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Resumo 

O trabalho apresenta a estrutura dos cortiços no final do século XIX e os motivos pelos 

quais a população optava por habitar neste tipo de moradia. Com base na legislação 

sanitária, o estudo analisa de que forma os cortiços, condenados pelo Código Sanitário 

em 1894, continuaram a existir. A cidade de São Paulo precisava ser reestruturada para 

atender à demanda de trabalhadores que vinham atraídos pelo café e depois pela 

indústria, sendo indubitável a coexistência de preocupações higiênicas e estéticas nas 

transformações urbanas da cidade em fins do século XIX. Nesse sentido, a atenção da 

municipalidade com os cortiços paulistanos fez parte de um amplo plano de saneamento 

que buscava um ambiente belo e saudável, ou seja, útil ao bem estar social e à imagem 

promissora da cidade. Os vilões da saúde e da moral paulistana eram os cortiços: lugar 

de aglomeração, sujeira, vício e pobreza. Apesar de indesejadas, estas habitações 

coletivas existiam em grande número na capital paulista, e o poder público, baseado nas 

Posturas Municipais e no Código Sanitário, se utilizou principalmente de visitas 

domiciliares e interdições aos cortiços para diminuir este mal social, higiênico e estético 

nos arredores do centro paulistano. 

Palavras chave:  

São Paulo, cortiços, Código Sanitário, Código de Posturas, civilização. 
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Abstract 

The coexistence of  hygienic and aesthetic concerns in urban changes of the city of São 

Paulo by the end of the 19
th

 century is indubitable. In this way, the attention of the 

municipal government with poor collective housings, called “cortiços” (Portuguese 

term for “beehives”) is part of an extent sanitation plan that searched beauty and health 

for the environment, i.e. therefore useful to the city‟s welfare and to its promising 

image.  The so called “cortiços” were the villians for health and moral of the city of São 

Paulo: a place of crowd, dirt, vicious and poorness. Despite of being undesirable, there 

has been a great number of these collective housings in the city. Municipal government, 

based on the Postures Code and the Sanitary Code of 1894, conducted official visits and 

interdicts as the main way of reducing this social, hygienic and aesthetic illness that 

took place in São Paulo‟s downtown. 

Key words 

São Paulo; cortiços (beehives); Sanitary Code; Postures Code; civilization.  
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Introdução 

1.087, este é o número de cortiços existentes na capital paulista hoje. O cortiço 

enquanto moradia irregular ou insalubre é um problema que acompanha a cidade de São 

Paulo há quase 150 anos. Atualmente, os bairros com o maior número destas casas 

coletivas são Bela Vista, com 161 cortiços que abrigam 1.836 famílias, em segundo 

lugar está Santa Cecília, com 148 cortiços abrigando 1.467 famílias e em seguida está o 

Brás, com 141 cortiços que servem de moradia para 1.694 famílias.
1
  

O centro de São Paulo, que já foi morada de famílias ricas e tradicionais, de 

fazendeiros e grandes industriais, hoje é lembrado pelo mau cheiro das ruas que 

circundam a Sé e o Parque Dom Pedro, pelo pesadelo da cracolândia, pelo trânsito 

intenso de automóveis, pela efervescência humana desesperadora de ambulantes e 

consumidores da Rua 25 de Março, pelas fachadas sujas, pichadas e mal conservadas 

dos antigos prédios e pelo lixo acumulado nas guias das ruas que ainda abrigam os 

encortiçados. São Paulo ainda é porta aberta de imigração, mas diferente daquela que 

acontecia há 120 anos, a mão de obra não é mais subsidiada pelo governo e nem vem da 

Europa. Segundo pesquisas do Observatório das Migrações e Núcleo de Estudos da 

População (Nepo), da Unicamp, a capital paulista é hoje destino tanto de mão de obra 

altamente qualificada quanto de trabalhadores sem formação ou documentação. No 

primeiro caso enquadram-se principalmente argentinos e chilenos que vêm ocupar 

cargos de gerência com autorização de permanência de dois anos e possibilidade de 

renovação. No segundo caso, ganham destaque os bolivianos, que saem de seu país 

geralmente por problemas em seus locais de origem e acabam escapando às estatísticas 

oficiais de trabalho e demografia em São Paulo. De acordo com a Pastoral do Imigrante, 

eles são cerca 200 mil na capital e já se encontram na segunda geração. Os imigrantes 

latinos, principalmente os bolivianos, causaram impactos urbanos como a mudança de 

perfil demográfico do Bom Retiro, bairro central antes marcado pelo comércio e forte 

presença judaica, e que hoje abriga a maioria das confecções – estas de donos de origem 

asiática - que empregam a mão de obra latino-americana. 
2
 

                                                           
1
 Os dados foram fornecidos pela Secretaria de Habitação – Dear Centro, no mês de janeiro de 2014. 

2
 FERRARI, Marcio. A metrópole móvel. Boletim Fapesp. Edição 184 – Junho de 2011. 
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O prestígio conferido ao centro, inclusive enquanto área residencial, no final do 

século XIX, praticamente desaparece a partir da década de 1950.
3
 A primazia do centro 

transferiu-se para a Avenida Paulista na década de 1960 e de lá, as grandes empresas, 

bancos, bem como as classes de renda média e alta, passaram a ocupar o setor Sudoeste 

da cidade, nas avenidas Brigadeiro Faria Lima, Luís Carlos Berrini e a Marginal do Rio 

Pinheiros. No coração da cidade, a população diminuiu, prédios foram desocupados e a 

própria atividade econômica muda de rumo com o deslocamento do foco empresarial e 

das famílias de alta renda para o Sul. Nota-se, hoje, a presença marcante de moradores 

pobres no centro.
4
 Não apenas os mendigos, mas os que procuram o custo benefício 

avaliado entre moradia, transporte e oportunidade de emprego. Este é o tripé de 

sustentação dos cortiços da década de 1890 e o é também para os cortiços ali presentes 

no tempo corrente. Um exemplo muito famoso de cortiço do final do século XX e início 

do XXI é o recém-extinto São Vito. Em 2002 o São Vito, prédio situado na Avenida do 

Estado, centro da cidade, parecia condenado ao desaparecimento por abrigar mais de 

3.000 pessoas em estado insalubre. O São Vito, que no final da década de 1950 surgiu 

como um dos prédios mais imponentes do centro, havia se transformado num grande 

cortiço ou favela vertical, como muitos consideravam o famoso “treme-treme”. 

Enquanto habitação coletiva, o São Vito escancarava seus incômodos. Para além das 

preocupações sanitárias e as precárias condições em que dormiam, comiam, em suma, 

viviam os moradores do São Vito, destaca-se o incômodo estético que representava a 

edificação: os vidros quebrados, a fachada deteriorada e o esgoto que vaza no passeio 

em frente ao prédio, além de promover uma sensação de desconforto visual e olfativo 

aos passantes, também representavam uma contradição frente ao projeto de 

revitalização do centro que, em 2002, enxugaria 6,2 milhões de reais do cofre 

municipal.
5
 A revitalização do centro de São Paulo engloba também a frequência nos 

cafés das antigas ruas de construções preservadas como opção de lazer após o trabalho e 

a incorporação do Centro Cultural Banco do Brasil, em 2004, ao roteiro cultural da 

cidade. 
6
 

                                                           
3
 KOWARICK, Lúcio. Viver em risco – sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil. São Paulo: Ed. 

34, 2009. p. 105. 
4
 Ibidem, p. 106. 

5
 BRESCIANI, Maria Stella. A cidade – objeto de estudo e experiência vivenciada. Revista Brasileira 

de Estudos Urbanos e Regionais. V. 6, N. 2 / Novembro, 2001. p. 16. 
6
 Ibidem, p. 18. 
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Em 2003, outra matéria do jornal O Estado de São Paulo dedicada ao São Vito 

nem mencionava o projeto de reabilitação proposto para o edifício um ano antes. Desta 

vez, as estrelas da matéria são os moradores, que por iniciativa própria e impulsionados 

pelo medo de que a precariedade da estrutura levasse o São Vito à demolição, 

organizaram-se num mutirão de pedreiros, eletricistas e pintores dispostos a reformar 

pelo menos a parte interna do prédio.
7
 Um ano depois, a prefeita da cidade de São 

Paulo, Marta Suplicy, esvaziou o prédio iniciando o processo de demolição que foi 

concluído sete anos depois. Uma reportagem publicada no site São Paulo Antiga em 24 

de janeiro de 2009, polemiza a demolição do edifício e os leitores a favor do 

desaparecimento do São Vito exprimem a justificativa de sua opinião: 

 

“Tem que derrubar mesmo, pra que restaurar e entregar a CDHU e 

vender para população de baixa renda, pra virar uma maloca de novo e sucatear 

de novo? (...) como eles poderiam manter um prédio desses? Seria um 

desperdício entregar ele reformado para quem não pode manter.” 

“Às margens mal cheirosas do Rio Tamanduateí, o edifício era um antro 

de traficantes, prostitutas e travestis. Sempre desejei que fosse removido da 

paisagem urbana e aguardo seu literal tombamento.”  

“(...) acho um absurdo o prédio estar sem utilização, na minha opinião 

ele poderia virar um museu de arte, com visitações (...).” 
8
  

 

Duas ideias postas nos comentários destes leitores atravessaram todo o século, 

encaixando-se tanto para o incômodo relacionado ao São Vito quanto ao prédio do 

Instituto de Sciencias e Letras da Rua Senador Queiroz, maior habitação coletiva do 

início do século XX em Santa Ifigênia (Imagem 1): a ideia do incômodo relacionado 

não só à higiene, mas também à estética e à moral - inclusive com a presença de pessoas 

“perigosas” como as prostitutas - e a ideia do centro da capital ser um lugar 

privilegiado, de onde se deve afastar os “trambolhos” e seus habitantes perigosos. 

O que também não mudou do final do XIX para o início do XXI é a 

rentabilidade referente aos “negócios” dos cubículos. Só no ano de 1993 os aluguéis dos 

cortiços atingiam a marca de 5,5 milhões de dólares na capital paulista. Daí o fenômeno 

                                                           
7
 Ibidem. 

8
 SPA – São Paulo Antiga. Comentários sobre a matéria “Edifício São Vito”. 24/01/2009. 
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de reformulação e construção dos cortiços que se efetua desde o final do século XIX. A 

estrutura dos recentes cortiços assim se configura: 

 

(...) a média dos domicílios é de 11,9 m², correspondendo a cada pessoa 4,1 m². 

Acrescente-se: 2,9 indivíduos por domicílio, 2,5 por cômodo, 5,9 por sanitário, 

6,3 por chuveiro, 9,3 por pia de banheiro, 6,2 moradores por cada tanque de 

lavar roupa.
9
 

 

Situado o pequeno mote acerca das habitações coletivas da atualidade, iniciamos 

agora o processo de compreensão e estruturação dos cortiços quando estes tomam a 

cena nos distritos paulistanos do século XIX e tornam-se um problema social, estético e 

de saúde para a capital do café. 

O Brasil vivenciou, no final do século XIX, o processo de transição do trabalho 

escravo para o trabalho livre. No caso da cidade de São Paulo, este processo foi um 

pouco mais complexo: inicialmente, quando a proibição do tráfico negreiro passou a 

representar um déficit produtivo, os paulistas absorveram escravos de outras regiões do 

país, e depois, sentindo o peso de ser a maior província escravista do Brasil, incentivou 

o desenvolvimento do trabalho livre pautado no braço imigrante, principalmente 

europeu. 
10

  

A vinda destes imigrantes contribuiu para a expansão demográfica da capital 

paulista, pois não só imigrantes, mas também camponeses, fazendeiros e escravos forros 

passaram a enxergar as principais cidades do Brasil como locais que proporcionariam a 

tão sonhada melhora nas condições de vida.  São Paulo começa a prosperar em 1870 

com a vinda de fazendeiros que estabelecem residência na cidade, com a expansão da 

cultura cafeeira, a construção dos caminhos de ferro, a vinda dos imigrantes e o 

loteamento de chácaras localizadas nos arredores paulistanos.
11

 Também a ocupação 

espontânea da população pobre, operária, de trabalhadores autônomos, nas áreas 

próximas ao centro de São Paulo, era algo crescente neste período. E é a partir desta 

                                                           
9
 KOWARICK, Lúcio. Viver em risco – sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil. São Paulo: Ed. 

34, 2009, p. 116. 
10

 CATELLI JUNIOR, Roberto. Brasil: do café à indústria. Tudo é história; 140. São Paulo: 

Brasiliense, 2004. p. 9. 
11

 Além disso, o “burgo estudantil” que caracterizava São Paulo meados da década de 1870, trouxe 

fatores de prosperidade à cidade como o estabelecimento de hotéis, cafés e casas de diversão. PORTO, 

Antônio Rodrigues. História urbanística da cidade de São Paulo (1554-1988). São Paulo: Carthago & 

Forte, 1992. p. 78. 
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“plebe em vias de se proletarizar”
12

, que já existe em grande número na cidade de São 

Paulo sob a forma de pobres, estrangeiros e negros libertos, que nasce o que Foucault 

chama de medo urbano, ou seja, a angústia diante da cidade claustrofóbica que teme a 

construção das grandes fábricas, das casas muito altas,  do amontoamento de pessoas e 

da ampliação do número de cemitérios
13

 que acompanhou este processo.  

O enorme contingente de imigrantes, que chegava a São Paulo para tentar a vida 

nas fábricas ou lavouras de café, juntou-se ao grupo de negros e outros “desclassificados 

sociais” que, desprovidos economicamente, amontoaram-se em cortiços insalubres, sem 

rede de água ou esgoto. Logo, este cenário com seus devidos personagens torna-se uma 

ameaça à beleza e à saúde da promissora São Paulo. Surge o medo da doença, das 

epidemias, do contágio. “Todas as vezes que homens se reúnem, seus costumes se 

alteram; todas as vezes que se reúnem em lugares fechados, se alteram seus costumes e 

sua saúde” 
14

. Esse era o pensamento corrente nas mentes de maior prestígio político e 

econômico da capital paulista, e que acaba por justificar as medidas políticas, sanitárias 

e urbanas vigentes no final do século XIX. Nesse sentido, a engenharia aparece como 

uma medicina urbana que busca trazer à cidade seu estado salubre agindo sobre as 

regiões de amontoamento que ofereciam riscos – morais e epidêmicos - ao espaço 

urbano. Nascente na Europa no século XVIII e vivenciada em São Paulo no século XIX, 

esta medicina que atua através das transformações urbanas tem por objeto o controle e a 

circulação, não só de pessoas, mas também de elementos naturais e necessários à 

qualidade de vida humana, como a água e o ar, daí a importância da criação das redes de 

abastecimento.  

As transformações urbanas são medidas higiênicas que seguem uma lógica que 

percorre os séculos XVIII e XIX. Muito anterior à teoria de Pasteur, o eixo determinante 

das ações de combate às doenças era o olfato. Corbin nos apresenta, em Saberes e 

Odores, a uma estratégica higienista baseada no olfato que até o século XIX distinguiu 

“o burguês desodorizado do povo infecto”, sendo portanto, o sentido revelador da 

precariedade da vida.
15

 O olfato teorizava a higiene baseando-se na análise do ar, na luta 

contra os miasmas pútridos e na valorização do aroma, e assim, ordenou a cidade 

                                                           
12

 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Trad. Port. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 86. 
13

 Ibidem, p. 87. 
14

 Ibidem. 

 
15

 CORBIN, Alain. Saberes e odores: o olfato e o imaginário social nos séculos XVIII e XIX. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. p. 77. 
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localizando as redes miasmáticas através das quais as epidemias adquiriam força, que 

eram justamente os locais de amontoamento, como os cortiços dos bairros operários. 

Com relação à saúde do operário, a medicina a apontava como dependente da 

alimentação, do clima e do próprio temperamento do trabalhador, assim como da 

qualidade do ar ambiente e dos gases inalados. Ou seja, a saúde não era associada ao 

estado de miséria, às condições da habitação, enfim, a uma categoria social 

determinada. A condição operária do homem não implica o fedor, e é seu dever, como 

de todo cidadão, evitar a “vizinhança fétida”.
16

 A teoria miasmática acaba por tornar 

terrível a vizinhança do doente, que espalha seus miasmas pútridos nas roupas, nos 

móveis, nas paredes do quarto onde fica, tornando o ar pesado e corruptor de qualquer 

matéria viva. O fedor do podre se torna menos obcecante na segunda metade do XIX, 

quando a higiene passa a focar os setores residuais. Agora, a ventilação torna-se o cerne 

da estratégia higienista. Mais do que a drenagem, a necessidade do fluxo aéreo se faz 

necessária devido à crença na presença dos miasmas no “ar fixado”. Assegurar a 

circulação aérea é, portanto prevenir o medo da estagnação, da fixação, “associadas à 

frieza e ao silêncio do túmulo”.
17

  

O miasma deixa o campo científico a partir de 1880, com as descobertas de 

Pasteur. A ameaça do mau cheiro se dissocia da ciência quando se descobre que os 

germes infecciosos é que transmitem a doença, e não o odor pútrido. O desaparecimento 

do papel patogênico do odor afasta o olfato de sua função clínica e o médico deixa de 

ser o profissional dedicado à especialização dos odores. 
18

 A microbiologia, se trata de 

uma nova disciplina desenvolvida por Pasteur que vem, a partir de 1881, substituir as 

ideias de contágio e infecção pela ideia de parasitismo, trazendo à cena um importante 

profissional urbano no combate às epidemias: o engenheiro sanitário.
19

 De acordo com a 

nova disciplina, uma doença contagiosa ou infecciosa é fruto da ação de um germe 

específico que se desenvolve no organismo, causando a doença.  Neste novo cenário 

científico, a importância da circulação é ainda mais ressaltada, pois para impedir a 

proliferação dos germes, é adequado fazer circular com rapidez a imundice. O conceito 

de limpeza está mais associado ao ato de drenar do que ao de lavar. É preciso promover 

                                                           
16

 Ibidem, p.75 e 76. 
17

 Ibidem, p. 125. 
18

 Ibidem, p. 284 e 285. 
19 SALGADO, Ivone. A construção do saber urbano e sua matriz sanitária. In: Da construção do 

território ao planejamento das cidades – competências técnicas e saberes profissionais na Europa e nas 

Américas (1850-1930). Org. SALGADO, Ivone e BERTONI, Angelo. São Carlos: RiMa Editora, 2010. p. 

10 e 11. 
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o escoamento da sujeira. Nesse sentido, o modelo de circulação sanguínea induz o 

imperativo de movimentação do ar, da água e dos produtos. Segundo Corbin, “o 

contrário do insalubre é o movimento”.
20

 Os projetos dos engenheiros que se baseiam 

na nova teoria vão ao encontro das práticas inglesas de circulação subterrânea 

elaboradas por volta de 1860, ainda na era pré-pasteuriana. 
21

 

De acordo com a medicina, ambientes fechados, úmidos, mal ventilados e com 

baixa luminosidade contribuíam para a disseminação de diversas doenças. Sendo assim, 

todo ambiente caracterizado pela dificuldade de passagem de ar e pelo acúmulo de 

indivíduos eram eminentes focos de epidemia.
22

 Possuindo estas duas principais 

características insalubres, os cortiços, habitação principal da classe pobre – operários, 

autônomos, vendedores ambulantes, negros e imigrantes -, serão alvo das estratégias de 

salubridade e embelezamento da capital paulista que se iniciam a partir de fins do século 

XIX.  Estas moradias insalubres eram reconhecidas em termos de construção por serem 

“pequenas habitações contíguas, com saída para a via pública por um corredor a céu 

aberto, entre muros” 
23

, incluindo ainda nesta nomenclatura as moradias improvisadas 

em “porões habitados”.
24

  

Para não correr o risco de espantar a mão de obra imigrante por conta das 

doenças que provinham da insalubridade dos cortiços, medidas sanitárias são 

estabelecidas visando o controle médico sobre população. Ponto de partida para a 

periodização deste trabalho, o Código de Posturas do Município, criado em 1875, 

estabelecia não só as regras de construção, utilização e funcionamento dos 

equipamentos urbanos, mas também dispunha sobre modos de se portar, horários e 

outros elementos que conferissem disciplina aos costumes indesejáveis da classe pobre. 

As Posturas são atualizadas no município em 1886 e nesta nova versão apresentam o 

Padrão Municipal, que especifica o alinhamento e nivelamento das obras a serem feitas 

dentro da capital. As regras estabelecidas dizem respeito ao calçamento dos passeios, 

largura das ruas, altura dos muros, canalização da água, medidas estruturais para novos 

prédios e, no último capítulo, especifica regras para a construção dos cortiços. Para 
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execução das obras, o padrão estabelece que o interessado deve fazer um requerimento à 

Câmara, que então proverá a autorização sob análise de engenheiros, arruadores e 

fiscais. O cidadão que não cumprir as prescrições dadas pelos especialistas da Câmara, 

será multado em 30 mil-réis e terá que demolir sua obra. 

As noções de salubridade originaram em 1891 o Serviço Sanitário. 

Regulamentado pelo Decreto N. 396 de 7 de outubro de 1896, este órgão público foi 

criado para atender ao elevado número de demandas referentes a  serviço de saúde e 

saneamento. Responsável pela saúde pública, o Serviço Sanitário, munido de 

equipamentos e funcionários especializados, deveria proporcionar o devido saneamento 

à população fiscalizando locais como escolas, fábricas, hospitais e habitações, 

prevenindo e combatendo as moléstias transmissíveis.
25

 A partir do Serviço Sanitário 

tornou-se obrigatória a notificação de doenças infectocontagiosas e foram criadas 

instituições de saúde e comissões de melhoramentos urbanos que compunham o ideal 

republicano de fazer o país crescer e progredir até alcançar o status de nação 

civilizada
26

.  Seguindo as medidas de limpeza e ordem, em 2 de março de 1894 com o 

Serviço Sanitário sob a responsabilidade do Doutor Emílio Ribas, foi promulgado o 

primeiro Código Sanitário do Estado
27

, que dispunha sobre a existência, manutenção e 

funcionamento de ruas, praças públicas, habitações, fábricas, casas de banho, 

alimentação, abastecimento de água e muitos outros pontos e estabelecimentos, de 

forma a garantir que estes andassem em conformidade com as noções de salubridade 

impostas pela medicina e engenharia, principalmente no que se refere à aglomeração de 

pessoas, como destacado no artigo a seguir: “Artigo 104. – Todos os edifícios 

destinados a conter permanentemente grande número de habitantes deverão ser 

construídos fora da aglomeração urbana.” 
28

 

O Código regulamentou o espaço público e privado e estendeu as normas de 

higiene para a vida dos habitantes da cidade de uma forma mais geral. Passando por 

diversas modificações ao longo dos anos, ele também funcionava como um código de 

obras, pois todas as construções rurais e urbanas deveriam seguir os padrões por ele 
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estabelecidos e passar por vistorias e aprovações
29

. Ademais, este documento legislativo 

representava o controle; através dele, mecanismos de poder como a presença do 

desinfetador e da polícia sanitária tornou-se mais comum e rigorosa em momentos de 

epidemias, enfatizando que: “Artigo 124. – Deve ser absolutamente prohibida, nos 

alojamentos de qualquer natureza, a permanência de indivíduos affectados de moléstia 

transmissível.” 
30

 

Através de fontes referentes às obras públicas, será possível contextualizar a 

presença das Posturas e do Código Sanitário com o papel de regulamentar a ação de 

médicos e engenheiros, a disciplina e a livre passagem de ar que, movimentando-se 

livremente pelas largas avenidas e esquinas chanfradas de São Paulo, poderiam soprar 

para outros lados os temíveis miasmas que circulavam pelos becos do centro da cidade. 

Vale ressaltar que é comum notar no código a prevalência das indicações que tem por 

foco a salubridade urbana sobre aquelas que visam sanear o campo, como por exemplo, 

a proibição da construção de cortiços e casas divididas nos centros urbanos, bem como a 

desapropriação das residências deste tipo já existentes. 
31

 

As reformas urbanas diminuiriam a ocorrência de doenças e a garantiriam o 

bem-estar do corpo social. Num sentido de “cura” para a cidade e seus habitantes, os 

engenheiros serão os grandes viabilizadores das adequações urbanas que farão uma São 

Paulo mais “limpa”, portanto, serão os terapeutas, os heróis incumbidos de salvar uma 

cidade doente. Importantes metrópoles europeias passaram pelo processo de redefinição 

do espaço e dos costumes citadinos no século XIX antes da capital paulista, também 

devido às mudanças demográficas e funcionais destas cidades trazidas pela 

industrialização. A Paris de Haussmann, por exemplo, é uma cidade que a partir de 

meados do XIX passa a primar por obras que possibilitem o movimento e o fluxo da 

água do ar e de seus habitantes. Barcelona também teve seu território modificado com a 

reforma planejada pelo engenheiro Ildefonso Cerdá, o primeiro a definir uma teoria do 

urbanismo decodificando o crescimento da cidade e ordenando-a através de leis. Cerdá 
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promoveu aumento da área da cidade através do plano de extensão, com vias 

geometricamente traçadas ligando toda a cidade. 
32

  

Depois de Cerdá e Haussmann, o engenheiro tornou-se para sempre terapeuta e a 

cidade, um objeto patológico. Caberia aos engenheiros, portanto, a responsabilidade de 

tornar a capital paulista um lugar melhor para morar, trabalhar e circular do ponto de 

vista prático, estético e higiênico, sendo necessário para tanto agir sobre os focos de 

amontoamento da cidade que tornavam a capital insalubre: 

 

“Um conjunto de intervenções configura a estratégia sanitária: eliminar focos de 

doença e comportamentos inadequados na área central, higienizar as moradias operárias, 

padronizar os “kiosques” a fim de assegurar um padrão mínimo aos alimentos ali 

comercializados, calçar ruas, eliminar a sujeira do pó e da lama, o mau costume dos 

moradores de desfazer-se do lixo doméstico atirando-o nas vias públicas.”
33

 

 

O século XIX presenciou o desenvolvimento de “meios técnicos sem 

precedentes que vão permitir frear as doenças da insalubridade”
34

. Trata-se aqui de 

obras de infraestrutura, mas que muitas vezes não sobressaem aos olhos. Sistemas de 

drenagem, distribuição de água e serviço de esgoto fazem parte de uma estratégia de 

salubridade que atua na causa e não nas consequências da falta de higiene. Investir na 

prevenção ao invés da cura seria, de acordo com uma pesquisa feita na Inglaterra entre 

1840 e 1850, a certeza do retorno, ou seja, os investimentos na salubridade e na 

concessão de hábitos higiênicos à população, podem ser recuperados na melhoria da 

saúde e, consequentemente, na disposição para o trabalho.
35

 Assim, transformações 

urbanas não atingem somente a superfície da cidade, seu subsolo também é modificado. 

Entendendo as habitações insalubres como foco eminente de transmissão de doenças, os 

engenheiros trabalham no sentido de “canalizar a saúde” por meio de redes de água e 

esgoto. A expansão demográfica criou a necessidade de mudança não só em um ou dois 

aspectos da vida urbana, o novo andamento da cidade, agora muito mais populosa e 

com grandes riscos endêmicos, requer um plano de expansão que envolve toda uma 
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infraestrutura urbana de água, esgoto, iluminação, pavimentação e outros serviços 

públicos.
36

 Para além da salubridade, o alinhamento das ruas, a arborização de vias 

públicas, a regulamentação da moradia e o cuidado com a limpeza visavam o 

embelezamento da cidade, ou seja, a estratégia sanitarista não só tornava “saudável” o 

centro metropolitano como também “aformoseava a paisagem da cidade”.
37

 As 

transformações urbanas não tratam apenas da modificação em si, mas também de definir 

características para uma cidade ideal. O trabalho feito pelos engenheiros a partir do 

século XIX, como por exemplo o sistema de evacuação das águas, refletia a importância 

que a comunidade científica dedicava à livre circulação dos elementos e a criação de 

sistemas que limpassem a superfície da cidade. 
38

  

Considerando a diversidade de caminhos aos quais nos leva o tema das 

transformações urbanas na cidade, é importante ressaltar que me pautarei naquele que 

diz respeito à habitação: formação e desapropriação dos cortiços, bem como a 

resistência popular às determinações de eliminação das moradias coletivas e insalubres 

e os debates envolvendo autoridades, especialistas e munícipes paulistanos, que fizeram 

de São Paulo palco de conflitos culturais, políticos e sociais. Dentro do tema da 

habitação, perpassado pelas transformações urbanas de São Paulo no século XIX, pude 

encontrar uma preocupação especial por parte das autoridades com relação aos cortiços. 

O primeiro Código Sanitário da capital já proíbe, em 1894, essa forma de moradia. No 

entanto, fica claro que os cortiços não desapareceram da cidade de São Paulo, ao 

contrário, permaneceram por muitos anos de forma massiva. O que se nota nesta 

permanência é um processo de resistência ao desaparecimento dos cortiços do centro da 

cidade de São Paulo, ordem expressa pelas autoridades sanitárias e governamentais já 

no final do século XIX. Para além da resistência, o cortiço responde a uma necessidade 

de habitação que as políticas públicas e a iniciativa privada não contemplam, e ainda 

funcionava como uma fonte de renda para os proprietários. A documentação estudada – 

impostos, relatórios fiscais, relatórios oficiais do município, Códigos Sanitário e de 
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Postura, fichas de inspeção dos cortiços – mostrou que os cortiços foram ao mesmo 

tempo condenados e incorporados pelas autoridades governamentais e que diferentes 

setores da sociedade se relacionaram com a existência e proibição dos cubículos. Como 

alternativa aos cortiços insalubres que obstruíam o centro, foi sugerida a construção de 

vilas operárias na periferia que fossem próximas aos trilhos da ferrovia, visando 

eliminar ao mesmo tempo o problema do transporte e dos cortiços. O objetivo desses 

projetos era expulsar a sujeira e a feiura provenientes das habitações coletivas a fim de 

valorizar a região central, que nesta época já não era mais uma área essencialmente 

residencial e abrigava estabelecimentos como bancos e casas de comércio. A população 

encortiçada oferecia riscos à sociedade paulistana porque a falta de asseio das 

habitações coletivas tornava iminente o surgimento de focos de epidemias como varíola 

e tuberculose. Além disso, eles representavam um mau exemplo de comportamento e 

moralidade para os habitantes da urbe, pois se encaixavam numa classe de pessoas sem 

emprego fixo ou formal e com hábitos de diversão e higiene condenáveis pelas 

autoridades paulistanas. Os fiscais orientavam e multavam moradores dos bairros 

encortiçados por manterem sujos latrinas e quintais, como é o caso do fiscal José 

Ignácio de Oliveira Arruda com os moradores do Brás no início do ano de 1892
39

. Da 

mesma forma, José Antônio Leite Queimado comunica ao Intendente Municipal a 

presença de indivíduos no Jardim o Largo São Bento, que “praticam toda sorte de 

vagabundisse, como passar em cima dos canteiros e se sentar no encosto dos bancos 

danificando os assentos com os pés”.
40

 O fiscal pede que seja colocado um guarda no 

local das seis da tarde até o fechamento dos portões para evitar este tipo de 

comportamento inadequado. 

 Essas pessoas, perigosas por seu comportamento e por seus hábitos, foram 

oficializadas pelo governo em 1880 enquanto “vagabundos”: “São considerados 

vagabundos pelo Art.° 300 do Regulamento n° 120 de 31 de Janeiro de 1842 os 

indivíduos que não tem domicílio certo, nem profissão [...] ou meio conhecido de 

subsistência”.
41

 Em suma, vagabundo era aquele que não encontrava o seu lugar no 

plano de crescimento da capital; tornando-se, com o avançar do século XIX, um peso 

que ameaçava afundar os empreendimentos capitalistas da metrópole paulistana, e por 
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isso, deveriam ser eliminados na construção de uma imagem progressista e civilizada da 

cidade. A existência de prostitutas, curandeiros, lavadeiras, quituteiras e vendedores 

ambulantes em geral era um desafio à tentativa de constituição de um mercado de 

trabalho ordenado e aos códigos em construção, que regulamentando os espaços 

urbanos, pretendiam facilitar o disciplinamento, combater o perigo do “contágio” 

derivado de comportamentos indesejáveis e a constituir uma moral ligada à ordem do 

trabalho. 
42

  

Sobre as transformações urbanas ocorridas na cidade de São Paulo, utilizo a 

documentação do Fundo “Intendência Municipal” do Arquivo Histórico Municipal 

Washington Luís - em especial as fontes referentes à Série Obras Públicas - para 

relacionar este momento de mudança do espaço urbano que acontece na capital paulista 

com as diferentes teorias acerca do urbanismo apontadas na bibliografia que embasa 

meus estudos.  

As ruas são um local de velocidade, transição, e o tempo no espaço foi dividido 

em grandes blocos: lar, trabalho, trajeto de ida e volta na rua e tempo de lazer. 

“Qualquer personagem fora do espaço e do tempo previstos era marginal”.
43

 O 

comportamento dos cidadãos, assim como o espaço da cidade, precisavam ser 

reformulados para que São Paulo abrigasse o sucesso do café e o crescimento da 

indústria, acolhendo com distinção, a elite que se desenvolvia junto com estas 

atividades econômicas e os braços que a faziam funcionar. Por isso, torna-se tão 

importante o olhar sobre novos modelos de habitação, comércio, iluminação, rede de 

água e esgoto, sistema viário e tudo mais o que envolver transformações urbanas que 

foquem o desaparecimento dos miasmas e seus proliferadores do coração da cidade, em 

detrimento da livre passagem de ar puro e de indivíduos sadios e civilizados que 

pintassem a cidade verdadeiramente como ela era conhecida por trabalhadores e 

investidores: a locomotiva do Brasil, o centro das oportunidades para quem almejasse 

uma vida mais digna. 

O primeiro capítulo deste trabalho versará sobre o nascimento do urbanismo 

enquanto ciência no século XIX e, dados os modelos de intervenção no espaço, discutirá 

a caracterização das transformações urbanas ocorridas no final do mesmo século. O 
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segundo capítulo diz respeito à habitação da classe pobre, ou ao cortiço mais 

especificamente. Num contexto de remodelação da cidade, o Relatório da Comissão de 

exame e inspeção das habitações operárias e cortiços no distrito de Santa Ephigênia, 

juntamente com relatórios fiscais da Intendência Municipal, conduzirão ao 

entendimento das áreas e pessoas “perigosas” pelo nível de insalubridade das habitações 

coletivas. Esta documentação transparece também a forma como os cortiços eram 

enxergados pela oficialidade, qual seu intuito e métodos diante do imperativo demolidor 

dessas habitações e quais as alternativas apresentadas pelas autoridades ao problema 

médico e social da habitação. Por último, no terceiro capítulo, a apresentação das 

Posturas Municipais e do Código Sanitário, evidenciam a tentativa de um controle 

higiênico e sobre a habitação – extensivo aos seus moradores – visando conferir 

progresso e civilidade à imagem da cidade. No entanto, as regras de construção e 

convivência acerca da habitação popular - que vão da metragem dos cômodos ao 

extermínio dos cortiços - nos envolvem não numa relação simples entre opressor e 

oprimido, mas sim, nos apresentam a um universo de debates, técnicas e conflitos que 

configuram a própria construção do espaço urbano. Longe de serem unilaterais ou 

elitistas, as correspondências e reivindicações que partem da população nos mostram 

uma São Paulo construída por diferentes sujeitos históricos. 
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Capítulo 1. Urbanismo e sanitarismo: teoria, formação e limpeza da 

cidade. 

 

1.1. A transformação das cidades e o surgimento de uma ciência no século XIX. 

A redefinição do perímetro urbano nas cidades europeias é um processo não só 

técnico, envolvendo engenharia e arquitetura, mas também histórico. E assim como 

qualquer processo histórico, não é consequência imediata de um único fator e nem tão 

pouco aconteceu da noite para o dia. As famosas e revolucionárias reformas urbanas, 

que aconteceram nas principais cidades capitais da Europa ao longo do século XIX, são 

parte de um processo de urbanização que tem início no século XVIII e alcançará o 

século XX percorrendo o caminho da ciência, da cultura, das artes, da política, da 

economia, da medicina, da biologia, e claro, da história. O urbanismo surge enfim no 

século XIX como uma teoria científica através dos esforços, principalmente, de 

arquitetos e engenheiros que imaginaram um modelo de cidade tão necessário e 

aplicável à existência humana quanto qualquer outro campo do conhecimento 

denominado científico. E tratando-se a teoria do urbanismo de uma ciência, lhe são 

determinados métodos de observação e disciplina auxiliares no processo de estudo. A 

disseminação da metodologia de construção urbanística, nascente na Europa, chegará ao 

final do século XIX à cidade de São Paulo, tornando-se então necessário seu 

entendimento para o estudo da nossa realidade e significação do nosso espaço. 

Objetivando a compreensão deste processo urbano em sua totalidade, é 

importante considerar a fase inicial de mutação do espaço classificado como centro 

urbano, entendida aqui como a queda das antigas muralhas medievais das cidades 

europeias, quando já se avizinha a segunda metade do XVIII. De acordo com Guido 

Zucconi, essas barreiras, de função militarmente defensivas, não tem mais o porquê de 

existir no século XVIII e, do ponto de vista do urbanismo, marcam a passagem da Idade 

Moderna para a Idade Contemporânea.
44

 A função de delimitação física dessas muralhas 

também muda de significação. O muro que antes determinava o fim, que circundava os 

limites do território e determinava o ir e vir dos indivíduos abrigados pela muralha e 

situados para além dela, passa a ser região de acesso aos transeuntes que intencionam 
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passear pela cidade. As muralhas não são totalmente destruídas
45

, em alguns casos 

abrem-se arcos, criam-se monumentos, passagens e jardins que inspiram a liberdade de 

trânsito no que antes assinalava o fim da linha. A ideia desta nova configuração da 

cidade fundamenta-se primeiro na reconversão das muralhas para finalidade civil, e 

depois, na retirada dos obstáculos para que a área além das muralhas seja edificada, num 

momento em que o crescimento é iminente.
46

 Ou seja, a teoria colocada por Zucconi vai 

de encontro à historiografia que determina a demolição das muralhas como medida 

urgente em relação à expansão das cidades. As muralhas vão ao chão ou são 

resignificadas porque tal mudança faz parte de um processo de alargamento da liberdade 

de passagem de indivíduos e mercadorias que configuram também o alargamento 

político da burguesia europeia no século XVIII, e não porque a cidade, lotada de 

habitantes e novos empreendimentos comerciais e industriais, encontrou na queda de 

seus muros a solução para a falta de espaço.  

Demolidas as muralhas, é preciso redefinir a porção urbana da cidade e 

estabelecer o limite entre o aglomerado urbano e seu entorno. Esta é a segunda fase 

indicada por Zucconi no processo de urbanização aqui explanado. Dizer que o limite da 

cidade esvaiu-se pelo ar juntamente com o pó das muralhas é uma ilusão. Uma cidade 

sem demarcações perderia o significado atribuído ao próprio desenho que recebe este 

nome, não seria uma cidade. Os limites estão lá, menos visíveis, é verdade, mas estão lá 

e apontam novas características designadas ao espaço urbano. O novo espaço 

administrativo é apontado por Zucconi com um termo urbanístico: confim do centro 

habitado, são como linhas invisíveis que marcam a área de abrangência do regime 

urbano, onde se aplicarão normas inerentes à vida urbana. Nesse sentido, nascem os 

anéis externos para circulação que vai além do aglomerado urbano, mas ainda estão 

dentro da cidade. Estes anéis tomam por base a localização das antigas muralhas, são 

muito parecidos entre a maioria das cidades, diferenciando-se um pouco em seu fator 

objetivo ou cenográfico
47

. São limites entre o centro da atividade urbana e a área 

preenchida após a derrubada das muralhas e remetem a uma ideia dos séculos XVII e 
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XVIII em que uma rua era criada em volta do fosso das muralhas para que a circulação 

de carros e mercadorias volumosas fosse concentrada para além da muralha
48

. Este é 

também o objetivo dos anéis no século XIX quando, reforçando, temos a segunda fase 

do processo iniciado com a queda das muralhas.  

Dado o contexto de transformação inicial do espaço urbano, adentramos agora 

numa categoria técnica e temporal em que essas intervenções no espaço passam a ser 

chamadas de urbanismo, da forma como reconhecemos hoje. O termo é oriundo do 

século XIX, quando arquitetos e principalmente engenheiros passam a escrever sobre as 

mutações e significações do espaço citadino no intento de agrega-lo ao âmbito do 

conhecimento científico, tornando-se seus teóricos e, por conseguinte, legítimos 

cientistas. Como toda ciência, o urbanismo requer especialistas, que no caso são 

responsáveis por projetar e colocar em prática planos de intervenção para cidades que 

encontram-se em processo de expansão. Engenheiros e médicos higienistas trabalhavam 

para apontar os problemas decorrentes da cidade industrial, entre os quais se destaca a 

preocupação do meio ambiente onde vive a classe pobre. A partir daí, surge uma linha 

de pesquisa urbana que ressalta a importância da circulação da água, da luz e do ar no 

interior das casas dos trabalhadores urbanos. Segundo Françoise Choay, o urbanismo 

diz respeito ao fato concreto e à disciplina embutida neste processo, ou seja, as regras da 

cidade.
49

  

A primeira publicação teórica acerca do urbanismo e, portanto, seu primeiro 

discurso científico, foi a obra do engenheiro espanhol Ildefonso Cerdá, Teoria General 

de la Urbanización, publicada em 1867 para fundamentar e justificar seu Plano de 

Expansão para a cidade de Barcelona em 1859.
50

 Após a decisão de derrubada das 

muralhas em 1854, Barcelona promove um Concurso para o projeto de Ensanche 

(Expansão) de Barcelona em 1859, no qual o Plano de Cerdá é apresentado e 

posteriormente, em 1860, aprovado por Ordem Régia. A obra de Cerdá é pioneira na 

medida em que atribui um significado à palavra urbanização e, conferindo-lhe um 

campo teórico e de atuação, transforma-a em ciência. De acordo com o engenheiro, a 

palavra urbanização é usada 
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“(...) no solo para indicar cualquier acto que tienda á agrupar La edificación y á 

regularizar su funcionamiento em el grupo ya formado, sino tambien el conjunto de 

principios, doctrinas y reglas que deben aplicarse, para que La edificación e su 

agrupamiento, lejos de comprimir, desvirtuar e corromper las facultades físicas, Morales 

é intelectuales del hombre social, sirvan para fomentar su desarrollo y vigor y para 

acrecentar el bienestar individual, cuya suma forma La felicidad pública.” 
51

 

 

Tratando-se, pois, a teoria do urbanismo de uma ciência, Cerdá se preocupa em 

determinar seus métodos de observação e as disciplinas auxiliares ao processo de 

estudo, sendo biologia e história as de maior relevância estrutural e resolutiva na 

trajetória do cientista engenheiro. É importante neste momento considerar o papel da 

ciência histórica enquanto auxiliar na formação da ciência urbana: de acordo com 

Cerdá, a história não é finalidade e nem um adicional à teoria do urbanismo, ela é 

caminho obrigatório para situar a ciência urbana. Nesse sentido, o estudo histórico é 

importante na medida em que não se pode considerar a cidade contemporânea 

desprendida das referências históricas que a produziram, ressaltando sempre que aquilo 

que se coloca de fato em questão não é organizar cronologicamente uma conjunto de 

acontecimentos, mas sim perceber, historicamente, como se deram práticas sociais 

situadas em determinado tempo e espaço que auxiliaram na posição da urbanização 

enquanto símbolo de formação de identidade.
52

 Nesse sentido, um importante estudo é 

feito por Cerdá acerca da “clase obrera” de Barcelona, contendo estatísticas que se 

referem ao cotidiano de vida e trabalho destes homens. Para Cerdá, seria de extrema 

importância realizar um estudo sociologicamente rico como este, pois 

“cuando su objeto es essencialmente de aplicacion prática á la reforma e 

ensanche de una urbe dada, es de primera necessidad conocer bajo todos sus 

aspectos y, (...) el funcionamento de todas e de cada uma de las clases que 

componem la poblacion predestinada a encerrarse y vivir en la urbe, de cujo 

mejoramento material se trata.”
53
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Fundamentado nesta preocupação, Cerdá mapeia as classes sociais de acordo 

com seus meios, recursos, gastos e cargos para ter uma ideia adequada do que é a vida 

urbana em Barcelona. Portanto, Cerdá não é apenas prático, o engenheiro também é 

pensador social, pois aborda problemas sociais como a disparidade entre o salário do 

operário e o valor do aluguel e as diferentes condições de vida entre os operários 

casados e solteiros. Ao voltar suas atenções à decadência urbana de Barcelona e uma 

vez incumbido de reestruturá-la, o próprio engenheiro reconhece não ser esta apenas 

uma questão de falha estrutural referente à engenharia. Tal decadência não é para Cerdá 

uma patologia do espaço, mas uma doença resultante do sistema econômico em 

vigência
54

, o capitalismo, que permite a exploração da classe dominante sobre o 

operariado. Desse modo, podemos pensar que o mau funcionamento do espaço urbano é 

ao mesmo tempo sintoma da doença social – como afirma Cerdá, de raiz econômica - e 

agente proliferador desta moléstia, e é nesse sentido que a Teoría se apoia na biologia. 

Cerdá se apropria de conceitos da biologia para apreensão de análises de circulação, 

alimentação, digestão e evacuação do sistema urbano, utiliza também conceitos como 

núcleo, desenvolvimento e adaptação para definir sua estrutura urbanística. Em suma, o 

engenheiro espanhol, utilizando-se da biologia, faz da cidade um corpo urbano, cujo 

sistema venoso encontra-se no subsolo, com tubos que canalizando água e esgoto, 

garantem o funcionamento do externo corporal.
55

 Essa analogia entre urbanização e 

biologia leva ao conceito de medicalização do conjunto urbano, como se a cidade fosse 

um corpo doente remediado pelo urbanista, que além de pensador social, assume 

também o papel de médico e herói na sua formação de engenheiro. A cidade biológica - 

mas baseada em prévio estudo histórico - proposta por Ildefonso Cerdá é a cidade do 

movimento: prima pela existência de limites flutuantes abrigando uma população 

sempre errante. A urbanização teorizada pelo engenheiro diz respeito às aglomerações 

viventes no espaço dessa cidade em movimento. Segundo Cerdá, a urbanização associa 

repouso e movimento dos seres humanos, ou seja, engloba os edifícios e as vias de 

passagem e comunicação. Deste modo, Ildefonso Cerdá, em meados do século XIX, nos 

apresenta ao cerne da urbanização consagrado até hoje: habitação e circulação.  Ainda 

que caracterizada como um objeto inanimado, imóvel, Cerdá não desconsidera a 
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habitação mesmo quando fala de circulação e fluxo
56

, pois ela é justamente o ponto de 

partida e chegada segundo os quais se pensará as vias de comunicação da vida urbana – 

entre casa, trabalho, comércio, centro, periferia.
57

 Cerdá enxergou o advento de uma 

nova construção do urbano e da civilização que o habita a partir da presença dos 

elementos industriais, em suas próprias palavras: 

 

“(...) comprendí que la aplicacion del vapor como fuerza motriz señalaba para la 

humanidad el término de una época y el principio de outra (...). La nueva época com sus 

elementos nuevos, cuyo uso e predomínio se estiende todos los dias com nuevas 

aplicaciones, acabará por traernos una civilizacion nueva, vigorosa y fecunda, que 

vendrá a trasformar radicalmente la manera de ser y de funcionar la humanidad (...) y 

que acabará por enseñorearse del orbe entero.” 
58

 

 

O tecido urbano irregular existente em Barcelona representava um obstáculo às 

melhorias que Cerdá propunha para a cidade, mas o engenheiro sabia que seria 

impossível destruí-lo. Sendo assim, o engenheiro engloba a malha urbana existente e 

indesejável da melhor maneira possível na cidade que se apresenta visando a expansão. 

Cerdá não propõe uma reforma baseada nos traços da “cidade velha”, mas sim uma 

renovação e refundação da cidade. Para o engenheiro espanhol, era preciso regenerar o 

continente e o contenido, ou seja era preciso renovar o espaço material da cidade e 

também a os homens que a habitavam, já que espaço e sociedade estavam 

permanentemente ligados na formação da urbe.
59

  

Uma nova estrutura rompe com a cidade medieval. Trata-se de meios de 

produção e transporte que emergem com novas funções do urbano. Segundo Choay, 

Haussmann, em Paris, atua numa obra realista ao pensar a adaptação de capital às 

exigências econômicas e sociais de sua época. Essa nova ordem proposta a Paris 

envolve a abertura de grandes vias, especialização dos setores urbanos (quarteirão de 

negócios no centro, residências privilegiadas na periferia), criação de hotéis, prédios 
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para alugar, restaurantes e cafés. Para Michelle Perrot, a Haussmannização se trata de 

uma 

“operação conjunta de política e higiene que consiste em desafogar o 

centro da capital (ela foi imitada em outros lugares; trata-se de uma política 

urbana geral) pelo duplo movimento de aberturas de vias de circulação e a alta 

dos aluguéis, gerado pelas demolições.” 
60

 

 

No entanto, a autora atenta para o fato de que tais reformas não atenderam à 

precariedade habitacional, da falta de conforto de famílias numerosas que dividem 

apenas um cômodo. O atraso nas “maquinarias do conforto” que envolvem esgotos e 

adução de água, fazem com que na França as reformas urbanas se construam 

basicamente entre a ventilação e a espacialidade doméstica.
61

 De acordo com Corbin, a 

recusa das administrações francesas em aderirem a este plano, explica a manutenção de 

seus fedores urbanos.
62

 O aumento populacional, segundo Perrot, se intensifica com a 

haussmannização, quando famílias se juntam para dividir os alojamentos restantes no 

centro ao invés de habitar a periferia, fenômeno que se intensifica a partir da depressão 

de 1882-1890, quando os migrantes levam à cidade mulheres e filhos, sem intenção de 

retorno.
63

 

A locomoção é, portanto, fator de excelência na constituição urbana que se 

insere, é este serviço que irá estruturar a aplicação do modelo de circulação pensado 

para a cidade, funcionando assim como termômetro do sucesso desenvolvimentista da 

urbe. Destinado ao fluxo e necessário ao ir e vir das pessoas, o transporte é fruto do 

vapor e da eletricidade, e portanto, herdeiro da Revolução Industrial que tornará 

possível a comunicação que se constrói pelo nascimento do cientificismo urbano. Nesse 

sentido, Cerdá não nos apresenta apenas a uma novidade teórica, mas também prática, 

uma vez que a partir da Teoría, as intervenções dos engenheiros no espaço urbano são 

pensadas globalmente e coordenadas com os diversos espaços e funções da urbe, 

diferente das reformas pontuais e desconexas que se efetivaram até o século XVIII. A 

ciência urbana nascente no XIX se utiliza da comunicação para reorganizar a cidade de 
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modo a dissipar as aglomerações nocivas à cidade biológica – prevenindo moléstias e 

mau cheiro – e à cidade político-social – prevenindo a insurreição da massa. 

1.2. Cidade industrial: a necessidade de trabalhadores e o perigo da multidão. 

No século XIX, as transformações urbanas já possuem esferas de complexidade 

com objetivos diferentes daquelas que atuaram na queda das muralhas. Agora sim, elas 

estão intimamente ligadas ao aumento populacional e caracterizadas pelo 

desenvolvimento de meios técnicos para contensão da insalubridade e das doenças dela 

decorrentes. Drenagem, distribuição e evacuação da água, limpeza das ruas e coleta de 

lixo são exemplos das ações voltadas para a organização salubre da habitação e seu 

entorno.
64

 Dá-se início a um desenvolvimento urbano que supera o campo, inclusive 

culturalmente. Na cidade adensada pelas oportunidades de trabalho operário, o fluxo 

circulatório é premissa técnica que se impõe, acompanhado da disciplina enquanto 

premissa moral.  

Uma pesquisa feita na Inglaterra em meados do século XVIII pela administração 

pública, ao analisar assuntos referentes à doença, à delinquência, à água, ar, luz e 

esgotos, atentou que a falta de componentes técnicos de canalização dos fluidos leva à 

sujeira, e esta, às doenças do corpo e da moral. De acordo com a pesquisa, a influência 

da miséria e do desconforto conduz o homem a atitudes egoístas ligadas ao vício e à 

imoralidade. As pesquisas inglesas adentram um universo existente nos bairros onde 

predomina “o conforto „selvagem‟: o calor do encortiçamento e do confinamento, as 

drogas e o álcool, a vadiagem pela rua, a promiscuidade, o anonimato (...), a preguiça 

que elege a sujeira mais do que o esforço.”
65

 A ideia dos pesquisadores é reformar a 

economia do bem-estar de forma a proporcionar conforto aos trabalhadores que moram 

nestas habitações miseráveis, “substituindo a satisfação corporal cujos instrumentos e 

efeitos eram incontroláveis, por um bem-estar cujos meios de produção e os efeitos 

possam ser controlados e utilizados.”
66

 Isso significa substituir ações cotidianas que 

serviam de base para maus hábitos por um ambiente que propicie bons hábitos. A 

canalização da água, por exemplo, facilitaria a limpeza e evitaria o deslocamento do 

indivíduo em busca da água. Também a decoração da casa deve ser considerada neste 

novo cenário que visa o conforto doméstico, pois tudo o que contribui para tornar o 
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ambiente agradável auxilia no processo de unir o trabalhador a sua casa e a sua família. 

Este investimento na habitação prima por estabelecer uma boa relação entre o pobre e 

seu domicílio de modo a obter resultados corretivos, ou seja, “quanto mais o trabalhador 

faz de sua casa o seu lar, melhor será para ele, sua família e toda a comunidade”
67

, 

porque a limpeza afasta da doença e o conforto afasta do vício. Resta esclarecer que esta 

busca pelo conforto do lar não é uma iniciativa dos moradores dos cortiços, pelo menos 

não com o intuito disciplinador presente nas pesquisas inglesas. Até os anos 1880, a 

moradia operária na cidade é muito precária, composta de um quarto mobiliado apenas 

pela cama e por vezes uma cômoda. Nada mais é do que um simples abrigo para a 

noite.
68

 Mas inicialmente, a reivindicação operária referente à habitação dizia respeito 

ao valor do aluguel e não ao espaço ou ao conforto da moradia. Fala-se pouco da 

higiene também na fábrica, pois os operários temiam que a organização do espaço 

tivesse por consequência um maior controle sobre o trabalhador. “Teme-se trocar a 

liberdade pelo conforto. E o mesmo muitas vezes ocorre no âmbito da moradia.”
69

 

  Em São Paulo, O café atraiu imigrantes e provocou um imprevisto adensamento 

populacional. O grande número de pessoas em busca de trabalho acabou por satisfazer 

também as demandas urbanas relativas à nascente industrialização. O aumento 

populacional na cidade decorrente deste processo trouxe problemas como falta de 

abastecimento de gêneros, dificuldade de controle epidêmico e, claro, falta de condições 

habitacionais. A sociedade urbana tecia-se no ritmo dos homens em suas ocupações de 

trabalho, mostrando a existência de um tempo útil, que sem ser enxergado, consegue 

disciplinar todas as atividades urbanas.
70

 Não só o horário do bonde e o apito da fábrica 

são exemplos da disciplinarização da atividade urbana na virada do século XX, eles 

fazem parte de um conjunto de marcos que ordenam a multidão que vive, trabalha, 

estuda, caminha e pousa na cidade. Disciplinar a atividade urbana é uma ideia 

intimamente ligada à disciplinarização dos corpos na urbe, de modo que classificar e 

organizar a multidão citadina é tão indispensável ao desenvolvimento da cidade e da 

nação quanto a própria multidão o é para o funcionamento das fábricas e o consequente 
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avanço do progresso. As Posturas Municipais cooperavam com esta ordenação dos 

sujeitos no espaço ao definir os modos de se portar da classe baixa – trabalhadores ou 

não – nas vias públicas: 

 

“Art. 155 – Nos dias não santificados, as casas de negócio, escritórios, tendas, 

barracas, tavernas e aquelas em que se vendem bebidas alcoolicas e cerveja; (...) e 

outros estabelecimentos semelhantes, que se prestam à reunião de ébrios, vagabundos e 

desordeiros, fechar-se-ão às 10 horas da noite (...).” 

Art. 156 – As farmácias, cafés, bilhares, restaurantes e hotéis poderão estar 

abertos, em todos os dias, até meia noite (...). 

Art. 158 – Os mascates, joalheiros, amoladores de instrumentos, condutores de 

marmotas, vendedores de estampa e quaisquer outros ambulantes não poderão exercer a 

sua indústria dentro do município sem licença da Câmara e sem terem pago o imposto a 

que estiverem sujeitos.”
71

 

 

As posturas preocupam-se em ordenar os trabalhadores que transitam na cidade 

– vendedores ambulantes, cocheiros, amas de leite, comerciantes – impondo-lhes 

horários e condições para exercerem suas funções, mas também se preocupa com 

aqueles que ocupam o espaço sem função definida: 

 

“Art. 198 – Toda pessoa de qualquer sexo ou idade que fôr encontrada sem 

ocupação e em estado de vagabundagem, será mandada apresentar à autoridade policial, 

competente, para assinar o têrmo de que trata o Código de Processo Criminal.”
72 

 

A noção de conforto expressa por Beguin também se apresenta enquanto pré-

requisito para o estabelecimento da disciplina entre os pensamentos do governo 

paulistano. Num processo de Lei acerca da construção de casas operárias, a Câmara 

ressalta: 

 

“É certo que para se alcançar o escopo tão ardentemente almejado pelas 

nações cultas de se criar um povo forte no físico e forte na moral, capaz de 

compreender os seus deveres, de defender seus direitos (...), é preciso, 
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indispensável, que antes de tudo se lhe procure fornecer a necessária educação 

moral e intelectual e favorecê-lo com o possível bem estar dotando a sua 

habitação com os requisitos de salubridade e higiene.” 
73

 

 

Aqui, a habitação aparece como espaço que também precisa ser modificado em 

prol da salubridade para que o povo se torne saudável e adepto dos valores morais que 

favorecem o lar e a família em detrimento dos jogos, dos vícios e dos bares.  

Uma vez constatada a importância da multidão enquanto ator e alvo no espaço 

urbano, se faz importante a compreensão do próprio termo multidão sob diferentes 

ângulos do cenário citadino. O deslocamento é característica primeira dos habitantes da 

cidade e torna possível suas atividades diárias. Homens, mulheres, crianças idosos 

sustentam todos os dias a paisagem e a característica da cidade num desfile automático e 

obediente às suas tarefas particulares
74

, que uma vez unidas, transformam-se na grande 

atividade metropolitana. Assim, a partir do individual se faz na cidade o caminhar 

coletivo e a automática suspensão da identidade particular inicial: o indivíduo é 

componente do aglomerado urbano e, mesmo ao ser caracterizado no espaço, se define 

por meio de grupos, como o dos operários, das lavadeiras, das senhoras que caminham 

na praça, dos vendedores ambulantes, dos patrões, dos observadores de janela, dos 

mercadores e compradores e tantos outros.  

A multidão caracteriza-se também pela exposição, isto é, sendo a rua o espaço 

por onde transita a multidão, consequentemente seus atos e movimentos tornam-se 

públicos, passíveis de conhecimento, controle e jugo de todo e qualquer habitante da 

urbe. Dessa forma, pode-se entender que a exposição do cotidiano de trabalho 

proporciona uma identidade ao trabalhador, que engloba seus trajes, seu horário de 

permanência na rua, seu meio de locomoção, sua atividade braçal, seu local de 

residência, entre tantos outros elementos. Por exemplo, os operários não estavam 

habituados a gastar com moradia, pois vinham de regiões rurais, onde morar não 

costumava ter um custo.
75

 Quando a este trabalhador “sobra” dinheiro, ele é gasto com 
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vestuário: “Como os operários enfrentam uma auto-imagem onde a sujeira e o desalinho 

marcam sua inferioridade, a dignidade operária passa pelo „bom aspecto‟, a bela figura 

dos italianos.” 
76

. O limite de gasto com a moradia era, segundo Maurice Halbwachs, 

um “traço essencial da condição operária. Os trabalhadores de outras áreas de atuação 

investem mais dinheiro na habitação” 
77

, e por seu padrão de moradia, se distinguem da 

classe operária.
78

 

Admitindo que o cotidiano do trabalhador põe-se publicamente na cidade através 

da multidão, é importante destacar que ele pode causar estranhamento, “(...) o que mais 

espanta é estar esse homem [o trabalhador] coberto com os sinais da miséria, 

considerados até então atributos de velhos e doentes, dos incapacitados em geral.”
79

 A 

pobreza de seus trajes, de suas casas e a falta de moral e higiene que com eles residem 

são responsáveis por causar certo espanto social e acaba por taxar negativamente o 

trabalhador, de modo que para o francês do século XIX, por exemplo, quase não existe 

diferença entre trabalhador, pobre e criminoso, eles são níveis diferentes de um mesmo 

processo de degradação humana inerente ao trabalhador que ocupa os centros urbanos e 

está sujeito a suas adversidades.
80

 O homem miserável enquanto subproduto do trabalho 

não encontra lugar na sociedade, e por isso está perigosamente inclinado tanto ao crime 

quanto à revolução. A miséria, fenômeno da civilização capaz de atingir a alma humana, 

tem o poder de desenvolver a consciência do indivíduo, a classe trabalhadora, através da 

vivência da miséria, cria o poder de interrogá-la e acaba por achar seus responsáveis nas 

instituições políticas
81

, daí o medo francês da revolução social. Mas este não é o único 

perigo saliente na multidão trabalhadora, aquilo que para a França é visto como ameaça 

política, na Inglaterra funciona como um contágio moral. Os ingleses consideram o 

custo econômico das consequências da miséria - a doença, o desemprego e a 

imoralidade que pode tomar corpo social -, enquanto os franceses se preocupam com o 
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custo político que as instituições do governo podem arcar no caso da miséria dar à 

classe trabalhadora a capacidade de raciocínio.
82

 Em ambos os casos e estendendo à 

classe perigosa de vagabundos e prostitutas residente em São Paulo a partir de fins do 

século XIX, a ideia central é que o ser humano, através do vício e da miséria é levado ao 

estado de barbárie, daí o fato de não obterem lugar na sociedade e de existir a 

necessidade de disciplinarização, controle e parcial exclusão desta classe. 

A forma desta multidão varia conforme o horário na cidade. Baseado nas 

observações de Baudelaire em sua condição de flâneur e outros observadores da cidade 

do século XIX, como Victo Hugo, é possível traçar a diferença da imagem urbana 

diurna e noturna. Durante o dia a multidão que ocupa a cidade é predominantemente 

composta por trabalhadores. Sobre a manhã parisiense, Baudelaire atenta: “(...) Paris, 

como os velhos trabalhadores, esfrega os olhos enquanto empurra suas ferramentas: é a 

hora em que o trabalho deserta.”
83

 Já durante a noite modificam-se os personagens e a 

penumbra lunar abre espaço para a exposição daqueles que não são bem aceitos ao 

escancarar do sol: prostitutas, jogadores e ladrões revelam nos becos mal iluminados da 

cidade um espetáculo promiscuo, agressivo, atraente e perigosos que, justamente devido 

às suas características, costumam repousar a luz do dia. Outros personagens, outros 

barulhos: a noite deixa-se ouvir nos bailes, nas batidas das mesas de jogos, na música e 

na atividade teatral onde está concentrada a multidão noturna.
84

  

As atividades citadas exercidas após o sol poente configuram a trama noturna 

característica do vagabundo. O barulho da noite é socialmente determinado e sua 

movimentação está, do mesmo modo, geograficamente posta. Ao se tratar de território, 

temos os bairros pobres como o local por excelência da atividade noturna dessa camada 

economicamente inferior dos paulistanos. Diferente da classe alta que sai de casa para 

desfrutar do convívio social nos bares, teatros e restaurantes, as festas e batuques da 

população residente no Brás, Luz, Bom Retiro, Santa Ifigênia – bairros operários na São 

Paulo de fins do século XIX - acontecem dentro de casa, nos quintais dos cortiços, nos 

becos e ruelas que enlaçam a habitação popular e servem de palco para a música, a 

capoeira e a prostituição. Nesses bairros pobres, há a construção desordenada e 

abundante de casebres, situados em ruas apertadas, irregulares e sujas, onde habita a 
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população operária. Nas ruas por onde passa a multidão metropolitana se faz também a 

atividade comercial da camada menos privilegiada que a compõe, com mercados de 

frutas, verduras e toda sorte de quitutes que diminuem o espaço destinado à passagem e 

tornam o cheiro do aglomerado habitacional ainda pior.
85

 É justamente o centro da 

cidade, coração de São Paulo, a localidade dos mais pobres, onde se misturam 

trabalhadores mal pagos e ladrões. As ruas estreitas e seus habitantes doentes e 

famintos, cruzam as ruas centrais onde a riqueza do café se fazia ver em imponentes 

palacetes como o da família Paes de Barros e Pinhal, próximos à Estação da Luz.
86

 

Desse modo, é coerente dizer que a experiência visual dentro da cidade nem sempre 

causa boa impressão.
87

 Os bairros industriais formados no século XIX causam espanto 

por seu amontoamento de pessoas e casas e pessoas dentro das casas. Não só a 

aglomeração causa estranhamento aos olhos de viajantes e visitantes de bairros nobres, 

as condições das casas coletivas que abrigam a classe pobre também são motivo de 

repúdio por suas entradas apertadas, falta de janelas – que impede a entrada de luz e 

circulação de ar – e sobretudo a falta de asseio, com pátios sujos e pontos de estagnação 

de água nas ruas irregulares e mal calçadas. Além disso, essa água parada, unida às 

atividades de cozinha feitas dentro dos cômodos de cada família e o comércio de 

alimentos diversos feito nas ruas pelos trabalhadores autônomos, produzem um odor 

característico destes bairros destinados à classe pobre e onde reina a aglomeração de, 

como pode-se constatar, diversos elementos: pessoas, construções, cheiros e, devido à 

clara insalubridade, focos epidêmicos. 

Para conseguir espelhar a prosperidade do café e atrair investimentos 

estrangeiros, as elites brasileiras deveriam primeiro preparar as cidades para receber as 

novas funções urbanas trazidas pelo capitalismo industrial que já se apresenta às 

metrópoles chefes da economia brasileira – São Paulo e Rio de Janeiro – em fins do 

século XIX.  Seria necessário para reorganizar o espaço urbano, principalmente no 

sentido de dar a cada classe econômica de moradia seu lugar característico e meritório, 

estipular um limite entre público (ruas) e privado (casas)
88

 que seria acompanhado de 
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perto pelo que Paulo César Garcez Marins chama de “geografia da exclusão e 

segregação social”.
89

 A ideia consiste em formar bairros homogêneos que separariam os 

diversos segmentos da sociedade.  De todas as cidades, São Paulo foi a que incorporou 

com mais eficiência este projeto de homogeneização dos bairros. As primeiras 

intervenções no espaço público, segundo Marins, tiveram seu início na década de 1870; 

momento em que a capital paulista já era considerada o centro da economia da 

província.   

Muitos bairros foram construídos sob a ótica do zoneamento social
90

. Em tais 

bairros residenciais, era essencial que se mostrasse o limite entre a rua pública e a 

residência privada. A calçada e o início do terreno particular deveriam estar separados 

por portões, assim como jardins frontais e laterais que garantiam a privacidade dos 

moradores
91

. Campos Elíseos, Higienópolis e Paulista eram como “colinas arejadas e 

iluminadas que olham para as baixadas úmidas onde se aglomera a pobreza.” 
92

  

Homogeneizar os bairros da cidade significava criar espaços que dissociassem a 

riqueza da pobreza, o saudável do insalubre, o moral do imoral, em suma, a civilização 

da barbárie. No entanto, essa barbárie situava-se muito próxima ao centro 

metropolitano. Bairros como o Brás, Santa Ifigênia e Luz eram o habitat do operariado 

em massa.  Os cortiços existentes nestes pontos da cidade resolviam, ao mesmo tempo, 

dois problemas do trabalhador pobre: um referente à valorização imobiliária inerente à 

cidade do café e da indústria, cidade destino dos mais diversos segmentos – da classe 

pobre, que almejava aplicar ali sua força de trabalho, e da classe mais abastada, que 

vinha do interior para acompanhar mais de perto seus negócios -, o que encarecia os 

aluguéis, e outro referente à carência de transporte que ligasse a periferia ao centro 

urbano. A própria instabilidade do mercado de trabalho acentua a exploração do 

trabalhador e os obriga a habitar o centro da cidade, onde é possível procurar por 

trabalho casual todos os dias. A superlotação do centro torna as moradias e ruelas ainda 

mais insalubres e as consequências econômicas dessa situação seriam menores, de 

acordo com a opinião dos sanitaristas da época, se voltados às reformas preventivas – 

como sistemas de água e esgoto – do que com a remediação da doença, que implica 
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afastamento do trabalhador, perda de salários e gastos com campanhas de contenção das 

epidemias. Outro custo, além do econômico é apontado por Maria Stella Bresciani 

acerca da aglomeração populacional desordenada e insalubre: o preço de conviver com 

a ameaça social. Ou seja, o perigo consiste na classe inferiorizada tomar consciência de 

sua situação e reagir em protesto, podendo causar prejuízo à nação. Nesse sentido, 

Bresciani exemplifica, a partir da realidade da cidade de Londres, como o trabalhador 

pode ter sua função, sua imagem e sua moral denegridos por vivenciar a realidade 

insalubre. De acordo com a historiadora, a competição no mercado de trabalho é muito 

acirrada e o londrino, via de regra, perde para a mão de obra imigrante. Mas antes de 

desistir do trabalho, ele passa por diversos estágios da atividade remunerada: trabalho 

casual, irregular, prostituição, caridade, desordem e protesto. O preconceito em relação 

ao trabalhador londrino nasce no século XVIII e difunde-se amplamente entre os 

empregadores na segunda metade do XIX. Este preconceito afirma que o trabalhador 

londrino, além de fisicamente desvantajoso, é fraco pois é dado aos excessos, o meio 

físico (doenças) e social (classes perigosas) em que vive, tornou-lhe menos favorável ao 

trabalho em relação aos que vem de fora. De acordo com a ideia sanitária de Edwin 

Chadwick, as condições físicas insalubres que deterioram a saúde e o estado físico da 

população são obstáculos à educação e ao desenvolvimento moral. Além disso, elas 

diminuem a vida útil de operários, impedindo o crescimento produtivo e, 

consequentemente, desvaloriza o capital social e a moral da comunidade.
93

Trata-se, 

portanto, da degeneração física e moral imposta ao ser humano fadado a viver em 

ambiente insalubre – e o darwinismo social apoiou biologicamente a escolha do 

imigrante em detrimento do nacional.
94

 Na Europa, a preocupação com a insalubridade 

dos bairros operários aparece com a explosão das epidemias de cólera e tifo nos anos de 

1830. Londres foi a primeira cidade a implantar projetos de intervenção urbanas 

efetivamente modernos, como redes de abastecimento de água, gás e esgoto. Para sanar 

o ambiente, a capital inglesa promoveu transformações urbanas invisíveis aos passantes, 

mas que de fato conferiram à cidade o título de moderna. Mas segundo François 

Beguin, essa mesma originalidade moderna do urbanismo praticado na Inglaterra é 

mascarada na França, onde Napoleão III e Haussmann buscaram uma “visibilidade mais 

de ordem arcaica que moderna” apelando aos efeitos visuais e sensíveis das obras 
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públicas.
95

 Em Paris, Haussmann marca o espaço com transformações de grande 

visibilidade, como edifícios e praças monumentais e abertura de amplas vias de acesso 

público.
96

 Ambas as capitais agiram no espaço urbano visando o fluxo, com a diferença 

de que uma priorizou o fluxo subterrâneo e a outra o fluxo sobre a terra, podendo encher 

os olhos dos parisienses e viajantes que por ali passavam. 

 

1.3. Para uma realidade enferma, uma contra-realidade utópica  

A falta de higiene na cidade e as habitações insalubres que exalam odores e 

sujeitos degenerativos do espaço urbano, eram usados como justificativa à característica 

desordenada da cidade. A essa suposta desordem da cidade industrial são levantadas 

propostas de ordenamento urbano provenientes da reflexão e do imaginário dos 

observadores da cidade. Por não dar forma prática ao questionamento da sociedade, sua 

reflexão encontra-se no campo da utopia. A utopia dá ao urbanismo uma reflexão crítica 

sobre a sociedade e elabora ficcionalmente uma contra-realidade, ou seja, cria-se um 

modelo ruim de cidade e, em resposta, o urbanista pode idealizar a cidade ideal. Nesse 

sentido, a teoria do urbanismo, enquanto discurso científico opõe duas cidades: uma 

negativa e uma positiva, tecendo a história de espaços doentes cujo herói é o 

construtor.
97

 Essas propostas de ordenamento da cidade industrial orientam-se no 

tempo, na noção de passado e futuro para tomar rumos diferentes, uns calcados no 

progresso e outros na nostalgia. O termo “modelo” engloba o valor da proposta e seu 

caráter reprodutivo. A cidade encarada como um modelo não é pensada como um 

processo ou em termos de uma problemática, é colocada como um objeto reprodutível. 

O urbanismo que desde Cerdá está no campo do cientificismo, está também no campo 

da universalidade, ou seja, é um modelo técnico de possível aplicação ou adaptação em 

qualquer espaço. A partir deste conceito de universalidade acerca do urbanismo, não 

podemos mais admitir a ideia de importação de uma determinada estratégia urbana. O 

modelo não é copiado, ele circula e pode ser amplamente utilizado por diferentes 
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cidades que visam transformações urbanas voltadas às questões sanitárias. É extraída da 

temporalidade, mas uma vez utópica, não pertence a lugar algum.
98

 Françoise Choay 

caracteriza diferentes modelos que podem estar presentes na construção da cidade. Para 

tratar da cidade do século XIX, que precisava ser reestruturada em seu espaço para 

atender à maior concentração de trabalhadores, trataremos de dois modelos 

reformadores utopistas que pensam a cidade ideal neste momento. O primeiro é o 

progressista: amplamente aberto e com a presença corriqueira de espaços verdes, 

conforme os preceitos induzidos pela higiene, este modelo prevê a distribuição de ar, 

água e luz igualmente a todos os ocupantes da cidade. Saúde e higiene são os elementos 

a serem alcançados por estes urbanistas e representam a eficácia de seu modelo a ser 

colocado em prática. Na cidade progressista, o espaço é traçado segundo as funções 

urbanas, de modo a classificar-se entre trabalho, lazer, habitação e cultura. Essa lógica 

funcional é também estética, portanto, são essas as duas marcas presentes no 

progressismo: funcionalidade e estética.
99

 Mas é preciso entender que a estética 

progressista refuta a arte herdade do passado, seu foco é o futuro. Haussmann ao aplicar 

este modelo em Paris deixou evidente na “nova cidade” apenas alguns monumentos que 

revelavam aos passantes o triunfo francês.  

O culturalismo é outro modelo explorado por Choay. Este modelo enquanto 

planejamento urbano nasce a partir da nostalgia, ou seja seu ponto principal não é o 

progresso, mas a cultura, e essa é buscada no passado. Segundo Choay, no modelo 

culturalista as necessidades espirituais ganham mais espaço e importância do que as 

necessidades materiais, o que faz desse modelo mais flexível do que o progressista. No 

culturalismo não há padrões, as construções devem ser diferentes umas das outras para 

exprimir suas especificidades. Os pensadores culturalistas acreditam que a degradação 

da sociedade industrial é fruto da falta de cultura, daí a necessidade de mantê-la 

evidente na cidade que se renova.  Integrando ao presente o passado, os culturalistas 

eliminam o exercício da previsão para o correr das grandes cidades, seu foco é de fato o 

passado e a mentalidade da multidão.
100

 

1.4. As intervenções urbanas em São Paulo 
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Sendo a urbanização da cidade de São Paulo o foco deste estudo, destaco aqui 

que a capital paulista não se atém a um único modelo urbanístico. Como em qualquer 

outro lugar, as intervenções urbanas em São Paulo misturam todos os modelos 

elucidados por Choay; seus modelos, na verdade, são um instrumento metodológico de 

análise do urbanismo, não constituindo escolas definidas de pensamento ou de ação 

urbanística. Para além das concepções funcionais e estéticas presentes nas obras 

públicas da cidade, o caráter de cada reforma depende do lugar em que foi realizada, da 

sua necessidade e da sua proposta, ou seja, não cabe aqui uma dicotomia progressista-

culturalista.  

À paisagem do centro antigo de São Paulo não se pretende uma modificação 

radical, o sentido das transformações urbanas está na “relação estética entre movimento 

e crescimento”.
101

 A circulação dos indivíduos nos cafés e casas comerciais do 

“triângulo” e o movimento de bondes e outros veículos, denotam essa mudança. A São 

Paulo de 1900 exibe duas cidades distintas: a “cidade velha”, composta de ladeiras e 

ruas sinuosas e a “cidade nova”, com extensas e largas avenidas, como a Higienópolis. 

Na “cidade nova”, uma concepção estética se firma entre “o saber sanitarista e a 

imagem idealizada do progresso”.
102

 A cidade é uma experiência estética com dados 

visuais aos quais se atribuem valores. Nesse sentido, caberia aos engenheiros a tarefa de 

unir beleza e salubridade nas transformações urbanas da capital para que esta fosse 

considerada um exemplo de progresso.
103

 O conjunto estético e material também 

confere à cidade a característica moderna, com o viaduto do Chá sobre o Vale do 

Anhangabaú e as medidas sanitárias para aumento do fluxo de pedestres e veículos no 

centro.
104

 

O Viaduto do Chá, inaugurado em 1892, visando a circulação dos indivíduos, 

possibilitou a ligação da área central da cidade com a região que ultrapassava o 

Anhangabaú sem se despreocupas com o esmero arquitetônico. A reformulação e 

aumento do Jardim da Luz traz em si a preocupação sanitária presente em todos os 
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projetos de praças e jardins da cidade: a necessidade de purificar o ar e permitir a 

abertura de espaço para sua livre circulação. Acrescida a esta funcionalidade, está a 

beleza da arborização, a intenção de fazer do Jardim da Luz não apenas um lugar 

necessário aos pulmões, mas um lugar bonito aos olhos, aprazível, que confira ao centro 

um aspecto natural e belo. A dupla função das árvores na construção da cidade era 

entendida pelos próprios moradores da cidade, conforme documento encaminhado à 

Intendência Municipal pelo Sr. Pedro Augusto Gomes Cardim em 27 de julho de 1897, 

em que o munícipe solicita mudança de guias para melhor arborização no bairro do 

Pacaembu e freguesia da Consolação. “(...) Tendo o maior empenho em conservar a 

arborização d‟aquellas ruas (...)”, Pedro Cardim justifica a importância de seu pedido 

referente à arborização “(...) que tão necessária é para o público, não só pela salubridade 

como pelo bom gosto e comodidade do mesmo público.” 
105

 

 O valor higiênico e moral dos jardins são afirmados por Backheuser: segundo o 

engenheiro, o oxigênio produzido pelas folhas purifica e refrigera o clima. Ao mesmo 

tempo, pelo lado moral, a família que possui jardim próximo de casa garante “esse 

gratuito divertimento de um passeio a tarde, convidativo para o pai, que só assim não irá 

buscar na taverna ou longe do lar as alegrias necessárias ao seu espírito.”
106

 Nesse 

sentido, a jardinagem funciona como um “operador de domesticação”. A expressão 

usada por Beguin se refere à domesticação do homem e suas práticas cotidianas – 

ligadas à higiene, vida familiar, sexualidade – através de novos aparelhos de 

domesticação dos fluidos, como ar, água e luz.
107

 O parque ou o jardim que através da 

sua parcela de vegetação garante o frescor da brisa, domesticando o ar, também garante 

a diversão da família, domesticando as atividades humanas. 

  Mesmo as transformações urbanas que nascem de uma necessidade sanitária 

não poderiam desgarrar-se da estética para que a imagem próspera de São Paulo como 

cidade do “progresso” fosse firmada e difundida. A difusão dos ideais higiênicos 

modifica o padrão administrativo das cidades. O governo passa a investir em obras 

voltadas para a manutenção da higiene urbana, construindo e regulamentando sistemas 

de infraestrutura considerados importantes para conter a propagação de epidemias. As 
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intervenções de caráter prático na cidade são uma estratégia da administração para 

combater os males da cidade, principalmente as mortes por epidemias. Dentre as 

intervenções que buscam salubridade, podemos destacar calçamento e alargamento das 

ruas, canalização de água e esgoto e adoção de um sistema de recolhimento de lixo.
108

  

Antônio Prado, prefeito de São Paulo entre 1898 e 1911 promoveu obras visando a 

pavimentação e arborização de ruas e praças e o descongestionamento e arejamento do 

centro urbano da capital. Para isso, Prado investiu em obras públicas voltadas ao 

alargamento das ruas Libero Badaró, Boa Vista e Benjamin Constant, todas próximas ao 

tradicional triângulo, e ainda ampliou a central Praça da Sé, que ganhou dois quarteirões 

de magnitude.
109

 Muitos são os documentos do setor Obras Públicas da Intendência 

Municipal de São Paulo que evidenciam essa preocupação. A Rua Galvão Bueno ia ao 

encontro do Largo da Liberdade e era considerada importante via de passagem na 

capital desde o final do século XIX. Por conta dessa importância, urgia a necessidades 

de melhoramento naquela rua, devido principalmente à existência, naquela mesma 

localidade, do córrego de Lavapés. O engenheiro da Intendência Municipal, Luiz 

Amaral Gama, planejou toda a obra que, segundo ele mesmo, fazia-se necessária na Rua 

Galvão Bueno para que seus problemas de salubridade fossem extintos e para que o 

trânsito ali se tornasse melhor. A proposta é encaminhada ao Presidente da Intendência 

em 4 de agosto de 1892, num documento que expõe todas as melhorias a serem feitas na 

Galvão Bueno: 

“Melhoramentos necessários na Rua Galvão Bueno: 

a) Construção de uma galeria entre as ruas São Joaquim e Tamandaré, para dar 

passagem ao córrego Lavapés. 

b) Construção de um pequeno boeiro perto da rua Fagundes para esgoto das águas 

pluviais que ficão actualmente represadas pelo aterro, formando um lago que 

muito tem prejudicado a saúde pública. 

c) Levantar o aterro entre as ruas Barão de Iguape e São Joaquim. 

d) Levantar aterro entre as ruas São Joaquim e Tamandaré. 
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e) Colocar guias entre as ruas Barão de Iguape e Fagundes.” 
110

 

 

Os melhoramentos urbanos propostos para a Rua Galvão Bueno são fruto da 

preocupação com a saúde e a circulação dos habitantes na cidade, como mencionou o 

próprio engenheiro idealizador do projeto. Da mesma forma, o documento que segue 

abaixo expõe ao Presidente da Intendência uma série de reparos feitos em decorrência 

de uma forte chuva que caiu sobre a capital: 

 

“Relação de trabalhos executados em caráter de urgência nas ruas danificadas 

pelas chuvas: 

Concerto da Rua da Mooca 

Aterramento de depressão no Largo da República 

Complemento de calçamento na Rua do Gasômetro junto à Rua Santa Rosa. 

Sarjeta de pedra atrás da Correção 

Sarjeta de pedra na Rua Duque de Caxias 

Concerto de calçamento na Rua do Comércio 

Aterramento de depressão na Rua Visconde de Parnaíba 

Reconstrução de aterro na Rua Pedroso 

Concerto da Avenida da Intendência 

Muro do Cemitério da Consolação” 
111

 

 

 

Tais obras eram necessárias para evitar que a água da chuva estagnada fosse 

convertida em focos de mau cheiro, doenças e acúmulo de lixo. Além disso, era urgente 

também refazer o cenário que, desfeito pela força das águas, causaria impacto negativo 

aos olhos dos passantes da capital. A funcionalidade dessas obras nasce, à priori, da 

preocupação sanitária, mas vem acompanhada também de uma necessidade estética 

indispensável à cidade que se quer “moderna”. O progresso deveria ser sentido no ar e 

visto nas ruas, modernizar a capital significava, ao mesmo tempo, cuidar do ambiente, 

da saúde e da estrutura da cidade, como é o caso do calçamento feito na Rua XV de 

Novembro apontado pelo fiscal do distrito do Norte da Sé no ano de 1892: 

 

“Tendo feito o calçamento da Rua 15 de Novembro em consequência de passar 

por baixo uma galeria de águas pluviais, e ser esse serviço urgentíssimo, ordenei ao 
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Bianchini que fizesse a fim de evitar algum desastre em vista dos muitos veículos que 

por ali transitam.” 112 
 

Calçar uma rua tão central e importante como era a 15 de Novembro implica 

preocupações técnicas e estéticas. Ao mesmo tempo em que na obra há o teor técnico de 

ajuste da segurança pública por tratar-se de uma via movimentada, há também a 

consequência estética de manter em ordem as ruas que formam o coração de São Paulo. 

A centralidade da Rua 15 de Novembro fazia desta via pública um alvo recorrente das 

atenções técnicas da Intendência Municipal e também da população ávida por ver o 

esplendor de sua cidade, como mostra uma nota do Correio Paulistano no final do 

século XIX: 

“Há bom tempo que a intendência municipal deliberou o alargamento da Rua 15 

de Novembro, marcando para isso o alinhamento necessário.diversos prédios já tem 

sido contruídos de accordo com o novo alinhamento. Entretanto o que mais embaraços 

causa, pela posição que occupa, aquelle descommunal masthodonte onde funciona o 

thesouro do Estado, que já foi sentenciado a ceder alguns metros sua extensão ao 

embellezamento e ao commodo de nossa principal rua, esse ainda está de pé causando 

graves prejuízos ao transito do público e dos veículos. (...) É preciso que com a maior 

brevidade se faça a demolição da parte do thesouro que prejudica o alinhamento, pois 

que naquela estreita garganta de rua, passando caarros, bondes e muitos pedestres, 

facillimo se tornam repetidos desastres. Que caia as paredes do thesouro, que em nada 

os seus cofres padecem. O povo precisa de rua mais larga, e portanto mais commoda e 

mais bella.” 
113

 

 

Para assegurar o bem estar do território, o Governo Municipal contava com 

fiscais responsáveis por manter a saúde e a beleza do território. Respaldados por uma 

regulamentação punitiva, os fiscais eram responsáveis por notificar a Intendência sobre 

possíveis irregularidades de asseio e notificar o cidadão sobre a necessidade de reparos 

que, caso não cumpridos, acarretariam em prejuízo financeiro ao infrator, conforme 

ilustrado abaixo na denúncia de Antônio Correa Dias, fiscal do Norte da Sé, ao 

presidente da Intendência: 

 

“Cidadão, levo ao conhecimento de V.S.ª que em cumprimento da indicação do 

Conselho desta Intendência em seção de 9 de abril, intimei ao cidadão Felício Fagundes 

para mandar aterrar seu terreno na continuação da Rua Galvão Bueno, onde acha-se 

grande quantidade de águas estagnadas, respondendo-me que não faria coisa alguma 

marquei-lhe um prazo suficiente para fazer o serviço, findo este nada existia feito, em 

vista do mesmo cidadão recusar-se a fazer o respectivo serviço multeiro. Em 
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conformidade com o art. 1.2 parágrafo 3º das posturas, tendo lavrado o auto de multa 

arremetido ao cidadão procurador para promover a cobrança na forma da lei. Saúde e 

fraternidade.”
114

 

 

O fiscal do Brás, José Ignácio de Oliveira Arruda, também comunica as 

intimações feitas na semana de 15 de Janeiro de 1892 que contribuíram para a melhor 

salubridade e aparência das ruas e avenidas paulistanas: 

 

“Conforme edital de 4 de janeiro, procedi a correção do calçamento de frente de 

casas , ficando quase todos proprietários das Ruas Parahyba e Piratininga concordes em 

fazer os passeios na próxima semana sob pena de multa. Mandei remover uma porção 

de tijolos colocados na Av. Rangel Pestana (...). mandei pela turma Reis capinar o 

prolongamento da Rua da Mooca, o que foi feito. Fiz esgotar pela mesma turma uma 

água estagnada na Rua Caetano Pinto, abrindo sarjetas.” 
115

 

 

Estas pequenas obras visam em sua maioria a funcionalidade da rua em 

colaboração ao projeto sanitário de circulação dos elementos da cidade – pessoas, 

ventos, águas. - Era preciso criar sarjetas para escoamento das águas pluviais assim 

como é preciso prolongar as ruas de grande passagem para que elas recebam com a 

devida comodidade e higiene seus transeuntes. A Repartição de Obras Públicas do 

município já deixava claro em 1877 qual o papel das obras públicas para a imagem da 

cidade e o que não mais se encaixava no novo cenário e na nova função da capital 

paulista: 

 

“O desenvolvimento progressivo da nossa civilização, exercendo benéfica 

influencia sobre o commércio, sobre as industrias e sobre todas as relações sociaes, não 

pode ser estranho às obras públicas. A construção das estradas, das pontes e dos 

edifícios deve acompanhar o progresso da siencia e da arte. Já não podem ser toleradas 

as estreitas e toscas pontes, nem as apertadas e íngremes estradas de outr‟ora.” 
116

 

 

Assim, as obras públicas melhoram e modificam as relações sociais através da 

técnica, identificando tanto o progresso comercial quanto o industrial às obras de 

melhoramentos urbanos que se efetivam na capital. O progresso econômico que nasce 
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dentro das fábricas e a modernidade técnica que se observa nas ruas constroem 

conjuntamente a imagem do desenvolvimento de São Paulo.  

A configuração do espaço urbano no século XIX se faz a partir da relação de 

diversos saberes, com atuações de médicos higienistas e engenheiros sanitaristas, e as 

intervenções urbanas são então moldadas com uma dupla função contida no 

sanitarismo: o bem estar físico e moral. 
117

 O engenheiro Victor da Silva Freire, nesse 

sentido, ressalta que as cidades têm interesse em serem “bellas” porque a beleza 

também é higiênica, tem a capacidade de educar, moralizar e enriquecer. 
118

 

A intenção estético-sanitária das intervenções urbanas se faz perceber nas obras 

de circulação planejadas para garantir o fluxo do tráfego. A metáfora médica da boa 

corrente sanguínea é traduzida no espaço urbano pela circulação de pessoas e também 

da água e do esgoto, bem como a especialização dos bairros por funções e a melhoria 

nos transportes. O “bom funcionamento do organismo urbano” colabora para a 

formação da imagem ideal da cidade em harmonia. A estética do “belo” traduz-se na 

limpeza e na ordenação das vias e do sistema de infraestrutura urbana, sempre num 

sentido sanitário. 
119

 

Seguindo esta lógica de modificação do espaço urbano em prol da saúde e da 

imagem paulistana, o imperativo demolidor dos cortiços é pensado tanto pelo viés 

higiênico da facilidade de circulação, quanto pela necessidade de desaparecimento dos 

cortiços enquanto passo fundamental para o efetivo embelezamento do centro de São 

Paulo, dignificado pelo café, pela indústria e pela aparência europeia que transitava 

através dos rostos imigrantes. 

A participação dos habitantes fazendo com que entendam que eles são os mais 

interessados nos planos de modificação do espaço urbano, é uma tarefa urgente do 

urbanismo. Nem a arte tradicionalista e nem a modernidade geométrica podem conduzir 

ao entendimento do projeto, só a experiência na cidade é capaz de atingir sua 
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percepção.
120

 O objetivo é fazer com que os afetados pelas intervenções urbanas deixem 

de sentir a cidade, lugar de seu enraizamento, como um objeto que influencia totalmente 

o seu modo de vida com uma força externa ao seu poder de controle, da mesma forma 

que a máquina. Parte integrante do processo de modernização da cidade de São Paulo, 

os habitantes da urbe, ainda que não fossem especialistas médicos, arquitetos ou 

engenheiros buscavam obras de melhoria urbana em seus bairros. É o que pode ser 

percebido numa publicação do jornal Folha do Braz de 1901 que reivindica a 

construção de um canal que possibilite o escoamento das águas das áreas alagadiças da 

Várzea do Carmo. O pedido segue com dois caminhos de argumentação: primeiro 

reforça a necessidade do canal ao saneamento das habitações daquela região, o que 

traria automaticamente melhores condições de saúde aos que ali residem; depois, 

ampliando a abrangência da benfeitoria deste canal, solucionar o problema da água 

parada na Várzea do Carmo seria uma melhoria estética que contemplaria não só os 

habitantes da região, pois a boa imagem de São Paulo se faz por todo o conjunto da 

cidade. Desse modo, a Folha do Braz conta “com o apelo estético que poderia ser 

percebido pela sociedade, e com a vontade política dos governantes em relação à 

imagem da cidade” 
121

 para tornar salubre uma região de alagamento propensa a se 

tornar foco de disseminação de doenças. Une-se o belo ao prático. 

Abrindo-se a mais de uma possibilidade de modelo, o urbanismo deve 

decodificar o crescimento das cidades e trazer a ordem através de leis. E ainda que 

Cerdá tenha eternizado a figura terapêutica intrínseca ao papel do engenheiro na 

construção e remodelação das cidades, Françoise Choay alerta para o fato de que o 

urbanismo, calcado na utopia, é apenas um discurso
122

, e que o urbanista impõe à cidade 

soluções inapropriadas, pois o espaço formado pela utopia do especialista deve ser 

controlado e controlador,
123

 com modificações do espaço público que, via de regra, não 
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partem de uma demanda.  Sendo assim, não possuem relação com o público e, portanto, 

não são cuidados. Isso seria a causa de uma aceleração da história, onde os edifícios 

envelhecem mais rápido por não terem nenhuma relação com o presente ou mesmo com 

o passado.  

 

1.5. Regulamentação do espaço urbano e sanitarismo em São Paulo. 

Devido a uma série de epidemias e situações urbanas que facilitavam o contágio 

entre a população da cidade de São Paulo, o final do século XIX e começo do XX foi 

um período de grande desgaste para a saúde pública paulistana. 

Questões referentes a mercados, abastecimento de gêneros, salubridade eram 

frequentes nas listagens das obras, nos regulamentos de atividades profissionais e na 

imprensa paulistana. O principal mercado da cidade, na Rua 25 de Março, foi criado no 

final da década de 1860 para substituir as Casinhas de comércio que vigoravam há mais 

de meio século na cidade. Para contribuir com o asseio do mercado, o governo do 

Estado anuncia, em 1875, a “substituição dos terrenos paludosos e miasmáticos, (...) por 

passeios mais aprazíveis e saudáveis” 
124

. Também a prefeitura se move no sentido de 

satisfazer o serviço de limpeza deste estabelecimento, autorizando, em 1893, a compra 

de carrocinhas de mão importadas da Europa para recolher o lixo e a terra proveniente 

da manutenção higiênica do mercado. Ainda no que se refere ao sanitarismo do 

comércio, havia a intenção da prefeitura de padronizar os quiosques da cidade de acordo 

com os modelos higiênicos. Em 1902, havia 61 quiosques na capital, dos quais 46 

comercializavam gêneros alimentícios e 15 dedicavam-se à venda de bilhetes de loteria.  

A maioria destes quiosques concentrava-se na área central da cidade. 
125

 

Além disso, conflitos populares também marcaram negativamente o 

funcionamento do mercado, como o ocorrido em julho de 1893 em que o próprio 

administrador do local registra briga que se deu no mercado, às 8h30 da manhã, entre 

Rosa Merente, José Merente e Francisco Pase, do qual este último saiu ferido. Neste 

caso, o administrador atribui a ocorrência do conflito no mercado não aos envolvidos no 
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tumulto, mas ao descaso do serviço de segurança pública, conferindo a culpa à falta de 

um praça para policiamento no local.  

O mercado da Rua 25 de Março, inaugurado em 1869, é no final do século XIX 

considerado inadequado para os padrões higiênicos vigentes. Cesário Ramalho da Silva, 

Intendente de Obras da Câmara Municipal afirma: “o maior e mais importante 

[mercado] desta cidade acha-se muito aquém das necessidades e progresso de uma 

Capital tão importante como a nossa.”
126

 Considerado inadequado e desorganizado, o 

mercado da Rua 25 de Março foi substituído por outro em 1907.
127

 Sendo elemento de 

extrema importância para o cotidiano da capital, o mercado deveria acompanhar a 

grandeza e embelezamento da capital.  

Dentre as modificações de relação entre cidade e habitantes promovidas pela 

ação sanitária, vale ressaltar que o cemitério foi a instituição que, entre as citadas, 

despendeu mais trabalho no momento da modificação do paradigma dos sepultamentos. 

Isso porque este era um serviço que até meados do século XIX pertencia à Igreja e 

torná-lo algo público significava uma briga entre o Estado, médicos e as autoridades 

católicas. O conflito envolvia relações de poder – uma vez que a doença, entendida 

como cólera divina, deixava o poder de cura nas mãos do padre, podendo cada 

indivíduo interferir neste processo através de sua fé - e também relações econômicas, 

visto que ter a morada de seu corpo reservada no chão da Igreja, bem como escrever seu 

testamento, era um privilégio das famílias mais abastadas da cidade. Os sepultamentos 

eram uma das principais fontes de renda da Igreja, sendo evidente o descaso e a 

exclusão dos mais pobres com este tipo de serviço. Diante de tantas etapas financeiras a 

serem superadas, a salvação parecia vir mais facilmente para a alma economicamente 

abençoada. À medida que médicos e higienistas foram ganhando influência durante as 

primeiras décadas do século XIX, o sepultamento nas igrejas, prática outrora 

corriqueira, passou a carregar o estigma de nociva para a saúde da população. Em 

pesquisa de grande dedicação à questão da morte em São Paulo, Luís Soares de 

Camargo questiona quais foram os motivos que levaram a população a aceitar – mesmo 

com muita resistência – o primeiro cemitério público da cidade, a saber, o Cemitério da 

Consolação é inaugurado em 1858, com projeto do Engenheiro Carlos Rath. A crença 
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na vida eterna, passada entre várias gerações, não seria superada apenas pelos discursos 

médicos sobre a insalubridade dos corpos. Para Camargo, o descaso com que os pobres 

eram tratados e enterrados nas Igrejas mostrou-se essencial para que a população 

compreendesse a necessidade de mudar seus “hábitos de sepultamento”. 
128

 

Além do Cemitério Municipal da Consolação, a proibição de se realizar enterros 

dentro das igrejas culminou para a construção de mais três cemitérios importantes: do 

Brás (1893), Araçá (1897) e Penha (1910). 
129

 O cemitério do Araçá foi construído na 

Avenida Municipal (atual Avenida Dr. Arnaldo), mesmo local em que dezessete anos 

antes foi erguido o Hospital de Isolamento de São Paulo, destinado a abrigar os 

acometidos por moléstias contagiosas. A escolha de tal avenida para construção destas 

duas instituições destinadas a abrigar corpos infectados vem do fato de a avenida 

localizar-se num ponto alto da cidade, distante da aglomeração e com ventos contrários 

ao centro.  Além dos cemitérios e do Hospital de Isolamento, podemos citar outras 

instituições destinadas a conter o estado insalubre da capital, como por exemplo, a 

criação, em 1895, do Desinfectório Central e a mudança do Matadouro Municipal para a 

Vila Mariana. Também os projetos de modificação do espaço urbano são medidas 

criadas pelos especialistas para adequar o fluxo de ar e pessoas na capital. Para a 

mudança do matadouro que funcionava na Rua Humaitá, a Câmara convocou uma 

comissão de Obras para solicitar a nomeação de médicos que ajudassem a encontrar a 

localidade mais adequada para abrigar este tipo de estabelecimento. A comissão era 

formada por três médicos e um engenheiro que procuraram durante aproximadamente 

três anos por um lugar que fosse fora do centro urbano, onde tivesse fartura de ventos e 

água e que fosse longe de qualquer povoado. 
130

 Esses especialistas - médicos e 

engenheiros – entraram para o corpo da gestão pública no intuito de criar competências 

que fizessem a administração colocar em prática os planos considerados necessários 

para os melhoramentos da capital. Enquadram-se nessas medidas a abertura de ruas e 

avenidas, bem como seu nivelamento e construção de sarjetas - evitando dessa forma a 
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estagnação da água das chuvas -, o desenvolvimento das redes de água e esgoto e a 

destruição de habitações condenadas por seu estado insalubre.  

A questão dos melhoramentos e reformulações da cidade foram amplamente 

discutidas pelos engenheiros do “Grêmio Politécnico” e, merecendo destaque especial, 

cito aqui as ideias do engenheiro Victor da Silva Freire expressas no artigo 

“Melhoramento de S. Paulo”, publicado na Revista Politécnica de 1911. De acordo com 

o engenheiro, a cidade deveria ser planejada a partir de transformações que 

mantivessem intacto o núcleo originário do centro, que conserva a história, implantando 

radiais para desafogar o transito. Desse modo, as obras que visavam atender as 

necessidades de circulação da cidade, asseguravam melhores condições urbanas para o 

futuro sem cortar os laços com o passado, segundo Freire: 

 

“As artérias que servem o acesso ao centro teriam (...) que ser alargadas 

e corrigidas – conservando-se-lhes, porém, em geral, a forma primitiva – 

segundo um plano organisado de antemão e estudado de conjunto, tendo em 

vista as necessidades futuras.”
131

 

 

A ideia era de “respeito” ao centro de São Paulo, que “bom ou mal, perfeito ou 

defeituoso, representa a história do seu desenvolvimento”.
132

 O engenheiro ainda nos dá 

uma lição importante quando o assunto é a reformulação do espaço urbano, ressaltando 

não ser esta uma questão de momento, os melhoramentos de São Paulo que ocorrem no 

início do século XX são “a phase actual de uma questão permanente”
133

, ou seja, 

resolver as necessidades provenientes do crescimento da cidade é um trabalho a ser 

eternamente estudado e desenvolvido. 

Victor Freire ainda critica a estratégia de ocupação que se providenciava na 

cidade de São Paulo: estavam se ocupando os pontos altos de São Paulo e os vales 

continuavam vazios, pois as teorias sanitárias recomendavam as grandes altitudes como 

mais saudáveis devido à presença do vento e à ausência de águas estagnadas. No 

entanto, para Freire, seria preciso ocupar os vales por ser muito caro levar a estrutura 
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urbana, como calçamento e distribuição de água, para bairros cada vez mais afastados. 

Pensando nessa dificuldade de se morar no alto e, ao mesmo tempo, sabendo da 

insalubridade a que poderiam se sujeitar os moradores do vale, Freire alerta para a casa 

como elemento a ser planejado de acordo com as normas de higiene.
134

 Este cuidado, 

unido às intervenções urbanas de cunho sanitário na cidade resolveriam o problema da 

instabilidade inerente à ocupação dos vales. 

 

1.6. São Paulo da República, do progresso e da doença – o poder da 

indústria e do café e a miséria da habitação popular. 

A fama de uma cidade doente, que em 1891 viu seus habitantes sofrerem com a 

varíola, a febre amarela e a tuberculose
135

, deveria ser revertida através de novas 

estratégias administrativas e práticas com relação ao espaço urbano da capital. Desde o 

século XIX, o combate aos ambientes miasmáticos se faz através do aterramento dos 

pontos de água estagnada, limpeza de ruas e casas e adequação de canteiros e sarjetas. 

Até o começo do século retrasado, as obras de interesse público como pontes e 

estradas eram realizadas na capital paulista a partir da iniciativa dos próprios moradores, 

a Câmara Municipal apenas coordenava tais trabalhos. Somente na década de 1830 que 

os melhoramentos urbanos passam a ser estruturados e qualificados pelo governo e 

atribuídos legalmente às diferentes instâncias
136

: assuntos referentes a edificações 

públicas (escolas, hospitais, cadeias), sistemas de infraestrutura (vias de passagem, 

água, iluminação), jardins, passeios públicos, saneamento e obras de grande porte em 

geral, ficariam sob responsabilidade do Governo Provincial; já as obras referentes à 

alinhamento, limpeza, arborização e iluminação de vias públicas, estariam a cargo da 

Câmara Municipal. Mas a falta de autonomia financeira do município fez com que a 

ação do poder público provincial fosse mais marcante na capital ao longo do século 

XIX, principalmente com as obras decorrentes do crescimento da economia cafeeira, 

como as estradas de ferro.  
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Visando unificar os serviços sanitários, o Império cria em 1850 a Junta de 

Higiene Pública. Os trabalhos da Junta de Higiene surtiram efeito pouco satisfatório 

com relação às melhorias nas condições de saúde pública, primeiro porque o serviço 

centralizado encontrava dificuldades de agir de acordo com as especificidades do 

território, segundo porque a organização do serviço estava atrelada a uma sociedade 

escravista que pouco se preocupava com os problemas sanitários da força de trabalho. 

137
 Já nos últimos anos do período imperial, em 1884, é criada a Inspetoria de Higiene, 

que propunha uma série de medidas para solucionar os problemas da insalubridade do 

espaço paulistano, no entanto, o primeiro diretor da Inspetoria já afirmava não ter 

recursos necessários para a execução das propostas, entre as quais se destacava a 

drenagem dos terrenos pantanosos nas várzeas dos rios que cortavam a cidade, com 

prioridade para os bairros mais populosos como Brás, Pari e Luz. 
138

  

O período republicano modificou a estrutura administrativa relativa à saúde e 

obras públicas e redefiniu as atribuições provinciais, conferindo-lhes maior autonomia 

política e financeira, a fim de melhor organizar os serviços públicos da capital. Assim, o 

município passa a contar também com uma estrutura administrativa ligada ao setor de 

obras, com a criação, em 1892, da Intendência de Obras Municipais, que a partir de 

1899 passa a se chamar Diretoria de Obras Municipais. A partir daí, a responsabilidade 

do governo municipal não está ligada somente aos trabalhos rotineiros de alinhamento e 

calçamento, mas aos aspectos mais globais e abrangentes da cidade, possibilitando o 

surgimento de projetos urbanos. 
139

  

A primeira lei aprovada pela Câmara após as reformulações contidas na nova 

Constituição republicana de 1891, dizia respeito às funções executadas pela Câmara 

Municipal, entre as quais estava englobada a função de Intendente de Higiene e Saúde 

Publica, que tratava de alimentação, hospitais, asseio, lavanderias, limpeza, chafarizes, 

abastecimento de água e esgoto, jardins, imigração, alojamentos, cemitérios, 

matadouros, mercados e feiras e estava responsável por tudo o que interessava à higiene 
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e salubridade ou pudesse afetar a saúde dos habitantes da cidade
140

. Em 11 de novembro 

de 1891 são criadas três Secretarias (Interior, Justiça e Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas), em 23 de maio de 1892 é criada uma comissão para verificação das condições 

higiênicas das moradias populares e em 18 de julho do mesmo ano é criado o Serviço 

Sanitário do Estado. A nova organização confere maior autonomia aos Estados e 

Municípios e descentraliza o serviço que antes se fazia a nível Imperial. A necessidade 

de melhorias estéticas e topográficas colocadas pela administração pública fez 

necessária a contratação de técnicos que possuíssem conhecimento para transformar a 

capital num lugar belo, com mais parques e lugares de transparente salubridade. Na 

cidade que via a população crescer a cada dia, eram necessários lugares frescos e 

saudáveis nos quais depois do trabalho, as pessoas pudessem descansar e se alegrar. 
141

  

Para execução dos projetos técnicos, a lei nº 262 cria, em 1896, a Comissão de 

Melhoramentos da Cidade, que seria uma espécie de corpo técnico da já existente 

Intendência de Obras. A Comissão, chefiada por um engenheiro civil que dispunha de 

um ajudante da mesma qualificação e auxiliares por ele designados, tinha por objetivo 

elaborar planos técnicos para “conjunto de obras ou edificações a executar, para 

retificações, melhoramentos, embelezamentos e tudo o que seja necessário para que a 

Cidade seja colocada em condições estéticas e confortáveis”. Em seu trabalho, a referida 

comissão se propunha a realizar um levantamento das edificações existentes no espaço 

da cidade para então planejar os melhoramentos necessários de sua responsabilidade. O 

Dr José Mendes Gonçalves, vereador da cidade de São Paulo e autor do projeto da 

Comissão de Melhoramentos, acreditava que a ação dos projetos deveria ser antecipada 

por um planejamento prévio, daí a importância e urgência da comissão em atuar no 

território e a necessidade de ser encabeçada por especialistas da área construtiva, como 

são os engenheiros civis. Todos os aspectos relacionados à vida urbana configuravam 

área de atuação desta comissão – ruas, praças, parques, mercados, fontes, cemitérios, 

canais, pontes e demais obras ou retificações
142

.  

O início da vigência das novas instituições republicanas é marcado pela 

preocupação com a saúde física e o comportamento do trabalhador, devido à exiguidade 
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de sua habitação. Reorganizar o espaço racionalizaria, inconscientemente, o 

comportamento de seus ocupantes.
143

 No campo da medicina, o Brasil republicano 

recebe novidades como o Instituto Bacteriológico (1892), o Instituto Soroterápico 

(1901) e Instituto Pasteur (1903). Esta nova fase científica que envolve as ações do 

poder público contra as moléstias que dizimavam a população, caracteriza-se pelos 

saberes experimentais fundamentados pela microbiologia e pela bacteriologia. E 

terminam o século XIX com boa avaliação e divulgação por parte do governo estas e 

outras instituições de amparo à saúde pública: 

 

“A Directoria do Serviço Sanitário funccionou regularmente durante todo o 

anno findo, bem como todas as repartições a seu cargo – Instituto Bacteriológico, de 

Analyses Chimicas, Vaccinogenico, Laboratorio Pharmaceutico, Desinfectorio Central, 

Secção Demographo-Sanitaria, Instituto Serumtherapico de Butantan e Hospital de 

Isolamento, continuando estes estabelecimentos, confiados em geral a profissionaes 

competentes e dedicados, a merecer dos entendidos, nacionaes e estrangeiros, os mais 

francos elogios.” 
144

 

 

 Estes serviços não visavam manter a saúde comum dos habitantes da urbe, mas 

sim preservar os grupos sociais responsáveis pela produção que enriquecia o município 

e que representava a maior força econômica do país. 
145

 Além de atuar contra as 

enfermidades específicas, essas políticas de saúde atuavam sobre o espaço urbano e o 

cotidiano dos habitantes, sendo necessário para tanto adequar a habitação popular e 

aprimorar a vigilância sobre os modos e usos da cidade. A obediência diante das normas 

e medidas de saúde era garantida através da imposição de multas e da vigilância 

exercida pela polícia sanitária, que atuava nos domicílios de localização propensa à 

disseminação de doenças. A polícia sanitária adentrava as moradias populares 

estabelecendo medidas higiênicas que poderiam chegar a exigências de adequação e até 

demolição das unidades habitacionais. Estando autorizada a adentrar domicílios sem 

aviso prévio, estes colaboradores da ordem e da higiene objetivavam assegurar que o 

recinto em linhas de risco e seus moradores estivessem dentro dos padrões de 

salubridade. A função deste policiamento não era apenas fazer valer as regras sanitárias 
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através da força, a ideia era também levar o exemplo da higiene amplamente aos 

cidadãos de São Paulo que habitavam sua parte mais suja. Seu caráter educativo residia 

em levar aos moradores dos cortiços a compreensão de que existe uma ordem e uma 

disciplina a serem respeitadas. Sendo assim, esteve inseparável nessas ações sanitárias o 

ensinamento acerca dos padrões de higiene, moralidade e obediência para as massas 

populares produtivas. 
146

 

As providências exigidas e que deveriam ser cumpridas pelos moradores 

variavam: proteger os depósitos de água, remover entulhos, latas, garrafas, promover a 

limpeza de pátios, telhas e calhas. Além disso, foi imposto aos indivíduos que se 

achavam doentes o isolamento em quarto específico da moradia, e todos os que tiveram 

contato com o enfermo deveriam ser submetidos à vistoria para atestar seu estado de 

saúde. Antes de deixar o domicílio, a polícia sanitária providenciava a desinfecção de 

todos os cômodos da casa.
147

 As visitas domiciliares promovidas por este serviço não 

eram encaradas pela população vigiada sem resistência. Incomodava muito à população 

o fato de ter sua casa vistoriada por funcionários do governo que ali procuravam 

inadequações de ordem higiênica, o Correio Paulistano notifica a existência de 

“pessoas que consideram importunas taes visitas”, por serem realizadas em momentos 

impróprios, por exemplo, quando os moradores “se acham à mesa de suas refeições”
148

 . 

Esta insatisfação vem da ideia humilhante que se fazia dessas visitas. Primeiro porque 

se a casa estava sendo vistoriada, quer dizer que não era bem vista pelas autoridades 

sanitárias. Segundo porque, caso fosse encontrado algum indivíduo acometido por 

moléstia pestilenta – como varíola, febre amarela ou tuberculose – seria imediatamente 

levado por um carro específico do serviço de saúde para o hospital de isolamento e os 

demais moradores da casa deveriam ficar do lado de fora enquanto era feito o trabalho 

de desinfecção do ambiente que abrigava a doença. No caso de não cumprimento deste 

procedimento de desinfecção, a família do enfermo representaria um perigo que, ainda 

sob o aspecto humilhante da situação, poderia até tornar-se público para manter a 

população sadia afastada de tais “infratores” das regras de saúde pública, como consta 

no artigo a seguir publicado pelo Correio Paulistano: 
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“Informamos que mudou-se hontem para a ladeira de Tabatinguera n. 48, uma 

família que havia perdido um seu parente, victima de varíola na Moóca. Consta-nos 

mais que roupas, colchões e mais trastes dessa mesma família não foram ainda 

desinfectados, receando-se por isso que o mal se propague na vezinhança. A 

reclamações vão com vista à solitude da Inspetoria de hygiene.”
149

 

 

Outro artigo publicado pelo mesmo jornal demonstra uma iniciativa de persuadir 

os moradores dos cortiços a bem receber as visitas sanitárias domiciliares. O autor do 

artigo é desconhecido, mas é fácil perceber que seu foco reside em mostrar as vantagens 

de ter em casa a visita dos inspetores da higiene. Interessante notar que o autor deste 

artigo coloca as visitas sanitárias como algo que atinge beneficamente tanto os donos 

das casas quanto seus locatários: 

 

“A atividade que a Inspetoria de Hygiene tem desenvolvido no que diz respeito 

o policiamento sanitário só merece elogios por parte de todos quanto se interessam pelo 

bem estar da capital. Das visitas repetidamente feitas às habitações particulares resultam 

vantagens para o inquilino, que muita vez reclama improficuamente do proprietário 

medidas urgentes, que a autoridade sanitária obtem, e para o proprietário, porquanto a 

autoridade sanitária exige do inquilino os preceitos de hygiene, que redundam na boa 

conservação do prédio. É por tanto, dever de todos facilitarem às autoridades sanitárias 

a visita requisitada, além de que deve haver certo amor próprio, por parte dos que são 

rigorosos no asseio, em ter ocasião de mostrar o interior de suas habitações.” 
150

 

 

O argumento utilizado no artigo para atingir a população demonstra ser o autor 

conhecedor dos conflitos urbanos que permeiam o problema da habitação. As tensões 

entre proprietários, locatários e sublocatários eram comuns nos debates envolvendo os 

cortiços e muitas vezes tornavam-se maneiras de driblar a fiscalização no sentido de 

assumir advertências e multas provenientes de um quintal sujo, uma construção mal 

feita ou um ponto de água estagnada neste tipo de habitação em que o coletivo e o 

incerto se fazem presentes também quando o assunto é responsabilidade. 

A redução da ocorrência de doenças e a garantia do bem-estar do corpo social 

dependiam de reformas que facilitassem a circulação de ar e de indivíduos pela cidade, 

como o alargamento de ruas e avenidas, a retirada de habitações coletivas que entupiam 

o centro urbano, melhorias no sistema de iluminação a gás e a regularidade das fachadas 
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residenciais.
151

 Já no final do século XIX, a ciência apresentou novas maneiras de ver o 

mundo e a medicina moderna passou a ser a guardiã dos corpos enfermos e dos males 

sociais. Dentro deste contexto, o papel dos médicos é ampliado e a higiene corporal será 

associada à crença de que a cura pode ser alcançada pela limpeza do corpo.
152

 Portanto, 

através de um discurso pautado em estratégias de promoção à saúde, os médicos seriam 

capazes de estabelecer normas de conduta; ora se baseando em fundamentos científicos 

para justificar as desigualdades, ora fazendo uso de sentimentos como o medo da morte, 

da dor e da solidão; da vergonha de contrair uma doença ligada à promiscuidade e à 

sujeira; e, por fim, da culpa de levar uma vida desregrada que acaba por afetar toda a 

nação. Às transformações do espaço se unem as reformas das instituições políticas, 

alterações econômicas de impacto e chegada intensa de estrangeiros, essas são novas 

experiências urbanas que contribuíram para que São Paulo fosse vista como uma cidade 

promissora.
153

 Construtores deste cenário, os planos de remodelação da cidade visavam 

conceder-lhe um aspecto mais moderno, regular com os preceitos higiênicos e capazes 

de prever as demandas futuras.  

De acordo com Claudio Hiro Arasawa, a transformação do espaço urbano 

paulistano faz da cidade um espaço de exploração econômica capitalista, caracterizado 

pela implantação de redes de serviços de utilidade pública, como transporte, iluminação 

e esgoto, e pelo surgimento da especulação imobiliária englobando terrenos, aluguéis e 

construção civil, enquanto atividade econômica de grande prestígio entre os investidores 

particulares e de companhias construtoras e fabris. Este cenário se forma a partir de 

1870 e foi propiciado pela concentração do capital ligado à produção de café e o 

crescimento demográfico que se dá na metrópole nesta mesma época.
154

 Nesta nova 

organização urbana, os espaços são diferenciados em suas funções e estabelecem as 

hierarquias sociais que são redefinidas pela ação produtiva e econômica do café e da 

nascente indústria. Há o espaço dedicado ao trabalho, outro dedicado ao comércio, outro 

dedicado à moradia, mas eles não são os mesmos para ricos e pobres. O espaço da 
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moradia popular ficava preferencialmente próximo ao trabalho, na aglomeração de 

cortiços em torno da fábrica. A morada do rico era distante, nos bairros altos e livres das 

doenças e da balbúrdia características dos bairros onde se mistura lar, trabalho, 

comércio, lazer e vícios. Daí a preferencia por regiões como Avenida Paulista e 

Higienópolis, por exemplo. 

Sobre os objetivos e as relações de poder presentes nas transformações urbanas na 

cidade de São Paulo, Arasawa considera que as populações pobres e as obras de 

engenharia foram o fator mobilizado pelas camadas dominantes para 

 

“domesticação das áreas que passavam a ser incorporadas pelo espaço urbano, 

representando, a seu modo particular, objetivação de trabalho humano (...) que seria 

apropriada na forma de lucros imobiliários, tanto pelos grandes proprietários 

pertencentes à elite econômica da cidade, quanto pelas grandes companhias dedicadas à 

exploração dos negócios urbanos paulistanos(...).” 
155

 

 

A estratégia capitalista exercida pelos empresários industriais e imobiliários de 

fato mantinha o trabalhador atado ao local de trabalho, proporcionando lucro ao setor 

imobiliário e controle de produção ao setor industrial. Mas a mobilização não era fruto 

apenas da iniciativa das camadas dominantes que objetivavam o lucro. Vale aqui 

ressaltar que o espaço não era apenas imposto pela necessidade de disciplinar seus 

habitantes ao trabalho e enriquecer seus construtores materiais. A população também 

construía seu espaço ainda que a partir da moradia coletiva e insalubre dos cortiços 

paulistanos. Obras de iluminação, saneamento e reparos no passeio público eram 

sucessivamente reivindicados por esta população, de modo que mesmo oprimidos pela 

economia dos grandes capitalista do café, da indústria e da construção civil, estes 

populares conseguiam atuar e melhorar as condições de seu espaço urbano que, em 

grande escala, se refletia na organização urbana e de melhoramentos sanitários e 

estéticos de toda a capital. Nas correspondências que chegavam à Intendência 

Municipal, é comum depararmo-nos com solicitações de adequação do espaço, como 

construção ou desobstrução de sarjetas e evidencias de cobrança no que se refere à 

limpeza pública. Os pedidos encaminhados eram passados ao fiscal da região de onde 

provinha a queixa para, depois de confirmado e relatado o problema, este pedido ser 
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avaliado pelo Intendente, como traz o exemplo a seguir: em 04 de fevereiro de 1898, o 

Sr. Bráulio Gomes solicita à Intendência Municipal de Obras a desobstrução da sarjeta 

que passa em frente a sua casa, situada na Rua Santo Amaro. Ciente da reivindicação, a 

Intendência envia, quatro dias depois, um fiscal que, em cumprimento ao despacho, 

realizou vistoria na Rua Santo Amaro e verificou necessidade de desobstrução das 

sarjetas e de desentupir alguns buracos na rua. “Do exame a que se procedeu na Rua 

Santo Amaro verificou-se que as sarjetas acham-se obstruídas com terra, o que 

impossibilita o escoamento rápido das águas das chuvas.” A justificativa sanitária posta 

no documento legitima a Intendência a realizar a obra da Rua Santo Amaro, estando já 

em 19 de fevereiro confirmada e orçada em mais de 34 mil réis. 
156

 

A várzea do Carmo, por exemplo, representavam um duplo problema a ser 

resolvido pelas transformações urbanas: a insalubridade do terreno alagável, sendo 

necessário o aterramento e canalização para minimizar o teor miasmático das águas 

paradas, e a eliminação das atividades indesejáveis praticadas às margens dos rios, 

tendo destaque neste caso o trabalho das lavadeiras. A lavagem de roupas feita por 

mulheres em sua maioria negras e provenientes dos cortiços paulistanos estava 

relacionada às atitudes insalubres e promíscuas que deveriam desaparecer do cotidiano 

da cidade. As transformações urbanas não atingem somente a superfície da cidade, seu 

subsolo também é modificado. Entendendo as habitações insalubres como foco 

eminente de transmissão de doenças, médicos e engenheiros trabalham no sentido de 

“canalizar a saúde” por meio de redes de água e esgoto. O Estado demonstrava-se 

comprometido com os trabalhos de saneamentos que, segundo Bernardino de Campos, 

Presidente da Província de São Paulo, já teriam transposto “a phase mais theorica de sua 

tarefa. Entrou de vez no caminho da execução, e extensa é a área dos trabalho materiaes 

feitos (...).”
157

 E ilustra sua afirmação descrevendo justamente as obras de canalização 

tão indispensáveis à salubridade paulistana: 

 

“Há construcções monumentaes (...), como o são as destinadas ao abastecimento 

de água, a rede de exgottos, a drenagem do sub-solo, (...) a nova canalização e 

reetificação dos rios Tamanduathey e Tietê, para impedir a extravasão das águas e 

consequente alagamento da parte baixa da cidade, causa periódica de intoxicações 

palustres; a drenagem superficial, o dissecamento de pântanos, o escoamento de águas 
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estagnadas, a remoção de focos de infecção, o calçamento de ruas e (...) a canalização e 

cobertura do Anhangabaú e o seu revestimento de pedra.” 
158

 

 

No entanto, a “phase theorica” dos trabalhos de saneamento teria sido colocada 

em prática somente na capital, priorizada por sua importância econômica e pela 

necessidade de atrair os imigrantes europeus que teriam a Hospedaria da cidade por seu 

primeiro lar brasileiro. O mesmo documento que exprime a eficácia dos planos de 

saneamento na cidade de São Paulo afirma que 

 

“Evidentemente não era possível, de golpe, realizar em todo o Estado as obras 

collossaes que o ideal de um regular saneamento impõe. Seriam escassos o tempo e os 

recursos pecuniários. (...) As outras cidades reclamam o abastecimento de agua e muitas 

necessitam também de exgottos.” 
159

 

 

A preocupação com a salubridade da capital adentra o século XX e as obras de 

canalização permanecem como ponto forte no plano de saneamento do governo 

paulista: 

 

“Continua a ser a saúde pública um dos mais sérios problemas da administração 

do Estado. (...) As camaras municipaes do Estado têm-se compenetrado, felizmente, da 

importamcia do assumpto, e esforçam-se por attender às exigências da hygiene, tendo 

sido de muita efficácia o auxílio que auctorizastes do fornecimento de materiaes 

necessários às obras de canalização de água potavel e exgottos.” 
160

 

 

 De acordo com Rodrigo Santos Faria, foi a expansão demográfica vivida por 

São Paulo no auge do café que criou a necessidade de mudança não só em um ou dois 

aspectos da vida urbana. O novo andamento da cidade, agora muito mais populosa e 

com grandes riscos endêmicos, requer um plano de expansão que envolve toda uma 

infraestrutura urbana de água, esgoto, iluminação, pavimentação e outros serviços 

públicos. 
161
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Durante Império não havia a preocupação em criar uma estratégia para o 

crescimento urbano e a necessidade de abrigar os operários próximos às fábricas. As 

intervenções públicas deste período ficaram limitadas basicamente aos planos viários de 

interligação do espaço e ao saneamento das várzeas. Este era um problema novo e 

caberia às autoridades da República e aos higienistas resolvê-lo para que São Paulo não 

chegasse às condições miseráveis e insalubres da classe operária europeia, que 

impulsionou a migração para os países da América. A ação dos governantes pautou-se 

na elaboração de obras públicas que promovessem condições de fluxo e higiene e a 

promulgação de normas para construção de imóveis e comportamentos dos habitantes 

da cidade, que resultou nos Códigos Sanitário e de Postura.
162

 Tal estratégia sanitarista 

não só tornava “saudável” o centro metropolitano como também “aformoseava a 

paisagem da cidade”.
163

 São Paulo carregava um status promissor pelo qual deveria 

zelar e para isso, o espaço público paulistano foi reajustado pela sociedade do café de 

acordo com as metas da política urbanística, essenciais para que a cidade pudesse ser 

reconhecidamente civilizada. Uma política de controle voltada aos cortiços e aos hábitos 

de seus moradores será a seguir apresentada e faz parte dessa estratégia de construção 

da salubridade e da imagem paulistana. 
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Capitulo 2. Cortiço: a moradia condenada pela imagem e 

higiene. 

 

2.1. A unidade urbana insalubre. 

As transformações urbanas que acontecem em São Paulo a partir do final do 

século XIX não estão ligadas somente à questão do embelezamento urbano, de trazer à 

cidade uma aparência estética digna de uma capital de tamanha importância econômica 

como São Paulo. As transformações urbanas são uma redefinição do espaço que 

pretende sanar os problemas de saúde e de comportamento dos paulistanos. Nesse 

sentido, a medicina urbana instrumentalizada pela engenharia, tem por objeto a 

circulação dos indivíduos e dos elementos que os rodeiam, como a água e o ar. Sendo 

assim, seu foco está principalmente em regiões de amontoamento – como os cortiços do 

centro de São Paulo – que podem significar algum tipo de perigo para a sociedade, seja 

este perigo relacionado à saúde, ao vício ou ao ócio.  

Intervir no traçado da cidade é uma preocupação sanitária do poder público que 

adentra o século XX. A atenção da municipalidade com os cortiços paulistanos faz parte 

de um amplo plano de saneamento que, como vimos, envolve melhoramentos nas 

condições de diversos estabelecimentos, como mercados, várzeas e até as “carroças de 

café” que circulavam no centro. Mas, não bastava sanear a cidade sem dar conta da 

insalubridade da habitação pobre.
164

 Ponto de partida e destino final diário de todo 

agente paulistano, a casa coloca-se em evidência num momento da história em que a 

expansão demográfica da cidade de São Paulo trouxe problemas médicos e sociais para 

os ocupantes da urbe. O crescimento populacional de fins do século XIX é 

impulsionado pela chegada massiva de imigrantes que, aportados em Santos, teriam por 

destino a Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo para então serem encaminhados às 

lavouras de café do Oeste Paulista ou do Vale do Paraíba.  No entanto, nem todos os 

imigrantes seguiam para o interior, muitos permaneciam na capital e tentavam a vida 

como operários da nascente industrialização paulistana. O volume de pessoas no centro 

urbano transformou-se em perigo ao ferir os padrões higiênicos de uma cidade 
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civilizada. O poder público passa, então, a conferir especial atenção às questões 

sanitárias que envolviam e manchavam a promissora São Paulo, montando um 

verdadeiro plano de saneamento com a finalidade de “limpar” a capital e seus ares. Mas 

de acordo com os engenheiros responsáveis por idealizar as regras de higiene sob as 

quais serão submetidos os moradores paulistanos,  

 

“não bastava (...) melhorar as condições de abastecimento d‟água e do 

serviço de esgoto, (...) proceder a regularização e limpeza dos terrenos baldios, 

retificar o curso dos nós urbanos, effectuar o aceio e limpeza das ruas e 

quintaes, (...) arborizar as praças, calçar as ruas, tomar enfim todas as medidas 

para manter em nível elevado a hygiene de uma cidade que cresce rapidamente 

e cuja população triplicou em dez anos, é preciso cuidar da unidade urbana.” 
165

 

 

Era preciso dar conta da habitação, ou seja, era preciso analisar e modificar as 

características, hábitos e habitantes daquilo que os engenheiros criadores de um 

verdadeiro regimento higiênico chamaram, em 1893, de unidade urbana. A expressão 

vem sublinhada num documento que se refere à habitação coletiva como alvo principal 

das ações de combate à insalubridade de São Paulo, ações que deveriam ser tomadas 

pelo poder público e incorporadas por toda a população residente na capital. Aparece 

sublinhada também a palavra que designa o tipo de habitação que dentre todas merece 

maior destaque nessa luta contra a insalubridade: 

 

“(...) o cortiço, como vulgarmente se chamam essas construções acanhadas, 

insalubres, repulsivas algumas, onde as forças vivas de trabalho se juntam em 

desmedida, fustigada pela difficuldade de viver, numa quase promiscuidade que a 

economia lhes impõe, mas que a hygiene repelle.” 
166

 

 

Os vilões da saúde e da moral paulistana eram os cortiços: lugar de aglomeração, 

do pobre, da sujeira, do vício, da promiscuidade. A palavra cortiço significa a casa da 

abelha com a repetição de seus alvéolos, como se veem nas colmeias. A repetição de 

cubículos nos quintais dos fundos das casas, por analogia, também recebeu esta 
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denominação e a expressão acabou por se estender a todas as habitações de caráter 

coletivo com áreas de uso comunitário.
167

 São variados os tipos de cortiços: há aqueles 

formados por cômodos enfileirados, os acessíveis por corredor descoberto que pode ser 

lateral ou central, as casas com corredor fechado onde cada porta corresponde a uma 

moradia (Imagem  6), há também os improvisados com tábuas de madeira (Imagem 5) e 

os mais confortáveis, cujas casas possuíam sala, cozinha e dormitório, com instalações 

sanitárias ainda utilizadas em conjunto. 

Apesar de tão indesejado, estas habitações coletivas existiam em grande número 

na capital paulista no final do século XIX, o negócio imobiliário em torno dos cortiços 

apresentava grande margem de lucro desde os tempos do Segundo Império, quando o 

Conde d‟Eu, por possuir vários cortiços, era chamado de “Conde Cortiço”.
168

 Num 

clima de tensão entre governo, especialistas e os próprios ocupantes dos cortiços é que 

começa a ser regularizada a habitação dos paulistanos menos favorecidos 

economicamente. Deste modo, a habitação popular coletiva e insalubre – reconhecida 

na expressão “cortiço” – sofrerá constantes interferências em seu traço, localização e 

representação dentro da cidade.  

De acordo com as autoridades públicas paulistanas, os cortiços ameaçavam a 

saúde da cidade porque eram o foco principal das epidemias que dizimavam a classe 

operária, “roubando-nos braços úteis que importamos com sacrifício” 
169

. Além dos 

operários dedicados à indústria paulistana, os cortiços eram moradia de outros 

componentes da classe baixa, mas que permeavam suas ocupações no trabalho informal. 

Lavadeiras, quituteiras, carroceiros, quitandeiros, vendedores de ervas e curandeiros e 

donos de pequenas oficinas - que normalmente funcionavam no próprio cortiço dividindo 

espaço com a moradia de outras famílias, como é o caso de um cubículo na Rua General Ozório, 

nº 51, onde funcionava uma “officina de barbeiro e de outro na Rua Santa Ephigênia, nº148, 

onde funcionava uma “officina de funileiro”
170

 - habitavam as ruas de Santa Ephigênia, da 

Luz, da Consolação. Ao analisar uma série de fotos do centro nobre da cidade de São 

Paulo no princípio do século XX, Carlos José Ferreira atenta para a presença de 
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trabalhadores pobres em meio aos ilustres frequentadores dos restaurantes, bancos e 

cafés da região do Triângulo. Um Carroceiro negro transita pelo Largo São Bento, 

outros homens pobres são flagrados carregando sacos e embrulhos próximos a uma 

carrocinha na rua XV de Novembro; no Largo da Sé nota-se a presença de vendedores 

ambulantes e uma diversidade comercial praticada pelos vendedores que lá se 

estabeleciam informalmente com seus tabuleiros.
171

 Assim, podemos concluir que além 

dos operários e imigrantes, o cortiço era também a habitação escolhida pela população 

que estava à margem do trabalho formal, ou seja, brancos pobres e ex-escravos. A 

opção pelo cortiço é decorrente da falta de condições financeiras dessa camada social e 

da necessidade, dada sua ocupação basicamente comercial e operária, de estar próximo 

ao centro urbano e às fábricas. Os vendedores ambulantes, em especial, deveriam estar 

centralizados para engrandecer seu mercado consumidor, mas sua presença e seus 

hábitos de moradia e trabalho eram um incômodo à disciplina urbana do trabalho 

formal, à beleza e à limpeza da cidade, sendo esta classe de trabalhadores alvo da seção 

“Queixas e Reclamações” do Estado de São Paulo: 

 

“Mais uma vez recebemos reclamações contra os vendedores de frutas que 

estacionam à esquina da Rua 25 de Março com a Ladeira Porto Geral e que deixam os 

passeios e sarjetas cobertos de cascas, sementes e outros detrictos e que constituem 

perigo para quem desavisadamente por alli passa.” 
172

 

 

O mercado imobiliário era valorizado juntamente com o progresso da indústria, 

com o sucesso do café e com o aumento da importância paulistana para a ascensão 

econômica brasileira, de modo que a opção mais barata de moradia eram os cortiços, o 

lugar onde o indivíduo sujeitava-se e sujeitava sua família a dividir cômodos – muitas 

vezes improvisados – com outras famílias e sem primar por condições básicas de 

higiene e asseio pessoal. Dada a característica autônoma dos diversos ofícios exercidos 

pelos habitantes dos cortiços
173

, é difícil traçar a real representação de um aluguel no 

orçamento de uma família residente nos cortiços paulistanos. A classe de trabalhadores 
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que fogem à flexibilidade e intermitência orçamentária características dos pobres 

encortiçados, é a dos operários. Por estarem vinculados à fábrica e a uma quantia 

fechada de dinheiro por mês, é possível ter-se a ideia de quanto o aluguel do cortiço 

comprometia no salário deste trabalhador. Em 1912, a média salarial de um operário da 

indústria têxtil girava em torno de 3,5 à 4 mil-réis diários, ou seja, 100 à 150 mil-réis 

por mês, quantia que comumente não cobria nem o aluguel de uma casa.
174

 Os alugueis 

eram um preço alto a ser pago se relacionado ao padrão de vencimento do operariado, a 

maioria dos operários e trabalhadores urbanos moravam mal, vestiam-se mal e 

alimentavam-se mal até a década de 1930:  

 

“Um dos aspectos mais dolorosos da questão proletária é sem dúvida o 

do alojamento precário, insalubre e quase sempre nojento que tem a maioria dos 

que formam as classes operárias.”
175

 

 

 Um levantamento feito pela Comissão de exame e inspeção dos cortiços e 

habitações operárias do distrito de Santa Ephigênia, em 1893, mostra que o preço do 

aluguel de um cubículo dentro do cortiço podia variar entre 6 mil-réis e 150 mil-réis, de 

acordo com a localidade, número de ocupantes e metragem do cômodo. Apenas 61 dos 

410 cubículos apresentavam aluguéis inferiores a 20 mil-réis, a maioria dos cubículos 

custava entre 20 e 30 mil-réis. Uma quantidade razoável, cerca de 65 cubículos dos 

mesmos 410 examinados, alcançavam a margem de 31 mil à 45 mil réis, sendo raros os 

cubículos com alugueis acima dessa quantia. Apenas três cubículos ultrapassavam a 

centena em seu valor: um custando 100 mil-réis na Rua General Osório, onde cinco 

pessoas dividiam um bom espaço de 160,2m³, outro custando 120 mil-réis, na Rua dos 
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Guayanases, estava provavelmente valorizado desta forma devido às condições 

regulares de asseio que apresentava, contendo inclusive calçada e sarjeta na entrada, e 

outro custando 150 mil-réis, o mais caro dos cubículos – igualando seu valor, muitas 

vezes, ao salário inteiro de um operário –, ficava na Rua Bom Retiro e pertencia a uma 

família portuguesa que ali estabeleceu uma venda e restaurante.
176

 Um dado importante 

verificado pela Comissão é que 54 dos 65 cortiços inspecionados incluíam crianças 

entre seus moradores, ou seja, os cortiços eram a habitação da classe pobre com família 

constituída. Apesar da presença de cubículos destinados a apenas um único morador, a 

maioria dos cortiços acolhia casais e crianças entre seus componentes. Mas a presença 

massiva de crianças
177

 não significava maior dispensa de atenção social aos bairros mais 

pobres por parte do governo, que se preocupava em classificar e justificar esta 

população como um perigo moral. A população encortiçada deveria desaparecer – ou 

ser controlada – como se fosse mais um alvo das transformações urbanas iniciadas no 

final do século XIX na capital, de modo que  

 

“(...) deveriam ser considerados perigosos e rejeitados aqueles que não 

exercessem uma ocupação dentro dos padrões entendidos como „trabalho 

honrado‟ e qualificado – os „psicoeconomicamente desmotivados‟, e os que 

fossem pobres e representassem uma maneira de viver ligada ao que se desejava 

apagar (...).” 
178

 

 

Permitir a ampliação dos cortiços e seus moradores agravaria os problemas de 

saneamento da cidade, que já era deficitária: além das habitações coletivas não 

respeitarem os padrões de higiene, a rede de esgotos oferecida não atendia a toda 

população, quase todas as moradias contavam com uma fossa no quintal sem ligação 

com a rede de esgoto.
179

 O presidente da província de São Paulo, Bernardino de 

Campos, em relatório datado de 1896, classifica as obras da Companhia - cujo primeiro 
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contrato foi assinado com a Assembléia Provincial em 1875 - como “defficientissimas 

para satisfazer as necessidades da crescente população quanto ao abastecimento de água 

e aos exgottos” e destaca a importância da “acção do Governo, secundada pela 

competência, energia e dedicação de illustres profissionaes” no que diz respeito ao 

aumento de distribuição de água na capital, que de 3.500.000 litros diários passou a um 

fornecimento de 31.200.000 litros naquele ano. A própria Intendência de Obras do 

Município de São Paulo, responsável pelo trabalho de melhoramentos e saneamento do 

espaço urbano, deixa registrada sua insatisfação com o serviço da Companhia 

Cantareira, que no caso apresentado pelo engenheiro Arthur Silva, atrasava o serviço da 

“turma” 
180

 da Intendência: 

 

“Tendo a Companhia Cantareira mandado suspender as obras de construcção de 

uma galeria na Rua Conselheiro Nebias esquina da Alameda Ribeiro da Silva, tive 

necessidade de suspender os trabalhos de nivelamento da Rua do Conselheiro Nebias, 

feito por uma das turmas da Intendência, passando a mesma turma a fazer o 

nivelamento da Alameda Nothmann (...). Sendo porem este serviço de pouca duração, 

peço que providencieis no sentido de obrigar a Companhia Cantareira a continuar as 

obras na parte que comprehende a largura da Rua do Conselheiro Nebias, a fim de que 

se possa prosseguir nos trabalhos interrompidos.” 
181

 

 

Também a população atenta para o problema do abastecimento de água, 

elemento tão importante na organização salubre da casa. Os moradores da capital 

utilizam a imprensa escrita para publicarem seu descontentamento com este serviço: 

 

“Pedem-nos para fazer uma reclamação sobre o serviço da Companhia 

Cantareira. A falta d‟água desta vez dá-se à Rua do Ypiranga n. 14A (...). estas faltas da 

Companhia Cantareira estão se reproduzindo quasi todos os dias. Clamaremos no 

deserto?” 
182

 

 

A situação sanitária dos bairros industriais era insatisfatória para diversos grupos 

sociais, devido à sujeira e ao risco epidêmico presente em bairros como o Brás, Santa 

Ifigênia, Consolação e Luz, que eram preocupação constante não só na Câmara ou nos 
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Clubes de Engenharia, mas também na imprensa circulante paulistana. A insalubridade 

e o risco que as moradias operárias traziam à população metropolitana eram evidentes 

para a população e recebiam propostas de mudança pelas diferentes esferas sociais. O 

periódico local Folha do Braz em seu 3º ano de publicação, na primeira página na 

edição do dia 29 de outubro de 1899, publica artigos combativos em relação à saúde 

pública, destacando a peste bubônica, que ataca principalmente a cidade portuária de 

Santos, como uma ameaça à capital paulista. Em seguida, apresenta outro artigo falando 

sobre a insalubridade do bairro, “Hygiene do Braz”, que além de atentar para 

procedimentos de remoção do lixo e para a importância da prevenção de doenças, traz a 

seguinte crítica: 

 

“Que vale a hygiene superficial num bairro essencialmente sujo em cujo oceano 

de pó se concentram os micróbios de mil moléstias? Que vale a hygiene num bairro 

cujas ruas empestam-se aos gazes emanados de eternos locadaçaes? Que vale a hygiene 

num bairro, cujas casas na maioria cortiços acoitam innumeras pessoas?” 
183

 

 

Nota-se no relato jornalístico que os obstáculos à saúde pública de qualidade 

esbarram no âmbito público e privado do bairro do Brás. Tanto a sujeira das ruas de 

passagem, que seriam um problema de higiene pública, quanto a sujeira interior das 

casas ali edificadas, que seriam um problema de insuficiência de asseio particular – 

devido principalmente, segundo o questionamento apresentado, ao caráter coletivo das 

habitações – configuram o motivo principal pelo qual autoridades governamentais, 

médicos, engenheiros e a própria população negociam a mudança e adequação deste 

espaço urbano. Interessante notar neste documento que ainda que já se trate dos 

micróbios como os responsáveis pela contaminação, ainda há a repulsa aos gases 

emanados dos lodaçais, cujo medo remeteria à teoria dos miasmas. Neste caso, podemos 

inferir que há ainda entre os indivíduos uma mistura das teorias bacteriológica e 

miasmática quando se fala dos empecilhos à saúde, ou então, que a reclamação referente 

aos gases dos lodaçais seja um incômodo puramente olfativo, sem que isso represente 

uma ameaça à saúde dos moradores do Brás, mas sim ao seu conforto. 
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Os cortiços, condenados pela legislação elaborada desde o final do século XIX 

constituem não só a esfera indesejável da cidade, mas também a informal. De acordo 

com Stella Bresciani, falar de violência urbana considerando apenas a população formal 

da cidade enquanto vítima, já é por si só um ato de violência. O drama urbano consiste 

em negar condições de vida mínimas para a camada pobre da sociedade que está 

desempregada, trabalhando informalmente ou mesmo com trabalhos formais, mas de 

remuneração aquém dos custos de sobrevivência oferecidos pela cidade. Nesse sentido, 

diferença entre o valor do aluguel e do salário continua sendo motivo para a formação 

de cortiços nos casarões do centro da cidade de São Paulo.
184

 

A remodelação do espaço urbano, com prioridade para a adequação ou supressão 

dos cortiços da área central, está ligada à tentativa de associar à cidade uma imagem 

positiva baseada na ideia de progresso. Além disso, as autoridades tinham interesse na 

questão da saúde e da limpeza porque preocupavam-se em manter a mão de obra que 

contribuía para o desenvolvimento industrial. O progresso se fazia visível no aumento 

das atividades citadinas com abertura de cafés, restaurantes, hotéis luxuosos e lojas 

diversificadas. O movimento é percebido também na expansão territorial da cidade, na 

presença de imigrantes pelas ruas paulistanas, nos novos bairros e ruas burguesas recém 

inaugurados e a projeção de praças e jardins para arejar e embelezar o centro.
185

  

No entanto, não podemos desassociar a visão negativa desta positiva, porque o 

progresso industrial, por exemplo, se alcança através da qualidade e quantidade 

produtiva e essa produção é feita, essencialmente, pelo operário.  

É indubitável a coexistência de preocupações higiênicas e estéticas nas 

transformações urbanas da cidade de São Paulo a partir do final do século XIX, 

principalmente quando se fala das habitações populares que ocupavam o centro da 

cidade e os principais bairros fabris. Essa conclusão revela-se conveniente na busca por 

um ambiente belo e saudável, ou seja, seria útil ao bem estar social e à imagem 

promissora paulistana a eliminação das habitações coletivas, feias e insalubres do centro 

da cidade. Uma solicitação de fechamento de cortiços de propriedade de Maria Berine é 

enviada a Intendência Municipal em 25 de maio de 1892 devido à  
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“falta de higiene e maneira imunda de conservação, sem limpeza alguma apesar 

das constantes intimações feitas pelo fiscal. Refere ter apresentado abaixo assinado 

semelhante ao Presidente antecessor da Intendência Municipal, Clementino de Souza e 

Castro, e agora o apresenta novamente.” 
186

 

 

A desapropriação ou demolição de casas era uma medida que, por vezes, 

vinculava-se mais às atividades de fluidez do espaço em função dos planos de 

alinhamento e alargamento das ruas irregulares, num sentido embelezador do espaço 

urbano, do que à própria questão da salubridade, dos riscos epidêmicos. Além disso, a 

historiadora Josianne Cerasoli aponta objetivos menos claros às medidas restritivas aos 

cortiços, relacionando-as a uma atitude que planejava interferir em espaços julgados 

impróprios à construção de uma imagem progressista que se pretendia conferir à cidade 

de São Paulo: 

 

“Não era a região Sul da Sé, em que está a rua da Assembléia, a única a 

preocupar os poderes públicos nesse sentido [da eliminação dos edifícios 

impróprios]. Em geral, as regiões contíguas ao centro merecem maiores 

cuidados da administração em relação a essa suposta imagem progressista que 

buscavam, e as áreas próximas aos bairros dos Campos Elíseos, por exemplo, 

também receberam constantes cobranças por parte das autoridades sanitárias e 

por parte dos moradores do bairro relativas à limpeza e à higiene das 

habitações.” 
187

 

 

A demolição destas unidades habitacionais infecciosas era, na opinião dos 

médicos sanitaristas, a solução para eliminação dos focos de contaminação e 

propagação das doenças fatais provenientes da falta de limpeza, iluminação e renovação 

de ar, as quais estava submetida dentro do próprio lar a população pobre da cidade. 
188

 

 Ao mesmo tempo, o ato direcionado a extinguir os cortiços livraria o governo e 

a elite paulistana da imagem doente e incivilizada passada pelo aglomerado de moradias 

coletivas consideradas além de sujas, de tão mau gosto estético e subversor da formação 
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moral de seus moradores, já que a aglomeração de trabalhadores e vadios morando de 

modo insalubre no centro da cidade representava uma contradição com relação ao papel 

de cidade moderna assumido pela capital. Sendo assim, não era apenas o bem estar dos 

paulistanos encortiçados que impulsionava a ação demolidora; mais do que uma questão 

de saúde, demolir os cortiços era também uma questão de reputação para a cidade. 

De um total de 65 cortiços inspecionados em 1893 no bairro de Santa Ifigênia, 

14 foram condenados ao interdito e demolição por apresentarem irregularidades em sua 

higiene e construção, como este da Rua Santa Ifigênia, nº60: “Os cubículos são todos 

baixos, húmidos, mal ventilados e estragadíssimos (...). Pede-se a demolição dos 

mesmos. Interdicto desde já.” 
189

 

Os motivos apresentados pelos engenheiros responsáveis por este diagnóstico fatal 

circundam sempre o campo da salubridade, e nota-se uma preocupação especial com os 

elementos de fluidez abordados pelos urbanistas do século XIX. Quase todos os 

cubículos condenados à reforma ou desaparecimento apresentavam irregularidades 

ligadas à ausência ou má conservação de ralos, torneiras, sarjetas e latrinas, 

superlotação de pessoas, montes de lixo e em alguns casos o fato de a iluminação ser 

feita à base de querosene. Ou seja, as casas que dificultavam a passagem de ar, água e 

claridade em seu interior eram consideradas impróprias para habitação humana. Com 

relação à estrutura do imóvel, eram condenados todos que estivessem em nível mais 

baixo que a rua, que apresentassem cômodos feitos de tábuas ou que possuíssem área – 

interna ou externa – não cimentada ou ladrilhada, aumentando assim o risco de formar 

poças de água. 
190

  

Há ainda os cortiços condenados por dividirem no mesmo espaço moradia e 

estabelecimento comercial
191

, como por exemplo, o cortiço nº 56 da Rua de Santa 

Ifigênia pertencente ao Sr. Bernardino Monteiro de Abreu. O proprietário alugou um 

cubículo para uma família de portugueses que estabeleceu ali, além da moradia, uma 

venda e uma quitanda que dividiam o mesmo ralo, a mesma torneira e o mesmo poço, 

com o agravante de exceder esta moradia em duas pessoas sua lotação máxima.
192

 Outro 
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cortiço também foi condenado por, além de ser feito de tábuas, dividir o terreno com 

outro estabelecimento. Trata-se de um cortiço na Rua Guayanases, nº 39, onde 

funcionava também uma oficina de ferreiro.
193

 Vale ressaltar que nem todos os cortiços 

eram condenados totalmente ou sem esperança de reconstrução. Há, por exemplo, um 

cortiço na Rua dos Tymbiras, nº31ª, que se trata de um armazém dividido em vários 

cômodos feitos de tábuas. Neste caso, foi decretada a demolição das subdivisões 

internas e não da estrutura imobiliária como um todo.
194

 Outro na Rua Santa Ephigênia 

teve somente o lado esquerdo condenado ao desaparecimento pois, afirma o engenheiro 

em seu laudo, apenas este lado da habitação foi subdividido para a habitação de famílias 

distintas que convivem em péssimas condições de higiene e iluminação.
195

 Já o caso de 

um cortiço na Rua dos Protestantes apresenta quadro reversível: apesar de interditado o 

imóvel não foi sugerido para demolição, porque os engenheiros consideraram a 

possibilidade de reforma para reverter o quadro insalubre da moradia. Sendo assim, 

ficaria interditado o cortiço até que os cubículos fossem reformados de modo a 

tornarem-se habitáveis, que neste caso significava cobrir a latrina, cimentar a área dos 

fundos, remover o lixo do quintal e desobstruir o ralo. 
196

 

À demolição dos cortiços, não foi criada nenhuma alternativa satisfatória, pelo 

menos nenhuma que fosse comprometida com o desabrigo de milhares de famílias e sua 

real condição social e de trabalho. Mesmo as vilas operárias, que entraram como projeto 

prioritário somente nas primeiras décadas do século XX, eram em número insuficiente, 

sendo algumas de padrão econômico superior ao que a maioria da população poderia 

pagar ou então desinteressante do ponto de vista de sua localização, devido à carência 

do abastecimento de transporte público. 
197

  

Dividir uma casa de cômodos com outras famílias e em situação precária de 

higiene não é escolha de ninguém que não precise se sujeitar a isso, ou seja, para a 

classe pobre, de trabalhadores autônomos, operários, ex-escravos e desempregados – ou 

vagabundos, como os oficializou o governo ainda no Império – o cortiço apresentava 

vantagens condizentes com seu padrão econômico e de infraestrutura oferecida pela 
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cidade. A vantagem de habitar em cortiço, para esta classe, consistia em estar perto do 

local de trabalho, onde havia maior oferta de trabalho assalariado  e possibilidade de 

diversas atividades de venda de produtos nas inúmeras esquinas do centro de São Paulo. 

As desvantagens estavam relacionadas aos problemas higiênicos decorrentes de 

banheiros coletivos, presença de ratos e baratas, falta de espaço e cuidado com o lixo.
198

 

Os moradores sujeitos a esta situação não ignoravam suas condições precárias de 

habitação e higiene apenas por terem escolhido morar no cortiço.  

2.2 Para os operários: as Vilas. 

As moradias populares construídas em área afastada do centro urbano não 

podem ser pensadas apenas como uma medida de remediação à habitação popular, pois 

trazem novas complexidades à cidade. Não basta a moradia melhorar sua qualidade, a 

infraestrutura e os serviços públicos, principalmente de transporte – dada sua relação 

direta com a possibilidade de trabalho – precisam acompanhar este processo de 

readequação do espaço. O problema da habitação não era parte das discussões sobre as 

transformações urbanas, o que importava às autoridades era a eliminação da imagem 

degradante que os cortiços traziam à cidade.
199

 nesse sentido, a falta de moradia chega a 

ter sentido invertido num processo de lei municipal que envolve a construção de casas 

operárias. A falta de habitação era um fato, mas a Câmara o coloca como um sinal do 

desenvolvimento brasileiro. A Lei n. 1098 de 30 de junho de 1906 concede favores às 

construtoras para a construção de casas operárias, e o parecer das Comissões de Justiça, 

Obras e Finanças da Câmara Municipal assim se apresenta para aprovar o projeto: 

 

“A questão referente à construção de casas baratas para abrigo dos 

operários e pessoas desfavorecidas de fortuna, é um dos problemas sociais de 

mais palpitante atualidade em todos os países prósperos e de maior 

desenvolvimento industrial, ao qual se tem dedicado (...) os espíritos mais cultos 

e autoridades nas ciências sociais e econômicas. 
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Na França, Alemanha, Inglaterra, Rússia, Bélgica e outros países, tem 

sido ela estudada com o mais carinhoso cuidado, procurando cada um dar-lhe 

uma solução positiva (...).” 
200

 

 

A alternativa para a falta de moradia não estava entre as atribuições da 

municipalidade, a iniciativa privada deveria cuidar disso. Para tanto, o governo concedia 

uma série de privilégios às empresas construtoras, como concessão de empréstimos para 

a construção de imóveis destinados à habitação popular, isenção de imposto predial e de 

imposto de transmissão de propriedade por vinte anos, direito de desapropriação e 

também concessão de terrenos pertencentes ao Estado para o uso dessas construções 

habitacionais.
201

 Para o engenheiro Backheuser, estas medidas não representaram 

mudanças quantitativas nas estratégias de construção da moradia popular, devido ao 

baixo número de empresários que aderiram à ideia de investir nestes 

empreendimentos.
202

 Às empresas, competia a responsabilidade de construir, além das 

casas, também escolas creches e armazéns. O vínculo garantia a proteção dos interesses 

do grupo de empresários industriais, que conseguiram, através das medidas urbanas 

empenhas pelo governo a partir do final do século XIX, ocupar cadeiras representativas 

na administração. A inserção deste grupo nas políticas dirigentes do Estado pode ser 

exemplificada pelo caso de Luís Rafael Vieira Souto, que em 1885 solicitava à 

administração pública concessão para construir habitações para a classe operária, e já no 

ano seguinte, ingressava ao Conselho Superior de Saúde Pública propondo melhorias 

para as condições de moradia da classe pobre, onde ele mesmo investia seu capital. 
203

  

Em São Paulo, os lugares prioritários para estabelecimento das vilas operárias 

eram as regiões vizinhas às áreas já ocupadas pelos trabalhadores, em terrenos pouco 

valorizados e perto das fábricas e ferrovias, para atingir um denominador comum entre 

lucro, controle do operário e facilidade de locomoção ao trabalho. Assim, São Paulo 

inicia o século XX com a presença de algumas vilas operárias em seu cenário urbano, 

como a Vila Maria Zélia, no Belenzinho, Vila Prudente, no Ipiranga e Vila Crespi, na 
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Mooca
204

. Todas construídas junto às fábricas, formando um núcleo industrial que 

abriga ao mesmo tempo o espaço e a força produtora. Entre os fatores que levaram os 

industriais a investirem neste tipo de empreendimento, está a centralidade da construção 

das vilas que permaneceriam atreladas às fábricas, condicionando a contratação e 

formação da mão de obra. Esse pensamento tinha por finalidade localizar os operários 

mais próximos à fábrica e com isso, gerar um núcleo de urbanização capaz de atrair 

novas populações, garantindo a mão de obra barata nas indústrias. Os empresários 

visavam, através das vilas, garantir o suprimento de mão de obra (inclusive porque 

afastava o trabalhador do risco do contágio, iminente nas regiões de cortiços) e também 

seu controle, uma vez que os operários ficariam permanentemente perto de seus patrões. 

205
 

Ao contrário do cortiço, as vilas operárias deveriam compor um conjunto de 

casas higiênicas, de forma a cumprir sua característica principal de afastar a sujeira e 

promiscuidade existente nos cortiços. 
206

  O engenheiro Backheuser, atentou para o fato 

de que o problema da habitação operária na virada para o século XX tangia duas 

questões básicas: “barateza (...) e proximidade do trabalho”. Para Backheuser o 

engenheiros, as casas poderiam ser divididas em dois grandes grupos para seu 

planejamento: locais de permanência diurna – que seriam sala e cozinha – e locais de 

permanência noturna – neste caso, os quartos. Os locais de permanência diurna 

deveriam possuir aberturas para conveniente ventilação do ambiente e os quartos 

deveriam ser projetados para liberar a saída do ar viciado, ou seja, era imprescindível a 

presença de janelas em todos os ambientes da casa.
207

 Sob a visão de Backheuser, são 

de três ordens as instalações complementares a se fazer na habitação: “distribuição de 

luz, abastecimento de água e afastamento das imundícies”. 
208

 

Quanto ao formato dessas vilas, a maior parte das casas comportava dois ou três 

quartos, uma sala, uma cozinha, latrina e quintal, sem a presença de jardins e com um 
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quintal nos fundos. Para o trabalhador habitar uma unidade dessas, alguns empresários 

lhe cobravam um aluguel da casa, outros preferiam descontar direto dos salários de seus 

funcionários, garantindo o recebimento em dia do aluguel. Além dos critérios de 

construção e pagamento, havia também critérios que filtravam a possibilidade de 

morada nas vilas. Esses critérios englobavam desde questões conjugais até cor, vícios, 

número de filhos, saúde e desempenho no trabalho. Na Vila Matarazzo, por exemplo, só 

eram concedidas casas a famílias com mais de dois membros trabalhando na fábrica.
209

 

A ideia aqui não era apenas selecionar os moradores da vila tentando garantir que o 

ambiente imoral dos encortiçados fosse transposto às vilas operárias, mas também 

garantir que o fornecimento das casas priorizasse os trabalhadores das fábricas, visando 

controle e aumento da produção e a incorporação, por parte dos operários, dos hábitos e 

valores exigidos pelos patrões.  

O fato de apenas alguns operários obterem o direito de morar nas vilas gerava 

desigualdade no interior da fábrica e na classe baixa de uma forma geral, afinal, não era 

todo pobre digno de mudar-se do ambiente insalubre dos cortiços, mas sim aqueles que 

influenciavam diretamente, com sua energia, na quantidade e na qualidade produtiva da 

indústria paulistana. 

 

 

2.3. A incorporação do cortiço e sua fiscalização – Intendência Municipal e a 

Comissão Estadual de exame e inspeção dos cortiços do distrito de Santa Ifigênia. 

Ainda que as vilas operárias tenham aparecido como alternativa aos cortiços, sua 

construção para substituição da moradia coletiva não foi um sucesso e nem a decisão de 

extermínio desta habitação por parte da municipalidade foi levada a cabo como 

desejavam os higienistas. Longe de serem extintos, os cortiços se espalharam e viraram 

fonte de renda municipal: estabeleceu-se uma taxa de 30 mil-réis por cada cubículo.
210

 

Uma vez taxado pela municipalidade, o cortiço torna-se parte oficial e reconhecida da 
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cidade, ainda que o desejo de extinção que o envolve venha por parte da mesma 

autoridade que recebe a quantia de seu tributo. A renda recolhida com o estabelecimento 

dos cortiços não se resumia à taxa de 30 mil-réis, os fiscais dos distritos encortiçados da 

cidade de São Paulo eram responsáveis por vigiar a situação das habitações e seus 

moradores.  

O AHMWL guarda uma série de multas e intimações levadas pelos fiscais do distrito à 

Intendência Municipal e aplicadas aos moradores do Brás, Santa Efigênia, Consolação e 

Sé. Instrumentos da ordem, essas multas variavam de preço e, seguindo o Código de 

Posturas, pautavam-se na ideia de limpeza do espaço e bom comportamento dos 

indivíduos, como pode-se observar em exemplos recorrentes na documentação do 

Grupo Polícia e Higiene. Em documento datado de fevereiro de 1892, o fiscal do Brás, 

José Ignácio de Oliveira Arruda, relata tomar nota dos contribuintes, proprietários e 

moradores dos cortiços, bem como da situação das casas: se existe ou não esgoto, qual a 

qualidade da latrina, se os passeios estão feitos ou precisam de reparo. O fiscal 

encaminha ao Presidente da Intendência as multas aplicadas por infrações no Brás na 

segunda semana de fevereiro e o valor correspondente a cada uma: falta de pagamento 

do imposto de cortiço 20 mil-réis; atirar lixo na rua 5 mil-réis; atirar cascas na rua 5 mil-

réis, ter animal solto na rua  mil-réis; falta de aferição em carroça 10 mil-réis.
 211

  

A existência da multa e do fiscal incumbido de vigiar o bairro funcionava como 

uma ameaça a quem se insurgisse contra a higiene e o zelo do passeio público. Vale 

ainda destacar que a fiscalização se estendia para dentro dos muros da habitação, sendo 

comum a aplicação de multas por cortiço que apresentasse “quintal imundo”, nesse caso 

o preço a ser pago pela falta de asseio era de 20 mil-réis. Também os cortiços que 

apresentassem irregularidades em sua construção seriam punidos. Em julho de 1893, o 

fiscal da Câmara, Júlio Augusto da Fonseca, em companhia do Dr. Theodoro Sampaio e 

do delegado de higiene Gregório Cunha Vasconcellos, relata que o cidadão Benedicto 

Philadelphia de Castro infringiu os artigos 1º e 6º do padrão da Câmara Municipal por 

estar construindo um cortiço na Rua Vitória, distrito de Santa Ifigênia, moldado em 

madeira sem planta, licença ou alinhamento. A obra foi embargada e ao munícipe foi 

aplicada uma multa no valor de 30 mil-réis, o mesmo preço da taxa de licença dos 

cortiços. Se comparadas com as multas por falta de higiene, contribuíam mais para o 

montante dos cofres públicos as multas e a taxa com relação à construção e existência 
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do cortiço. Nesse sentido, deparamo-nos com um paradoxo diante da situação dos 

cortiços na cidade de São Paulo: a municipalidade investia em obras e especialistas que 

tornassem a capital paulistana um símbolo do progresso brasileiro e fazia dos cortiços 

insalubres seu principal alvo de destruição para que seu objetivo fosse alcançado. No 

entanto, destruir os cortiços significaria cortar parte do dinheiro arrecadado com 

impostos e multas, além de comprometer-se com uma questão social que não poderia 

cumprir sem fundo suficiente, que o abastecimento de infraestrutura de transporte e 

saneamento básico para todos que deixassem os cortiços para viver segundo os 

preceitos morais e higiênicos do Código de Posturas do Município de São Paulo. 

Essa fiscalização promovida pelo governo municipal durante a década de 1890, 

se fazia por comissões que atuavam nos distritos de São Paulo em que a situação 

sanitária era crítica, ou seja, onde havia a presença dos cortiços e suas consequências 

insalubres, dado o modo de vida precário com relação à higiene desta população pobre. 

O Conselho da Intendência Municipal tinha a responsabilidade de deliberar sobre as 

estratégias de promoção e conservação da limpeza pública, devendo repassá-las aos seus 

fiéis olhos circulantes na cidade, os fiscais dos distritos: 

 

“Por esta, ordeno aos srs. fiscais que cumpram todas as deliberações do 

Conselho de Intendência relativas à limpeza pública, e comuniquem sempre 

irregularidades nesse serviço sob pena de multa, bem como em relação à carrocinhas de 

café estacionadas em diversas ruas. Segundo deliberação do Conselho em sessão ontem, 

informem: 

1º - Se tem havido comunicação aos Srs. Intendentes das ocorrências havidas 

nos respectivos distritos. 

2º - Se tem acompanhado os médicos nas visitas domiciliares.” 
212

 

 

 Esta comissão fiscalizadora e mantenedora da ordem era formada por três ou 

quatro médicos e um guarda responsável por apontar as irregularidades e levá-las à 

Intendência, conforme o fluxo apresentado pelo fiscal de Santa Ifigênia, Carlos Vieira 

Braga, em 27 de julho de 1892: 
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“Em virtude de uma portaria de V.Sª datada de 23 do corrente, cumpre-me 

informar que tendo no distrito de Santa Efigênia à meu cargo, quatro médicos, são eles 

diariamente acompanhados cada um por um guarda fiscal de conformidade com a 

ordem que recebi d‟sua Presidência. (...) tomando em consideração a indicação do 

Intendente José de Paula Queiroz Junior, aprovada em sessão de 22 do corrente, para 

que os fiscais se apresentem aos Intendentes de seu distrito duas vezes por semana. As 

intimações feitas pelos médicos, são imediatamente, mandadas por mim observar, 

impondo a multa aos infratores. Quanto aos serviços de limpeza pública, ainda não me 

descurei por um momento se quer de fiscalizar se a empresa cumpre fielmente as 

clausulas do contrato, já tendo oficiado à V.Sª. quando se dão irregularidades no 

mencionado serviço. É o que me cumpro informar.” 
213

 

 

Mesmo no final do século XIX, momento em que a engenharia tomou para si o 

papel de “terapeuta” dos males urbanos, os médicos aparecem como figuras importantes 

para a manutenção da higiene pública em São Paulo. O que é importante notar, é que o 

papel destes especialistas não se encontra num patamar construtivo da cidade, mas sim 

fiscalizador do padrão que outros especialistas – os engenheiros – determinaram para a 

higiene das ruas, casas e habitantes da cidade. Ainda assim, os médicos enaltecem sua 

atuação apoiados na falta de êxito de parte das obras de cunho sanitário desejadas a São 

Paulo. O discurso do médico Henrique Thompson, recém ingresso na comissão da 

Intendência Municipal, faz ressurgir a figura remediadora do médico diante das 

impossibilidades de cumprimento das metas estabelecidas pela engenharia: 

 

“Cidadãos, 

Acuso o recebimento do ofício que em data de 10 do corrente me dirigistes. 

Aceitando a nomeação e agradecendo-a prometo envidar todos os esforços a fim de 

corresponder a confiança que em mim depositastes. Aproveito a oportunidade para 

louvar-vos pelas medidas sãs que vindes de tomar, a fim de impedir a explosão d‟um 

mal, que em diversas localidades deste Estado tem feito milhares de vítimas. Estas 

mexidas, aliadas a outras, que em tempo expenderei, e que são aconselhadas por 

higienistas de nomeada, se não são suficientes, como acreditam alguns médicos, para 

sustar a explosão do mal, ao menos o são, para impedir a sua propagação e atenuar a sua 

intensidade. Já que não podemos abastecer esta cidade, em tempo curto e breve, até o 

verão vindouro, com abundância d‟água, de modo que corresponda a duzentos litros por 

cabeça, já que não podemos, por falta de tempo, colocar uma boa rede de esgotos, de 

modo que conduza as águas servidas e matérias fecais, já que não temos os grandes 

fornos para remoção do lixo, não cruzemos os braços, diante do inimigo que se 

avizinha, empreguemos ao menos, os meios, se não para rechaçá-lo, ao menos para 

diminuir suas devastações. Estes meios são os que vindes de aconselhar e empregando-

os acredite – que alcanceis a desideratum que tendes em mira – a higiene pública e 
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privada. Assim procedendo, receberei as ovações, d‟um povo que sôfrego acompanha 

todos vossos passos na quadra angustiosa e calamitosa que atravessa. 

Saúde e Fraternidade. 
214

 

 

De acordo com o Sr. Thompson, a cidade passava por um momento 

“calamitoso” devido às doenças às quais estavam expostos os cidadãos pela falta de 

salubridade. Ele considera ainda que os meios de resolução do problema pautados no 

saneamento, que seriam basicamente o abastecimento de água e de rede de esgoto, ainda 

demorariam a vir, sendo, portanto, imprescindível a figura do médico nas comissões do 

governo para combater este “mal” que ele diz estar se espalhando pela cidade. Ao 

contrário do engenheiro, cuja salvação para cidade vem a longo prazo, o médico é o 

herói imediatista.  

Responsáveis pela manutenção da saúde e do meio ambiente nos pontos mais 

críticos da capital, esses médicos e fiscais deveriam estar atentos a toda irregularidade 

higiênica que degradasse o ambiente e representasse foco de doenças, como na situação 

a seguir: 

 

“Cidadão, levo ao conhecimento de V.S.ª que em cumprimento da indicação do 

Conselho desta Intendência em seção de 9 de abril, intimei ao cidadão Felício Fagundes 

para mandar aterrar seu terreno na continuação da Rua Galvão Bueno, onde acha-se 

grande quantidade de águas estagnadas, respondendo-me que não faria coisa alguma 

marquei-lhe um prazo suficiente para fazer o serviço, findo este nada existia feito, em 

vista do mesmo cidadão recusar-se a fazer o respectivo serviço multeiro. Em 

conformidade com o art. 1.2 parágrafo 3º das posturas, tendo lavrado o auto de multa 

arremetido ao cidadão procurador para promover a cobrança na forma da lei. Saúde e 

fraternidade.” 
215

 

 

Nota-se na dificuldade encontrada pelo fiscal em efetivar o fim de sua função, 

que a implementação deste serviço de “limpeza” não era simples, não condizia com a 

realidade da população. Manter o asseio onde se alojam diversas famílias sob um único 

teto era algo complicado, e a falta de infraestrutura canalizada de responsabilidade do 

governo - como água e esgoto - que ainda não estava amplamente difundida nestes 
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bairros pobres, contribuía para o agravamento deste quadro. Sendo assim, é notável que 

as exigências da Intendência Municipal estabeleceram-se no território em meio à 

resistência e indiferença por parte dos paulistanos, como ocorre num barracão habitado 

por famílias italianas intimado pelo fiscal do Brás por suas péssimas condições de 

higiene: 

 

“Por ordem do Sr. Presidente da Intendência Municipal fui ao sublocador de um 

barracão a Rua Piratininga e intimei a este para não continuar a fazer do mesmo, 

cortiço, no entanto vejo que pelo mesmo não foi recebida a minha intimação visto como 

continua o mesmo a dar moradia no referido barracão a uma multidão de italianos que 

não tendo a limpeza necessária e sem as comodidades próprias como sejam esgotos e 

latrinas, fazem ordinariamente os despejos na rua, empestando assim a salubridade 

pública. Peço pois a V. Sª mandar intimar o referido sublocador que dizem chamar-se 

Francisco Cacello a vir a presença desta Subdelegacia Policial a fim de lhe ser ordenado 

o despejo da referida gente no prazo de 48 horas. Procedendo assim essa Subdelegacia 

prestará um serviço aos moradores daquela rua e ao bem público.” 
216

 

 

Não obtendo sucesso em sua empreitada repressiva, o fiscal envia um segundo 

documento à Intendência, sendo neste mais incisivo quanto aos males representados 

pelas condições do barracão e saúde dos seus moradores: 

 

“Existindo na Rua Piratininga, distrito do Brás, um grande barracão onde 

moram muitas famílias de italianos sem limpeza e sem higiene de qualidade alguma, o 

que prova o fato de terem morrido ali alguns de febre palustre e estarem outros atacados 

do mesmo mal, o abaixo assinado (...) vem com todo respeito pedir a V. Exª se dignem 

ordenar que seja intimado o dono do referido barracão a ficar responsável pelas 

infrações de limpeza ocorridas ali.
” 217 

 

Não seria a ameaça de uma multa que mudaria do dia para a noite o modo de 

vida de toda uma classe de trabalhadores mal pagos e desempregados que viviam nos 

cortiços de São Paulo. A cidade é um espaço de debates, que concede abertura, por 

exemplo, a conflitos entre a vontade do governo municipal e a realidade do morador 

paulistano, que não raro são encontrados na forma de resistência ou indiferença na 

documentação do AHMWL, como o exemplo acima apresentado retirado do relatório 
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do fiscal Antônio Correia Dias, responsável pelo Norte da Sé, enviado ao Presidente da 

Intendência Municipal, João Álvares Rubião Junior, em maio de 1892. 

     A higiene devia ser um hábito incorporado pelo popular dentro e fora de casa, 

principalmente para evitar que a imundice e promiscuidade dos quintais compartilhados 

fossem exibidas nas ruas da capital. Assim, ao fiscal de cada distrito cabia também a 

função de inspecionar o serviço de limpeza contratado pela prefeitura para manter o 

asseio por entre as ruas do bairro. As irregularidades cometidas pelas prestadoras de 

serviço público, também seriam denunciadas pelos fiscais à Intendência Municipal, 

como é o caso do apontamento feito por José Arruda, fiscal do Brás, que apreendeu uma 

carroça de limpeza pública conduzida por Nicolas Varoca por despejar lixo na margem 

do Carmo. O fiscal toma o cuidado de esclarecer que o desvio de regras trata-se um fato 

isolado, pois a Empresa assinou obrigações com o Conselho da Intendência, que agora 

irá resolver a questão conforme julgar necessário. 
218

 No distrito do Brás há registro de 

insatisfação com o serviço de limpeza pública e privada no que diz respeito à varredura 

das calçadas, com destaque negativo para a Avenida Rangel Pestana, que em relato de 

agosto de 1892 se apresenta como local onde há tempos não se passa a vassoura, além 

de reclamações referentes ao descumprimento de horário para limpeza do lixo particular 

posto a noite nas ruas Carneiro Leão, Caetano Pinto e Piratininga e, para agravar a 

situação, o fiscal denuncia que a empresa tem depositado o lixo recolhido num terreno a 

céu aberto na Rua Rangel Pestana e ainda deixou cerca de cinco dias uma carroça de 

lixo parada e cheia na Rua Conselheiro Furtado. O relatório termina com o 

esclarecimento de que este estado de coisas ocorre durante a semana, pois nos feriados e 

dias santos “a empresa retira todo o pessoal do serviço, oferecendo às ruas um 

espetáculo tristíssimo”. 
219

 

A fiscalização juntamente com o estímulo à moradia operária higiênica, faziam 

parte de um conjunto de ações governamentais que voltavam sua preocupação 

especificamente à questão da habitação popular. Entre essas duas medidas, a que mais 

se destacou, com maior empenho e alcance no território paulistano, foi a da fiscalização, 

com visitas sanitárias que objetivavam normatizar o habitar dos operários com base no 

conhecimento médico. Os parâmetros de higiene que norteavam essa fiscalização a 
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partir do final do século XIX tiveram origem no relatório de 1893 elaborado pela 

Comissão de exame e inspeção das habitações operárias e cortiços no distrito de Santa 

Ephigênia, criada para mapear e propor soluções à ameaça que os cortiços 

representavam enquanto foco de epidemias, principalmente a de febre amarela.  

A decisão pelo distrito de Santa Ifigênia para atuação desta comissão sanitária 

demonstra a preocupação do poder público com a questão dos cortiços. O risco está 

atrelado à quantidade de habitações coletivas existentes neste distrito. Carlos Vieira 

Braga, fiscal do distrito de Santa Ifigênia, entrega à Intendência Municipal em 13 de 

junho de 1892, a lista de cortiços existentes no distrito em que lhe cabe o exercício de 

fiscal, que apresenta um total de 583, sendo as maiores contribuintes para este montante 

insalubre as ruas Santa Ephigênia, com 83 cortiços, Imigrantes, com 65 cortiços e em 

terceiro lugar a Rua dos Gusmões, com 49 cortiços.
220

 Essas moradias insalubres, com 

pouca entrada de ar e luz configuravam focos de epidemias perigosos à saúde dos 

habitantes capitais e não poderiam mais ser o cenário predominante da São Paulo que se 

preparava pra adentrar o século XX. Buscando por um caminho de puros ares conceder 

à cidade um aspecto mais belo e saudável, a comissão funcionava com o saber 

específico de três médicos e dois engenheiros responsáveis por diagnosticar as 

habitações populares e orientar tecnicamente a construção de moradias salubres,
221

 

constituindo seu trabalho um revelador registro higienista das condições de moradia dos 

trabalhadores da cidade. Com oito capítulos dedicados aos cortiços de Santa Ifigênia, o 

relatório da Comissão de inspeção se apresenta ao leitor explicando a importância 

sanitária de sua atuação:  

 

“O exame das condições hygiênicas das habitações operárias nesta cidade, 

principalmente na zona mais de uma vez afetada pela epidemia, era uma necessidade 

que se impunha ao poder público como parte integrante de um plano de saneamento (...) 
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e por estar ali um ponto vulnerável do systema de defesa, então adoptado, em bem da 

hygiene urbana.” 
222

 

 

  Em seguida descreve a precária situação das áreas afetadas pela febre amarela, 

pois segundo o relatório, as epidemias da época davam-se em decorrência das condições 

do meio e da população paulistana, que vivia em condições insalubres nos cortiços do 

centro e de bairros fabris. Com riqueza de detalhes e precisão, os redatores da Comissão 

informam o perímetro exato da área afetada pela febre, alertando dessa forma as 

autoridades e justificando a escolha do distrito de Santa Ifigênia como alvo da atuação 

desta estratégia sanitária: 

 

“A zona affectada pela epidemia de febre amarela nesta cidade limita-se mais 

exatamente pelas ruas de Duque de Caxias, Visconde de Rio Branco, Victoria, 

Triumpho e Largo do General Osorio (...).” 
223

 

 

Contextualizado o problema sanitário, o relatório então classifica os tipos de 

habitação existentes no perímetro estudado, onde existem “nada menos que 60 cortiços 

de todos os tamanhos e feitios onde se agasalha uma população de 1.320 indivíduos de 

todas as nacionalidades e condições” 
224

. A partir deste minucioso registro sanitário e 

geográfico dos cortiços, a Comissão ainda expõe em seus escritos as medidas indicadas 

para a prevenção de doenças e regulamentação das habitações populares, não só para 

aquelas já existentes no distrito trabalhado, mas também para as construções em plano, 

principalmente as vilas operárias. Para atender aos preceitos higiênicos do morar, o solo 

que irá receber a habitação de ser enxuto, a casa deve ser equipada com sistema de 

esgoto preferencialmente de circulação contínua e o abastecimento de água deve ser 

feito por canalização. Quanto ao prédio em si, os especialistas estipulam regras e 

tamanhos para sua construção a fim de evitar os dois maiores problemas da habitação 

operária: a sublocação e a superlotação, que tornam ar e higiene elementos rarefeitos no 

cotidiano dos moradores. A preocupação com amplitude e funções dentro da casa se vê 

no 8º parágrafo referente ao modelo habitacional, prevendo que “cada habitação deverá 
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ter pelo menos três cômodos e cada cômodo não poderá ter área menor de 7,5 metros 

quadrados de superfície.” 
225

 Nesse sentido o relatório propõe o saneamento da cidade 

de São Paulo a partir do “diagnóstico e a terapêutica indicada para a unidade urbana” 

226
, ou seja, 

 

“Não bastava, com efeito, melhorar as condições de abastecimento d‟água e do 

serviço de esgoto, (...) proceder a regularização e limpeza dos terrenos baldios, 

effectivar o aceio e limpeza das ruas e quintaes, (...) regulamentar as construções novas, 

(...) calçar as ruas, tomar enfim todas as medidas para manter em nível elevado a 

hygiene de uma cidade que cresce 
227

rapidamente e cuja população triplica em dez anos, 

é preciso também cuidar da unidade urbana (...), não já da habitação privada, mas 

daquela onde se acumula a classe pobre (...).” 
228

 

 

Os registros da comissão no relatório são feitos casa a casa, contendo nome dos 

proprietários e inquilinos, número de pessoas residentes e sua nacionalidade e eventuais 

atividades extras agregadas ao prédio – como por exemplo, a implantação de uma 

oficina nos fundos.  

Com relação às doenças que pairavam em São Paulo na virada do século e suas 

consequências para a produção econômica da cidade
229

, Jaime Rodrigues aponta para 

uma consideração importante ausente no Relatório, que seria relevar o fato de que o 

surgimento de epidemias como a de febre amarela já haviam acontecido nos tempos do 

Império, ou seja, não eram uma novidade da República. Os autores apontam para a 

desgraça de perder a mão de obra operária tão útil importada da Europa, mas a febre 

amarela vinha desde a época escravista. Nesse sentido, o investimento de mão de obra 

estrangeira já assumia um caráter civilizador que de forma alguma era aplicado aos 
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escravos
230

, daí a necessidade de cuidar para que a população imigrante não fosse 

dizimada ou desincentivada de vir para o Brasil. 

“(...) [os escravos] contraíram doenças de que se não trataram, construíram-se 

focos delas, poluíram as terras e as águas, infectaram mosquitos e barbeiros e 

contaminaram toda a população, vingando-se assim, inconscientemente dos brancos que 

os escravizaram por quase três séculos [...]. foi sobretudo a partir da data em que demos 

ao negro a liberdade de adoecer sem se tratar; de se alcoolizar, sem corretivo; de 

conviver com o barbeiro e o mosquito, sem sombra de assistência; de levar a vida de 

judeu errante, a poluir por toda parte a terra e as águas, à vontade, que as doenças se 

intensificaram, se alastraram e se tornaram endêmicas.” 
231

 

 

Belisário Pena procurava com este discurso explicar a disseminação das 

epidemias no Brasil. O abandono do negro teria por consequência o espalhamento das 

doenças, uma vez que livres, eles tinham maior circulação no território. A relação que 

Belisário faz entre a transição dos negros e a abolição pode ser discutida na medida em 

que, nos últimos anos antes da abolição os negros já tinham, por uma série de motivos, 

maior liberdade de circulação, ainda que não fossem libertos. Isso se dá pela prática 

comum de se ter escravos de ganho – o escravo podia exercer uma atividade 

remunerada, vendendo quitutes por exemplo, para juntar dinheiro – e a existência de um 

grande número de alforrias, compradas ou concedidas por meio de testamento. Em sua 

teoria, Belisário não definiu a origem das doenças, enquanto sanitarista, ele apontou o 

mal social daquela época. Relacionando o negro à doença, determinou fatores sociais e 

econômicos para a disseminação das moléstias e reforçou a presença do negro como 

algo negativo.
232

 

O sentido racial aplicado à fala de Belisário Pena pode também ser encontrado 

no Relatório da Comissão de Santa Ifigênia, quando este aponta a sujeira comumente 

encontrada no chão dos cortiços, salvo aqueles ocupados por alemães ou europeus do 
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norte, “onde o asseio é quase irrepreensível”. A observação mostra que ao entendimento 

dos membros dessa comissão, o povo vindo da Europa – mais especificamente do norte 

dela – estava mais habituado aos costumes higiênicos do que os brasileiros, africanos ou 

mesmo outras nacionalidades advindas da Europa e que compunham em peso os 

cortiços paulistanos, como italianos e portugueses. No Capítulo três do Relatório constam 

diversas denúncias acerca da falta de asseio dos cortiços: 

“(...) as paredes enegrecidas e pouco aceiadas, do teto já se lhes não conhece a 

pintura sob a camada do sujo das moscas. (...) Os móveis desagradavelmente dispostos 

tem sobre si empilhadas peças de roupa para lavar. O cômodo de dormir não tem luz 

nem ventilação nem capacidade para a gente que o ocupa à noite.” 
233

 

 

Quanto ao chão destas habitações, o relatório além de descrever, exprime a 

sensação de seus escreventes analisadores: “A crosta de lama que o cobre não deixa 

reconhecer a madeira, e tudo se mostra sob um aspecto nojento e insalubre.” Mas 

ressalta-se que tal deslize de higiene não era cometido por “famílias alemãs, ou de gente 

do norte da Europa, onde o aceio é quase sempre irrepreensível”. A afirmação faz 

menção aos estereótipos criados pelos nacionais num momento da história em que era 

massiva a entrada e convivência de estrangeiros na cidade de São Paulo. 
234

 As fichas 

que caracterizavam os cortiços que serviram de base para o relatório da Comissão de 

Santa Ifigênia notificavam todos os cortiços que se apresentassem com falta de asseio. É 

verdade que em sete cortiços onde haviam cubículos habitados por alemães, o estado de 

limpeza era igualmente repreensível para estes e para os habitantes das demais 

nacionalidades. Mas devemos ressaltar que as observações que denotam “boas 

condições de limpeza” são muito raras ao longo deste fichamento e na maioria das vezes 

referem-se a cubículos habitados por alemães. É o caso de um cortiço na Rua do 

Triumpho nº49, em que os sete cubículos habitados por famílias alemãs estão “bem 

aceiados” ou em boas condições”. Neste cortiço p único cubículo em que “falta aceio 

geral” é o que abriga uma família de italianos.
235

 Num outro cortiço, este na Rua 
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General Ozório nº 70, os cubículos habitados por famílias alemãs não apresentam 

queixas relacionada à limpeza do local, são levantadas repreensões apenas referentes à 

altura dos cômodos. 
236

 

Os cortiços tinham, em geral, três ou quatro cômodos, assemelhando-se bastante 

às casas das vilas operárias, com a diferença de que as casas operárias individuais 

apresentavam cozinha e instalações sanitárias independentes, mesmo que fossem 

situadas no exterior da casa.
237

 O trabalho de conclusão desta Comissão responsável por 

inspecionar os cortiços de Santa Ifigênia, traz uma classificação das casas coletivas em 

seis tipos: os cortiços eram habitações cujo acesso se fazia por um corredor que levava 

ao interior da quadra, já as casinhas eram prédios independentes com entrada direta pela 

rua, os hotéis-cortiço eram instalações voltadas aos operários geralmente solteiros e 

dispostos a dividir o quarto, os prédios de sobrado eram as construções adaptadas para 

serem subdividas, as vendas eram quartos alugados nos fundos de um estabelecimento 

de comércio e os cortiços improvisados eram feitos de tábuas (Imagem 7) ou zinco e se 

erguiam encostados em depósitos comerciais, estábulos, cocheiras ou canteiros de 

obras.  

O relatório ainda traz uma observação colocando em quatro pontos de que forma 

os cortiços são caracterizados pela Comissão que os analisou: 

 

“1º pela má qualidade e impropriedade das habitações; 

2º pela falta de capacidade e má distribuição dos aposentos, quase sempre sem 

luz e sem a necessária ventilação;  

3º pela carência de prévio saneamento do terreno onde se acham construídos; 

4º finalmente pelo despreso das mais comesinhas regras de hygiene 

doméstica.”
238

 

 

  Mas não só a irregularidade e improviso dado à construção do cortiço e toda a 

sujeira que caracteriza o cotidiano dessas moradias tornavam o local insalubre. O 
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relatório leva ainda em consideração a água parada das chuvas que se fazia presente nos 

quintais, o mau gosto decorativo para quadros e a grande quantidade de pregos fincados 

na parede onde se pendurava utensílios domésticos.
239

 Desse modo, a Comissão 

condena também o descuido dos moradores com os fatores naturais como a chuva, que 

pode danificar a casa e esta, por conseguinte, danifica o ambiente, e qualifica seu mau 

gosto como algo que, juntamente com os hábitos higiênicos, deve ser modificado. A 

saúde e o bom gosto andariam de mãos dadas na empreitada do governo em readequar 

as habitações populares e seus ocupantes à realidade nobre que a economia cafeeira 

trouxera à capital paulista. 

Os resultados divulgados pela comissão referente a Santa Ifigênia alertavam o 

poder público sobre a necessidade de eliminar este tipo de moradia. E assim, 

encontramos já no ano seguinte, no Código Sanitário do Estado, um capítulo destinado 

às habitações das camadas populares. Mesmo com a decretação deste Código e com as 

tentativas por parte dos técnicos, políticos e empresários de impedir a instalação dos 

trabalhadores neste tipo de habitação, os cortiços se proliferaram na cidade, pois de 

nada adiantava derrubá-los sem oferecer uma alternativa de moradia para seus 

habitantes.
240

 Cuidando para afastar do centro da cidade a imagem “degradante” dos 

cortiços, as autoridades colocavam essas habitações à margem do plano de 

transformações urbanas de São Paulo, pois sem perspectiva de melhora na condição de 

moradia e acesso à infraestrutura urbana, o paulistano pobre e todos os imigrantes de 

mesma condição econômica abrigados pela cidade, continuavam a erguer suas casas em 

barracões ou a sublocar cômodos escuros e apertados nas áreas centrais da cidade, onde 

ficariam próximos às oportunidades de trabalho. 

As regras implantadas pelo Código Sanitário de 1894 vinham com a proposta de 

regular com rigidez a higiene e a saúde pública. A construção de novos cortiços foi 

proibida pelo Código Sanitário, e os existentes deveriam desaparecer por obra da 

municipalidade. Nesse sentido, a fiscalização montada para fazer valer o regulamentado 

pelo Código se mostrava falha, já que muitos prédios foram construídos ou adaptados 
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para tornarem-se moradia coletiva sem ao menos levar em conta as normas fixadas para 

construção.
241

 

As vistorias domiciliares eram impostas pelo poder público, que planejava 

sanear a cidade e transformar a vulnerabilidade de distritos sujos e perigosos como 

Santa Ifigênia ou Brás. Contribuindo com este ideal de limpeza, o relatório aponta a 

responsabilidade do próprio poder municipal, que “(...) deve, no caso vertente, para 

salvar a cidade ameaçada em sua prosperidade e futuro, adotar as medidas mais 

enérgicas com vistas a coibir os abusos que se generaliza na parte mais nova e mais 

densamente povoada da região urbana (...)”. Essas medidas podem ser associadas tanto 

ao comportamento dos moradores dos cortiços, regulado pelo Código de Posturas do 

Município, – com artigos como o 257, que proíbe os “alaridos, vozerias e gritarias pelas 

ruas” 
242

- quanto às obras de melhoria das condições de abastecimento de água e serviço 

de esgoto para aumento do nível de salubridade, ou ainda, de modo mais radical ou 

“enérgico”, como colocado no relatório, podemos associar essas medidas à demolição 

dos cortiços condenados pelos especialistas da medicina urbana. Ainda com relação às 

funções desempenhadas pela Comissão, no capítulo seis do Relatório, fica explícito o 

dever da gestão pública no sentido de manter a higiene e fazer valer a legislação: cabia-

lhes a função de interditar, desapropriar e demolir os cortiços fora do padrão 

estabelecido
243

, pois “as construcções dessa espécie que não oferecem garantias à boa 

hygiene não podem ser toleradas” 
244

. Para além disso, o governo deveria coordenar 

uma política de construção de vilas operárias de forma a garantir o transporte de seus 

futuros habitantes. 

Ao apresentar medidas normatizadoras de construção e asseio para as habitações 

populares, o relatório da Comissão de exame e inspeção das habitações operárias e 

cortiços no distrito de Santa Ifigênia visava garantir, através do controle sobre o local 

de risco, o saneamento do espaço urbano. Dessa forma, acabou tornando-se parâmetro 

para os trabalhos de avaliação e condenação das moradias coletivas que se seguiram 
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após seu lançamento. Suas conclusões apontavam para as inadequações construtivas das 

habitações – como falta de luz e ventilação, altura da parede, alinhamento, umidade e 

infiltração, situação de torneiras e latrinas e estado de limpeza -, de modo a caracterizar 

as formas de moradia que deveriam ser modificadas, ao mesmo tempo em que ditava 

um modelo higiênico de construção habitacional capaz de “eliminar e impedir essa 

„chaga‟ oculta da cidade”.
245

 Vale lembrar que os ideais higiênicos de habitação foram 

publicados antes por Cerdá, em meados do XIX, quando o engenheiro estabeleceu 

regras e sentidos à ciência urbana tendo por base seu plano de expansão para a cidade de 

Barcelona. A engenharia tem ali sua irradiação de influência no que se refere ao formato 

ideal de habitação, que segundo Cerdá, é a necessidade primeira do homem qualquer 

que seja a sua classe social
246

. Partindo do princípio de que o ar determina o contágio 

epidêmico, o padrão de salubridade se apresenta na chamada “teoria do cubo”, que seria 

a definição de um espaço ideal para o quarto que permitisse qualidade de circulação de 

ar neste cômodo – a importância do dormitório como ponto de partida para esta teoria 

reside no fato de ser este o cômodo onde o trabalhador repõe as energias gastas na 

cidade. De acordo com Cerdá, para se ter boa quantidade de ar respirável, os 

dormitórios devem corresponder a 50% do espaço da casa. Nesse sentido, a casa ideal 

seria cúbica, aos quatro ventos e rodeada de verde. No entanto, estas são características 

que permeiam a minoria das casas, estando muito longe da realidade habitacional dos 

operários, principalmente daqueles que habitam os cortiços. As conclusões de Cerdá a 

respeito da estrutura da casa e do dormitório higiênico são fruto de seu estudo estatístico 

referente à classe obrera de Barcelona. A partir de dados referentes principalmente à 

vida material e economia dos trabalhadores, Cerdá pôde constatar as dificuldades desta 

classe de sobreviver com seus “salários ó jornales”.
247

 A ideia deste estudo estatístico 

era justamente respeitar cada uma das classes que compõem a urbe, sendo necessário, 

portanto, um conhecimento aprofundado sobre cada uma delas, e em especial a classe 

obrera, que seria o foco irradiador das doenças urbanas. O trabalho de Cerdá foi de 
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grande importância para que o projeto técnico da urbe fosse pensado para uma 

determinada população ocupante do território.
248

 

De acordo com Maria Stella Bresciani, a Comissão de Santa Ifigênia demonstra 

no relatório duas estratégias de atuação da administração municipal para organização do 

espaço urbano. Uma voltada à “hygiene defensiva”, com obras voltadas não só para a 

correção das más condições de higiene, mas também para prevenção de novos pontos de 

disseminação de doenças. A prevenção é feita através de regras e recomendações 

apresentadas no próprio relatório, que regulamentam a construção e locação de prédios 

baseadas em padrões saudáveis para a comunidade. O outro foco da ação consiste em 

disciplinar e moralizar o comportamento da população que habita as zonas de risco. 

Nesse caso, cabe à polícia manter a higiene e moralidade das concentrações populares, 

de modo a fazer valer o Código de Posturas imposto pela municipalidade. 
249

  

Vistos como inimigos da saúde pública e da beleza da capital paulista, estes 

cortiços sujos e seus moradores pobres não eram enxergados pelos membros da 

Comissão como os únicos vilões da cidade. Os delegados de higiene, ao realizar a 

inspeção dos cortiços, dividiam sua indignidade entre duas classes: condenavam os 

moradores por se prestarem a morar em ambiente sujo e promíscuo, dando forças ao 

surgimento de novos focos de epidemia e, ao mesmo tempo, estarreciam-se com a 

exploração financeira por parte dos proprietários das habitações paulistanas que 

cobravam o aluguel muito além do que o orçamento de um operário poderia cobrir.
250

 A 

maioria dos cubículos – cerca de 40% - custava entre 20 mil e 30 mil-réis. Quanto às 

condições de vida e moradia, Cerdá apresenta a insalubridade dos bairros operários 

como um problema que para além da falta de cuidado e higiene, se torna parte da 

precariedade das condições de vida do operário dependente de um salário desvalorizado. 

De acordo com o próprio Cerdá:  
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“(...) si la satisfaccion desta necessidad [a casa] absorbe una gran parte 

de sus recursos econômicos, ¿de que suerte podrá hacer frente á las demás 

necesidades físicas y morales de su existencia?” 
251

 

 

O mercado imobiliário não oferecia condições financeiras ou estruturais do 

ponto de vista urbano para que os operários deixassem a aglomeração do centro da 

cidade para viverem em casas unifamiliares e dentro dos padrões higiênicos 

estabelecidos pelo Código Sanitário em 1894. Para os membros da Comissão, as 

demolições dos cortiços deveriam ser acompanhadas de uma estratégia habitacional 

fundamentada na construção de vilas operárias, “visto não ser tolerável que se 

condenem os cortiços urbanos e que se desalojem as populações operárias sem lhes 

proporcionar facilidades de obter agasalho em qualquer outra parte.” 
252

. A aposta da 

Comissão na construção das vilas operárias enquanto saída para o problema 

habitacional paulistano reside na crença de seus componentes na força de ampliação das 

linhas férreas. De acordo com o relatório, haveria uma tendência de multiplicação das 

linhas férreas que irradiavam da capital devido às necessidades de proporcionar o 

suprimento de produtos à lavoura. Aproveitando essas linhas férreas, que segundo o 

relatório surgiriam naturalmente a partir do desenvolvimento da atividade econômica 

paulistana, a Comissão sugere a implantação de trens que circulem em horário adequado 

para transporte dos moradores das vilas ao centro da cidade e seu local de trabalho. 

Além disso, o texto conclusivo dos analisadores de Santa Ifigênia ainda argumenta 

quanto aos vastos terrenos localizados em ponto estratégico da cidade, sendo locais 

altos, próximos à linhas férreas e afastados da aglomeração do centro, que poderiam 

abrigar as tais vilas, como os terrenos ao longo da linha férrea de Santo Amaro, a várzea 

de Pinheiros e ainda terrenos desocupados no Bexiga, Bela Cintra, Pacaembu e Pari. Na 

visão dos especialistas redatores, os dois poderes, Estadual e Municipal, 

 

“bem podiam convergir seus recursos, despendendo com a creação das villas 

operárias, directa ou indirectamente, aquilo que, sem duvida, terão de gastar 
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combatendo epidemias insistentes e difíceis de extirpar sem outros remédios. Proceder 

assim seria prevenir e não remediar.” 
253

 

 

Do ponto de vista da organização e responsabilidade econômica, vale ressaltar 

aqui que o saneamento era confiado por lei à municipalidade, mas o Presidente da 

Província José Alves de Cerqueira César, definiu em 1892 que, diante da invasão da 

febre amarela que entrava pelo Porto de Santos e rapidamente se espalhava por todo o 

Estado, o governo estadual, pela sua importância e soma de recursos, deveria também 

atuar no saneamento da capital. Ao Estado caberia a função de distribuir auxílio aos 

municípios para prevenção e extinção dos casos de moléstias epidêmicas, enviando-lhes 

aparelhos desinfetantes e pessoal para trabalhar sob direção dos inspetores sanitários. 

No relatório provincial de 1896, o Presidente Bernardino de Campos afirma cumprir 

com antecedência seus deveres sanitários com os municípios, mas reclama do 

comprometimento vindo por parte desta terceira esfera governamental: 

 

“É intuitivo que não póde o Estado tomar a si a elaboração e execução de 

medidas peculiares às povâções e que constituem o objeto de posturas municipais; 

entretanto, na maioria dos casos, é pelo esquecimento de cuidados desta ordem que se 

formam os elementos geradores das febres de máu caracter (...).” 
254

 

 

Dois eram os Códigos que legislavam pela ordem e higiene no final do século 

XIX: o Código Sanitário de 1894, que era estadual, e o Código de Posturas, elaborado 

por cada município. As Posturas tinham por alvo a conduta dos moradores, ou seja, por 

este viés, a insalubridade seria tratada modificando-se os hábitos populares. Pensando 

nisso, Bernardino de Campos ao referir-se ao desleixo dos municípios como empecilho 

para que o Estado pudesse sanar os males sanitários de São Paulo, não tira apenas a 

responsabilidade do Estado no fracasso da contensão das epidemias, mas também alivia 

o teor “biológico” da disseminação das doenças. Bernardino admite a disseminação das 

doenças como um desvio de conduta dos moradores da cidade que não seguem o 

Código de Posturas, ou seja, as epidemias deixam de ser uma falha técnica, da 

engenharia e da medicina sanitárias – e da própria estratégia de governo – para ser um 

problema de comportamento. Partilha deste pensamento uma passagem do Presidente da 
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Província de São Paulo, Sebastião José Pereira, referindo-se ao trabalho de prevenção 

da varíola realizado pelo Intituto Vaccinico Provincial: 

“O povo não acode ao instituto vaccinico porque não há epidemia de varíola. 

Em sua ignorância, julga dispensável prevenir-se contra um mal que não existe, e até 

acode-lhe à mente a pouca espirituosa tradição de que a vaccina póde provocar a 

varíola. Além disso, a vaccina não é obrigatória como o imposto, e o povo espera 

sempre que o governo tome as medidas necessárias para que não apareça nenhuma 

epidemia.” 
255

 

 

Mais uma vez o Estado se isenta da responsabilidade de falhas que ocorrem na saúde 

pública. Desta vez a culpa não é do Município, que não leva a cabo a imposição das posturas, 

mas da própria população que, assim como pensava Bernardino de Campos, não agia de forma 

coerente com os hábitos de higiene e cuidado com a saúde que o Estado, cumprindo seu dever, 

já havia ensinado. Sebastião Pereira conclui seu pensamento ironizando o pensamento popular 

que acabara de subestimar: 

 

“Elle [o povo] grita, é certo, quando a autoridade penetra nas casas particulares 

ou commerciaes, e para o bem de todos impõe a multa pecuniária merecida pela incúria, 

porque espera que a paternal influencia do governo actue por meios mysteriosos e 

sobrenaturaes (...).” 
256

 

 

 Regular e vigiar o cotidiano paulistano do operariado, dos imigrantes, dos 

vendedores ambulantes e toda a população encortiçada da cidade, foi a maneira 

encontrada pelo governo de modificar este desvio comportamental ligado à higiene que 

consistia na falta de asseio da moradia pobre e das vias públicas que a circundam. O 

Código de Posturas vinha disciplinar e ordenar horários, costumes, barulhos e a 

utilização da cidade; o Código Sanitário cuidava para que as construções se 

estabelecessem na capital de forma higiênica para evitar que a doença e a sujeira 

tomassem conta da capital; a Intendência Municipal providenciava a vigilância 

necessária, através dos fiscais de distrito, para que esta legislação ordeira e higiênica se 

manifestasse nas ruelas paulistanas onde habitava a classe pobre. 

Outros momentos de divergência dentro do próprio poder público são acusados 

pelas atas da Câmara Municipal de São Paulo. As sessões ordinárias na Câmara eram 
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relatadas seguindo uma ordem de pauta que envolvia: expediente, requerimentos e 

pareceres das Comissões em exercício. Os requerimentos eram apresentados pelos 

vereadores, sendo muitos deles encaminhados por cidadãos moradores da capital, e os 

pareceres eram uma resposta às colocações requeridas pelos representantes políticos, 

designada por comissões de especialistas que teriam condições de aprovar ou 

desaprovar uma proposta sem a necessidade de votação, pois cada comissão contava 

com especialistas de sua área. À Câmara eram enviados também ofícios pelos 

representantes das mais diversas funções da cidade, que recorriam a este alto órgão do 

poder público quando sua autoridade já não era mais suficiente para o cumprimento de 

suas funções. É o caso, por exemplo, do Dr. Cândido Barata, Comissário Vacínico 

Provincial, que apresenta à Câmara indivíduos infratores das posturas municipais que 

devem ser punidos por não compareceram à verificação da vacina aplicada. A Câmara 

pede então ao fiscal do distrito do Norte que efetive as multas propostas pelo 

Comissário Vacínico. 
257

 

Entre as comissões mais trabalhadas nas atas de 1870 à 1905, pode-se elencar 

Obras Públicas, Finanças, Justiça e Polícia e Polícia e Higiene. As Comissões da 

Câmara Municipal são importantíssimas no que se refere à tomada de decisão e 

encaminhamento expedidos pelo Presidente do mesmo órgão. São estas Comissões que, 

através de seus pareceres técnicos, levam à aprovação ou desaprovação das propostas 

levadas às sessões ordinárias. A Comissão de Obras Públicas, por exemplo, declara ser 

“de utilidade incontestável e urgente” a indicação de corte dos matos que circundam  a 

Várzea do Carmo, sendo este serviço, portanto, aprovado pela Câmara para ser 

executado.
258

 Um exemplo de divergência entre os órgãos públicos denunciado nas atas 

refere-se às atribuições de serviço. Num debate ocorrido em 23 de janeiro de 1873, 

coloca-se em pauta a construção de uma ponte denominada dos Lázaros. A questão gira 

em torno das competências de trabalho para este fim: se a ponte deve ser considerada 

uma obra municipal ou provincial. A Comissão permanente da Câmara considera a 

construção da ponte de competência provincial, uma vez que ela serviria para o ingresso 
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de tropas na capital que viriam de cidades interioranas, como Sorocaba, não prestando 

para o trânsito dos moradores da capital
 
. 

259
  

Os Intendentes das Comissões também eram solicitados para mediar situações 

entre o poder Municipal e Estadual, como no caso do vereador Eduardo Chaves 

indicando que o Intendente de Polícia e Higiene solicite ao Governo do Estado que 

sejam removidos para outro local os canos de saneamento que “enfeiam” a entrada do 

Jardim da Luz e servem para depósito de “toda sorte de immundicies”.
260

 Aqui, vale 

ressaltar que o poder municipal critica a ação sanitarista do Estado argumentando 

exatamente no sentido contrário da intenção que levou à existência dos canos: eles que 

serviriam para o saneamento da região da Luz acabaram por, segundo o vereador 

Eduardo Chaves, se transformar em foco de sujeira, tornando a extensão em que se 

acham no Jardim da Luz, além de insalubre, também antiestética. 

Os impasses relativos às decisões e responsabilidades políticas podiam atingir 

também o trabalho privado. Referente a um pedido de melhoria na ponte que liga a 

Praça do Mercado á Fábrica do Gáz, a Comissão de Obras da Câmara diz não poder 

emitir parecer sobre a qualidade das madeiras empregadas por não ser profissional, 

sendo o construtor da ponte, o responsável pela manutenção da obra. Segundo o 

Intendente, à Câmara cabe apenas o papel de pagar o trabalho feito. 
261

 

Entrando no século XX, já não havia mais dúvidas sobre as vantagens de 

centralização do serviço sanitário e o governo do Estado insiste no 

descomprometimento do poder municipal: “A interferência das municipalidades não 

correspondeu às esperanças do legislador, e muitas são as camadas que tem descurado, 

por completo, as suas obrigações no tocante à saúde pública.”
262

 Assim, passa ao Estado 

a responsabilidade de manter a saúde da população, cabendo ao município auxiliar com 

parte de sua renda para manutenção dos serviços de higiene. 

O Estado promove sua atuação no relatório provincial de 1901, no qual refere ter 

obtido considerável melhoria nos casos de febre amarela do distrito de Santa Ifigênia às 
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custas de “severa fiscalização” e “considerável melhoria de condições domiciliares e 

lotação de habitações”. Este resultado seria reflexo das considerações apontadas pela 

Comissão de exame e inspeção das habitações operárias e cortiços no distrito de Santa 

Ifigênia, que iniciava suas atividades em 1893. O presidente da Província de São Paulo, 

à época Fernando Prestes de Albuquerque, destaca nesta mesma edição do relatório a 

participação importante e decisiva do Estado para melhoria dos casos epidêmicos não só 

na capital, mas em todas as cidades acometidas por moléstias epidêmicas: 

 

“A todos os pontos atacados socorreu o governo prontamente, enviando 

comissões médicas e ambulâncias e installando hospitaes de isolamento, commissões 

essas que ainda permanecem em algumas localidades, apesar de ter sido o mal debellado 

em todas elas, para promoverem os serviços de saneamento de accordo com o Código 

Sanitário em vigor.
”  263

 

 

Mesmo com o sucesso das atividades sanitárias do Estado, agindo nas localidades de 

ameaça epidêmica, Fernando Prestes Albuquerque ainda alerta para o fato de “ser a 

saúde pública um dos mais sérios problemas da administração do Estado”. Desse modo, 

a empreitada contra as doenças que dizimavam o operariado iniciada no final do século 

XIX, adentra o novo século para garantir a imagem e o ar progressista de São Paulo, 

capital do desenvolvimento. 

 

2.4 Variolosos e amontoados – o terror da salubridade, da sociedade e da 

civilidade. 

As políticas de controle de controle dos cortiços aplicadas em São Paulo, além 

de contar com um aparato de códigos, multas e fiscalização, também abrangia o campo 

específico da saúde dos habitantes. Os cuidados com a salubridade descritos, por 

exemplo, no Código Sanitário, visavam o controle dos hábitos e da forma de morar dos 

cidadãos para assim evitar a propagação de doenças na capital. Mas o que fazer com 

aqueles já hospedavam a doença? Essa preocupação sanitária rondava a capital paulista 

desde o período Imperial, quando uma epidemia de varíola pairou sobre a cidade na 

década de 1870. Os infelizes acometidos pela moléstia não tinham nenhum tipo de 
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tratamento especializado e morriam em decorrência do surto epidêmico. Dadas as 

precárias condições de amparo aos doentes e o grande perigo que estes representavam à 

camada sã da sociedade paulistana, iniciou-se um movimento dentro da Câmara 

Municipal em prol da construção de um lugar específico para onde pudessem ser 

encaminhados os moribundos. A ideia era retirá-los da aglomeração de suas moradias, 

evitando assim que mais pessoas contraíssem a doença. Esta movimentação iniciou-se 

em 1875, em resposta a um despacho do governador da Província que se referia ao 

modo como os variolosos – ou bexiguentos, como eram popularmente conhecidos – 

deveriam ser tratados.
264

 A partir de uma colaboração financeira do Barão de Três Rios, 

vice-presidente da Província, e do dinheiro arrecadado com leilões e coletas de esmola, 

foi possível dar início às obras do chamado Lazareto de Variolosos que começou a 

funcionar efetivamente em 8 de Janeiro de 1880.
265

 

O Lazareto abrigava os doentes da varíola, e somente estes. Sendo assim, abria 

apenas nas épocas em que o Município de São Paulo se via em meio a surtos variolosos 

– considerava-se surto epidêmico quando o número de indivíduos acometidos pela 

doença excedia 20 casos num período de 5 dias
266

 –, caso contrário, o recinto 

permanecia fechado. Assim como os cortiços, este Lazareto estava destinado a abrigar 

uma classe perigosa, que no caso, referia-se aos acometidos por uma moléstia 

contagiosa. Sendo assim, da mesma forma que médicos e engenheiros uniram-se para 

adaptar a habitação operária às condições de moradia mais higiênicas, também o 

Lazareto passou pelo crivo desses especialistas, o que demonstra a importância da 

atuação destes profissionais em mais de uma área da rede urbana. O sanitarismo não era 

um tema restrito às habitações, pois os doentes levados dos cortiços pela polícia médica 

ocupariam outro espaço na cidade, que deveria igualmente ser alvo da atenção dos 

profissionais responsáveis por prevenir a disseminação das doenças na metrópole. Os 

aspectos arquitetônicos do Lazareto de variolosos seguia um padrão de regras 

higienistas criadas pela “engenharia da limpeza”, um espaço da ciência que ganhou 

muita força no século XIX. A fim de favorecer a circulação do ar, o prédio possuía um 

pé direito consideravelmente alto e ainda contava com passagens de ar no solo, grandes 

janelas, amplos jardins e um ventilador responsável pela constante renovação do ar 
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respirado por seus frequentadores.
267

 Quanto à localização, o prédio destinado aos 

doentes deveria ser construído o mais longe possível do centro urbano, a fim de garantir 

que o corpo social saudável da cidade de São Paulo assim permanecesse. O local 

escolhido foi uma colina que ficava nas proximidades da Estrada de Pinheiros (atual 

Avenida Rebouças), próximo de onde já funcionava o Cemitério da Consolação. O fato 

de estar num ponto alto da cidade favorecia a circulação do ar e, a partir de estudos 

feitos na época, sabia-se que os ventos que sopravam sobre aquela colina dificilmente 

iam em direção ao perímetro urbano de São Paulo. 
268

 

Em 1876, o Presidente da Província de São Paulo, Sebastião José Pereira declara 

ter dado “com prontidão as providencias (...) para minorar os sofrimentos dos enfermos 

indigentes”, visto ter estabelecido o lazareto “onde foram recolhidos 127 variolosos, dos 

quaes fallecêrão 28, e tiveram alta 65.” Sebastião Pereira ainda informa que o 

fechamento do lazareto, efetuado a 9 de novembro por diminuição dos casos de varíola, 

foi revertido devido ao retorno do surto epidêmico. 
269

 

Em 1881, a Câmara Municipal pediu o estabelecimento de um cemitério nas 

dependências do Lazareto, mesmo com a existência do Cemitério da Consolação nas 

proximidades da instituição.
270

 Devido ao perigo comprovado de transmissão da varíola 

através dos corpos de defuntos atacados pela doença, decidiu-se que era melhor evitar o 

transporte destes corpos proliferadores do mal. A presença do cemitério nas 

dependências do hospital assustava ainda mais os doentes e colaborou para que estes 

permanecessem “escondidos” nos cubículos dos bairros pobres. A sentença parecia estar 

dada: o indivíduo que saísse doente do cortiço encaminhado ao Lazareto, teria por 

destino final o cemitério. Não voltaria mais ao seu esconderijo sujo e promíscuo e 

também não sairia mais das dependências do hospital, já que o cemitério ali estava para 

facilitar o trajeto. 

Nesta mesma época, houve grande interesse do governo paulista em investir em 

pesquisas de cunho bacteriológico, como acontecia fortemente na Europa. Por isso, 

foram criados importantes órgãos como o Instituto Vacinogênico, o Laboratório 
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Bacteriológico e o Laboratório Farmacêutico.
271

 Na verdade, seria inadmissível que um 

governo que vivia sob as sombras de epidemias mortais – como a varíola ou a febre 

amarela – não se propusesse a equipar-se para combater este inimigo. O Instituto 

Vacinogênico, instalado na capital desde 10 de maio de 1875, já distribuía vacinas 

contra a varíola, concentrando as aplicações principalmente na Hospedaria dos 

Imigrantes, pois devido ao grande aglomerado de estrangeiros recém-chegados que 

vivia em condições precárias de higiene, o lugar era considerado foco facilitador da 

proliferação da doença. Não só na Hospedaria, mas em todo lugar que era aplicado o 

tratamento a base de vacina, havia grande resistência da população. Além do método de 

aplicação ser muito doloroso – muitas vezes faltava vacina e vacinadores e algumas 

pessoas eram obrigadas a serem picadas novamente para que se retirasse delas o líquido 

para ser inoculado em outro indivíduo – a desconfiança e a incerteza quanto à eficácia e 

a ausência de efeitos colaterais provenientes desta nova medicina, ainda reinava entre 

seus receptores. Em relatório, Sebastião José Pereira faz menção ao preconceito de 

quem julgava ser a vacina a causa do desenvolvimento da varíola. Isso demonstra a falta 

de consolidação da medicina neste campo de atuação e a falta de determinação pública 

em informar a população e respeitar a diversidade cultural em torno do tema saúde-

doença num momento em que a medicina tomava as rédeas deste problema urbano. 

Nesse sentido, o governo ainda culpa a população pelo limitado número de vacinas 

aplicada devido ao “povo só procurar remédio quando sente os efeitos do mal”
272

 e 

coloca como responsabilidade do inspetor geral do Instituto Vacínico, o trabalho de  

 

“Combater esses preconceitos populares demonstrando as vantagens da vaccina 

em todas as épocas, dotar todas as localidades com vacinadores, enviar a estes o 

necessário pus vaccínico e estimulal-os ao bom desempenho de seus deveres.” 
273

 

 

Vivendo no século XXI, em que o discurso médico tem cada vez mais 

propriedade, onde há grande facilidade para comprar remédios específicos para cada 

tipo de doença em farmácias que se erguem em cada esquina de cada bairro da cidade, é 

difícil compreender o porquê da resistência aos métodos de tratamento e prevenção da 

varíola. O fato é que, em meados do século retrasado, inexistia uma cultura de cunho 
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preventivo. Para o governo, era muito difícil convencer a população a entrar nos 

métodos de cura oferecidos, já que estes baseavam-se num discurso médico sem 

unidade de pensamento científico, numa Polícia Médica que tinha livre passagem para 

invadir domicílios a procura de focos de epidemia e doentes que deveriam ser 

imediatamente levados para instituições de saúde isolacionistas, numa política que 

enxergava a quarentena e a segregação como melhor meio de se evitar o alastramento da 

doença, ou seja, ninguém sabia o que aconteceria ao indivíduo doente encaminhado ao 

isolamento; o importante era que ele deixava de ser um perigo aos demais integrantes da 

sociedade. Longe de ser “ignorância”
274

 por parte da população, como sugere Sebastião 

Pereira ao referir-se à população que se recusava a tomar a vacina contra a varíola, a 

resistência era apenas uma forma de defesa da cultura e da integridade de cada cidadão. 

Apesar de todo impasse sociocultural em torno da vacinação a campanha 

conseguiu, juntamente com os processos de desinfecção e os cuidados tomados com 

sepultamentos, diminuir consideravelmente o número dos acometidos pela varíola, de 

modo que, em 1894, o Lazareto dos Variolosos finalmente fechava suas portas
275

 depois 

de tanto tempo recebendo doentes que, muitas vezes, não chegavam a sair de lá. 

No entanto, várias outras epidemias assolavam São Paulo na última década do 

século XIX, sendo a pior delas a febre amarela. O Lazareto logo voltou a funcionar, mas 

não era suficiente. O governo, então, conseguiu um bom terreno que estava vazio e que 

circundava o Lazareto, e autorizou a construção de um hospital no local. Com as obras 

terminadas, em 1894, o Lazareto de Variolosos passava a funcionar como Hospital de 

Isolamento
276

 e chegou a abrigar cerca de 3.560 pacientes
277

 acometidos pela febre 

amarela, febre tifoide, peste bubônica, sarampo, varíola, escarlatina, difteria e outras 

moléstias geradoras de morte e vergonha na cidade de São Paulo. Já virando para o 

século XX, o governo do Estado de São Paulo comemora a extinção da peste bubônica 

na capital ressaltando a importância das internações dos indivíduos acometido por tal 

doença
278

 e a elevação do nível de civilização alcançado pelos paulistanos: 
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“Tão prompta e rápida extincção da mais cruel das epidemias que a história 

registra, importa sem dúvida alguma um verdadeiro triumpho para os nossos fóros de 

povo civilizado. Esse brilhante resultado não seria, com efeito, possível, sem os 

adeantados hábitos de nossa população em matéria de hygiene particular e publica e 

sem o seu concurso intelligente e assíduo às medidas administrativas postas em acção. 

Por egual, essa victória nos escaparia si não possuíssemos a organização admirável das 

nossas repartições de serviço sanitário e institutos anexos (...).” 
279

 

 

Os “fóros de povo civilizado” podem ser atribuídos, neste relato, ao esforço do 

governo em adequar o espaço urbano aos padrões de higiene e moralidade que tirariam 

da cidade de São Paulo a marca incivilizada de uma população ao mesmo tempo 

preguiçosa, suja e barulhenta, descendente de escravos e habitante da insalubridade e 

promiscuidade corticeira. Desta forma o governo pretende mostrar o triunfo de seus 

projetos colocados em prática a partir do final do século XIX, como a elaboração do 

Código de Posturas, a criação da Comissão de exame e inspeção das habitações 

operárias e cortiços no distrito de Santa Ifigênia, as visitas domiciliares e a decretação 

do Código Sanitário do Estado. O relatório passa aos seus leitores uma impressão de 

eficácia – levando em consideração inclusive a rapidez – na incorporação de suas 

políticas urbanísticas no sentido de conter o avanço das epidemias e conceder à capital o 

status de civilizada. 

O novo prédio do Hospital de Isolamento estava em consonância com os planos 

de uma cidade mais “limpa” e fazia jus ao nome, pois além de estar separado 

territorialmente a uma distância segura do centro urbano, estava destinado a receber os 

doentes indesejados pela sociedade que, numa época tão promissora econômica e 

industrialmente, desejava manter-se sã. Além de doentes, o hospital ainda recebia 

loucos e criminosos, por isso a necessidade de as janelas serem todas gradeadas. Não só 

a doença era motivo de repugnância social, tudo o que atrapalhava o crescimento de São 

Paulo era visto como degenerativo e, portanto, deveria ser excluído. O hospital 

enquanto unidade médica de cura era pouco representativo, sua função maior era 

segregar os perigosos e degenerados da camada sadia da sociedade paulistana, assim ele 

era entendido nas entrelinhas de uma sociedade burguesa que aspirava colher o sucesso 

do café e da indústria sob o ar puro que julgava merecer. 

Vale ressaltar que um polêmico debate envolvendo o isolamento, ainda hoje 

muito discutido pela historiografia, é a questão do processo que vai desde a infecção até 
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a segregação ser ou não ser determinado por fatores relacionados à classe social do 

indivíduo. Há quem defenda que os surtos epidêmicos que arrasaram São Paulo na 

virada do século XX causaram mortes e mais mortes sem que estas dependessem da 

classe social. Ou seja, para a doença, não existe distinção social. Uma vez que invade o 

organismo são, leva-o ao definhamento e até a morte, independente do indivíduo ser 

pobre ou rico. Gilberto Hochman, por exemplo, defende que a doença e as epidemias 

permaneciam sendo o grande elo entre todos os setores da sociedade. Para o referido 

autor, a solução do problema da insalubridade do centro urbano seria estimular uma 

consciência social baseando-se na ideia da interdependência humana, ou seja, a 

epidemia precisava ser vista como um mau público capaz de afetar a todos, retirando da 

elite sua tão sonhada imunidade social e igualando todas as pessoas no que diz respeito 

à possibilidade de ser infectado.
280

 No entanto, é muito forte o argumento que refuta 

esta ideia. Claudio Bertolli Filho em seu livro sobre a gripe espanhola (que pairou sobre 

São Paulo em 1918), pretende desmistificar a afirmação de que a gripe matou pessoas 

sem fazer distinção social. Ele baseia suas ideias em algo chamado “História natural da 

doença”, que diz que o processo que leva à doença depende de vários fatores ligados 

com o agente patológico, o hospedeiro e o ambiente – assim, pode-se identificar os 

grupos populacionais de risco.
281

 Nesse sentido, os moradores dos cortiços da capital, 

tendo qualidade de vida inferior no que diz respeito à higiene da habitação, à 

alimentação, ao saneamento, às condições insalubres de trabalho, seriam uma população 

de alto risco para contrair e proliferar determinadas doenças. 

A saúde – ou falta dela – não poderia ser um elemento negativo ao 

desenvolvimento da economia cafeeira que tão bem fluía e alcançava cada vez mais 

êxito em exportações. Pensando nisso, novos pavilhões são construídos no Hospital de 

Isolamento já nos últimos anos do século XIX. O Instituto Bacteriológico passou a 

funcionar nas dependências do mesmo Hospital
282

, frisando a imagem de que ali estava 

um complexo completo de saúde para a cidade de São Paulo que agora investia também 

em pesquisa científica para legitimar seu controle sobre as doenças transmissíveis. Além 
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disso, o Hospital de Isolamento passou a ser o primeiro núcleo da medicina 

experimental no Brasil. 
283

 

Pode-se dividir a estratégia sanitária do governo paulistano em dois momentos 

chaves. O primeiro compreende o final do século XIX e chega até, aproximadamente, os 

primeiros quinze anos do século XX. Este período é marcado por um forte controle das 

doenças infectocontagiosas na forma de desinfecções, quarentenas e outras medidas 

imediatistas controladas pela Polícia Médica e justificada pelo poder científico, 

centralizado nas mãos de governantes, engenheiros e médicos. Uma lei aprovada em 

1911 define bem o quadro deste período. Dizia a lei que a profilaxia das moléstias 

transmissíveis deveriam seguir um padrão que correspondia a 4 etapas: notificação, 

isolamento, desinfecção e vigilância médica. Segundo esta mesma legislação, “eram 

consideradas moléstias de notificação obrigatória: a varíola, a escarlatina, a peste, a 

cólera, a febre amarela, a difteria, a infecção puerperal e oftalmia dos recém-nascidos 

nas maternidades, o tifo, as febres tifoides e paratíficas, o ancilostomíase, a oftalmia 

granulosa (tracoma) e a conjuntivite purulenta, a disenteria, a coqueluche, o sarampo e a 

parotidite em colégios, asilos e habitações coletivas” 
284

. No que diz respeito à etapa do 

isolamento, só poderia realizar-se em domicilio particular se a casa tivesse condições 

físicas de isolar o doente de forma segura e se os moradores se sujeitassem a seguir à 

risca as instruções sanitárias vigentes, o que seria impossível na coletividade do cortiço. 

Já o segundo período iniciou-se pouco antes dos anos 1920 e corresponde ao início das 

práticas educativas sanitárias, com medidas que seguem na direção da prevenção de 

doenças e não no simples isolamento dos indivíduos enfermos.  

Quando a varíola é declarada erradicada de São Paulo, em 1896, um longo 

discurso é escrito pelo Presidente da Província com relação à higiene. É interessante 

notar que em nenhum momento foram citados o Código Sanitário, as visitas 

domiciliares, a fiscalização municipal ou o trabalho da Comissão de exame e inspeção 

dos cortiços de Santa Ephigênia como contribuintes para esta grande vitória da saúde 

pública: 
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“O Instituto Vaccinogenico, pouco depois de inaugurado, tem sido o manancial 

inexgottavel a produzir o victorioso preventivo que extirpou de vez a varíola, endêmica 

em S. Paulo, e acaba de preservar a população do Estado da invasão que o ameaçou a 

intensa e vasta epidemia que assolou a Capital Federal e as zonas limitrophes às nossas 

fronteiras. (...) O Laboratório de Analyses Chimicas tem-se desempenhado desde 1893 

da sua tarefa de investigar as substancias submettidas ao seu exame, sobretudo quanto à 

alimentação publica. O Desinfectorio Central e os hospitais de Isolamento representam 

os elementos mais efficazes na campanha contra a propagação das enfermidades 

contagiosas (...).” 
285

  

 

Os apontamentos feitos por Bernardino de Campos destaca o esforço médico no 

combate à epidemia de varíola – apesar de que não podemos nos esquecer que aí está 

introjetada a preocupação dos engenheiros na construção do Hospital de Isolamento. O 

Código Sanitário ou mesmo as Posturas Municipais referem-se a uma mudança direta 

no cotidiano do cidadão em geral, esteja ele doente ou não. As recomendações de 

construção de imóvel e uso correto dos espaços da cidade fizeram parte do combate às 

epidemias e não somente as medidas de remediação como supôs o Presidente da 

Província.  

A febre amarela, erradicada na cidade de São Paulo em 1904, foi a primeira 

moléstia, dentre os surtos epidêmicos do período, detectada como não contagiosa. Após 

a constatação de que a doença era transmitida através da picada de um mosquito e não 

através do contato humano, iniciaram-se mudanças quanto ao sistema de segurança 

sanitária vigente na capital. Segundo um relatório oficial de 1903, este seria um “imenso 

passo sob o ponto de vista da liberdade do cidadão!”.
286

 A própria oficialidade 

considerava, portanto, as ações da polícia médica, da desinfecção, dos carros de 

remoção e do próprio período isolacionista, um corte na liberdade do paulistano, que 

perdia também sua identidade ao longo deste processo de quarentena. O relatório ainda 

dizia: 

 

“Abolido o regime de remoções violentas, não haverá mais motivos para as 

famílias procurarem ocultar seus queridos doentes; de boa vontade, pelo contrário, se 

prestarão a fazer todos de pronto as notificações, certos de encontrar na Repartição de 
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Higiene uma amiga e uma benfazeja auxiliar, representada em cada um de seus 

funcionários.” 
287

 

 

O medo da internação permanecia e um discurso feito de belas palavras não seria 

suficiente para convencer uma população que sofria a perda irreparável de parentes e 

amigos e que, diante das controvérsias existentes no espaço médico, continuava a 

apoiar-se em suas próprias culturas para combater o perigo da morte. 

Em suma, o estudo do isolamento revela os bastidores de uma intrínseca relação 

de forças, onde o medo das epidemias deu aos médicos um poder que estes só 

possuíam na teoria. Os mesmos doentes pobres, vagabundos, degenerados e insalubres 

serviram de base para o avanço da medicina. As altas, as melhoras e os falecimentos 

determinavam a excelência ou o fracasso de um tratamento, contribuindo para a 

consagração de uma ciência que não pretendia ajudá-los. Ironicamente, os párias 

isolados (supostamente inúteis e perigosos) acabaram por contribuir de maneira 

significativa no desenvolvimento das cidades. Desde os lucros obtidos em 

medicamentos, caixões e sepulturas, passando pela participação ativa (porém nem 

sempre opcional) no estudo de remédios e tratamentos e até mesmo na organização da 

arquitetura urbana. As classes perigosas que habitavam os becos e os cortiços jamais 

foram cortadas totalmente do organismo social com a quarentena. Pelo contrário, 

embora silenciosa, a História do isolamento carrega em seu âmago os passos de todo 

um século, afetando e sendo afetada pelo contexto da medicina sanitária de sua época. 

O Hospital de Isolamento serviu de instrumento para retirar de circulação os 

doentes da cidade e, desse modo, afastar a doença do cenário desenvolvimentista de 

São Paulo. Da mesma forma, políticas de erradicação ou diminuição de incidência dos 

cortiços no centro urbano, também representaram uma tentativa das autoridades 

paulistanas de inibir os focos de doenças e promover o embelezamento da cidade que 

se consagrava pelo café. No entanto, muitos debates, como veremos a seguir, 

envolvem a decisão de exclusão dos cortiços e sua constatada permanência. 
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Capitulo 3. Os cortiços paulistanos e seus habitantes perigosos – 

inimigos e construtores do espaço urbano e da identidade brasileira no 

século XIX. 

 

3.1 Disciplina e higiene: construindo a imagem civilizada de São Paulo 

Tendo em vista que civilização e modernidade são termos intimamente ligados 

na ideia de formulação do espaço, torna-se importante esclarecer as representações do 

espaço urbano das metrópoles no século XIX. A ideia de cidade que aqui será 

explorada, envolvendo fluxos e movimentos, começa a construir-se na Europa a partir 

do século XVIII contrapondo o modelo de acumulação do Antigo Regime. Neste último 

modelo, a cidade, sendo sede do poder econômico, político e científico deveria ser 

populosa na medida em que a acumulação dos homens é decisiva para a construção de 

uma potência econômica urbana
288

. A nova construção deste urbano é contrária à 

acumulação, ela prioriza o fluxo, e a facilidade de locomoção é promovida 

principalmente pela abertura de estradas que ligam o centro aos bairros e estes entre si, 

fazendo com que as vantagens da localização que fundamentavam a definição de 

capitais não sejam mais relevantes.  

A cidade, detentora dos meios de produção modernos, centro da economia e do 

comércio, atrai os trabalhadores operários que passam a ocupar massivamente o centro 

urbano. A presença dos pobres no coração das capitais era assustadora. Sua 

aglomeração trazia riscos não somente no sentido de possíveis revoltas sociais, mas 

também, e principalmente, trazia riscos à saúde.
289

 A moradia insalubre e os atos vistos 

pela elite burguesa como imorais e anti-higiênicos fazia destes pobres uma “classe 

perigosa”, pois espalhavam nas ruas miasmas e vícios. A degradação do ambiente, da 

saúde e do modo de vida arquitetado pela elite paulista em plena busca e afirmação de 

“civilidade” ficou então associada à expansão demográfica da cidade. As lavouras 

cafeeiras atraíam imigrantes aos montes, que contribuíam para este fenômeno em São 

Paulo – na virada do século, a população aproximada da cidade, por exemplo, era de 
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250.000 habitantes, sendo 150.000 estrangeiros.
290

 Estes imigrantes somados aos 

trabalhadores nacionais pobres e ex-escravos, compunham a chamada “classe perigosa” 

que, dada a dificuldade habitacional, amontoavam-se em cortiços insalubres, sem rede 

de água, esgoto ou qualquer outro princípio de higiene que garantisse a salubridade 

desta moradia e seus acolhidos. 

As ações de construção da imagem civilizada paulistana eram largamente 

aplicados pelas ruas da capital – tanto pelas ruas novas, que nasciam largas e 

arborizadas quanto pelas antigas ruas estreitas e sinuosas, onde residia o perigo do 

contágio. Especialmente com relação às habitações, o empenho em remodelar sua forma 

e o costume de seus habitantes fazia vistas ao desejo de converter a barbárie que 

impedia São Paulo de ser considerada uma capital por excelência civilizada. Neste 

sentido, as visitas sanitárias domiciliares, que tinham por intenção captar maus 

elementos e costumes para a solidificação da saúde e bem estar públicos, deveriam ser 

absorvidas como algo positivo pela sociedade, principalmente por quem era de fato seu 

alvo. Para convencer a população da necessidade de bem receber as visitas sanitárias em 

suas casas, um autor desconhecido publico no Correio Paulistano um artigo que fala da 

importância deste serviço para extirpar os males que afligiam a cidade – em especial sua 

camada elitizada – em fins do século XIX: 

 

“(...) existe ainda um certo numero de pessoas que consideram importunas taes 

visitas, dificultando-as, muitas vezes, sob pretextos fúteis, como sejam os de não se 

encomodarem quando se acham á mesa de suas refeições exigindo que a auctoridade 

sanitária esperem que hajam concluído. 

Francamente, lamentamos que taes casos ocorram, não só porque crêam 

obstáculos ás auctoridades sanitárias, como ainda porque denotam certo atrazo por parte 

de quem os commette. 

Os delegados de hygiene são médicos, que conhecem o valor do segredo 

profissional, e que, nas visitas a que procedem, só procuram vêr o que diz respeito á 

hygiene, e não o que cada um come em sua casa. 

O facto, pois, de se acharem os habitantes de uma casa à mesa de suas refeições 

não deve constituir obstáculo para que lhes seja franqueada a visita que requisitam no 

cumprimento da lei. 

De outro modo, seriam forçados a perder um tempo precioso á espera que cada 

um terminasse sua refeições, e com isso soffreria o serviço de que se acham 

incumbidos. 
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Não trataríamos do assumpto, se não tivéssemos certeza da repetição de taes 

factos, e do prejuízo que elles acarretam para o nosso credito de povo civilizado.” 
291

 

 

 

Colocando a privacidade em segundo plano, o autor ressalta a inferioridade 

inerente a este povo que dificulta o trabalho dos inspetores higiênicos e tem dificuldade 

em reconhecer a importância do especialista médico para as ações públicas de saúde, 

ousando fazê-los esperar pelo término de suas refeições. O autor deixa claro sua opinião 

sobre os indivíduos que não permitem a intromissão não avisada em sua privacidade 

pela ilustre figura do médico: são seres que “denotam um certo atrazo”, ou seja, são 

estorvadores da ânsia progressista dos cafeicultores, industriais, construtores e 

governantes de uma São Paulo que deseja eliminar este “prejuízo que elles acarretam 

para o nosso crédito de povo civilizado”. A ideia das visitas domiciliares, portanto, era 

justamente modificar os costumes insalubres da classe pobre. A insalubridade com que 

viviam os moradores dos cortiços resultaria em custos econômicos e sociais. Béguin 

associa os custos econômicos às jornadas de trabalho perdidas por causa das doenças 

que atingiam os operários. Já o custo social se refere ao desconforto causado pela 

miséria e sujeira do lar. Ainda de acordo com Beguin, o estado miserável da casa é o 

que faz o homem, após sua jornada diária de trabalho, procurar prazer e descanso nas 

ruas, nos bares, no jogo, ou seja, a sujeira desagrega a família e faz o homem gastar seu 

salário com opções de lazer egoístas e imorais. 
292

 Nesse sentido, as visitas domiciliares, 

assim como as pesquisas inglesas em torno do habitat tratadas por Beguin, são 

estratégias ligadas à doença e à delinquência que voltam seus olhares para as condições 

do ar, da água, da luz e da limpeza das habitações para então, a partir dos componentes 

materiais da casa, definirem condições ideais de habitabilidade. O conforto que se 

deseja instalar na vida do pobre, melhorando suas condições de moradia, visa reverter 

este duplo prejuízo causado pela insalubridade.
293

 O conforto, segundo Beguin, 

sujeitaria a classe pobre a um duplo controle: o econômico, que se refere ao trabalho 

necessário para produzi-lo, e o político, pois tendo agora o que perder, os pobres tornar-

se-iam adeptos da políticas que visam a propriedade ou a “qualidade de vida”. 
294
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Além dos obstáculos referentes à saúde, os cortiços também eram foco do vício, 

da promiscuidade, pois as autoridades englobavam no termo “perigosas”, as pessoas que 

escondidas nos becos e nos cortiços praticavam a prostituição, o alcoolismo, o jogo e a 

vagabundagem, daí a necessidade de que os engenheiros atentassem para abastecimento 

de luz no centro urbano para inibir estes atos imorais e daí também, a preocupação que a 

oficialidade passa a ter no final do XIX em acabar com essas moradias.  

O “perigo” das habitações coletivas e o modo de viver de seus moradores tangia 

também a disciplina do trabalho, como exposto por Maria Auxiliadora Guzzo Decca: 

 

 A habitação coletiva e precária do proletariado em São Paulo 

era vista fora dos meios operários como fonte de tuberculose, 

alcoolismo, vícios, como geradora de inveja e ódio da sociedade, como 

ambiente desastroso para a infância e mulheres, como formadora de 

péssimos hábitos, que prejudicavam a disciplina nas escolas e o trabalho 

nas fábricas e oficinas. 
295

 

 

A solidariedade do operariado e sua organização de vida coletiva era, então, 

considerada perigosa para a disciplina do trabalho e para o ideal de ordem social. Era 

preciso regenerar física e moralmente o funcionários das fábricas para otimizar seu 

trabalho, era preciso fazê-lo aceitar sem conflitos as condições cotidianas que a ordem 

urbano-industrial lhe reservara em São Paulo. Além disso, a metrópole das 

oportunidades estava correndo o risco de espantar a mão de obra estrangeira por conta 

da insalubridade com que estavam sujeitos a viver aqueles que se aventurassem a pagar 

– caro – para morar num quarto com cozinha e fossa comunais no coração da cidade. Os 

surtos epidêmicos faziam vítimas em São Paulo e desencorajavam a mão de obra 

europeia a vir pra cá, ao mesmo tempo em que sujavam a imagem progressista e 

civilizada da capital paulista. Tentando reverter este quadro desfavorável à economia e 

ao reconhecimento paulista, Bernardino de Campos apresenta um quadro higiênico 

estável para a Província em 1896, destacando a 

 

“immunidade da Capital em meio de perigosas epidemias, attendendo-

se a que esta cidade não repelle, antes recebe e dá o conveniente tratameto, aos 
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contagiados que a procuram. Também contribue poderosamente em seu 

funccionamento para auxiliar outros pontos do Estado, quando affectados, já 

pelo abrigo e serviço organizados, já pela promptidão e competência do pessoal 

amestrado na capacidade do trabalho, diligente em accudir ás necessidades 

ocorrentes.” 
296

 

 

O discurso não só enaltece a importância da capital enquanto centro investidor e 

de organização com relação à saúde pública, como passa a ideia de acolhimento e 

tranquilidade num possível intuito de atrair, para o café e a indústria paulista, 

trabalhadores imigrantes que, amedrontados pela situação higiênica e endêmica de São 

Paulo e Rio de Janeiro – principais polos de procura dos trabalhadores estrangeiros -, 

tivessem desistido de trazer sua mão de obra para este lado do Atlântico. Ainda com 

relação à higiene, Bernardino declara: 

 

“Esta longa e minuciosa preoccupação quanto á saúde pública, póde 

parecer um estado sanitário calamitoso, quando exprime o contrário, pois é a 

calma e systemathica disposição dos meios adequados que affectam todas as 

aggremiações humanas, ainda as mais sadias e cultas, e cujo abandono denota 

incontestável inferioridade social.” 
297

 

 

Além do já notado teor tranquilizador, esta fala ainda reforça a afirmação da 

civilidade da capital paulista, pois o grande cuidado com as medidas higiênicas, 

segundo o Presidente da Província, não é sinal de um mal estar público com relação à 

saúde, mas sim a prova de que o governo paulista é culto, preparado e civilizado o 

suficiente para cuidar de sua população, características que conferem à cidade o 

privilégio de não encaixar-se num quadro de inferioridade social. 

 

3.2 Entre leis e debates – proibição e permanência dos cortiços 

O aumento populacional, não só representado por trabalhadores pobres, foi uma 

constante na capital paulista no correr do século XIX, que viu chegar também os 

estudantes da Faculdade de Direito
298

, os fazendeiros do oeste paulista e do Vale do 
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Paraíba - que vinham para a capital para aproximarem-se de suas transações econômicas 

cafeeiras e de seus interesses políticos – e viu aumentar também a presença de 

comerciantes na cidade.
299

 O aumento das atividades citadinas e a expansão 

demográfica com diversidade de grupos populacionais compondo a multidão, ampliam 

o prestígio da rua como lugar de encontro. Cada grupo de habitantes tinha seu ponto de 

encontro estabelecido: os comerciantes na Rua Direita, os escravos vendiam suas 

mercadorias no Largo da Misericórdia ou na Rua das Casinhas, os estudantes no Largo 

São Francisco e o Largo São Bento é posto como o ponto mais popular do centro. A 

ocupação da rua exigia uma disciplina por parte de seus frequentadores como, por 

exemplo, a não instalação nas casas de canos que despejassem a água suja diretamente 

na rua,  a proibição da prática de produção e venda de artesanato nas calçadas para não 

atrapalhar os passantes e a proibição do uso de venezianas que impedissem a total 

passagem de ar e de luz.
300

 Com o intuito de conduzir os imigrantes ao cenário 

trabalhista, medidas sanitárias são estabelecidas visando o controle médico sobre a 

população.  

Regular o espaço e o cotidiano dos citadinos seria essencial, por isso, a 

oficialidade cria, em 1875, o primeiro Código de Posturas do Município, que codificava 

não só as regras de construção, utilização e funcionamento dos equipamentos urbanos, 

mas também dispunha sobre modos de se portar, horários e outros elementos que 

conferissem disciplina aos costumes indesejáveis da classe pobre. 

 

“Art. 229. – São proibidos os batuques e cateretês dentro da cidade e 

suas povoações; sob pena de 30$ de multa a quem consentir em sua casa 

ajustamento para este fim. 
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Art. 230. – é proibido, depois do toque de recolher, a assistência de 

escravos em funções de danças, qualquer que ela seja.” 
301

  

 

As posturas eram elaboradas pelos vereadores e deveriam ser incorporadas aos 

hábitos dos paulistanos para que o cotidiano da cidade pudesse seguir de forma 

ordenada. Elas não são uma estratégia que surge somente no fim do Império, as posturas 

existem para coordenar a vida na cidade desde a década de 1820, mas foram 

organizadas em forma de Código pela primeira vez somente em 1875, passando assim a 

configurar normas oficiais a serem seguidas por todos os habitantes de São Paulo, sendo 

atualizado e relançado em 1886. A ideia de melhorar o Código de Posturas existente é 

apresentada pelos vereadores em sessão ordinária da Câmara em 1874. A Comissão 

formada para aumentá-lo e melhorá-lo, no entanto, exibe os obstáculos existentes para 

fazê-lo, sendo apontadas entre as várias dificuldades, duas principais: a dificuldade de 

reunir-se e de encontrar quem queira escrever tal documento. A proposta indicada como 

resolução do problema é um auxílio na importância de 400 mil réis que ficaria à 

disposição da Comissão para que esta melhorasse as condições de execução de seu 

trabalho. A proposta é aprovada com voto a favor de três dos quatro vereadores 

presentes - Mendes Guimarães, Fernando Braga e Cantinho Sobrinho -, contra o único 

voto desfavorável do Senhor Portilho.
302

  

Pensando na existência das Posturas como algo muito anterior à Resolução de 31 

de maio de 1875, pode-se dizer que este Código, suas proibições e seus objetivos não 

eram uma novidade para a população citadina. A proibição de bailes na área pública 

metropolitana, por exemplo, não foi um impacto à população vivente em São Paulo no 

ano de 1875, já se sabia que tal prática era repudiada pelas autoridades municipais, 

apesar de não estar sua proibição descrita na forma de um código oficial 

regulamentativo.  A novidade era que a partir de então, se o habitante infringisse algum 

ponto colocado pelas posturas, seria punido através de multa com respaldo legislativo. 

As posturas objetivam atingir o coletivo, modificando ou inserindo novos 

costumes à população que tenham por resultado ordenar o caminhar público da cidade. 
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A multa por despejo indevido de lixo nas ruas é um exemplo desta hipótese, pois visa 

muito mais uma mudança de hábito que garanta o asseio das vias públicas de passeio do 

que o controle legal sobre o cidadão. Essas multas por falta de asseio são extremamente 

recorrentes na documentação referente à fiscalização dos distritos de São Paulo. José 

Inácio de Oliveira Arruda, fiscal do Distrito do Brás, ao comunicar o presidente da 

Intendência Municipal as intimações e multas aplicadas na semana de 14 de fevereiro de 

1892, constata diversa práticas prejudiciais ao asseio das ruas que ferem as posturas da 

capital, por exemplo, multa de 5 réis por atirar cascas no chão, ferindo o artigo 41 das 

posturas e multa de 20 réis por manter o quintal imundo, ferindo o artigo 82 das 

posturas. Da mesma forma, a Companhia Viação Paulista é multada em 30 réis por 

desobedecer o artigo 82 das posturas ao praticar o despejo indevido de um bonde de 

esterco.
 303

 

O foco destas posturas não era o caráter punitivo da multa, mas a apreensão de 

novos hábitos por parte dos habitantes da urbe. A própria codificação das posturas era 

uma forma de organizá-las a um nível que tornasse mais fácil a consulta às normas que 

dariam base ao trabalho de fiscalização nas ruas da cidade, além de ser um instrumento 

de orientação utilizado pela Câmara, que distribuía exemplares do referido código aos 

habitantes da cidade para que estes tomassem ciência dos preceitos ordenativos segundo 

os quais deveriam caminhar.
304

 Mesmo porque, a aplicação de multa não era um meio 

de sucesso para quem objetivasse puramente a punição, como relata o fiscal do Brás no 

documento encaminhado à Intendência Municipal: 

 

 

“(...) o abaixo assinado não tendo meios de obrigar os mesmos à 

limpeza necessária, visto como a própria multa perde sua eficácia em virtude de 

serem os mesmo miseráveis e não podem pagá-la, vem com todo respeito pedir 

a V. Exª se dignem ordenar que seja intimado o dono do referido barracão (...).” 
305
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 Relatórios de fiscais de diferentes distritos da cidade de São Paulo dirigidos ao 

Intendente Municipal relatam sucessivas cobranças sobre o mesmo infrator devido a 

falta de pagamento pela multa aplicada. Além do motivo óbvio e superficial que seria a 

falta de dinheiro da população pobre e infratora das posturas municipais, adicionamos à 

justificativa da falta de pagamento, mais uma vez, a ideia de que as Posturas não eram 

uma novidade. Os indivíduos ou grupos que infringiam a lei estavam habituados a assim 

proceder porque o código tratava de pontos que sempre foram abordados pela Câmara 

como incompatíveis ao bom andamento da ordem pública cotidiana da cidade. O 

cidadão infrator sabia que seu costume não era visto com bons olhos pela 

municipalidade, mas sabia também que as autoridades não dispunham de força o 

suficiente para extirpar de uma só vez todas as incongruências dispostas no Código de 

1875. Nesse caso, as posturas enquanto instrumento de punição não atingiam plena 

eficácia entre a população paulistana, conforme admitido pelo próprio governo em 

relatório que discorre sobre a obrigatoriedade da vacina contra a varíola: 

 

“Uma das grandes difficuldades a vencer é a de fazer com que os 

vaccinados apresentem-se para a verificação da vaccina e extracção do pus. Os 

meios coercitivos produzirão effeito contrario ao esperado; desde que forão 

elles empregados pela execução das Posturas Municipaes, diminuiu 

consideravelmente o número dos vaccionados.” 
306

 

 

Diante desta dificuldade de “obediência” da população, considerada pelo 

governo como uma situação de falta de esclarecimento por parte dos resistentes, as 

autoridades se utilizam de uma nova estratégia para aprimorar os resultados obtidos em 

relação ao número de vacinações. Além da resistência à picada preventiva, outro 

problema enfrentado pelo Instituto Vaccínico era a falta do cowpox, vacina primitiva 

retirada da vaca. Para suprir esta falta, o indivíduo vacinado deveria voltar ao local de 

vacinação para que dele fosse retirado o pus vacínico que serviria para gerar novas 

doses da vacina contra a varíola. No entanto, o Instituto Vaccínico constatou certa 

ineficácia neste processo: 
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“O pus que hoje empregamos é fornecido pelo Instituto Central da 

Corte; chega-nos eivado dos vícios inseparáveis da multiplicidade de 

revaccinações. Comprehende-se que o vírus vaccínico que tem atravessado 

muitas gerações, não póde mais ter a virtude do vírus primitivo, e tem demais o 

inconveniente, ao passo que perde sua força inicial, de ganhar vícios próprios a 

organismos destruídos por diversas diathese, como a syphilitica, a tuberculosa, a 

herpética e outras.” 
307

 

 

Para resolução deste impasse, o governo abre mão do modo coercitivo presente 

nos Códigos de Postura e Sanitário e, ao contrário disso, cria um acordo de recompensa 

para quem ajudasse no abastecimento de cowpox: 

 

“Estabeleça-se um premio a quem trouxer ao Instituto uma vacca com 

as pústulas características, reconhecidas por signaes que eu de bom grado farei 

publicar; determine-se que se crie na Capital um curral para manutenção desse 

animal (...).” 
308

 

 

 Este entendimento da população de que as autoridades não teriam como punir 

todos os infratores das posturas, unido ao caráter flexível e dinâmico apresentado pela 

Câmara durante todo o século XIX perante a própria formulação destas posturas
309

, 

evidencia a construção da cidade como algo que nem de longe foi feito unilateralmente, 

por parte da elite letrada e dos altos cargos do funcionalismo público, mas sim em torno 

de um debate envolvendo os objetivos da municipalidade – e se pensarmos no final do 

século XIX, do governo republicano que se firmava enquanto novo sistema político – e 

                                                           
307

  Ibidem. 
308

  Ibidem. 
309

 Entre as várias formas de elaboração das Posturas ao longo do século XIX, Josianne Cerasoli aponta 

duas importantes que explicitam bem o seu caráter flexível: as Posturas de 1873, que seria o conjunto 

originário do Código de 1875, ao qual se atribui o título de primeiro, e as Posturas de 1862, que já no 

texto de abertura indica a necessidade de revisão para as normas em uso, destacando em “tinta encarnada” 

as novas normas dispostas para saber quais delas se deveria aprovar, visando adequá-las às maneiras 

efetivas de sua aplicação. E aqui entra o papel crucial dos habitantes enquanto constituintes das normas da 

cidade, já que a verificação da possibilidade de efetivação da aplicação da norma postural passa 

diretamente pela aceitação e realidade da população para a qual se aplicará essas normas. Ademais, o 

mesmo dinamismo atribuído às Posturas antecedentes ao Código de 1875 continua a se fazer presente a 

partir do instante em que o documento passa a ser oficial, pois o próprio Código de Posturas de 1875 

passou por transformações graduais e ganhou novas versões entre o final do século XIX e início do século 

XX, aparecendo seu primeiro sucessor pouco mais de dez anos depois, o Código de Posturas de 1886. 

Ibidem, p. 206 e 207. Além disso, os vereadores poderiam, a qualquer momento, criar novos artigos que 

achassem convenientes para a formação do Código, como fizeram em reunião ordinária da Câmara datada 

de 8 de janeiro de 1874, quando o Sr. Cantinho Sobrinho propõe esta nova regra a ser inserida no Código 

de Posturas: “As cazas de negócio desta cidade, nos domingos e dias santificados estarão fechadas desde 

as 2 horas da tarde até as 6 da mesma.” 



122 
 

 
 

a realidade da população, principalmente da população pobre e perigosa que o Código 

aponta como alvo principal a ser remodelado. 

No que se refere à habitação, mais precisamente os cortiços, o Código de 

Posturas de 1875 não menciona a proibição ou mesmo restrições a este tipo de moradia, 

enquanto as Posturas que entram em vigor em 1886 já impõem condições a sua 

existência no Art. 20: 

 

“É proibida a construção de cortiços no município da Capital, si não 

forem rigorosamente observadas as seguintes condições: 

1º - Quando construírem-se cortiços dentro de terrenos, (...) devem 

esses terrenos ter mais de quinze metros de largura. 

2º - (...) deve conservar-se o espaço, entre cada linha de cortiços, pelo 

menos cinco metros. 

3º - No caso de constar o cortiço de uma só peça interior deverá ele ter 

pelo menos, cinco metros quadrados de área. 

4º - (...) deverão ter em todas elas portas e janelas, sendo a largura 

destas de noventa centímetros a um metro e o duplo correspondente na 

altura.”
310

 

 

 

Essas imposições não impediram que os cortiços continuassem a existir. Uma 

tentativa de extinção dos cortiços foi iniciada em 1885 pelo médico da Câmara, Dr 

Eulálio da Costa Carvalho e seu companheiro, o engenheiro Luís César do Amaral 

Gama, que denunciaram as precárias condições dos cubículos como motivo da 

proliferação de moléstias na capital. Os dois profissionais até sugeriram a interdição dos 

cortiços que fossem flagrados sem condições mínimas de salubridade, mas a medida em 

nada avançou, pois no ano seguinte Código de Posturas tolerou essas habitações fora da 

zona central impondo algumas restrições como largura mínima para o corredor interno 

de 5m, cômodos com no mínimo 5m² e pé direito a partir de 4m. 
311

 

Outra novidade trazida pelas Posturas de 1886 é um anexo no final do Código, 

intitulado Padrão Municipal. Trata-se de um conjunto de normas a serem seguidas pelo 
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munícipe que deseja realizar alguma obra, seja ela qual for, no alinhamento das ruas e 

praças da cidade. O cuidado com o alinhamento padronizaria esteticamente as ruas da 

capital, além de facilitar a circulação de pedestres e veículos. Este cuidado com o 

alinhamento se expressa em outros documentos oficiais, como a Lei n. 1.114 de 

10/08/1908, que declara de utilidade pública os prédios de nº 145 e 153 da Rua 

Voluntária da Pátria. O processo desta Lei tem a aprovação das Comissões de Justiça e 

de Finanças da Câmara Municipal sob a justificativa de que ali seriam realizadas obras 

de melhor alinhamento da rua e facilidade do transito. 
312

 

Todo interessado em aumentar ou construir um imóvel ou mesmo abrir nova rua, 

deveria fazer um requerimento à Câmara que, despachado pelo presidente, passaria pela 

análise e providências de uma equipe composta por engenheiro, arruador e fiscal. Este 

último responsável por averiguar se a obra anda em consonância com as determinações 

dadas pelos engenheiros. Em caso negativo, o responsável teria que arcar com uma 

multa de 30 mil réis, além de ter sua obra embargada e demolida. 

O intuito desta proposta é agregar à cidade um valor estético conferido pela 

ordem de alinhamento e nivelamento das ruas e das casas erguidas na capital. O Padrão 

Municipal estipula medidas e prazos para os munícipes construtores a fim de manter a 

ordem estética e também salubre da cidade de São Paulo, com pré-requisitos como os 

descritos a seguir: 

 

“Todos os proprietários são obrigados a calçar, dentro do prazo de três 

meses, a frente de suas casas (...).” 
313

 

“As novas ruas e avenidas que daqui em diante se abrirem, terão 

aquelas 16 metros e estas 25 metros de largura no mínimo.” 
314

 

 

Outras novas exigências do Padrão Municipal foram a construção de habitações 

com no mínimo três cômodos e todos com abertura para o exterior. Era a primeira vez 

que se exigiam janelas nas casas. Mas vale ressaltar que essas imposições não eram 

dirigidas aos operários propriamente ditos, pois estes eram apenas locatários. Os 
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responsáveis por fazer valer as normas do Código eram os capitalistas locadores de 

cômodos. 
315

 

O Padrão Municipal dedica um capítulo exclusivo aos cortiços – Cortiços, casas 

de operários e cubículos – e determina a proibição destas unidades habitacionais no 

perímetro do comércio. No caso dos cubículos serem erguidos em outros pontos da 

cidade, o pedido de licença para construção segue a mesma burocracia de construção 

dos demais imóveis, devendo ser feito o requerimento à Câmara e com normas 

convenientes à beleza e salubridade como em qualquer residência. Ou seja, fica 

estabelecida no Padrão a altura mínima para os cortiços
316

, bem como as dimensões 

exatas de portas e janelas, o que denota a preocupação em garantir a circulação do ar 

nestas casas em que a coletividade já é de ciência dos engenheiros. E sendo a 

coletividade um fator que diferencia os cortiços das demais habitações populares, o 

Padrão Municipal também ordena os espaços de uso conjunto, estipulando tópicos para 

as condições de moradia como: 

 

“2º - Haverá um poço ou torneira com água e pequeno tanque de 

lavagem para cada grupo de seis habitações no máximo. 

3º - Haverá latrina para cada grupo de duas habitações.  

4º - A área comum das frentes das habitações ou arruela de passagem 

deverá ser convenientemente arborizada” 
317

 

 

Vale notar que a legislação reconhecia o cortiço e até determinava como ele 

devia ser construído. Desse modo, o Padrão Municipal de 1886 tem a intenção de 

regular os cortiços através de suas normas de construção, diferente da estratégia do 

Código Sanitário, que pouco mais de dez anos depois, já proibia este tipo de habitação e 

atentava para que os demais edifícios que domiciliassem grande número de moradores 

fossem construídos “fora da agglomeração urbana”.
318
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No que se refere ao disposto no 4º tópico do Padrão Municipal, nota-se 

praticamente total descumprimento, a arborização é algo irrelevante na configuração 

dos terrenos equipados com cortiços, seja na frente ou nos fundos das habitações.
319

  

Nessa lógica de limpeza, nasce o primeiro Código Sanitário, que, a partir de 

1894, além de estender as normas de higiene para a vida dos habitantes da cidade de 

uma forma mais geral, também representou um importante instrumento de controle, 

uma vez que legislava e avaliava construções urbanas e rurais e legitimava mecanismos 

de poder como a presença do desinfetador e da polícia sanitária, principalmente em 

momentos de epidemias, e a obrigatoriedade da vacina.  

 

Artigo 159. – Não deverão ser admitidos nas fábricas, colégios, 

institutos e quaisquer outros estabelecimentos de habitação coletiva, indivíduos 

que não sejam vacinados ou revacinados.
320

 

 

O Código Sanitário de 1894 substituiu as “disposições esparsas referentes à 

saúde e higiene”
321

 que vinham discriminadas nas Posturas Municipais. Segundo Maria 

Auxiliadora Guzzo Decca, as Posturas faziam uma referência genérica à higiene, sendo 

seu foco muito mais voltado ao comportamento dos cidadãos. Certo é que ambos os 

Códigos representavam o canal técnico que levaria a cidade ao progresso, uma vez que 

ali estavam determinadas normas higiênicas de construção e convivência da vida na 

urbe. A importância, particularmente do Código Sanitário, para as autoridades públicas, 

veio expressa num relatório produzido pelo Presidente da Província em 1901: 

 

“Das medidas tomadas, a que representa uma verdadeira conquista na 

hygiene desta capital é sem dúvida a apliccação do Código Sanitário no que 

respeita à reforma domiciliar, que vai sendo executada regularmente, graças à 

boa vontade da população esclarecida (...).” 
322
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Tratar da aparência da cidade e do comportamento dos seus habitantes era 

primordial para a fixação de uma boa imagem para a cidade de São Paulo. O próprio 

documento já demonstra o modelo de cidadão que merece destaque na visão das 

autoridades: aquele que segue as recomendações da ação higiênica do governo e a aceita 

de bom grado, este é o cidadão esclarecido. O sentimento vitorioso que nos passa o 

documento se justifica pela ação das visitas domiciliares nos bairros do Brás e Santa 

Ifigênia ocorridas no ano de 1900 devido a um surto de febre amarela, e às quais o 

governo concede com alegria a responsabilidade por conseguir “em pouco tempo fazer 

cessar a moléstia, tendo-se obtido, com severa fiscalização, considerável melhoria de 

condições domiciliares e lotação de habitações.” 
323

 

 No caso das Posturas, há um empenho da oficialidade em regular o novo ir e vir da 

cidade proporcionado pelo tempo da fábrica. O relógio regula o tempo do trabalho e as 

Posturas o tempo do ócio destes trabalhadores, na medida em que estabelece limites e 

proibições ligadas aos bailes, batuques, volume de voz, gestos e declarações públicas.  

Determinar o comportamento desta classe não seria suficiente, portanto, as Posturas 

Municipais impõem aos negros o toque de recolher, sob pena de multa a quem o 

desobedecesse. O governo não poderia arriscar que a indolência atribuída à classe pobre 

passasse por cima da lei, por isso, tentam garantir seu ideal de metrópole através de um 

artigo que simples e radicalmente proíbe a exposição pública do mais perigoso entre os 

pobres. Ao retirar o negro de circulação, as autoridades mostram claramente quem não 

se encaixa na nova organização social e espacial de São Paulo e não deve igualmente 

influenciar em sua formação cultural e identitária. Os bailes, os batuques, os jogos, as 

brigas e a forma de vida que aceita a convivência de várias famílias num mesmo espaço 

eram características dos cortiços, e também por isso eles deveriam ser reprimidos 

enquanto opção de moradia. Já no caso do Código Sanitário, evidencia-se muito mais a 

adaptação material necessária à chegada e pleno estabelecimento da civilização pautada 

no progresso. O alinhamento, alargamento das avenidas e o estabelecimento de padrões 

numéricos ao tamanho de ruas e fachadas não são apenas cuidados estéticos. O fluxo 

enquanto necessidade nas metrópoles de produção ativa e crescimento populacional em 

expansão, demanda imperativos técnicos que, através da urbanização promovida por 

engenheiros objetivam anular a concentração de miasmas teorizados pela medicina 

como causadores de doenças. No Código Sanitário, cinco capítulos são dedicados à 
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regulamentar a habitação. A dedicação intensa ao tema reflete a importância das 

transformações referentes à habitação diante das demais transformações urbanas 

necessárias ao bom funcionamento da cidade. Tal importância incisiva no Código deve-

se ao fato de que, ao tratar da casa, se atinge também os moradores. As modificações 

referentes à habitação são a maior expressão de que as transformações urbanas não são 

apenas materiais ou estéticas, são também sociais. O urbano não é apenas espaço, é 

vida, é corpo, é tempo, é passagem. Ao regular-se a existência material dos cortiços, 

fica intrinsecamente determinada a regulação do modo de vida e da existência da 

população que o habita e, consequentemente, dá-se uma reformulação do social no 

espaço.  

Em sequência, o primeiro capítulo dedicado à habitação dispõe sobre as 

habitações em geral, determinando a todo e qualquer tipo de moradia regras básicas 

referentes às condições do terreno, altura, instalação de cozinha, latrina e ventilação, 

entre outras indicações necessárias à circulação dos bons ares e eliminação de dejetos e 

miasmas. Os demais capítulos trazem no título a espécie de habitação à qual se destinam 

os artigos nele compreendidos; são elas: coletivas, pobres, insalubres e casas de pensão. 

À primeira vista, pode-se concluir que todos os tipos de habitação apresentados são de 

uso da classe pobre e, ao analisar os artigos referentes a cada tipo de habitação em 

particular, nota-se um elemento central na preocupação da oficialidade que permeia 

todos os capítulos: a atenção com a coletividade.  

 

“Capítulo III – Das Habitações Coletivas 

Art. 103. – São habitações coletivas as que domiciliam grande número 

de indivíduos. 

Art. 104. – Todos os edifícios destinados a manter permanentemente 

grande número de habitantes deverão ser construídos fora da aglomeração 

urbana. 

Capítulo IV – Hotéis e Casas de Pensão 

Art. 127. – O número de locatários deverá ser proporcional à 

capacidade do edifício e não deverão ser permitido menos de 14 metros cúbicos 

de espaço para cada indivíduo, nos aposentos dos locatários. 

Capítulo V – Habitações das Classes Pobres 

Art. 139. – Não devem ser toleradas as grandes casas subdivididas, que 

servem de domicílio a grande número de indivíduos. 
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Capítulo VI – Das Habitações Insalubres 

Art. 146. – Serão consideradas insalubres as habitações: 

(...) 

10º Quando o número de indivíduos domiciliados for superior à sua 

capacidade, determinada por incubação.” 
324

 

 

O perigo da habitação coletiva fica claro no último artigo citado, que considera 

as casas que abrigam grande número de moradores como insalubres. Desse modo, o 

Código supõe que onde há concentração de pessoas, não se pode manter o devido 

asseio, não é possível o controle do lixo e muito menos a garantia sanitária de latrinas e 

canalização de água e esgoto. Aliás, o próprio sistema de eliminação dos dejetos 

produzidos não pode ser coletivo: 

 

“Art. 116. – Deverá haver uma latrina para cada grupo de 20 

moradores. 

Art. 146. – Serão consideradas insalubres as habitações: 

(...) 

9º Quando todos os encanamentos das instalações higiênicas não forem 

separados da canalização geral de esgotos por interceptores hidráulicos.” 
325

 

 

Nesse sentido, o Código Sanitário de 1894 é claro quanto ao destino das 

habitações nas quais o nível de insalubridade – fruto da falta de asseio promovida pela 

coletividade – for irreversível: “deverá ser condenado o imóvel, e a demolição ou 

interdito é medida que se impõe.” Aqui o Código define que o cortiço não deverá ser 

extinto, mas regulado, devem ser demolidos aqueles que sejam irremediáveis. 

Para os cortiços, não há nenhum capítulo oficialmente designado. Sabemos que 

cortiço é o nome que se dá ao tipo de habitação coletiva, normalmente resultante da 

subdivisão de uma casa ou barracão onde em cada quarto se estabelece uma família e 

que, via de regra, todas as famílias residentes dividirão dois ambientes de necessidade 

primordial de asseio e higiene: cozinha e banheiro (sendo este último, em muitos casos, 
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uma latrina ou fossa). Juntamente com o aspecto coletivo de uso destes ambientes, a 

característica insalubre presente na denominação “cortiço” inclui o sistema de 

saneamento precário ou inexistente, que torna essas habitações foco das epidemias 

várias - como varíola, febre amarela e tuberculose - que assolaram a cidade de São 

Paulo entre o final do século XIX e início do XX. Além disso, cortiço é a habitação, por 

excelência, destinada a classe pobre, constituída não só por desempregados – ou 

vagabundos como a oficialidade descriminava – mas por operários, trabalhadores 

autônomos, vendedores ambulantes. Muito importante neste momento, é atentar para a 

diversidade do habitante das “casinhas”. Imigrantes italianos, alemães, espanhóis, 

portugueses, poloneses, trabalhadores nacionais brancos e negros partilhavam não só o 

mesmo quintal, mas também os mesmos bailes, os mesmos jogos e, muitas vezes, o 

mesmo relógio.
326

 Ademais, o fato de serem habitantes de cortiço os deixava sujeitos às 

mesmas determinações punitivas do Código Sanitário.
327

 

A partir destas constatações acerca do cortiço, podemos dizer que, apesar de não 

ter capítulo específico, ele é a junção de todos os elementos habitacionais dispostos no 

Código Sanitário do Estado de São Paulo, a saber, coletivo, pobre e insalubre. 

Poderíamos suspeitar da inexistência de um capítulo intitulado “cortiço” por ser esta 

uma forma muito abstrata ou extraoficial para denominar uma unidade habitacional, 

como é o caso das denominações “casinhas” ou “casebres”, variantes popularmente e 

comumente usadas para referir-se aos cortiços. No entanto a palavra aparece logo no 

primeiro artigo do capítulo referente às habitações das classes pobres: “Art. 138. – 

Deve ser terminantemente proibida a construção de cortiços, convindo que as 

municipalidades providenciem para que desapareçam os existentes.” 
328

 

A falta de especificidade quanto aos fatores que rebaixam uma casa coletiva ou 

insalubre ao nível de cortiço promove uma série de conflitos entre os fiscais de higiene 

da Intendência Municipal da cidade de São Paulo e os donos de supostos cortiços da 

capital. O Código Sanitário deixa clara a necessidade imposta da eliminação dos 
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cortiços, mas não esclarece o formato exato deste tipo de habitação.
329

 Essa 

nebulosidade dá margem a mais de um tipo de interpretação acerca do que é de fato um 

cortiço
330

 e sua necessidade de desaparecimento. Findando o século XIX, na década de 

90, a Intendência Municipal recebeu uma correspondência do senhor Giuseppe 

Boschini, dono de um prédio no distrito do Brás, que alega estar sendo perseguido por 

José Ignácio de Oliveira Arruda, fiscal do mesmo distrito, por motivo de pagamento de 

imposto referente à posse de cortiço. O munícipe defende-se dizendo que seu prédio 

nunca teve forma ou adaptação de cortiço. Situações conflituosas como esta são fruto da 

falta de pontualidade das leis sanitárias de reorganização do espaço urbano. Ademais, 

este conflito prova que os habitantes de São Paulo, e mais precisamente, os habitantes 

dos bairros pobres e operários de São Paulo não só não eram indiferentes às 

determinações que vindo do governo os fariam oprimidos, como tinham conhecimento 

suficiente da lei para conseguirem proteger seu patrimônio segundo suas necessidades. 

Outro munícipe, o Sr. Manoel Joaquin dos Santos Vinagreiros, providencia um 

requerimento que é enviado à Câmara em primeiro de agosto de 1883, solicitando a 

retirada do lançamento de imposto sobre cortiço. O argumento de defesa utilizado no 

documento é que a construção que aumenta o número de cômodos da casa é prática 

normal dos pequenos proprietários, que iniciam “a edificação de seu prédio pelos 

fundos, levantando apenas um puxado, parte correspondente à casinha, e mais alguns 

cômodos do futuro prédio.” Além disso, o documento ressalta que o imóvel não se trata 

de um cortiço porque serve para a residência do proprietário.
331
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A Câmara envia seu parecer uma semana depois, assinado pelo procurador João 

Antônio Batista, apontando irregularidades na construção, como um quarto fora de 

alinhamento e a altura em desacordo com o padrão estabelecido pela Câmara. 

Determinando o veredito, num tom igualitários que dá consistência às normas e aos atos 

exercidos pela Câmara, o parecer reforça que “outros nessas condições são considerados 

cortiços e pagão este imposto.” 
332

 O caso que parecia encerrado com a desaprovação da 

Câmara quanto ao requerimento de Manoel Joaquim dos Santos Vinagreiro, persiste na 

réplica do engenheiro que analisa a situação da casa na Rua dos Gusmões. De acordo 

com o novo documento enviado à Câmara, A altura do prédio de 3,90m², as dimensões 

das janelas de 1,10m por 1,70m e o tamanho da habitação com 40,6m² seriam 

suficientes para não enquadrá-la na categoria de cortiço. O novo documento ressalta a 

casa onde mora o Sr. Vinagreiro “não pode de modo algum ser considerada cortiço”. E 

completa: “o facto de achar-se a casa construindo no interior do terreno, (...) prova ser 

[os novos cômodos] parte da casa.”
333

 A resposta da Câmara vem pouco menos de um 

mês depois: “A Comissão de Justiça, tendo analisado a petição de Manoel Joaquim dos 

Santo Vinagreiro reclamando contra o lançamento de imposto sobre cortiço, tendo em 

vista a informação do Dr. Engenheiro, é de parecer que seja deferida a petição.” 
334

 

Seríamos simplificadores do processo histórico se admitíssemos que a cidade se 

desenvolveu às custas de uma classe pobre, que além de oprimida, terminaria vendo sua 

moradia ser demolida. A historiadora Josianne Cerasoli afirma que a ideia de que os 

planos de urbanização são idealizados pelas elites letradas e cientificamente formadas, 

tende a criar uma imagem dualista do processo urbano que esconderia debates
335

 entre 

as autoridades e cidadãos como o senhor Giuseppe Boschini, confrontos 

importantíssimos para reconhecermos que há, sim, movimentos complexos e de 

participação dos variados setores da sociedade paulistana no processo de transformação 

urbana vivido pela cidade a partir de meados do XIX.  

Mesmo em meio ao trabalho fiscalizador da municipalidade, era possível 

estabelecer negociações entre o poder público e o cidadão paulistano. Neste cenário, 

diversos são os exemplos de discussão entre os fiscais da lei e os proprietários dos 
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cortiços, que resistindo à demolição de seus imóveis ou ao pagamento do imposto sobre 

o cortiço, encaminhavam à municipalidade as mais diversas situações. Existiam 

proprietários que preferiam demolir sua propriedade a pagar taxa de posse, como o caso 

do Sr. Alberto Rodrigues, que devendo imposto de três cubículos à municipalidade, 

optou por demoli-los.
336

 Muitos devedores alegavam desconhecer o imposto, outros 

justificavam o atraso no pagamento por estarem fora da cidade, mas há situações mais 

complexas em que a municipalidade via-se obrigada a ouvir, argumentar e muitas vezes 

dar razão ao pronunciante paulistano. Havia cidadãos que se utilizavam de manobras 

legais para reduzir sua taxa, como o Sr. José Cordeiro, dono de quatro cubículos na Rua 

Maria Domitila mas que destes apenas três eram taxados, pois um era residência do 

proprietário. Nota-se que o cancelamento de parte desta tributação se deve à dificuldade 

de classificação da habitação coletiva como cortiço – tanto por parte da fiscalização 

como por parte dos proprietários do imóvel – e pela capacidade da população em fazer-

se representar ao poder municipal reivindicando seus direito e, mais do que isso, 

garantindo seus interesses.
337

 Outro caso apresentado como negação ao pagamento é o 

do Sr. Panarelli, apresentado em 28 de outubro de 1900. Nesta versão, o referido 

homem recusa-se a pagar o imposto por não ser ele o proprietário e pede então que a 

cobrança passe a vir no nome do Sr. Francisco Pinto Freitas, o dono de fato da casa. No 

entanto, o funcionário da administração não aceita o argumento pois, apesar do Sr. 

Francisco ser o proprietário do imóvel, foi o Sr. Panarelli quem o sublocou 

transformando-o em um cortiço de seis cubículos, cada um ocupado por uma família 

diferente. Aqui, a população coloca em evidência um novo debate: é certo que existia 

um imposto sobre a propriedade do cortiço, que custava 30 mil réis, mas coloca-se em 

dúvida a responsabilidade pelo pagamento desta taxa, se ela diz respeito ao proprietário 

de fato ou se o responsável por este débito é aquele que fez do imóvel um cortiço – 

motivo pelo qual ele é agora taxado. 
338

 

A população também se utilizava da burocracia e do conhecimento técnico para 

burlar a tributação. Em 21 de Junho de 1900, o Sr. Francisco Zuanno questiona a 

classificação de seu imóvel como cortiço e as consequentes taxas que tal classificação 

lhe acarretou. Para driblar a fiscalização, o proprietário do imóvel anexa ao 
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requerimento de isenção a planta aprovada da construção de seu imóvel. A planta 

reforçava ainda mais a impressão de que a casa teria sido construída com a finalidade de 

abrigar um cortiço, pois era composta de quatro cômodos, dois de cada lado do terreno e 

separados por um corredor descoberto. Os cômodos tinham na planta denominações 

como sala de estar, sala de jantar, mas era condenável, além do corredor descoberto, o 

fato de estes cômodos serem independentes entre si, o que descaracteriza seu uso como 

sala de estar, por exemplo.
339

 Já o Sr. Elizeu Elizubetti, por não estar em dia com o 

pagamento de seus impostos, recebe, em 13 de outubro de 1900, um parecer da 

fiscalização lançando o débito. Interessante notar neste caso que, apesar do Sr. 

Elizubetti não questionar a condição de cortiço do seu imóvel, o lançador insiste em 

defender o caráter da habitação ao cobrar a dívida, descrevendo em detalhes a casa que 

tinha apenas em portão e cinco compartimentos, sendo um deles uma pequena cozinha. 

Ressalta ainda que três famílias cozinhavam em fogareiro, utilizando para esta tarefa o 

espaço do próprio quarto. O fato de o funcionário reafirmar as características da casa 

que a faziam ser taxada mesmo sem o proprietário levantar questionamento sobre isso, 

tratava-se provavelmente de um reflexo do ofício, pois a maioria dos requerimentos de 

pessoas que procuravam a administração para rever suas dívidas, quando referentes a 

cortiços, era no intuito de evitar o pagamento tentando provar que imóvel não se tratava 

deste tipo de habitação. 
340

   

Muito interessante é o requerimento do Sr. Domingos Maurano, de 20 de junho 

de 1900, que apresenta familiaridades do proprietário do imóvel na Rua Visconde de 

Parnaíba com a legislação referente à construção e tributação. De acordo com o Sr. 

Maurano, seu imóvel já tinha se tratado de um cortiço no passado, quando os quatro 

cômodos tinham entradas independentes para as famílias que lá residiam. Interando-se 

das normas de construção de imóveis para escapar da taxação, o proprietário pede um 

prazo para reformar sua casa e assim mudar sua configuração de cortiço. A reforma, 

entregue no prazo estipulado, tirou as portas independentes e colocou uma janela em 

cada cômodo, restando apenas uma entrada – feita pela sala de estar – e uma saída – 

feita pela cozinha. O fiscal concorda com o argumento do Sr. Maurano no sentido de 

não existir mais cubículos na configuração da casa, mas o parecer do engenheiro da 

seção de obras é negativo, fazendo referência à existência de três pequenas casas onde 
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vivam famílias diferentes em cada uma delas. O fiscal mantinha sua posição dizendo 

tratar-se de “famílias de tratamento” e sendo inquestionável seu estado de limpeza, 

demonstrando discordâncias entre os próprios funcionários da administração e 

apontando para a falta de parâmetro para as avaliações fiscais das moradias 

populares.
341

 A administração muitas vezes se via obrigada a preencher as lacunas 

legais e burocráticas apresentadas pela população, que mobilizada, não cessava de 

enviar seus requerimentos à Intendência Municipal. Podemos admitir, então, que a 

população se firma no espaço público não como marginalizada por políticas públicas 

excludentes que visavam a modernização, mas sim como sujeito organizador e formador 

do cotidiano paulistano. 

Importante ressaltar neste ponto que a participação popular não se faz efetiva 

somente em termos oficiais - por exemplo, no exercício do voto -, nem tampouco está 

restrita à motinização dos oprimidos – a ideia de que o povo só tem voz em movimentos 

de revolta valoriza de forma negativa sua participação na construção pública, como se 

isso só fosse possível num contexto de falha administrativa e não pelo reconhecimento 

da própria população acerca da legitimidade e legalidade de seu poder de intervenção 

construtiva
342

.  A máquina pública é um espaço de intenso debate entre legisladores, 

executivos e a população acerca da administração municipal, envolvendo reclamações, 

solicitações e até mesmo propostas. Apesar da desigualdade de acesso aos serviços de 

saúde – existentes também na atualidade -, a mobilização popular tinha o poder de 

questionar e reivindicar melhorias para sua qualidade de vida – como pode também nos 

dias de hoje.  

As conquistas populares não podem ser levadas em conta se considerarmos pura 

e simplesmente que o poder é uma instância superior, opressora, intocável e inaudível. 

Dessa forma, admitiríamos que quem está à margem dele, nada pode fazer para mudar 

sua situação ou toda uma realidade social. Deixariam de existir os sujeitos históricos. 

Na verdade, é no cotidiano popular que de fato se identificam os problemas da cidade, 

pois é lá que as dificuldades são vivenciadas.  Os diferentes sujeitos existentes e ativos 

na cidade são capazes de mobilizar forçar e provocar mudanças, preservar direitos e 
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realizar conquistas no espaço urbano.
343

 Simples reivindicações locais como 

construções de sarjetas
344

 são constantemente presentes em séries documentais como 

correspondência e obras públicas, o que demonstra por parte dos moradores da cidade 

de São Paulo a clara apropriação e entendimento de noções de cidadania, direito e 

governo.
345

 A noção de cidadania faz-se presente nas reivindicações da população, 

como no caso dos munícipes que residem próximo à Estrada Penha de França, que 

publicam nos jornais sua insatisfação com do caminho da Penha. Duas reclamações são 

publicadas nos jornais Diario Popular, de 14/08/1906 e O Commercio, de 13/10/1906, 

ambas assinadas pelos moradores do Tatuapé que registram o descaso público com a 

manutenção da Estrada da Penha e pedem que o caminho seja consertado o quanto 

antes, por ser “muito transitado pelos pobres, mas que também pagam impostos”.
346

 Em 

resposta às manifestações legítimas da população, a Câmara Municipal, declarando-se 

“representante direta do povo” envia ao Prefeito a representação dos moradores em prol 

dos melhoramentos da Estrada da Penha e reitera a necessidade de ali serem feitas obras 

de calçamento, drenagem das águas estagnadas, concerto de buracos, entres outras, 

devido ao grande número de transeuntes. Em 20 de junho de 1907 o vice-prefeito envia 

à Câmara o orçamento dos melhoramentos para a Estrada Penha de França que 

envolvem calçamento, movimento de terras, modificação de bueiros e pontilhões, 

arborização, entre outros não mencionados no documento. E a Lei que autoriza o 

prefeito a mandar executar os melhoramentos da Penha de França é aprovada e entra em 

vigor em 30 de novembro de 1907. Essa foi uma conquista que se iniciou com a 

manifestação popular através da imprensa escrita e se concretizou nos debates da 

Câmara envolvendo Comissões como Finanças e Obras. Vale ressaltar que dentro do 

processo que formulou a Lei n. 1047, que autorizou as reformas da Estrada, constam 
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recortes de jornais com as reivindicações dos moradores do Tatuapé, o que mostra que, 

de alguma forma, a população se fez presente dentro dos debates da Câmara. 

Muitas vezes o pedido de melhoria urbana que partia da população não era de 

interesse individual, mas de funcionalidade coletiva para os habitantes de uma 

determinada área, como é o caso da solicitação que chegou à Câmara Municipal de São 

Paulo em 28 de outubro de 1897: 

 

“Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo: 

Os abaixo assignados proprietários e moradores da Rua Dr. Domingos 

de Moraes, em Villa Marianna, desejando arborizar e calçar os passeios da 

mesma rua, pedem à V. Exª se digne mandar dar guias para o passeio e 

demarcar o alinhamento da arborização.” 

 

A mobilização feita através da assinatura de documento (como abaixo-assinado) 

indica as noções de representatividade e responsabilidade pública e se aproximam de 

formas de organização política que são reconhecidas como vias formais de 

participação.
347

 O que a população pede à municipalidade não é um favor, mas sim a 

concretização daquilo que já lhes é garantido por direito. Entender-se enquanto 

possuidor de direitos é um sentimento de posse intimamente ligado à ideia de cidadania, 

de pertencimento destes populares à cidade de São Paulo, e é este sentimento que 

justifica e legitima os pedidos que chegam à Intendência e à Câmara Municipal. A 

participação popular se exprimia em vias políticas legais, de modo que a administração 

municipal não poderia deixar de ouvi-la, ainda que a execução de suas solicitações e 

propostas não chegasse a ser cumprida. Documentos como os Processos de Lei 

montados pela Câmara, apresentam debates e divergências entre autoridades e 

munícipes que reformulam conjuntamente as ruas de São Paulo. João Jorge, residente e 

proprietário na rua Frei Caneca, solicita em nome de todos os proprietários e habitantes 

da mesma rua o restante do calçamento, que encontrava-se providenciado desde a Av. 

Paulista até as proximidades da Rua Peixoto Gomide. O munícipe diz ser urgente 

terminar o calçamento da Frei Caneca pois “tem-se desenvolvido muito o bairro da 

Bella Cintra ultimamente (...)” e apela para o sentimento  do Prefeito e dos membros da 
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Comissão de Obras ao dizer que “auxiliados por Vsa. Excelência tomará [a Rua Frei 

Caneca] proporções ademiradoras devido ao espírito progressista de Vsa. Exclência.”
348

 

A Diretoria de Obras envia para a Secretaria Geral o orçamento referente aos 

melhoramentos da Rua Frei Caneca, mas deixa registrado seu parecer afirmando que as 

condições da rua em questão “são mais que sufficentes para a importância do transito 

que por ali circula (...)”, de modo que a turma de trabalho “nada ou pouca cousa pode 

fazer”, limitando-se o trabalho à correções de algumas depressões causadas pelas 

chuvas.
349

 Por fim, a Comissão de Obras da Câmara autoriza o calçamento com a 

ressalva de que a Rua Frei Caneca, por não ser de grande trânsito, merece ser calçada 

com paralelepípedos. 

Este quadro político nos leva a repensar o caráter antidemocrático e opressor do 

sistema governamental que supostamente geria a cidade na recém-chegada república. 

Os munícipes se fazem ouvir em suas solicitações e, dessa forma, interagem a todo o 

momento com o sistema de administração municipal. O resultado deste diálogo pode ser 

visto nas obras urbanas espalhadas por São Paulo em fins do século XIX, 

principalmente as que se referem ao abastecimento de água e energia e melhorias de 

passeios e sarjetas, que influenciam diretamente na qualidade de vida cotidiana do 

morador. Deve-se considerar ainda, a participação popular em defesa do status de 

civilidade de São Paulo enquanto cidade capital de importância econômica primeira no 

período republicano brasileiro. Este valor difundido entre os habitantes da metrópole
350

 

faz com que os munícipes reflitam seu sentimento de pertencentes e construtores de 

uma importante capital como São Paulo em reclamações e sugestões que, oficialmente, 

chegam aos ouvidos da Intendência, como é o caso da indicação datada de 23 de janeiro 

de 1894 do Sr. João Antônio Julião em seu argumento referente à limpeza pública da 

cidade: 

 

“Já que a Câmara reconhece que a Empresa de Limpeza Pública 

não é obrigada a fazer a capinação de ruas e praças, indico que a Câmara 

mande fazer por administração visto que algumas estão completamente 

cobertas de capim e isto é impróprio d‟uma capital.” 
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Aqui fica claro o reconhecimento já apontado da importância que possuía a 

cidade de São Paulo por seus moradores. O espaço deveria refletir a civilidade do povo 

que o habita e São Paulo, tida por “locomotiva do Brasil”, era assim reconhecida e 

cobrada por seus munícipes. 

Dentre os documentos referentes à higiene no final do século XIX, há também 

registros de cidadãos participando deste processo promovendo suas próprias 

qualificações, que não são essencialmente técnicas, mas que, de alguma forma, vão ao 

encontro do ideal de limpeza das reformas urbanas e dos padrões higiênicos que são 

apresentados à capital neste período. Sobre este assunto, destaco o pedido de licença do 

Sr. Ugo Bonvincini junto à Intendência Municipal para concessão de venda de um 

produto interessantíssimo por ele criado, útil à limpeza pública e que, ao que tudo 

indica, seriam nossas conhecidas “latas” e “pás” de lixo: 

 

“Ugo Bonvicini abaixo assignado vem solicitar-vos concessão por três annos 

para a venda dos utensílios abaixo descriptos, systema de sua invenção que julga de 

grande utilidade pública, visto a sua perfeita construção, solida e higiênica, auxiliando 

um serviço dos mais importantes em uma capital como esta, o da limpeza pública. Os 

utensílios são: 

Caixas de madeira perfeitamente forradas de zinco e pintadas completamente 

impermeáveis, com tampas de embutir de factura igual. 

Caixas de folha de ferro com tampas de embutir pintadas, também 

impermeáveis, estas e aquelas, são de tamanhos diversos; maiores e menores, e são 

destinada a servirem para depósito de lixo das casas de família e de negócios, até a 

ocasião em que as carroças da “Empureza da Limpeza Pública” venham tomá-lo. Sendo 

estas caixas completamente impermeáveis e hermeticamente fechadas, impedem as 

exalações insalubres estando portanto apropriadas ao fim a que são destinadas. 

Pás de cabos perpendiculares, constituídas de madeira, forradas de zinco 

pintadas e também de ferro pintadas; para juntar o lixo no interior das casas em que há 

lixo em pequena quantidade.” 
351

 

 

 Também as obras que não saltam aos olhos pelo espaço da urbe – por serem 

muito pontuais ou em bairros afastados -, encontram-se registradas na documentação do 

Arquivo Histórico Municipal Washington Luís, e provam que a cidade não é feita 
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apenas a partir da técnica profissional e elitizada, mas também a partir do diálogo, do 

confronto e das reivindicações que partem da base. A experiência urbana não se faz no 

autoritarismo tecnicista, ela abrange também questões políticas, sociais e culturais a 

partir das quais a cidade veio se construindo desde o seu nascimento. Reduzir os 

problemas da cidade ao fator técnico seria o mesmo que naturalizá-los, ou seja, iria de 

encontro à ideia deste mesmo espaço enquanto produtor de cultura das suas soluções 

urbanas.
352

 

Um aspecto que se torna importante no decorrer do debate urbano entre 

munícipes e autoridades é o domínio da linguagem técnica. O conhecimento de áreas 

técnicas, como por exemplo, da engenharia, permitia aos cidadãos construir o espaço 

urbano em conjunto com as autoridades municipais, inclusive promovendo seu próprio 

trabalho ao reconhecer as necessidades de reparo técnico que pedia a política de 

salubridade promovida em São Paulo no final do século XIX:  

 

“O abaixo assinado empreiteiro de obras, residente nesta capital à Rua do Araújo nº53, 

com conhecimento da relevância de seus serviços por parte d‟esta ilustríssima corporação, 

propõe-se a realizar as obras urgentíssimas do Matadouro Municipal (...).”
353

 

 

Este caso pode ser percebido nas observações de um munícipe que, além de 

perceber e indicar um local necessitado de adequações, ainda oferece sua mão de obra – 

mediante condições impostas no mesmo documento que alerta para a irregularidade do 

estabelecimento em questão – para solução do problema.   

O aumento de médicos e engenheiros ocupantes de cargos públicos é uma tendência do 

período em que se colocaram em destaque as questões sanitárias e as transformações 

urbanas da capital paulista – isso fica claro na primeira mudança feita na Câmara pelo 

governo republicano que é justamente dividi-la em quatro Intendências dirigidas por 

profissionais especializados
354

 -, mas agregar sua linguagem técnica ao popular foi de 
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extrema importância para que a voz da população chegasse ao governo municipal
355

 em 

forma de correspondências, mesmo quando a solicitação se tratava de moradores de 

bairros designadamente pobres e operários, como o Brás. Ou ainda, de bairros distantes 

do centro, como é o caso da Freguesia da Penha, onde a população se movimentou para 

conseguir a implementação da linha de bonde e o abastecimento de água ainda na 

década de 1880
356

. As dificuldades ligadas ao deslocamento contribuíam para que as 

pessoas optassem por morar em cortiços próximos à área central da cidade em 

detrimento das casas populares que se fixavam em bairros mais afastados.  

Deste modo, inibir a existência da interação popular na constituição do urbano 

seria um pecado não só no sentido de reduzi-la às formas oficiais de participação, mas 

também, e ainda pior, ao admitir a população paulistana enquanto oprimida e calada 

diante da gestão administrativa e das transformações urbanas ocorridas a partir da 

segunda década do século XIX, seria o mesmo que subestimá-la no que diz respeito a 

sua capacidade de conhecimento técnico e cidadão – uma vez que esses são os dois pré-

requisitos necessários para a legitimação das vias legais de participação – e do seu poder 

de transformar isso em voz ativa na Câmara e na Intendência Municipal. A população 

ainda que tecnicamente, profissionalmente e geograficamente longe da máquina 

pública, sabia fazer-se ouvir por ela e estar presente na execução de seus projetos.  

A imprensa escrita era uma grande aliada deste feito. Jornais de circulação local, 

como a Folha do Braz, esbanjavam senso crítico em matérias que questionavam os 

gastos públicos e tornavam públicas as reivindicações dos moradores da região, 

acompanhando a partir daí as medidas que o governo tomaria no sentido de atender – ou 

não – o clamor popular. Periódicos como estes eram representativos de áreas 

materialmente carentes da capital e em geral, estavam ligados a grupos sociais 

militantes, como de trabalhadores operários. Este tipo de imprensa refletia, em todas as 

regiões paulistanas, o cotidiano de uma capital em intensa transformação – sejam elas 

políticas com o advento da República ou materiais referentes às obras de modernização 

-, de modo que é comum encontrar opiniões, argumentos, reclamações e solicitações 

semelhantes nos vários bairros da cidade. A redação neste caso tratava de possibilidades 

técnicas passíveis de chegarem ao habitat operário e que, segundo Cerasoli, estavam 

normalmente embasadas na noção de progresso que tomava toda São Paulo. Dessa 
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forma, mesmo os jornais focados em bairros específicos buscavam levar ao longe a voz 

de seu público associando as reivindicações e carências do bairro à totalidade da capital.  

As obras de melhorias relacionadas nos periódicos operários estavam ligadas ao 

saneamento das moradias populares e consequente avivamento da saúde de seus 

habitantes, sempre num tom coletivo, pois sabiam que de nada adiantaria nivelar o 

calçamento na frente de sua casa se o vizinho mantivesse o insalubre problema de água 

estagnada, por exemplo, permanecendo ali criadouro para doenças e exalando 

continuamente odore fétidos. Muitas vezes, para ver sua solicitação atendida, a redação 

do jornal apelava para a diferença estética que a melhoria em questão far-se-ia perceber 

nos olhos dos passantes, apostando assim na importância política que as autoridades 

públicas depositavam na imagem do município
357

. Isso indica que havia a consciência 

por parte dos munícipes, jornais e do governo de que o cortiço era um lugar insalubre, e 

que por isso mesmo, por parte dos munícipes, morar no cortiço era quase sempre uma 

necessidade.  Jornais de maior abrangência, como o Correio Paulistano e o Estado de 

São Paulo, apesar de não voltarem suas atenções a um ponto específico da cidade, 

também estavam alertas aos problemas principalmente de moradia e insalubridade que 

pairavam na São Paulo “progressista” do final do século XIX. Podemos citar o exemplo 

do Estado de São Paulo, jornal de grande circulação que ganha uma seção de “Queixas 

e Reclamações” para abrigar as solicitações dos citadinos referentes às obras de 

melhoramentos necessárias à cidade de São Paulo, como a construção do Viaduto de 

Santa Ifigênia e o alinhamento de ruas centrais da cidade. A falta de acomodações que 

respeitassem os padrões de salubridade e os surtos epidêmicos, ambos consequentes do 

aumento demográfico gerado pelas promessas empregatícias da rede cafeeira, eram cada 

vez mais gritantes aos olhos de quem caminhava no centro da cidade. O descaso com a 

metrópole, adentrando o século XX, foi alvo de cronistas que tornaram públicas suas 

críticas ao trágico modelo habitacional que vigorava em São Paulo: 

 

“Não há hoje problema que mais preocupe a população da cidade. (...) Só a casa 

é elemento básico, uno, indivisível (...). A casa de um não é a casa de dois. (...) A tal 

extremo chegamos, porém, que a cidade é uma só pensão. Não há por ai casa, que não 

sendo palacete, não dispense um, dois e três quartos para pensionistas, com que até bem 

pouco tempo ninguém contava. E por que preço! Leiam-se os anúncios de cômodos e 
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pensões: – são aluguéis de prédios inteiros por um quarto apenas.(...) A abstenção geral, 

diante de tão grave problema, ninguém póde prever em que dará um dia ” 
358

  

 

Não bastasse o crescimento acelerado da cidade já ser um problema para o setor 

habitacional, os donos de imóveis ainda elevaram os preços de tal modo que o aluguel 

de apenas um cômodo correspondia um valor mensal justo para quem quisesse viver 

numa casa que oferecesse o conforto de quarto, sala, cozinha e banheiro. 
359

  

O cronista dá continuidade a sua indignação com o descaso público relatando as 

precárias condições das habitações coletivas em São Paulo, destinadas aos imigrantes, 

negros libertos, prostitutas e todos que fossem julgados como “desclassificados” sociais 

pela camada mais elitista dos paulistanos. 

 

“(...) No dizer de todos que então passavam por lá, a rua Caetano Pinto offerecia um 

aspecto impressionante (...), com todas as suas casas cheias de enfermos, e a cada instante scenas 

tristíssimas nos cortiços. (...) Já viu o leitor um cortiço, ou pelo menos já calculou o que seja 

isso? Um corredor ao ar livre, para onde dão dez ou quinze portas de cada lado. A cada porta 

corresponde uma habitação: nada mais que um cômodo, por muito favor dois, onde se aboletam, 

sabe Deus como, pais e filhos. A cozinha é apenas o fogareiro que se vê à porta... Foi nos 

cortiços que a epidemia de 1918 mais fez vítimas, sobretudo nos primeiros dias, quando ainda 

não havia hospitais em número suficiente. Ora, depois da gripe, era de se esperar que as nossas 

autoridades não perdessem de vista os cortiços, e, ou tratassem de acabar com eles ou exigissem 

de seus proprietários uma higiene rigorosa, rigorosamente fiscalizada. Entretanto nada ou quase 

nada foi feito nesse sentido e os cortiços continuaram a aumentar de número, pomposamente 

denominados de “vilas”, e dando rendimentos fabulosos aos proprietários. Se alguém duvida 

disto, que vá à Rua Caetano Pinto, que é das principais ruas adjacentes à avenida Rangel 

Pestana: vá e verá que das duas centenas de portas numeradas na rua, mais da metade 

seguramente é de cortiços – cortiços a que falta a hygiene mais rudimentar. São Paulo, que tem 

um código sanitário severíssimo, em que se encontram disposições até sobre os chiqueiros das 

fazendas, exigindo que eles tenham “o piso impermeabilizado”, e que exige para as casas dos 

colonos um espaço mínimo de dez metros entre uma e outra – não pode tolerar esses cortiços da 

rua Caetano Pinto e de muitas outras da cidade, que além de prejudicarem a saúde dos próprios 

moradores, podem ser focos de moléstias perigosas para o resto da população.” 
360

  

 

Os altos aluguéis de pensões e cômodos encorajavam a procura por moradia 

mais barata, que no caso, seriam os cortiços. Estes foram aumentando de número pela 

cidade de São Paulo – principalmente no centro, onde era mais fácil o acesso aos meios 

de transporte –, sujando a paisagem burguesa da metrópole. Os cortiços, verdadeiros 
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esconderijos da “classe perigosa”, eram mal ventilados, não possuíam água encanada e, 

todas as famílias que ali morassem tinham que utilizar o mesmo banheiro, ou fossa, de 

modo que, sendo mínimas as condições de higiene, o local se transformava em principal 

foco de epidemias e principal alvo da polícia médica e seu trabalho de desinfecção e 

eliminação de indivíduos portadores de moléstias contagiosas do convívio em 

sociedade.  

O problema da habitação abordado pelo cronista em 1920 perdura até os dias de 

hoje. O aumento da imigração latino-americana para a cidade de São Paulo fez 

aumentar o número dos habitantes em cortiços e favelas. Sem dinheiro para pagar 

aluguel, muitos desses imigrantes aderem aos movimentos dos sem teto. Guilherme 

Boulos, um dos coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto afirma que 

a valorização dos imóveis no centro tem levado os imigrantes a se fixarem na 

periferia
361

, mas a dificuldade de transporte continua sendo um motivo para a opção 

pela moradia nos cortiços centrais. O boliviano Natan Ventura é exemplo de quem 

optou pela periferia e sofre com a locomoção ao trabalho: “Levo duas horas para ir e 

duas para voltar da oficina onde trabalho, no Bom Retiro.”
362

  

3.3 No rumo da civilização, a importância da identidade 

Por reunir a maior parte dos cortiços da capital nas situações insalubres 

apresentadas é que Santa Ifigênia torna-se destino da Comissão Estadual responsável 

por examinar e diagnosticar as habitações coletivas em 1893. O dito bairro abrigava 

grande número de famílias operárias e permitir que os indivíduos ali residentes 

continuassem a se esvair vitimados pelas moléstias pestilentas, colocava as autoridades 

numa posição de apatia diante da potencial queda de produtividade que São Paulo 

poderia sofrer. Muito mais focada no higienismo e no saneamento urbano em geral do 

que em sanar algum tipo de epidemia específica
363

, a comissão descrevia a 
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insalubridade das ruas e habitações do distrito e estava autorizada a intervir 

imediatamente em casos de emergência, adentrando sem prévio aviso o espaço privado 

das moradias.
364

  

Obedecendo aos preceitos das reformas urbanas em geral, o objetivo final desta 

comissão seria retirar este incômodo, esta sujeira que denegria a imagem da metrópole 

do café. Metrópole do café que também se firmava como a metrópole do trabalho, não 

por seus nacionais, tidos por vagabundos, mas pelo braço europeu experiente que já 

ocupava toda São Paulo. Segundo Márcia Naxara, ao longo do século XIX, buscou-se a 

formação da nacionalidade caminhando no sentido da vitória do branco sobre os negros 

e indígenas
365

 – formadores do mestiço -, e nesse sentido, os estrangeiros tornaram-se 

importantes enquanto mão de obra após a abolição e contribuíram culturalmente para a 

formação da cidade e da identidade brasileira. O povo brasileiro, mestiço de três raças, 

torna-se menos favorável ao projeto europeizador de branqueamento e viabilização do 

progresso diante do branco puro que é o imigrante. Numa ideia darwinista social, 

baseada no conceito de que as espécies evoluem de acordo com o ambiente, há a 

prevalência do mais forte (o branco) na luta pela sobrevivência social, portanto, o 

branco enquanto sujeito que promove a civilização carrega o fardo de ter que levar o 

progresso aos povos inferiores, e quem não conseguisse acompanhar o processo 

civilizatório acabaria por desaparecer.  

O evolucionismo faz-se presente também nos pensadores românticos. Euclides 

da Cunha e Silvio Romero são exemplos de literatos que se utilizaram deste viés para 

dar forma ao brasileiro no século XIX. Tanto Cunha quanto Romero pautaram-se na 

ideia do domínio do mais forte, a diferença é que, para Euclides da Cunha, o brasileiro 

seria esmagado pela força da civilização, enquanto para Silvio Romero, o brasileiro 

mestiço teria papel importante no processo de branqueamento uma vez que continha o 

português em sua composição, e sendo a raça branca entendida como superior, 

predominaria no processo de miscigenação vencendo os fracos (negros e índios), mas já 
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adaptado ao meio.
366

 Tanto um como o outro, convencidos da existência de uma raça 

inferior e por isso fraca, supõe a longo prazo o branqueamento definitivo do Brasil. 

Nesse sentido, as transformações urbanas de São Paulo que visavam modernizar 

o centro da cidade e retirar de lá as habitações e os indivíduos indesejáveis, vão ao 

encontro das teorias raciais que, ao longo do século XIX, estiveram presentes no 

romantismo e na produção científica referente à identidade brasileira. As produções 

literárias do período, ao traduzirem a oralidade para a escrita, incentivavam a formação 

da nacionalidade de modo a não ameaçar a ordem que se pretendia construir, daí a 

ausência da escravidão enquanto elemento ativo da nossa história e a necessidade de 

superação da natureza selvagem e tropical representativa do Brasil para que 

chegássemos à civilização. O processo de branqueamento gera uma visão negativa do 

trabalhador nacional, que passa a ser taxado de preguiçoso e indolente
367

 para incentivar 

a preferência pelo trabalhador estrangeiro.  

Em auxílio à difusão dessa imagem negativa do trabalhador brasileiro, Monteiro 

Lobato nos apresenta Jeca Tatu, o caipira a quem todos chamavam de bêbado, 

preguiçoso, e que fortaleceu, exatamente como queriam as elites letradas, uma 

diferenciação clara na identificação do povo brasileiro: de um lado a classe que se 

entendia enquanto dominante, representada pelos brancos, fazendeiros, autoridades e 

especialistas que ansiavam pelo branqueamento da nação – os fortes, segundo a teoria 

racial – de outro, o caboclo, os pobres, entregues aos vícios e à vagabundagem – os 

fracos
368

.  O Jeca Tatu, assimilado como verdade, personifica os trabalhadores do 

campo e os nacionais pobres da cidade, são aqueles incapazes de se adequar à 

civilização, são apenas o pó restante do pé de vento chamado modernidade, logo 

desmancharão no ar. Por isso a importância e eficácia depositada na figura do imigrante 

no período em que se deseja o progresso e a composição da identidade brasileira, que 

também é racial. Quando Monteiro Lobato reconstrói a história do Jeca escrevendo 

“Jeca Tatu – A ressurreição”, o escritor demonstrou seu engajamento na campanha 

sanitarista, denunciando o estado de abandono da população. Nesta nova versão, Lobato 

passou atrbuía os males da população brasileira a uma questão de saúde e não de 
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preguiça. Sob este novo ponto de vista, o problema deveria ser resolvido por estratégias 

políticas ligadas ao saneamento e à educação básica.
369

 Sendo assim, para Monteiro 

Lobato uma moradia higiênica poderia fazer do Jeca Tatu um homem saudável e forte a 

partir do momento em que ele muda de opinião e passa a acreditar que o Jeca não é 

racialmente inferior, mas vive em condições precárias de higiene, em casas de barro, 

sem latrinas, sem ventilação. 

Mesmo assim, a representação do imigrante dentro da representação da cidade 

de São Paulo no século XIX é ambígua: ao mesmo tempo em que ele traz o costume, a 

experiência e a cor da civilização europeia, os relatórios da Comissão de exame e 

inspeção das habitações operárias apontam que eles eram número expressivo entre os 

habitantes dos cortiços de Santa Ifigênia, ou seja, compunham a classe perigosa de onde 

emanavam as doenças em São Paulo, além de serem um perigo também enquanto 

integrantes de grupos anarquistas, sindicalistas ou, enquanto moradores dos cortiços, 

adeptos dos bailes, dos jogos, do álcool e da promiscuidade da moradia coletiva. Uma 

ficha de análise elaborada pela citada comissão em 8 de julho de 1893, acusa a presença 

de estrangeiros em 7 dos 8 quartos alugados em uma “casinha” da Rua General Osório, 

sendo 5 quartos ocupados por inquilinos de origem italiana, 1 quarto ocupado por 

portugueses e 1 quarto ocupado por poloneses. A contribuição destes estrangeiros na 

formação da cidade dava-se, por exemplo, na sua participação em movimentos de 

trabalhadores, em sua ação como mestres de obra da materialidade e na ocupação 

massiva e ativa em bairros operários como o Brás
370

, por onde circulavam jornais 

informativos e reivindicativos das diversas colônias imigrantes que habitavam a cidade 

do trabalho. Num momento da história em que era massiva a entrada e convivência de 

estrangeiros na cidade de São Paulo, é fato a superioridade do estrangeiro em relação ao 

nacional
371

, devido à conveniência de se ter o braço europeu trabalhando na São Paulo 

que deseja firmar sua imagem enquanto civilização e não barbárie.  

Entretanto, mesmo a população estrangeira não era de igual preferência e 

representação na idealização de uma sociedade paulistana civilizada. É certo que todos 
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os europeus enquadravam-se no projeto de branqueamento da cidade 
372

, mas alguns 

estavam melhor adaptados aos modos de limpeza que tanto importava para a imagem da 

capital paulista. O Relatório da Comissão de exame e inspeção dos cortiços de Santa 

Ephigênia deixou clara no capítulo a preferência pelos europeus da região norte, devido 

ao seu maior cuidado com a manutenção higiênica dos cubículos que habitavam, ou 

seja, eram mais civilizados por manterem a casa limpa. Embora seja do brasileiro a sina 

de carregar a extirpe de bárbaro e preguiçoso, as fichas de visita elaboradas pela mesma 

comissão de Santa Ephigênia acusam ser proporcionalmente pequeno o número de 

nacionais residentes em cortiços que foram demolidos ou interditados devido à falta de 

asseio, conforme dados apresentados a seguir: 

 

Nacionalidade: Nº de cubículos interditados / 

demolidos: 

Italianos 19 

Portugueses 11 

Espanhóis 7 

Brasileiros 5 

Polacos 5 

Alemães 2 

Franceses 1 

 

As informações da tabela confirmam os europeus do norte como os estrangeiros 

de maior atenção com o asseio da habitação, uma vez que apenas dois cubículos 

pertencentes à moradores alemães foram condenados pela fiscalização. No entanto, o 

próprio mapeamento dos engajados na comissão evidencia o descuido brasileiro com a 

limpeza da habitação sendo bem inferior ao de moradores de origem europeia. 

Espanhóis, portugueses e principalmente os italianos - cuja contribuição para o 
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montante de cubículos demolidos alcança 38% - demonstraram maior “desleixo” com a 

manutenção higiênica do lar, mas mesmo assim, seu prestígio entre os intelectuais e 

empreendedores da metrópole passa à frente do nacional. A limpeza e organização da 

habitação é referência para o nível de civilidade de um povo e o governo do município e 

do Estado de São Paulo empenham-se em garantir isso nas transformações urbanas que 

envolvem a habitação, mas o modelo de civilidade que buscamos no final do século 

XIX está entre os campeões de falta de asseio, segundo o relatado pela Comissão de 

exame e inspeção dos cortiços de Santa Ifigênia. 

Dessa forma, pode-se concluir que juntamente com a representação do espaço 

físico, a representação da identidade é parte integrante do caminho que leva a nação ao 

status de civilizada. E com a tentativa de branqueamento que utiliza a supervalorização 

do trabalho europeu em detrimento do nacional, posto como preguiçoso, fica afirmada a 

ideia de que, pela civilização vale sacrificar ou reformular historicamente o trabalhador 

nacional. A cidade, enquanto cenário no qual se forma a sociedade, deixa claro através 

das reformas urbanas e do controle público, a existência de uma barbárie com seus 

costumes e habitat designados, tornando-se este conjunto um obstáculo no caminho a 

ser trilhado em busca da “civilização”, que se faz na materialidade e na identidade.  
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Conclusão 

No final do século XIX foi significativo o número de imigrantes europeus e 

trabalhadores nacionais depreciados – principalmente os negros libertos – que vieram 

morar no centro urbano da cidade de São Paulo por não encontrarem trabalho nos 

cafezais do interior. A opção de moradia que restava aos que vinham ofertar sua mão de 

obra na cidade eram os porões, os barracões subdivididos e as casinhas improvisadas 

com tábuas dentro de armazéns, oficinas ou mesmo outras casas. O cortiço, com sua 

promiscuidade e falta de higiene, aparecia como principal alternativa da classe de baixa 

renda porque as vilas operárias ainda eram um projeto, e mesmo adentrando o século 

XX, eram muito raras até a década de 1940. Também corrobora para a disseminação dos 

cortiços os altos alugues das casas higiênicas e unifamiliares que não poderiam ser 

pagos por operários ou trabalhadores autônomos. 
373

 

A presença dos cortiços no cenário urbano da capital era um incômodo higiênico 

e social. Ao mesmo tempo em que a falta de abastecimento sanitário e o pouco cuidado 

com a limpeza e circulação de ar dos cortiços fazia destas moradias focos de doenças - 

que acabaram tornando-se endêmicas em São Paulo -, o amontoamento dos cortiços 

também representava uma ameaça à beleza e à ordem social do centro da cidade que era 

considerada a locomotiva do Brasil. Os cortiços enfeavam as ruas do Brás, Santa 

Ifigênia, Consolação e Bom Retiro com suas estruturas apertadas, mal iluminadas e 

quintais sujos onde crianças, lavadeiras e galinhas construíam seu dia a dia. Também 

vinham dos cortiços as quituteiras, os negros ambulantes e as prostitutas que circulavam 

na cidade divulgando seu trabalho e desprestigiando a imagem da metrópole do café, 

dos fazendeiros, dos industriais. 

A imagem da cidade deveria ser construída segundo os preceitos de progresso e 

civilização que seriam inerentes a uma capital econômica – como era São Paulo para o 

Brasil – que além de ter se firmado internacionalmente através do café, ainda estava 

recebendo a indústria em seu território. A crença no progresso era o que direcionava as 

modificações do espaço da cidade,
374

 ou seja, as transformações urbanas que acontecem 

na cidade a partir do século XIX são um reflexo da necessidade de conferir à metrópole 
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uma imagem positiva, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista higiênico 

e salubre. Os cortiços, nesse sentido, colaboravam para o contrário nos dois pontos, uma 

vez que além de feios, também eram disseminadores das epidemias que pairavam sobre 

a capital paulistana no final do XIX e começo do XX. Entretanto, os cortiços eram um 

outro lado desse progresso, o que atraía imensa quantidade de imigrantes e migrantes 

sem que esse afluxo de pessoas fosse acompanhado de moradia ou salários compatíveis 

com os níveis de aluguel e compra de residências na cidade. Sobre a moradia, os 

princípios defendidos pelos higienistas de garantir boa distribuição de ar e de luz se 

fazem presentes, por exemplo, nas obras de regulamentação urbanística que envolvem o 

traçado das vias e o alinhamento dos edifícios. Juntamente com estes princípios, vinha a 

intenção de embelezar a cidade ordenando os conjuntos arquitetônicos, ou seja, os 

objetivos principais que orientavam os melhoramentos de São Paulo a partir de fins do 

século XIX eram dois: higiene e estética.
375

 

As intervenções urbanas englobavam melhorias nas condições das ruas, 

calçamentos e alinhamentos, arborização, promoção de redes de abastecimento elétrico 

e sanitário, construções de viadutos, entre outras coisas. Importante ressaltar que a 

cidade se constrói no final do século XIX a partir de um processo que envolvia também 

os munícipes. Diversos pedidos de melhorias urbanas chegavam via correspondência à 

Intendência de Obras da capital e também às sessões ordinárias da Câmara através das 

demandas repassadas pelos vereadores. 

Como vimos, os cortiços estavam inseridos na pauta das transformações urbanas 

por representarem uma contradição ao plano estético e higiênico que se pretendia para a 

cidade de São Paulo, e por isso, o período do final do século XIX e começo do XX é 

marcado por uma série de medidas que se referiam à habitação, o valor do espaço 

citadino e à saúde dos cidadãos. Os Códigos de Posturas e o Código Sanitário aprecem 

com o intuito de conferir este padrão higiênico e de ordem que a cidade precisaria 

manter a partir do momento em que passou a abrigar, sem as devidas condições, os 

imigrantes e trabalhadores nacionais pobres. As Posturas ordenavam as atividades, o 

caminhar e os “barulhos” dentro da cidade, e o Código Sanitário vinha transformar o 

espaço e o hábito dos cidadãos para evitar que as doenças fossem facilmente 

disseminadas entre os habitantes da capital. Sendo assim, ambos os Códigos vinham 
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com a proposta de conferir um novo padrão à cidade que progredia com o advento da 

industrialização. Mais especificamente sobre a habitação, as imposições do Código 

Sanitário de 1894 promoveram a mudança de moradores da região central às áreas 

periféricas da cidade, principalmente a partir dos incentivos do governo aos construtores 

de vilas operárias. Essa mudança onerou a administração pública com demanda de 

infraestrutura para atender esta população que se estabelecia longe do centro.
376

 

O Código Sanitário também foi o responsável por proibir a existência dos 

cortiços,
377

 mas a ideia não era apenas punir estas habitações, havia também a intenção 

de indicar o modelo alternativo ideal, daí a sugestão das vilas operárias como moradia 

para os trabalhadores de baixa renda da capital. De acordo com o engenheiro Everardo 

Backheuser 

 

“A casa do proletário deve obedecer aos mesmos preceitos da mesma 

rigorosa hygio-technia a que obedecem as demais. Acredito mesmo que devem 

até ser mais rigorosas nessas do que nas outras casas. E a razão é simples. Ao 

operário, ao pobre em geral, falta a instrucção, falta o conhecimento dessas 

regras já vulgarizadas nas classes médias em relação ao asseio e à limpeza da 

casa. (...) é preciso desde já a abundancia de ar, de água, do espaço respirável, 

de modo a que (...) o morador pobre usufrua desse bem estar, que o Estado já 

deu ao rico pela educação que lhe proporcionou.”
378

 

 

Antes do Código Sanitário ou das recomendações de Backheuser, o relatório da 

Comissão de exame e inspecção das habitações e cortiços de Santa Ephigênia, de 1893, 

já havia colocado as vilas operárias como melhor alternativa à moradia popular. O 

relatório apresenta, em suas conclusões, sugestões para construções das habitações 

populares em bairros de baixa densidade populacional e situados ao longo de estradas 

de ferro. E ao tratar da “unidade urbana”, exprime condições habitacionais que se 

aplicam para todas as casas da cidade. É nisso que o relatório de Santa Ephigênia supera 

o as Posturas de 1886: enquanto o Código, dedicando um capítulo específico aos 
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“cortiços, casas de operários e cubículos” regulamentavam condições mínimas para as 

casas proletárias, dessa forma classificando e diferenciando seus moradores dos demais 

residentes na cidade, o relatório da Comissão de Santa Ephigênia proporcionou que, a 

partir de 1893, todas as habitações deveriam seguir as mesmas normas de higiene. 
379

 

Os interesses em torno da construção popular eram diversos: para os 

construtores, representava uma opção de investimento e fonte de lucro, para os 

políticos, representava uma possível solução perante as manifestações populares que 

reivindicavam melhores condições de moradia. 
380

 

Os cortiços estavam fadados ao desaparecimento a partir das medidas sanitárias 

de transformação do espaço citadino do final do século XIX, mas o fato é que eles 

continuaram a se proliferar no perímetro urbano. Entre as causas para a permanência 

dos cortiços em São Paulo, levantadas a partir da análise documental e bibliográfica 

feita ao longo deste trabalho, podemos destacar três principais: a falta de especificidade 

com relação às características que levariam uma habitação coletiva a ser considerada um 

cortiço – motivo pelo qual os fiscais da Intendência Municipal de Obras travavam 

constantes conflitos com os munícipes donos dos supostos cortiços. Outro motivo é a 

valorização imobiliária que disparou na medida em que São Paulo tornou-se referência 

econômica no país devido ao café, depois à indústria, atraindo milhares de estrangeiros 

e trabalhadores nacionais de outras cidades. Essa valorização dos imóveis, causada 

também pelas obras de modernização do espaço, impedia que as famílias operárias 

pudessem pagar alugueis superiores àqueles cobrados pelos donos de cortiços. E 

finalmente, a falta de infraestrutura urbana de transporte, abastecimento e mesmo de 

investimento em habitações populares higiênicas e unifamiliares que levavam as 

famílias de baixa renda a continuarem morando em cômodos subdivididos próximos às 

oportunidades de trabalho da cidade. 

Há ainda outra teoria voltada à população do cortiço que teria impedido a 

extinção destas habitações, que consiste na ideia de que a falta de higiene seria, um 

hábito, ou mais do que isso, uma forma cultural ou um “fenômeno mental”, como 

coloca Richard Morse. Segundo ele, os moradores dos cortiços teriam desenvolvido 

uma “compulsão a viver, seja em que condições forem, perto da excitação, do 
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movimento e das luzes do centro urbano”, o que teria dificultado a opção por morar em 

casas de melhores condições mais afastadas do centro. Neste caso, o problema 

habitacional demandaria antes das reformas e construções das vilas, uma reeducação da 

população no sentido de transformar sua forma de vida. Morse ainda acentua que essa 

transformação não precisaria ser total pois a organização dos cortiços proporcionou aos 

seus habitantes a criação de uma vida em comunidade, o desenvolvimento de uma 

solidariedade social, de auxílio mútuo, que poderia ser preservado para o convívio na 

metrópole industrial que estava por vir.
381

 

Para finalizar, vale considerar que não só os cortiços configuram um problema 

social e higiênico do século XIX que permaneceu na sociedade paulistana atravessando 

o século XX e adentrando o XXI. Sobre isso, Jaime Rodrigues aponta: 

 

“Pouco havia sido feito após mais de trinta anos da detecção dos 

problemas higiênicos das moradias populares, e as áreas problemáticas haviam 

se expandido. Passado mais de um século desde a escrita do Relatório e do 

Código Sanitário Estadual, as habitações populares do centro da cidade ainda 

estão longe do ideal de saúde pública e da cidadania.” 

 

O centro de São Paulo continua sendo atrativo do ponto de vista da oferta de emprego e 

da dinâmica comercial. Habitar em cortiços nos bairros de Santa Ifigênia, Luz e Bom 

Retiro ainda apresenta vantagens semelhantes àquelas que se destacavam para os 

adeptos desta moradia no século XIX. Morar no centro significa estar próximo ao 

sistema de transporte público que segue para todas as zonas da cidade – incluindo além 

das linhas de ônibus, os principais pontos de convergência de linhas de trem e metrô - e 

das ofertas de emprego formais e informais oriundas principalmente do intenso 

comércio que ali se faz. Além disso, locar cubículos continua sendo um negócio 

imobiliário de grande lucratividade, e por isso, muitos ainda hoje são remodelados e 

reconstruídos ao invés de serem demolidos. Migrantes de outras cidades do Estado e do 

País, paulistanos de renda baixa e mesmo imigrantes – não mais os europeus, mas os 

latino-americanos, com destaque para os bolivianos – continuam à margem das políticas 

habitacionais oferecidas pelo governo ou pelas construtoras na cidade de São Paulo, 
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alimentando no século XXI a permanência dos cortiços que estão condenados na capital 

desde o século XIX. 
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Anexos 

As plantas apresentadas a seguir estão compreendidas na década de 1890 e 

pertencem aos bairros do Brás e Santa Ifigênia, caracterizados pela forte presença de 

cortiços nesta época. Através da análise destas plantas, podemos ter uma ideia de como 

se estruturavam as casas nestes bairros, sendo interessante notar que, apesar de serem 

bairros marcados pela forte presença dos cortiços, as plantas relacionadas no acervo de 

Obras Particulares do AHMWL não vêm com esta denominação, a maioria das plantas é 

descrita como “planta de uma casa operária”. A denominação específica nos leva a 

refletir sobre particularidades que podem estar inseridas nestas plantas, incluindo 

características que as transformariam em cortiços disfarçados. 

 

AHMWL – Fundo Intendência Municipal – Grupo Obras – Série Obras Particulares – Série 

Complementar S. Vol 14. Rua Santa Ephigênia, 35 – 1893. 

Planta de casa com seis cômodos enfileirados, sendo quatro deles com porta para o 

quintal, podendo portanto, tornarem-se independentes para sublocação. A instalação 

sanitária da casa encontra-se no quintal. 
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AHMWL – Fundo Intendência Municipal – Grupo Obras – Série Obras Particulares – Série 

Complementar S. Vol 14. Rua Santa Izabel, Braz – 1895. 

Esta é uma planta para duas casas no mesmo terreno e com cômodos encarreirados. A 

casa da direita inicia com o maior cômodo, onde funciona um armazém. Este comunica-

se com uma sala com porta de passagem para os dois quartos que se enfileiram em 

seguida. A cozinha é o ultimo e o menor cômodo da fileira, mas sua entrada faz-se 

somente pela área externa. A independência da cozinha pode indicar que ela não seja 

atrelada a nenhum dos cômodos no caso destes serem alugados para famílias diferentes. 

O quarto do meio não tem porta para fora e nota-se a falta instalação sanitária em ambas 

as casas dispostas na planta. 
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AHMWL – Fundo Intendência Municipal – Grupo Obras – Série Obras Particulares – Série 

Complementar G. Vol 6. Rua do Gazômetro , 78 - 1893. 

Planta de uma oficina de mecânica com habitação. Trata-se de um terreno bem 

comprido e relativamente estreito ocupado em mais da metade de sua porção pela 

oficina. A oficina liga-se aos cinco cômodos seguintes, que acham-se em fileira. O 

primeiro é um quarto com janela para uma pequena área e porta para o quarto seguinte, 

também com janela para a pequena área e porta para a sala, que liga-se à cozinha e esta 

ao último cômodo, que trata-se de uma sala de negócios, segunda a planta. Todos os 

cômodos são de passagem obrigatória para se chegar à cozinha e à saída, já que a porta 

verifica-se apenas na entrada do imóvel, onde funciona a oficina. Não tem instalação 

sanitária. 
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AHMWL – Fundo Intendência Municipal – Grupo Obras – Série Obras Particulares – Série 

Complementar G. Vol 6. Rua do Gazômetro, 65. 1874 

Planta de casa de operária com quatro cômodos interligados não nomeados. O último 

cômodo, menor que os outros, deve tratar-se da cozinha. Há uma pequena edificação 

nos fundos com entrada apenas pela área externa, que deve tratar-se da instalação 

sanitária. Há um corredor que tem porta para todos os cômodos, o que poderia torná-los 

independentes para sublocação. 

 

 

 

 



159 
 

 
 

 

AHMWL – Fundo Intendência Municipal – Grupo Obras – Série Obras Particulares – Série 

Complementar G. Vol 6. Rua da Graça – 1894. 

Este imóvel aparenta tratar-se de um cortiço porque os cinco cômodos existentes são 

independentes, possuindo cada um uma porta para um corredor externo, onde há um 

cômodo separado que deve tratar-se da cozinha que serve a todos os cômodos 

individualizados. 

 

 

 



160 
 

 
 

 

AHMWL – Fundo Intendência Municipal – Grupo Obras – Série Obras Particulares – Série Complementar G. Vol 6. Rua dos 

Guayanazes – 1893. 

A casa possui dez cômodos enfileirados, sendo os cinco primeiros (três quartos e duas 

salas) interligados. Existe apenas um banheiro servindo todos os dez cômodos da casa. 
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AHMWL – Fundo Intendência Municipal – Grupo Obras – Série Obras Particulares – Série Complementar G. Vol 6. Rua dos 

Gusmões. Construtores: Rossi e Brenni Cia. - 1893 

Este documento está definido nas Obras Particulares com “uma planta de construções 

velhas e novas, de oito casinhas operárias e uma casa de moradia”. A casa maior, 

inclusive com quintal particular, deve ser a moradia do próprio dono do terreno, que 

construiu pequenas casinhas num mesmo padrão no restante do terreno com intuito de 

locação. Nota-se que todas as casinhas possuem uma pequena cozinha, mas a instalação 

sanitária é de uso comum e fica no quintal. A estrutura encontra-se, portanto, em 

desacordo com o Padrão Municipal que estipula uma latrina para cada grupo de duas 

habitações. 
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Imagens 

Imagem 1 

  

AHMWL – Fundo Prefeitura Municipal de São Paulo – Grupo Legislação - Série Leis nº 1091 à 1120. 

Ano 1907, caixa 09 - Projeto de Lei n. 39 de 1907. 
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Imagem 2  

 

Centro de Memória da Saúde Pública/Faculdade de Saúde Pública/USP.  
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Imagem3

 

Centro de Memória da Saúde Pública/Faculdade de Saúde Pública/USP 
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Imagem 4  

 

Centro de Memória da Saúde Pública/Faculdade de Saúde Pública/USP 
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Imagem 5  

 

Centro de Memória da Saúde Pública/Faculdade de Saúde Pública/USP 
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Imagem 6  

 

Centro de Memória da Saúde Pública/Faculdade de Saúde Pública/USP 
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Imagem 7  

 

Centro de Memória da Saúde Pública/Faculdade de Saúde Pública/USP 
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