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2. Resumo de 200 palavras: 
Este estudo procura compreender os processos de construção da metrópole de São Paulo, 
analisando a constituição de formas de morar dos setores médios: as vilas e casas em série. A 
transformação da cidade se fez a partir da expansão física que configurava bairros e 
sociabilidades inexistentes até os anos 1920. Partindo desse lugar, buscou-se entender quem 
foram os produtores desses espaços e como eles configuram agentes sociais e lugares essenciais 
no entendimento das figurações metropolitanas. Para enfrentar estas questões tomou-se como 
estudo de caso a Vila Cândida, localizada no bairro de Pinheiros. A vila, uma dentre centenas 
de outras construídas na primeira metade do século XX, chegou a ser composta por um 
conjunto de 50 casas destinadas a aluguel para os setores médios como médicos, professoras, 
secretárias de firmas, e corretores da bolsa de valores. A compreensão dos processos de 
construção, ocupação, transformação e permanência da Vila Cândida significou entender quem 
eram os produtores do espaço: proprietários, construtores e moradores, assim como as maneiras 
pelas quais ela se transforma em expressão de passado, memória e patrimônio da cidade de São 
Paulo.  
3. Palavras-chave. Cinco (5): vilas; patrimônio; São Paulo; casas em série; 
4. Objetivos Gerais e Específicos: 

Buscou-se entender quem foram os produtores da cidade de São Paulo, a construção do 
bairro de Pinheiros assim como a conformação de formas de morar associados a setores médios 
da sociedade paulistana - em um momento em que a cidade ainda iniciava seu processo de 
metropolização. Para realizar essa análise a cidade foi entendida em diversas escalas: o bairro, 
o lote, a casa, e os diferentes grupos sociais que a constroem - aqui divididos em proprietários, 
construtores e moradores - durante um longo período de tempo, a primeira metade do século 
XX. 
 Partindo portanto desses estudo do macro para o micro, colocou-se o desafio de 
trabalhar com diversas fontes materiais de dados, iniciando com a legislação e a análise de 
bases cartográficas do período, como importantes constituidores dessas diversas escalas: a 
cidade de São Paulo, o bairro de Pinheiros, e a Vila Cândida, objeto específico de estudo. Em 
relação aos três agentes sociais produtores dos espaços, foram utilizados como fonte de 
pesquisa relatos de entrevistas, jornais e obras literárias, com o objetivo de compreender como 
esses atores, junto ao poder público, formaram uma forma específica de se morar na cidade de 
São Paulo.  

A articulação de diversas escalas de investigação, fontes documentais e bibliográficas 
de múltiplas naturezas permitiu a construção de um panorama da cidade de São Paulo do século 
XX. Foi possível compreender as transformações e permanências que a constituíram - e que 
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até a atualidade estão marcadas na cidade em espaços como a Vila Cândida - construindo assim 
traços da história cultural e urbana de São Paulo. 
 Por fim, analisando o espaço da Vila Cândida na atualidade, se investigou as mudanças 
pelas quais o bairro e a cidade têm passado nos últimos anos, e como as casas em série têm 
sido afetadas por esses processos. Apreender essas questões possibilitou questionar as formas 
de preservação atuais de bens históricos, e como as cidade latino-americanas, com o 
crescimento que têm passado poderiam adaptar essas construções às necessidades 
contemporâneas.  
5. Metodologia empregada:  
 Dado o objetivo de compreender os processos que configuraram a cidade de São Paulo 
em metrópole através de diversas escalas: o bairro, o lote, e a casa, foi necessário que essa 
pluralidade se refletisse na mobilização muitas fontes e áreas do conhecimento diferentes. 
Buscou-se dessa forma compreender os centros urbanos formados através de processos de 
confluências de diversos agentes, com o objetivo de “reabilitar o papel da vivência como um 
preenchedor de vazios na complexa relação do humano com o urbano” (BORIN, p. 116, 2016). 
 Para compreender esta “vivência humana” da cidade, as entrevistas foram entendidas 
como uma escolha metodológica capaz de traduzir uma parte do que era São Paulo, e mais 
especificamente a Vila Cândida na primeira metade do século XX. Para cada um dos grupos 
sociais que a construíram, os proprietários, os construtores e os moradores, buscou-se 
conversar pessoalmente com aqueles que fizeram parte da constituição da metrópole. 
 Para compreender como os relatos obtidos nas entrevistas eram recorrentes e passíveis 
de caracterizarem um largo período de constituição da cidade de São Paulo, buscou-se trabalhar 
paralelamente com a leitura de relatos memorialistas e narrativas sobre a metrópole. Autores 
como Zélia Gattai e Afonso Schmidt, que viveram no período na cidade, aliados às entrevistas 
sobre a Vila Cândida, nos ajudam a compreender os processos e mudanças pelos quais elas 
passavam. 
 Para compreender o papel dos agentes públicos na constituição urbana, a investigação 
de legislações que regulamentaram a produção de habitação – com o Código Arthur Saboya de 
1930, aliado ao estudo de bases cartográficas – os mapas Sara Brasil de 1930, e Vasp Cruzeiro 
de 1954 [3], e pesquisas bibliográficas, permitiram uma compreensão da expansão da malha 
urbana dentro do período escolhido.  

Os mecanismos de busca da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional Digital [2] 
viabilizaram que rastreássemos a presença de alguns personagens na imprensa paulistana do 
período. Estas notícias possibilitaram a conformação de perfis pessoais e sociais que 
contribuíram para a articulação das trajetórias pessoais pesquisadas, com as da vida urbana. 

O uso de diferentes fontes para o desenvolvimento do trabalho demonstra a 
complexidade das discussões apresentadas, sempre tendo em mente que não existe, como 
afirma Monique Borin, uma “solução simples para a história urbana” (BORIN, p. 104, 2016). 
6. Resultados ou conclusões mais relevantes obtidos: 

Buscou-se compreender os processos de formação de bairros na “zona suburbana” da 
cidade que configuram forma urbana, modos de vida e ocupação do espaço associados a setores 
médios (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 1929). O bairro de Pinheiros, que segue essas 
conformações, exemplifica um processo que gerou uma série de bairros da cidade de São Paulo 
no século XX: a transformação das chácaras da região em loteamentos privados. O 
adensamento do bairro acontece na primeira metade do século XX, como é possível perceber 
analisando a imagem abaixo. Os lotes foram subdivididos por diversos empreendedores 
imobiliários - reproduzindo um padrão em que o fundo do lote se mantinha 50m, equivalente 
à metade da quadra de 100mx200m, mas com uma frente pequena, geralmente de 5m 
(ZANETTI, 1988, p.182-184). 
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Imagem 1: Recorte de três quadras com a sobreposição dos mapas Sara Brasil (1930) e Vasp 
Cruzeiro (1954), e destaque de casas em série e vilas. À esquerda a atual quadra em que a Vila 
Cândida está destacada. (Sobreposição de mapas realizada pela autora através do programa 
QGis, utilizando os shapes dos mapas Sara Brasil e Vasp Cruzeiro [3]) 
         Dentro desses lotes é possível perceber as casas em série, dado o seu formato repetitivo, 
e o fato de estarem geminadas umas às outras. As vilas são formadas por essas casas em série 
voltadas a uma via particular de acesso como define a autora Luciana Gennari. Diferentes das 
vilas operárias, as vilas particulares geralmente não estavam relacionadas a donos de fábricas 
como moradia para os seus trabalhadores. Nas vilas e casas em série particulares, os 
empreendedores imobiliários - desde pequenos comerciantes a grandes fazendeiros - buscam 
um maior aproveitamento dos lotes com a criação de ruas particulares, marcando como a 
história da cidade é permeada por personagem muito diversos (ZANETTI, 1988, p.184).  

A partir do estudo de plantas e visitas às casas da Vila Cândida ficou claro como desde 
o início ela foi projetada para atender o mercado de rendas médias do início do século XX, 
médicos, professoras, vendedores de seguros, secretárias de firmas, e corretores da bolsa de 
valores por exemplo. O programa das habitações com metragens grandes, o respeito à 
legislação em questões de iluminação, ventilação, além de uma preocupação com o uso de 
materiais de qualidade e detalhamento, forneceram pistas para compreender para quem a vila 
foi projetada. 

O "Exmo, Snr, Coronel Manuel Sampaio Barros" aparece como proprietário do terreno 
da Vila Cândida, um grande fazendeiro de café com terras na cidade de São Manuel [1]. Barros 
se muda para a cidade de São Paulo, onde fez fortuna comprando terrenos grandes, loteando e 
vendendo terras, demonstrando a clara conexão entre grandes produtores de café, e a formação 
da cidade. Os fazendeiros de café atuaram, portanto, como produtores diretos da cidade – 
confirmando como esse perfil social utilizava seus lucros para investir no mercado imobiliário 
rentista com o aluguel de casas como é o caso da Vila Cândida (BUENO, p.194, 2018).  

O escritório de arquitetura "Arnaldo Maia Lello, LTDA. ARCHITECTOS" é 
responsável pelo projeto de parte das casas da Vila Cândida, e os jornais das décadas de 1920 
a 1940 deixam claro como a construtora participou da formação da cidade de São Paulo 
ativamente nesse período; se demonstra a preocupação consciente do proprietário na 
contratação de um projeto de qualidade e alto detalhamento [1]. Dessa forma é possível 
perceber como a escolha de um escritório renomado ajudou a traçar o perfil de moradores da 
vila: classes mais abastadas do período.  

A entrevistada Lanita Jubilut é moradora da vila desde seus 8 anos. Ela descreve como 
viver nos anos 1950 na vila significava estar protegido, crianças brincavam na vila - moradoras 
dela ou não – demonstrando como a forma como o espaço da vila é projetado, com a existência 
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de uma interna à quadra cria um ambiente de proteção, preservando dessa maneira 
sociabilidades próprias.  
         Elas contam como naquele período iam a pé ou de bonde até o centro no cinema, e que 
em Pinheiros só haviam pequenos mercados, quitandas e alguns vendedores ambulantes como 
vendedores de leite de cabra na praça Benedito Calixto, ou furgões que vendiam pães doces 
para o lanche da tarde. Através das entrevistas com os moradores é possível compreender como 
Pinheiros se assemelhava a uma cidade no interior na sua forma de viver - mas que ao mesmo 
tempo convivia com grandes mudanças como o bonde que passava na Teodoro Sampaio. É 
possível evidenciar como a chegada de inovações tecnológicas na cidade não gerou 
rapidamente um processo de modernização generalizado. A cidade, como deixam claro os 
memorialistas e entrevistados, passou por um processo que fez conviver hábitos comuns em 
cidades interioranas, e diversos ideais de progresso que por certo tempo existiram, no Brasil, 
apenas na cidade de São Paulo. 

 
Imagem 2: Foto que mostra uma cidade em que convivem os bondes elétricos ao lado de 
boiadas. Área central de São Paulo, no início do século XX. (Fonte: livro Saudades de São 
Paulo, de Claude Lévi-Strauss) 

A Vila Cândida possibilita compreender como em um mesmo espaço convivem 
diversos papéis sociais durante o século XX. Os fazendeiros de café que investiram na 
construção das casas feitas pelos arquitetos, as professoras e contadores que ali conseguiram 
uma habitação para criar seus filhos, as crianças das redondezas que brincavam no lugar, as 
empregadas e zeladores que ali viam um emprego, entre muitas outras sobreposições. A cidade 
de São Paulo, conforme se adentra nos estudos desses diversos perfis, se mostra cada vez mais 
plural.  
         Nos últimos anos o bairro de Pinheiros tem passado por uma valorização imobiliária 
intensa. Sua proximidade do centro antigo, a implantação de estações de metrô, sua 
proximidade a centros financeiros como o da Avenida Faria Lima, além de uma série de bares 
e comércios que ativaram a área e eixos de conexão que cruzam o bairro. Dessa forma, o local 
se tornou um forte atrativo para a construção de empreendimentos de grande porte 
habitacionais e comerciais. Essa atração entra em conflito com a malha e as edificações 
existentes no bairro desde o século XX: as casas em série e vilas são derrubadas para a 
aglomeração de lotes, possibilitando a construção de empreendimentos maiores.  

Concomitantemente, ocorreu no bairro um processo de supervalorização dessas casas 
e dessa forma de viver – principalmente em vilas que hoje fechadas por portões, que preservam 
uma segurança em áreas centrais hoje muito almejadas nos grandes centros urbanos. A Vila 
Cândida não foi tombada pelos órgãos de preservação – e através de entrevistas seus moradores 
inclusive não desejam esse processo, dado a dificuldade para se fazer alterações nas casas. 
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         Essa supervalorização, apesar de realizar um certo processo de expulsão dos moradores 
originais pela venda dessas casas, preserva parte da forma de viver em vilas, e - em poucos 
casos - parte da sua forma arquitetônica. Tanto a derrubada quanto a supervalorização dessas 
casas colocam o desafio para os órgãos públicos de como preservá-las, mas atualizando seu 
uso às necessidades atuais de moradia. Por essa razão o reconhecimento e estudo dessa forma 
de habitar na cidade, se mostra cada vez mais necessário para que parte da história da cidade 
de São Paulo não seja apagada. 

Através do estudo desta vila específica é possível, unindo as diversas camadas de seus 
moradores, proprietários, construtores, os agentes públicos e privados que atuaram nas diversas 
escalas, é possível construir uma parte do que foi o processo de formação da cidade.  
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