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No começo do século XIX, o bri-

tânico James Henderson definiu São 

Paulo como “uma cidade em um estado de 

mediocridade, mas agradavelmente situa-

da num terreno um pouco elevado.”

A baixa empolgação não parece 

ter sido uma opinião isolada: o advoga-

do paulistano Francisco de Assis Vieira 

Bueno recordou a São Paulo de sua in-

fância, nos anos 1830,  como uma cidade 

“circundada de campos estéreis, inçados 

de saúvas, apenas matizados pelos capões 

e restingas; a lavoura circunvizinha, limi-

tada à cultura de mandioca e de poucos 

cereais, não lhe oferecia elementos de ri-

queza.” E sapos. Muitos sapos que “po-

voam o Anhangabaú e do outro lado o Ta-

manduateí, e os charcos de suas várzeas, e 

quem nas noites de calor estacionasse nas 

pontes do Lorena, Acu e do Carmo, ouvia 

sua tristonha e variegada orquestra, não 

sem encantos para quem é propenso à me-

lancolia.”

Na cidade, “não havia hospeda-

rias, porque os viajantes vindos do inte-

rior eram poucos, em razão de as viagens 

a cavalo, por maus caminhos, serem difí-

ceis, e por serem ainda mais poucos os que 

vinham do exterior, pela mesma razão, e 

pela falta de motivo, que os atraíssem.”



Os visitantes que se animassem a 

vir, apesar da “falta de motivo”, encontra-

vam-se quase restritos às opções listadas 

por Vieira Bueno para alcançar a colina 

demarcada pelos vales dos dois rios, so-

bre a qual se restringia a acanhada cida-

de desde sua fundação em 1554. A ponte 

do Carmo era uma das que possibilitava 

a travessia do rio Tamanduateí. Já para 

vencer o vale do Anhangabaú, que ape-

sar do minúsculo ribeirão impunha uma 

considerável barreira natural com suas 

encostas de até vinte metros de altura, 

apenas cruzando as pontes do Acu ou do 

Lorena.

Todas as três desapareceram. A 

ponte do Carmo deu lugar a viadutos 

que interligam os dois lados da avenida 

Rangel Pestana. Em 1865, a ponte do Acu 

mudou de nome para São João Batis-

ta. De ponte virou rua; de rua, avenida. 

Hoje, já sem o Batista no nome, é um dos 

símbolos da cidade. Já a ponte do Lore-

na nunca deu origem a esquinas que me-

xeriam com o coração de compositores 

baianos, assim como a identificação de 

seus traços pelo tecido urbano — tarefa 

simples tanto para a ponte do Acu quan-

to para a do Carmo — é missão quase ar-

queológica.

São Paulo em 1810.

Ponte do Carmo

Ponte do Acu Ponte do Lorena



Em 1808, construiu-se um muro 

de arrimo para o barranco, o primeiro 

“Paredão do Piques”, feito de taipa. Mas 

foi em 1814, quando o engenheiro militar 

Daniel Pedro Müller recebeu o encargo 

da construção da estrada do Piques pelo 

caminho de Sorocaba, que o local ganhou 

sua feição urbana definida. Não apenas 

porque a obra envolveu a construção de 

um segundo paredão, mais resistente, 

mas porque Müller propôs o alargamen-

to da ladeira do Piques (o trecho final da 

estrada) e ampliou a rua da Palha (hoje 

Sete de Abril) para que as duas, somadas 

à rua do Paredão (hoje Xavier de Toledo) 

formassem um pequeno largo triangular. 

Ali foi erguido o primeiro monumen-

to da cidade de São Paulo, um obelisco 

construído em pedra de cantaria por 

Vicente Gomes Pereira, o mestre Vicen-

tinho. Oficialmente chamado de Obelis-

co da Memória, no dito popular não foi 

nem obelisco, nem da Memória: virou a 

Pirâmide do Piques. Aproveitando-se de 

sobras de outras obras, Müller também 

construiu, ao pé do largo, um chafariz 

para o abastecimento das tropas que 

chegavam à São Paulo. O largo foi bati-

zado tal qual a edificação que abrigava: 

Largo da Memória.

O futuro prometia mais. Era pela 

ponte do Lorena que chegavam à cidade 

alguns dos mais importantes agentes da 

então incipiente economia local, como 

os tropeiros que vinham pelo caminho 

de Sorocaba, hoje rua da Consolação. 

Seu nome deve-se a Bernardo José Ma-

ria de Lorena, governador que assumiu a 

capitania em 1788 com ânsia por moder-

nizá-la. Dele também é o primeiro cami-

nho pavimentado até a serra do Mar (a 

“Calçada do Lorena”).

Até o começo do século XIX a 

chegada do caminho para Sorocaba não 

possuía grandes atrativos: o local da pon-

te do Lorena não passava de um largo 

cercado por barrancos, o Piques. Não se 

sabe a origem exata do nome Piques, cujo 

primeiro registro data de 1727. Hipóteses, 

das razoáveis às disparatadas, não faltam: 

Piques referia-se ao sobrenome de famí-

lia que habitara a região por décadas; à 

brincadeira infantil homônima; uma re-

ferência à topografia íngreme que preci-

sava ser descida “a pique”;  sinônimo de 

“richa”, pois era no local que os tropeiros 

resolviam suas querelas; etc…

Müller afirmou, em ofício de 12 

de outubro de 1814, que o obelisco fora 

erguído em memória  — daí seu nome  — 

ao triunvirato que governava a cidade. 

Outras teorias, porém, sugerem diferen-

tes motivos para sua construção. Sejam 

quais forem os personagens ou efemé-

rides de fato homenageados, é de se su-

por que a Pirâmide do Piques tenha sido 

feita para desempenhar o duplo papel 

habitualmente destinado aos obeliscos 

e funcionar tanto como um marco dire-

cional urbano, um “você chegou até este 

ponto”, quanto constituir-se numa edifi-

cação puramente simbólica, um monu-

mento público para embelezar a cidade 

que, timidamente, começava a crescer.



Desenho do britânico William John Burchell, de 1827, uma das 

primeiras respresentações gráficas de São Paulo. A rua de onde mira seu 

autor é a continuação da rua da Palha aberta por Müller, a Ladeira da 

Memória, nome que mantem até hoje.

A ladeira desemboca na ponte do Lorena, de fácil 

identificação no desenho. 

Toda essa região era conhecida como Piques.



Já Antonio Egydio Martins con-

ta, em seu livro de 1911, que a Pirâmide 

do Piques “na noite de 06 de setembro de 

1857 foi iluminada, assim como o paredão 

e todas as casas do lugar para festejar o 

aniversário da Independência do Brasil, 

tocando ali a banda de música do Corpo 

de Permanentes, um grupo de estudantes, 

acompanhado de muitas pessoas de todas 

as classes sociais, deu entusiásticos vivas 

análogos ao grandioso fato que naquele 

dia era comemorado.”

De passagem por São Paulo em 

fins da década de 1850, o suíço J. J. Ts-

chudi não se animou muito. “Numa das 

encostas íngremes de um morro, há um 

pequeno parque público, pouco frequen-

tado, onde está um obelisco de tijolo (Pi-

râmide (!) do Piques”. Outros textos e 

imagens, porém, revelam que o local ga-

nhara relevância e até um certo charme: 

Saint-Hilaire narra que, três décadas an-

tes, entrou na cidade “por uma rua larga, 

cheia de pequenas casas bem conservadas 

e, depois de ter passado diante de um lin-

do chafariz e ter em seguida atravessado 

a ponte do Lorena, construída de pedras, 

ponte sobre o ribeirão Anhangabaú, che-

guei à hospedaria do Bexiga”.

Até mesmo na única documen-

tação visual mais extensa da São Paulo 

antes do café, a primeira série de fotos 

tiradas por Militão Augusto de Azevedo 

em 1862, as fotos que mostram o Piques 

estão entre as de maior destaque e são, 

até hoje, das mais reproduzidas. 

A primeira representação visual que conhecemos 

do Largo da Memória, Pyramide e Xafariz do Pique, 

executada por Miguel Dutra em 1847.



Um grupo de mulas se reúne ao redor do 

antigo chafariz. 

Foto de Militão Augusto do Azevedo, 1962. Na parte de cima da imagem, a  rua do Paredão, hoje Xavier de Toledo.

A rua que desce à esquerda é a Ladeira do Piques, fim 

do caminho de Sorocaba que desembocava na ponte 

do Lorena. Hoje, seu nome é rua Quirino de Andrade.

A continuação da rua da Palha, atual Sete de Abril, 

hoje Ladeira da Memória.



A igreja de São Francisco.

Em outra foto de Militão do mesmo ano, tirada da rua do Paredão, é 

possível imaginar a vista do viajante que chegava à cidade, reforçando a 

impressão de que o obelisco funcionava como um marco urbano.



O cenário, porém, não tardaria 

a mudar. E a cada passo que São Paulo 

dava na direção de se converter na orgu-

lhosa metrópole que se tornaria a partir 

das décadas seguintes, o Largo da Me-

mória e o Piques perdiam um naco de 

sua relevância.

Também de Militão, esta foto toma o ângulo oposto da anterior, mostrando 

o Largo da Memória visto quase da altura da igreja de  São Francisco.



Viaduto e teatro não foram exce-

ções: o período, inundado pelo dinheiro 

do café, assistiu a uma descontrolada série 

de grandiosas edificações e espaços urba-

nos elaborados para espalhar aos quatro 

ventos a máquina de progresso que relu-

zia. O Anhangabaú foi canalizado e ga-

nhou um projeto paisagístico que o trans-

formava num boulevard de fazer inveja a 

seus modelos europeus. Inaugurado em 

1913, o Parque do Anhangabaú concentra-

va-se majoritariamente entre os viadutos 

do Chá e de Santa Ifigênia. O Piques, um 

pouco mais ao sul, não se beneficiou da 

reforma. Pelo contrário, tornou-se peri-

férico ao parque, situação que impactaria 

em toda a sua trajetória posterior. É nes-

sas décadas iniciais do século vinte que 

a cidade passa a ganhar vasta cobertura 

iconográfica. Veiculada principalmente 

através de fotografias impressas em car-

tões postais, as imagens não deixam dú-

vida sobre qual é a São Paulo a ser admi-

rada: jovem, moderna e rica, abundante 

em grandes e novas edificações e parques, 

boa parte dos quais hoje vistos como os 

símbolos da cidade de antigamente. Da 

Pirâmide do Piques, nem sinal. Talvez en-

vergonhada de seu passado desajeitado, 

São Paulo escondia — ou, de preferência, 

destruía — qualquer vestígio da cidade 

que fora até poucas décadas atrás. 

Primeiro foi a inauguração da es-

trada de ferro Santos-Jundiaí, em 1867. 

Se fosse necessária a definição de um 

fato responsável pela súbita metamor-

fose de São Paulo de apático vilarejo 

em exibida capital, sem dúvida seria a 

construção da ferrovia que ligava o café 

do interior paulista ao porto de Santos, 

convergindo num único ponto antes da 

Serra do Mar, São Paulo. Ao substituir o 

principal meio de transporte de cargas, 

a São Paulo Railway Company deslocou 

também o grande entreposto comercial 

de chegada à cidade para a região da Luz. 

O Piques perdia, assim, a primazia de 

porta de entrada da cidade para a maior 

parte das mercadorias. Sinal disso foi o 

desaparecimento, em 1876, do chafariz 

do Largo da Memória. 

Depois dos produtos, as pessoas: 

em 1892 foi inaugurado o Viaduto do 

Chá. No lugar de uma tímida ponte sem 

ornamentos, agora era possível atraves-

sar o Anhangabaú por uma arrojada es-

trutura metálica e cair bem no meio da 

agitada da rua Direita. Para arrematar, a 

partir de 1911, a outra ponta do viaduto, 

o lado do chamado Centro Novo, desem-

bocaria no opulento Theatro Municipal.
Jardim da Luz, Parque 

Anhangabaú, Estação da Luz 

e Avenida Paulista. São Paulo 

jovem, rica e moderna  em 

postais das primeiras décadas 

do século vinte.



Em sua coluna Coisas da Cidade, 

publicada em 29 de março de 1919 no Es-

tado de S. Paulo, o colunista P. não pare-

cia muito satisfeito com o rumo que as 

coisas tomavam:

“Há mais de um século que se er-

gue o Obelisco da Memória. É, como se vê, 

um monumento venerável, o mais antigo 

da cidade, e que só por isso já merecia al-

guma consideração dos nossos poderes 

municipais. 

S. Paulo não tem outro monumen-

to centenário. Tinha a igreja do Colégio 

— essa, velha de alguns séculos — mas há 

bons 22 anos que picaretas sacrílegas a 

deitaram abaixo. Resta-nos agora o Obe-

lisco. Embora não seja uma obra de arte, 

nem ao menos tenha qualquer valor his-

tórico, em todo o caso os seus 104 anos já 

seriam bastante a resguardá-lo de violên-

cias e atentados. Era pelo menos isso o que 

toda a gente supunha e desejava: que nin-

guém tocasse no monumento, nem no belo 

conjunto de árvores anciãs que cresceram 

e frondejam em torno dele…

Santa simplicidade de todos nós! 

Houve quem entendesse um dia remoçar o 

velho jardim do monumento: e, de certo, a 

conselho de algum especialista europeu em 

parques, mandou abater várias árvores, 

desbastando e desnudando lamentavel-

mente uma boa parte do pequeno e velhís-

simo parque. A sanha reformadora nem 

respeitou mesmo uma admirável figueira 

mata-pau, que os mais opulentos parques 

do mundo decerto nos invejariam…

— Mas porque havia de assim pro-

ceder a Prefeitura? Compreende-se que 

mandasse limpar o parque e que zelasse 

por ele. Mas cortar árvores — para quê?

A informação que tive a respeito, 

na própria municipalidade é que se pre-

tendia dar ao conjunto do Obelisco o seu 

aspecto primitivo. Mas, aqui têm os lei-

tores este desenho de Wasth Rodrigues 

onde se representa o Obelisco tal como se 

achava de 1840 a 1860. Como vêem, ainda 

não havia árvore em torno do monumen-

to. Se, efetivamente, era aquele o motivo 

que levou a modificar-se a arborização do 

Obelisco, está-se vendo que nenhuma jus-

tificativa lhe assiste.

Vão ver que qualquer dia alguém 

se lembra de pintar de verde ou de ama-

relo o Obelisco, alegando qualquer coisa 

sem fundamento, ou não alegando coisa 

nenhuma.”

Desde a foto de Militão, na qual se 

baseava o desenho de Wasth Rodrigues 

mencionado na matéria, o Largo da Me-

mória realmente sofrera considerável 

transformação. Gradeado desde fins do 

século dezenove, fora completamente 

tomado por árvores e apresentava-se, 

nos poucos registros que o retratam nes-

sa fase, irreconhecível.

Imagens do largo totalmente tomado 

por árvores. A primeira foto é tirada 

quase do mesmo local da foto de 

Militão  da página anterior.                          



É, portanto, possível que P. tenha 

escrito o texto por descontentamento. 

Por outro lado, talvez o artigo fosse par-

te de um projeto de divulgação, o que 

hoje em marketês se chama de teaser ou 

advertorial. Não apenas porque exibia 

certa incoerência — afinal, o colunista 

clama pela valorização do Obelisco para, 

na sequência, lamentar pela retirada das 

árvores que o encobriam — mas também 

porque, pouco mais de seis meses depois, 

em 05 de outubro, no próprio Estado de 

S. Paulo, um desenho que ocupava toda a 

largura de uma das páginas do jornal tra-

zia por título “O Obelisco da Memória” e 

mostrava um Largo da Memória total-

mente remodelado. A legenda informava 

tratar-se da “adaptação do local, que está 

sendo feita pelo dr. Victor Dubugras, por 

determinação do Dr. Washington Luís”.
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Para muitos, Dubugras foi respon-

sável pela primeira obra de arquitetura 

moderna no Brasil — e uma das primei-

ras do mundo — a estação ferroviária de 

Mairinque de 1906, pioneira no uso do 

concreto armado. Para outros, contudo, 

tratou-se apenas de uma coincidência 

entre uma de tantas explorações cons-

trutivas, traço do trabalho do arquiteto, e 

aquela que viria a se tornar a tecnologia 

emblemática do modernismo. A discus-

são, inútil como são as discussões desse 

gênero, se explica porque Dubugras não 

persistiu no uso do concreto armado 

nem na gramática visual a ele habitual-

mente associada. Pelo contrário, sua tra-

jetória é marcada por uma alternância de 

linguagens, do ecletismo ao art nouveau, 

passando por uma versão muito parti-

cular do neocolonial que nada remete à 

imagem associada ao famigerado estilo. 

O fato de muitas vezes trafegar no sen-

tido inverso ao da maioria dificultou seu 

encaixe nas linhas do tempo da arquite-

tura brasileira mas, por outro lado, resul-

tou em alguns projetos extremamente 

originais. Como o Largo da Memória, 

onde ele mescla a integração à paisagem 

do art nouveau a elementos narrativos 

de seu “neocolonial”. Ele adotaria so-

lução semelhante em outro projeto en-

comendado por Washington Luis para 

celebrar os cem anos da Independência, 

em 1922: os monumentos do Caminho 

do Mar. Em ambos os projetos, nos quais 

o relevo e o componente histórico eram 

elementos preponderantes, a mistura fez 

completo sentido.

A estação de Mairinque 

e uma das edificações do 

Caminho do Mar.



O Largo da Memória no ano de sua reinauguração, 1922.



O projeto de Dubugras para o Lar-

go da Memória, construído com blocos 

de granito, tira proveito da topografia 

acidentada e, na feliz definição do pro-

fessor Benedito Lima de Toledo, “o desní-

vel de terreno passa a ser enfatizado pela 

escadaria em cascata que se esparramam 

em várias direções”. O obelisco é manti-

do e ganha, como moldura, um pórtico 

e uma fonte. Um novo chafariz, agora 

decorativo, faz referência simbólica ao 

antigo chafariz do Piques. Encimando 

o pórtico, o painel de azulejos pintado 

por J. Wasth Rodrigues também evoca os 

tempos originais da Pirâmide do Piques, 

numa recriação do que seria uma cena 

cotidiana de então, na qual tropeiros se 

cumprimentam, mulas descansam e es-

cravas pegam água no chafariz. É tam-

bém nos azulejos que adornam tanto a 

parte inferior do pórtico quanto dos ban-

cos circulares criados por Dubugras que 

é veiculado, pela primeira vez, o brasão 

da cidade de São Paulo, criado pelo mes-

mo Wasth Rodrigues junto a Guilher-

me de Almeida em 1917. NON DUCOR 

DUCO. “Não sou conduzido, conduzo”, 

lema da cidade então orgulhosa de seu 

passado bandeirante. 





O painel de azulejos criado por Wasth Rodrigues, alegoria dos 

tempos em que o largo era ponto de tropeiros

O brasão da cidade, impresso nos azulejos do Largo da Memória.



O que se fala sobre o Largo da Me-

mória, em geral, para por aqui. No máxi-

mo, de quando em quando, surge algum 

artigo num tom semelhante ao do colu-

nista P. Em 12 de março 1972 no Estado, 

o mesmo Benedito Lima Toledo escreve 

que “tendo até o momento escapado com 

algumas lesões à sistemática descaracte-

rização da cidade, o Largo da Memória 

sobrevive, em meio do desapreço geral 

pelos documentos mais significativos de 

nossa evolução urbana”. O título do lon-

go artigo não poderia ser menos desani-

mador: “A Memória sobreviverá? ou A 

ingrata missão de ser monumento em São 

Paulo”. Mais de 40 anos depois, em 21 de 

junho de 2016, matéria no jornal Destak 

relata que “após ser considerado um dos 

locais mais perigosos da região central da 

cidade, o Largo da Memória passou por 

mais uma reforma, em 2014, ano em que 

completava seu segundo centenário. (…) 

Após quase dois anos da reforma, o Largo 

da Memória tem sido novamente vítima 

do descaso da população e da prefeitura. 

É muito comum observarmos o abandono 

de diversos locais importantes no decor-

rer do desenvolvimento da nossa cidade e 

que veio se arrastando ao longo de vários 

governos. Entretanto, as revitalizações 

que ocorrem aos poucos são importantes 

para manter viva a nossa história, acen-

der novamente o nosso orgulho de mo-

rarmos em São Paulo, além de resgatar a 

beleza destes locais. ”.

A maior parte dos comentários re-

centes sobre o local em sites de turismo 

segue pela mesma toada:

“Perigoso, infelizmente. Mau chei-

ro, mendigos e trombadinhas se misturam.”

“Muitos assaltados e pessoas em-

briagadas durante a noite. Evite.”

“O lugar é muito sujo, não dá pra 

tirar muitas fotos por conta que á (sic) 

bastante trombadinha por lá.”

“Projeto original era muito bonito, 

mas a deterioração do local, e do próprio 

monumento, faz com que não seja muito 

recomendável conhecê-lo. Local abriga 

moradores de rua e pessoas de má índole. 

Cuidado.”

“Lugar histórico todo cagado, com 

monumento histórico pixado… A memó-

ria de que essa cidade se degradou e já foi 

um lugar melhor.”

“É triste ver como a cidade de SP 

está abandonada. Um monumento com 

mais de 200 anos está escondido sob pixa-

ções e usuários de drogas. O cheiro de uri-

na é predominante. O Largo da Memória 

foi esquecido.”









O trocadilho, ruim mas inesca-

pável, não é de todo despropositado: o 

Largo da Memória foi, de certa forma, 

esquecido. O hábito de voltar seus olhos 

para qualquer face que se mostrasse “jo-

vem, moderna e rica” na cidade não se 

restringiu ao período do café, mas pare-

ce ter grudado em São Paulo como um 

de seus hábitos mais frequentes. Apesar 

da reforma projetada por Dubugras ter 

criado uma das mais belas áreas abertas 

da cidade, o local nunca mais recuperaria 

o protagonismo dos tempos áureos dos 

tropeiros do Piques. Pelo contrário, o sur-

to modernizante que se seguiu aos anos 

1920, a cidade que se orgulhava de cons-

truir um prédio a cada sete minutos e se 

entregou sem preliminares ao automóvel, 

empurrou-o cada vez mais a um papel de 

figurante no enredo principal que a me-

trópole projetava em sua tela. Mas se o 

trocadilho acima inclui a expressão “de 

certa forma” é porque o Largo da Memó-

ria não desapareceu. Foi transformado. 

Certamente, não naquilo que sonharam 

arquitetos, admiradores e potenciais tu-

ristas. Mas, esquecido por uns e revelado 

para outros, a verdade é que o local  — 

junto à área contígua do Piques — não só 

manteve-se vivo, como é capaz de narrar 

a São Paulo dos últimos cem anos como 

poucos conseguem. Mesmo que a história 

que ele conte não soe exatamente como 

música para os ouvidos.

Se a ferrovia do século dezenove 

pode ser considerada a grande propul-

sora da expansão inicial de São Paulo, o 

Plano de Avenidas elaborado pelo enge-

nheiro Francisco Prestes Maia tem ação 

semelhante na configuração urbana da 

cidade tal qual a conhecemos hoje. Publi-

cado em 1930, quando chefiou a Secreta-

ria de Viação e Obras Públicas do muni-

cípio, ele começou a ser implantado logo 

que seu autor assumiu a prefeitura em 

1938. Priorizando o automóvel, regra dos 

projetos urbanísticos do miolo do século 

vinte, o plano propunha, como elemento 

chave para região central, um “Y”, siste-

ma de três avenidas que convergiriam em 

um entroncamento: o Piques.

Nos mapas e descrições históricas 

há um certo embaralhamento entre dois 

largos contíguos: aquele onde, no passado, 

terminava a ponte do Lorena, muitas vezes 

nomeado “largo do Piques” e o largo do 

Bexiga (rebatizado, em 1865, de Largo do 

Riachuelo), de onde partiam as ruas San-

to Antonio e Santo Amaro. A divisão entre 

ambos era, de fato, praticamente inexis-

tente. Mas só desapareceu mesmo quando, 

juntos, tornaram-se o ponto de confluên-

cia do “Y” de Prestes Maia e ganharam um 

novo e único nome, Praça da Bandeira. 

Nas plantas ao lado (de cima 

para baixo: 1810, 1881, 1895 

e 1930), os nomes “Piques”, 

“Largo da Memória”, “Largo do 

Piques” e “Largo do Riachuelo” 

surgem, desaparecem e mudam 

de lugar sem obedecer a 

nenhum tipo de ordem, nem 

mesmo à cronológica.



No desenho esquemático da versão inicial do plano de Prestes 

Maia, o “Y” e seu indisfarçável protagonismo no sistema.

Em vermelho, o “Y” tal qual foi implantado.

O prefeito “urbanizou” o Parque 

Anhangabaú (ou seja, trocou-o por uma 

grande avenida), continuação da Tira-

dentes e, sobre o córrego Saracura, abriu 

a avenida Nove de Julho em 1941. A ter-

ceira perna do “Y”,  a avenida 23 de Maio, 

seria inaugurada em fins dos anos 1960, 

também sobre um curso d’água. Um pe-

queno trecho de pouco mais de duzentos 

metros da 23 de Maio, porém, foi aberto 

até o viaduto Dona Paula e, inútil para o 

fluxo de veículos, serviu como estaciona-

mento público até a abertura de toda a 

avenida.



Vá lá que, de início, um modesto 

jardim central justificava a designação. 

Mas, de praça, a Bandeira não tinha 

nada: uma grande rotatória de asfalto, 

apinhada de carros. Curiosamente, foi 

quando a região enfim passou a figurar 

em cartões postais. Afinal, se poucas 

coisas pareciam tão “jovens, modernas 

e ricas” quanto um automóvel na São 

Paulo daqueles tempos, imagine então 

uma porção deles…  Foi assim também 

que o velho Piques conseguiu voltar a 

ser incluído nos roteiros da cidade. No 

Guia Pitoresco e Turístico de São Pau-

lo, publicado em 1949, uma das fotos de 

Jean Manzon é tirada dali. Para ilustrar 

qual tópico? Congestionamentos. A per-

meabilidade visual entre os dois lados, 

contudo, tão característica das fotos de 

Miltão (principalmente por causa da pe-

culiar junção entre ruas São Francisco, 

José Bonifácio e Dr. Falcão em estrei-

tísstimas esquinas) ainda se mantinha 

intacta. 

ser incluído nos roteiros da cidade. No 

Guia Pitoresco e Turístico de São Paulo, 

publicado em 1949, uma das fotos de Jean 

Manzon é tirada dali. Para ilustrar qual 

tópico? “Congestionamentos”. A permea-

bilidade visual entre os dois lados, contu-

do, tão característica das fotos de Miltão 

(principalmente por causa da peculiar 

junção entre ruas São Francisco, José Bo-

nifácio e Dr. Falcão em estreitísstimas es-

quinas) ainda se mantinha intacta. 

Foto de Jean Manzon para o Guia Pitoresco e Turístico de São Paulo tirada 

da Praça da Bandeira para ilustrar o trânsito infernal da cidade.



O entroncamento das ruas São Francisco, 

José Bonifácio e Dr. Falcão visto em diversos 

momentos: ao lado, o desenho de Burchell em 

1827, a foto de Militão em 1862 e uma foto tirada 

do Largo da Memória nos anos 1920. Nesta 

página,  foto do mesmo local nas décadas de 

1930, 1940 e 1950.



Quer dizer, a vista se mantinha 

intacta caso o pedestre estivesse no ou-

tro lado da calçada da Praça da Bandeira. 

Porque se ele se encontrasse no Obelisco 

da Memória, enxergaria apenas os fundos 

do edifício Brasilar. 

Com mais de vinte andares, o 

prédio construído entre 1943 e 1949 en-

cobriu totalmente a visão da colina do 

Triângulo para quem estivesse no velho 

monumento e, em sentido oposto, escon-

deu o Largo da Memória de qualquer 

pedestre que estivesse posicionado do 

outro lado do Anhangabaú.



Hoje ausente de qualquer anto-

logia arquitetônica, guia turístico ou lis-

ta de hipsters ávidos por gentrificar os 

“clássicos”, o Brasilar já foi motivo de or-

gulho na época de sua construção. Tam-

bém teve seus dias de “jovem, moderno 

e rico”. Ele ganhou como companheiro, 

atravessando a praça, o Hotel São Paulo, 

de 1946.Juntos, brilharam em postais, 

reportagens e fotos aéreas que enalte-

ciam a metrópole que avançava, tornan-

do quase invisíveis jóias como o Palacete 

Riachuelo, de 1925, o primeiro prédio re-

sidencial da cidade. Nos anos 1970, com 

a demolição do derradeiro conjunto de 

casas antigas entre a Nove de Julho e a 

rua Santo Antonio, a praça ganharia ou-

tro vultuoso membro, o Joelma, sempre 

lembrado pelo terrivel incêndio que o 

atingiu em 1974, matando 191 pessoas.

No postal de 1950, o trânsito do Anhangabaú é mostrado tendo como 

molduras o Brasilar à esquerda e o Hotel São Paulo à direita.



Neste postal do início da década de 1950, a configuração inicial da Praça 

da Bandeira fica clara: um triangulo de asfalto seguido por uma rotatória 

poligonal com um jardinzinho no meio.



Do mesmo período, este outro postal mostra o trecho inicial da 23 de 

Maio que, por mais de vinte anos, funcionou como estacionamento.





A permeabilidade visual entre o 

Brasilar e o Hotel São Paulo, contudo, 

também teria vida breve: o trânsito cada 

vez pior levou o prefeito Faria Lima a 

construir um viaduto que facilitasse a li-

vre passagem por qualquer um dos nós 

do “Y”. Assim, em 1968, foi inaugurado o 

viaduto da Bandeira (hoje Viaduto Dou-

tor Eusébio Stevaux) ligando o Anhan-

gabaú à Nove de Julho por sobre a 23 de 

Maio. No mesmo período, a praça deixou 

de servir como estacionamento quando, 

por causa das obras do metrô na praça da 

Sé, muitas linhas foram transferidas para 

um terminal improvisado no local, que 

só seria construído de fato e inaugurado 

em 1996 por Paulo Maluf. 

Acima, o Viaduto Doutor Eusébio Stevaux.

Ao lado, o terminal de ônibus da Bandeira. 

Ambos, em fotos atuais, com o Brasilar à 

esquerda e o Hotel São Paulo à direita.



Em 1975 o conjunto do Largo da 

Memória foi tombado pelo patrimônio 

histórico. No ano seguinte, teve início a 

construção do metrô Anhangabaú, com 

um dos canteiros de obra contíguo ao lar-

go. Em 1983, mesmo ano em que o grupo 

Rumo cantava “olha as pessoas descendo, 

descendo, descendo/Descendo a Ladeira 

da Memória/Até o vale do Anhangabaú/

Quanta gente!”, a estação ficou pronta. 

Desde então, já não é mais tanta gente 

assim que desce a ladeira.

quanto todas essas obras viárias 

dificultaram a travessia a pé da Praça da 

Bandeira. Algumas passarelas provisó-

rias foram construídas durante os anos 

1970 e 1980 até que, em 1988, o prefeito 

Jânio Quadros inaugurasse um sistema 

de passarelas de concreto. “São Paulo dá 

a volta por cima” anunciava, com a gran-

diloquência habitual. “A inauguração das 

passarelas é o primeiro passo da reurba-

nização que vai transformar o Vale do 

Anhangabaú numa área mais humana e 

mais bonita”.

Não é difícil de se imaginar o 

quanto todas essas obras viárias dificul-

taram a travessia a pé da Praça da Bandei-

ra. Algumas passarelas provisórias foram 

construídas durante os anos 1970 e 1980 

até que, em 1988, o prefeito Jânio Qua-

dros inaugurasse um sistema de passare-

las de concreto. “São Paulo dá a volta por 

cima” anunciava, com a grandiloquência 

habitual. “A inauguração das passarelas 

é o primeiro passo da reurbanização que 

vai transformar o Vale do Anhangabaú 

numa área mais humana e mais bonita”.

O anúncio publicado pela prefeitura, convidando a 

população para a inaguração das passarelas.

Comparando uma planta da cidade de 1881 e uma dos dias de hoje, é 

possível notar como o “Y” de Prestes Maia já existia. Mas em versão 

fluvial, não rodoviária.



A configuração atual da Praça da Bandeira, um 

emaranhado de  terminais e viadutos, faz com que o 

anúncio de Jânio, afirmando que sistema passarelas 

seria o pontapé inicial para tornar a área “mais 

humana e mais bonita” tenha sido, na melhor da 

hipóteses, um arroubo de otimismo exagerado.



O nome oficial do conjunto de 

passarelas, mesmo que ninguém o cha-

me assim, é Passarela do Piques.

Uma delas, inclusive, chega até o 

Largo da Memória: após a travessia da 

Nove de Julho, caminha-se por um quar-

teirão exclusivo para pedestres tendo de 

um lado o muro do Brasilar e de outro 

um terreno baldio.







Staden,
De Bry
e o Design
do Brasil



“Memória“ gira em torno da área do 

mesmo nome, no centro de São Paulo: o 

Largo da Memória. O projeto atual, dese-

nhado por Victor Dubugras, data de 1919. 

Neste ano, portanto, completa cem anos. 

Não se trata, contudo, de uma mo-

nografia técnica: seu título faz refe-

rência tanto ao logradouro quanto ao 

substantivo.

“Memória” mescla texto a diversas 

linguagens visuais — fotos, ilustrações, 

anúncios de jornal, cartões postais, etc. 

— para fazer do local não apenas um ob-

jeto de estudo, mas o narrador que cos-

tura os três eixos (todos não-ficcionais):

•	 a	história	do	local	em	si;

•	 as	 transformações	 sofridas	 pela	 ci-

dade	 de	 São	 Paulo	 testemunhadas	

pelo	Largo;

•	 histórias	cotidianas	ocorridas	na	re-

gião	desde	o	fim	do	século	XIX.*

“Memória”

1 Introdução/A região do Piques até 

meados do século XIX

2 A Pirâmide do Piques (1814)

3 A chegada do café e a primeira transfor-

mação da cidade (fim do século XIX e 

início do século XX)

4 O Largo da Memória de Victor Dubu-

gras (1919)

5 A cidade que avança, avança (1920 - 

1990)

6 Conclusão (2019)

(Todos esses capítulos mesclarão os três ei-

xos narrativos do livro)

Conteúdo Prévio 
(com títulos igualmente provisórios)

Ainda que existam diversos livros sobre a his-

tória de São Paulo — tanto volumes de texto 

quanto monografias com farta iconografia —, 

não há nenhum livro focado especificamente 

sobre o Largo da Memória, um dos raríssi-

mos testemunhos da São Paulo anterior ao 

café. Além disso, as menções a ele focam do 

período inicial do Largo, na fase da Pirâmi-

de do Piques, ao projeto de Victor Dubugras 

de 1919, ignorando o período subsequente 

no qual a cidade viveu o delírio dos arranha 

céus, assim como o posterior deslocamern-

to de diversas atividades que saíram da área 

central. Isso, aliás, é um marco na bibliogra-

fia existente sobre São Paulo, que costuma 

priorizar um olhar espacial amplo sobre seus 

períodos mais marcantes — a formação colo-

nial, a belle epoque do café, os frenéticos anos 

1920 e a explosão arranha céus/automóveis 

coroada pelo Quarto Centenário de 1954 —, 

em vez  de um recorte espacial específico 

que percorra todos eles. Como resultado, os 

objetos narrativos também variam conforme 

cada período e termina-se por construir uma 

história que privilegia as faces mais cintilan-

tes da cidade, cada uma a seu tempo. A pro-

posta deste livro é diametralmente oposta: 

estabelecer uma continuidade na qual o nar-

rador — o Largo da Memória/Piques — oscila 

em termos de relevância para o todo da me-

trópole mas, nem por isso, deixa de existir e 

de narrá-la com propriedade. 

*	 retiradas	do	acervo	dos	 jornais	O Estado de S. Paulo	e	

Folha de S.Paulo.



Conteúdo Textual e Visual
-   Plotagens de imagens e textos em recorte adesivo
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Entrada
-   1 painel com plotagem e texto em recorte adesivo
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Anteprojeto Técnico



Todo o projeto foi elaborado e será exe-

cutado por Gustavo Piqueira e a equipe 

de seu estúdio, Casa Rex,  premiado es-

túdio de design gráfico brasileiro, ven-

cedor de mais de 480 prêmios, dentre os 

quais 21 iF Design Awards, 13 Red Dot 

Awards e 37 How International Design 

Awards. A Casa Rex também é o estú-

dio com o maior número de projetos 

selecionados (133) no mais importante 

prêmio nacional de design, a Bienal de 

Design Gráfico ADG e foi eleita o Escri-

tório de Design Brasileiro do Ano por 

5 anos consecutivos (2013-2017) pela 

ABEDESIGN - Associação Brasileira 

das Empresas de Design.

Gustavo Piqueira é autor de 25 livros, 

todos marcados de difícil classificação, 

todos marcados pela livre mistura entre 

texto, imagem, design e História. Entre 

eles, Oito Viagens ao Brasil (WMF Mar-

tins Fontes e Biblioteca Brasiliana Guita 

e José Mindlin/2017), caixa com 08 li-

vros que relata a criação da iconografia 

brasileira desde o século XVI e que foi 

tema de uma exposição no Museu da 

Casa Brasileira (SP) e na Caixa Cultural 

(DF) em 2017.

Sobre o autor Bens culturais

Data

Viabilização

Este projeto faz parte de um livro sobre 

o tema, a ser lançado simultaneamen-

te à abertura da exposição, bem como 

de uma série de leituras gráficas de São 

Paulo — aplicadas em suportes gráficos e 

utensílios diversos — que visam explorar 

possíveis articulação de narrativas gráfi-

cas a representações não lineares do que 

constitui uma cidade.

A exposição estará disponível a partir da 

segunda metade de setembro de 2019.

O projeto já possui 100% de seus custos 

levantados, não sendo necessária ne-

nhuma captação adicional.










