala perpendicular. A fachada 

do que restou sofreu uma modificação que descaracterizou completamente o Colégio dos Jesuítas. A Igreja do Colégio, por sua vez, 

degradou-se de tal forma que, em março de 1896, seu teto desabou, o que determinou sua demolição.

Desaparecida a Igreja, o edifício do velho Colégio continuou abrigando os governantes paulistas até 1908, quando foi de-

molida a área reservada à moradia dos presidentes e, a partir de 1912, o Palácio dos Campos Elíseos passou a ser a residência oficial. 

O Pátio do Colégio retratado por 
Militão Augusto de Azevedo,  
já em 1887.
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Utilizado como Chancelaria do Poder Executivo, nele instalou-se, em 1932, a Secretaria Estadual de Educação. Em 1953, com a 

mudança da Secretaria, iniciou-se a demolição do que sobrara do velho Colégio, dele restando uma parede de taipa, relíquia arquite-

tônica ainda hoje conservada.

Em 1954, por ocasião das comemorações do IV Centenário de São Paulo, a Assembléia Legislativa aprovou a Lei nº 2.658, 

de 21 de janeiro, de autoria do deputado Yukishigue Tamura, que transferia o terreno onde estavam edificados o Colégio e a Igreja dos 

Jesuítas à Sociedade Brasileira de Educação, mantenedora das “Obras Sociais, Catequéticas e Educacionais da Companhia de Jesus”, 

destinando-o à reconstituição de ambos. Apesar de uma série de dificuldades originadas pelas mais diversas razões, mas sobretudo de 

natureza econômica, em 1979 foi inaugurado o novo Pátio do Colégio. Fixava-se, desse modo, a memória da constituição da Cidade 

de São Paulo e, também, a da primeira sede do Legislativo Paulista.

A procura de uma nova sede

A necessidade de instalar-se o mais rápido possível, fez com que a Assembléia Legislativa Provincial ocupasse o antigo edi-

fício do Colégio dos Jesuítas, no entanto, logo se percebeu que aquele espaço seria insuficiente para suas finalidades. Em um primeiro 

momento pensou-se em tentar melhorá-lo, buscando resolver seus problemas, como o da iluminação insuficiente. Em 1840, os depu-

tados apreciaram uma proposta de instalação de uma clarabóia, construída com grades de ferro, com 12 palmos de comprido e 6 palmos 

de largura. Mas logo se deram conta de que a medida seria paliativa: era necessário um novo local.

Em 1844, a Assembléia Legislativa Provincial aprovou em lei recursos para “as obras da casa de sessões da Assembléia 

Provincial” no prédio da Faculdade de Direito de São Paulo. No entanto, o Imperador Pedro II, instado pelo Diretor interino da 

Faculdade, suspendeu a execução da lei e propôs sua revogação junto à Assembléia Legislativa Geral – nome pelo qual era desig-
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nado o Congresso Nacional naquele época –, afirmando que a Assembléia Provincial não 

era “competente para legislar a respeito do emprego, e aplicação de um prédio que não é 

provincial, e muito menos quando já está destinado para um Estabelecimento Acadêmi-

co”. Desse modo, a lei acabou sendo revogada.

Em 1861, o governo chegou a alugar o sobrado do major João Maria de 

Sousa Chichorro, no Pátio do Colégio. Porém, ao perceber que, além de reformar esta 

casa, seria necessária a aquisição do sobrado contíguo pertencente ao Cônego Joaquim 

do Monte Carmello, decidiu-se rescindir o contrato, através da Lei nº 16, de 3 de 

Agosto de 1861.

No ano seguinte, a Câmara Municipal de São Paulo – em carta enviada em 

16 de janeiro de 1862, pelos vereadores paulistanos ao Presidente da Província de São 

Paulo, João Jacintho de Mendonça – propôs ao Governo da Província que o edifício que ocupava, situado no Largo de São Gon-

çalo, defronte a Igreja de São Gonçalo (hoje ocupando uma das extremidades da atual Praça João Mendes), poderia abrigar a 

Assembléia Provincial.

Com base em foto de Militão Augusto 
de Azevedo, feita em 1862, o pintor 
Benedito Calixto fez este retrato da 
Casa de Câmara e Cadeia.

Na carta enviada, em 16 de janeiro de 1862, pelos vereadores paulistanos ao Presidente da Província de São Paulo, João Jacintho de Mendonça, conservada na 

Divisão de Acervo Histórico da Assembléia Legislativa, além de explicitar as condições impostas pela Câmara Municipal, tem-se uma visão do funcionamento de 

casas como estas existentes em outros municípios brasileiros e paulistas:

“Tendo-se, desde muitos anos, suscitado questões por causa da edificação de um paço para a Assembléia Legislativa Provincial, visto como a Sala de Palácio do 

Governo onde ela funciona não oferece comodidade alguma e hoje ameaça sérios perigos por motivo de danificações nas paredes e tetos daquela parte do palácio, a 
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O Edifício da Câmara

O edifício ocupado pela Câmara, cujas obras foram iniciadas em 1784, foi construído para abrigar uma “casa de Câmara, 

tendo como dependências cadeia e açougue”. Concluído em 1788, este sobrado, com cerca de 77 passos de comprimento por 20 de lar-

gura, com frente voltada para o Largo de São Gonçalo, tinha no andar superior, onde funcionava a Câmara Municipal de São Paulo, 

“nove janelas e delas mais se destacava o balcão central encimando a porta central e principal, balcão onde se procedia à leitura dos 

mandos; no tímpano, num nicho próprio, o sino e a imagem do padroeiro da Edilidade e sobre ele no encontro das empenas as armas, 

o brasão real”. Já no pavimento térreo estavam os cômodos destinados à Cadeia: um xadrez, uma enxovia, uma casa de trabalho para 

homens, uma enfermaria e uma prisão para mulheres. Tal ocupação de Câmara e Cadeia em uma mesma construção, era usual aos 

edifícios públicos no período colonial brasileiro.

Câmara Municipal deliberou expor a V. Exa. a conveniência de ser aproveitado o edifício, em que funciona a mesma Câmara Municipal, para Paço da referida 

Assembléia Legislativa, e da Câmara, para sala do Júri, e audiências, e para sala de detenção dos Cidadãos não condenados, removendo-se para algum raio da Casa 

de Correção, construído ou por construir, os galés existentes na Cadeia Pública.

A Câmara Municipal pensa que, elevada a parte central do mencionado edifício em que ela funciona, de modo a que se faça um recinto espaçoso com zimbório 

e clarabóias para refletir a claridade, obter-se-á um ótimo Paço para a Assembléia Provincial, necessitando-se um dos lados do Sobrado para salas da Secretaria da 

mesma Assembléia, e o outro lado para sala das Sessões da Câmara Municipal e acomodações próprias para sua Secretaria e Arquivo. Quanto ao pavimento térreo, 

um dos seus lados pode ser seccionado para Sala das Sessões do Júri com espaços às acomodações para funcionarem os diversos juízes em suas audiências públicas, e 

o outro lado para salas e células de detenção para os Cidadãos indiciados e pronunciado em crimes inafiançáveis, pois é preciso não confundir o Condenado com o 

indiciado como ora acontece, sendo, além de tudo, certo que nem todos os Cidadãos, na melhor posição social, têm títulos para serem detidos no quartel.

A Câmara Municipal, confiada na solicitude com que V. Exa. administra a Província, certa que V. Exa. aquiescerá no exposto, mandando levantar a planta e fa-

zer o orçamento das obras necessárias, tanto no paço da mesma Câmara Municipal para o fim mencionado, como também na Casa de Correção, e propondo as provi-

dências pedidas à Assembléia Legislativa Provincial, em sua próxima reunião, com o que V. Exa. prestará um relevante serviço a respeito de tão discutido assunto.”
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A proposta feita pela Câmara Municipal de São Paulo, no entanto, não 

prosperava, pois os orçamentos feitos para as obras eram altos. Frente às elevadas cifras 

recuavam as autoridades. Foi somente quando Sebastião José Pereira assumiu o gover-

no da Província de São Paulo (entre nove de junho de 1875 e 18 de janeiro de 1878), 

tendo como seu diretor de Obras Públicas o engenheiro Elias Fausto Pacheco Jordão, 

que finalmente se tomou a iniciativa de realização da obra. Em nove de maio de 1877 

foram removidos os últimos presos da Cadeia para um anexo da Casa de Correção e 

o prédio foi reformado pelos mestres de obras Giácomo Gardini e Pedro Ricardini, em 

1878, para receber a Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo no ano seguinte.

O advogado carioca Firmo de Albuquerque Diniz, sob o pseudônimo de Junius, deixou, em 1882, uma descrição de como ficou após a reforma o novo prédio da As-

sembléia Legislativa Provincial (abaixo) Observe-se que a denominação dos logradouros ainda se refere ao seu outro ocupante: a Câmara Municipal de São Paulo. 

“Chegando ao Paço Municipal começamos por ver os compartimentos do pavimento térreo: aí, à esquerda de quem entra pela porta da fachada, ao largo Mu-

nicipal, estão as salas do Porteiro, das comissões, das Sessões da Assembléia. Quem viu o antigo casebre, ao Largo do Colégio, onde se reunia aquela corporação, 

reconhece facilmente a diferença das acomodações: a sala das sessões é a mais espaçosa do edifício; o recinto, onde estão as cadeiras dos eleitos, a mesa do Presidente 

e Secretários, e onde trabalham os taquígrafos, tem a forma de semicírculo; igual à das galerias, que são sobrelevadas, e de ingresso franco ao público. Aquela sala 

e todas as mais são asseadas; pode-se mesmo dizer mobiliadas e ornadas com luxo, em comparação com as outrora destinadas aos mesmos fins.

No pavimento superior há as salas das sessões da Câmara Municipal, do Arquivo, Secretaria, Procuradoria e Contadoria. [...]

Quando estávamos no Largo, o Jornalista perguntou ao dr. Z... o que representavam as 4 pequenas estátuas, que se vêem acima da platibanda em distâncias 

iguais.

O dr. Z... respondeu:

– Representam a Agricultura, a Ordem, a Lei e a Justiça.”

A maquete existente no Museu do Ipiranga reconstitui a Cidade de São Paulo em 1840. Neste detalhe do 
Largo de S. Gonçalo pode-se ver o grande sobrado da Casa de Câmara e Cadeia e à sua frente, no outro 
lado do Largo, a Igreja de São Gonçalo, ainda existente no mesmo lugar, na atual Praça João Mendes.
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O Congresso Legislativo

Com a proclamação da República a Assembléia Provincial e a Câmara Municipal foram 

dissolvidas. Esta última, no entanto, foi restabelecida em 15 de janeiro de 1890 com o nome de 

Conselho de Intendência Municipal. O regime republicano, entre outras modificações, separou a 

Igreja do Estado e estabeleceu o casamento civil. Foi razão de preocupação na cidade de São Paulo, 

em razão da reação do clero, a realização do primeiro casamento civil, realizado na Intendência 

Municipal, entre Gustavo Padone e Anna de Féo, no dia 7 de junho de 1891.

Outra modificação importante introduzida pelo regime republicano foi o estabelecimento do regime federativo, o que deu 

autonomia às suas unidades, que desde então passaram a se chamar de Estados e elaborar as suas próprias constituições. Marcadas as 

eleições para 14 de março de 1891, 40 deputados e 20 senadores estaduais tomaram posse e iniciaram os trabalhos constituintes no dia 

8 de junho de 1891, no plenário que ocupara a Assembléia Provincial. A Constituição, promulgada no dia 14 de julho, determinou 

que o Poder Legislativo do Estado de São Paulo passaria a se denominar Congresso Legislativo e seria composto por duas casas: Câ-

mara dos Deputados e Senado Estadual.

Nestes primeiros anos, Câmara Municipal – retomando sua antiga denominação - e Congresso Legislativo conviveram 

no mesmo prédio, embora, como nos narram os vereadores paulistanos, “quase todo tomado pelo Senado e Câmara dos Deputados e 

respectivas secretarias, pretendendo ainda o júri também aqui funcionar porque assim o fazia em outros tempos”. 

Ficou claro que a situação não poderia perdurar, ainda que as sessões de ambas as Casas de Leis não fossem coincidentes. As-

sim, a Câmara Municipal mudou-se, em 1893, para uma casa alugada na Rua XV de Novembro, na esquina com a Rua Anchieta. 

Nessa época tinha-se a perspectiva de que o Congresso Legislativo logo ocupasse outra edificação e a Câmara Municipal voltasse ao 

Foto de 1880, realizada por Marc Ferrez, 
famoso retratista carioca, mostrando o prédio 
do Largo de São Gonçalo, reformado logo 
após a mudança da Assembléia Provincial.
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prédio. No entanto, as coisas não ocorreram desse modo e em fins de 1905 o Estado de São Paulo permutou um terreno e uma quantia 

em dinheiro com a Prefeitura de São Paulo pelo prédio da Praça João Mendes – o Largo Municipal recebera, em 20 de novembro de 

1898, esta denominação –, para que o Congresso Legislativo aí continuasse.

O professor carioca Alfredo Moreira Pinto, retratando a cidade de São Paulo no ano de 1900, descreveu minuciosamente o prédio do Congresso Legislativo do 

Estado de São Paulo:

“É o edifício constituído na frente e nos fundos por dois pavimentos, no segundo tem onze janelas, ficando um no corpo central, e no primeiro dez janelas e a 

porta de entrada. Acima do segundo pavimento tem três janelas e um relógio na parte superior.

Na frente lê-se a data de 1878 [...]. Dos lados ficam três janelas no segundo pavimento e uma porta e duas janelas no primeiro.

Seu interior deixa muito a desejar quanto aos elevados fins a que ele se destina.

A direita do primeiro pavimento fica a sala das sessões da Câmara dos Deputados, ornada com decência, mas muito acanhada, tendo as galerias para os espec-

tadores no segundo pavimento. Contígua a essa sala fica uma outra de espera, de cujas paredes pendem os retratos do Marechal Floriano, Dr. Rodrigo Silva e mais 

dois quadros com fotografia dos deputados. À esquerda do mesmo pavimento funcionam a Secretaria, o Arquivo e a Biblioteca com mais de três mil volumes de obras 

escolhidas, bem encadernados, catalogados e dispostos em oito estantes.

À esquerda do segundo pavimento funciona o Senado, ornado com luxo, mas acanhadíssimo, tendo as galerias no mesmo nível que as arquibancadas para 

os senadores.

À cabeceira das duas mesas dos presidentes das duas câmaras vê-se um belo busto da República. Ainda neste pavimento ficam a sala de espera e a secretaria 

do Senado.”

O Congresso Legislativo permaneceu neste prédio até 1930: O novo governo, capitaneado por Getúlio Vargas, resultante 

da chamada “Revolução de 1930”, dissolveu todas as Casas Legislativas do Brasil. A partir de 1932 aí funcionou  a Diretoria Geral 

do Ensino.

Com a volta à normalidade constitucional, após a promulgação da Constituição Federal de 1934, o Legislativo Paulista 

voltou a funcionar em 1935, quando, no mesmo edifício da Praça João Mendes, no dia 8 de abril, instalaram-se os 60 deputados 
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eleitos no dia 14 de outubro de 1934, para iniciar os trabalhos constituintes que resultaram na Constituição de 9 de Julho de 1935. 

Voltava, ao lugar em que esteve alguns anos antes, agora unicameral e com o nome que conserva até hoje: Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo. No entanto, sua permanência aí seria por muito pouco tempo. Em novembro de 1937, Getúlio Vargas deu 

o golpe de Estado que instaurou a ditadura chamada de “Estado Novo” e decretou o fechamento do Poder Legislativo no Brasil em 

todos as suas esferas (federal, estaduais e municipais). O secular edifício foi demolido em fins de 1944, para o alargamento da Praça 

João Mendes. O Legislativo Paulista reabriria, com a reconstitucionalização do Brasil, em 1947, em um novo local: o Palácio das 

Indústrias, no Parque D. Pedro II.

Da presença do Legislativo Paulista no edifício da Praça João Mendes, hoje resta como lembrança na geografia da Cidade de 

São Paulo um trecho da Rua da Assembléia, anteriormente chamada de Travessa da Assembléia. Ela terminava na Rua Jaceguai e se 

iniciava na Rua Rodrigo Silva, a qual, até 1899 tinha o nome de Rua da Assembléia e passava na parte posterior do prédio.
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