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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é realizar o inventário de edifícios hoteleiros 

significativos para a história da cidade de São Paulo. Nesse sentido, busca contribuir 

para a identificação e documentação desses bens culturais, representativos de 

estilos e técnicas construtivas características do final do século XIX e início do 

século XX, que possuem valor cultural para a constituição da memória paulistana.  

 

INTRODUÇÃO 

Os bens culturais são todos os artefatos, construções, obras de arte e objetos 

produzidos artesanal ou industrialmente pela humanidade, de vida útil variável, que 

expressam uma época ou contribuem para as transformações em uma sociedade. 

Segundo o artigo 216 da Constituição Federal: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Nesse sentido, o foco desse trabalho será os bens culturais materiais imóveis. 

Dentro dessa categoria, escolheu-se a tipologia dos hotéis. A pesquisa propõe o 

estudo aprofundado de cada bem, a partir do levantamento da sua história, 

influência na cidade, materiais construtivos, uso e estado de conservação atual.  

 

OBJETIVOS 

 Desenvolver pesquisas com o intuito de contribuir para um maior acervo de 

informações sobre antigos hotéis na cidade de São Paulo; 

 Contribuir para a preservação da história da cidade de São Paulo, visando o 

aprofundamento na área de bens culturais.  

 Levantar a história dos hotéis selecionados como objeto de estudo; 



 Realizar a análise arquitetônica dos hotéis selecionados, incluindo estudo 

tipológico, estético, programático e do sistema construtivo. 

 

METODOLOGIA 

Seguindo as etapas estabelecidas pelo IPHAN, o percurso metodológico se 

iniciou com uma pesquisa no centro da cidade de São Paulo para identificar edifícios 

remanescentes de antigos hotéis. Foram selecionados 11 bens de valor cultural.  Na 

etapa seguinte, realizou-se a pesquisa documental sobre os hotéis, consulta aos 

processos de tombamentos. Na visita in loco, efetivou-se o levantamento fotográfico 

dos prédios, bem como as primeiras análises arquitetônicas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Os 11 edifícios escolhidos como objeto de estudo dessa pesquisa são: Hotel 

do Comércio e Hotel Federal Paulista, Hotel Queluz, Hotel Karin, Hotel Mundial, 

Hotel Central e Hotel Britânia, São Paulo Center Hotel, Hotel Esplanada, Hotel 

Flórida ou Piratininga e São Paulo Hilton Hotel. 

O Hotel do Comércio e o Hotel Federal Paulista situam-se na entre a Rua 

Mauá e a Avenida Cásper Líbero. O prédio possui três pavimentos, mais o ático 

(último andar, que é recuado relativamente da fachada). O edifício foi construído em 

alvenaria de tijolos, na primeira década do século XX, vizinho às estações. Ainda na 

Avenida Cásper Líbero, escolheu-se mais dois hotéis construídos na primeira 

década do século XX. O Hotel Queluz, de três pavimentos, foi construído em 

alvenaria de tijolos. O Hotel Karin, de dois pavimentos, construído em alvenaria de 

tijolos, atualmente é utilizado como hotel.  

O Hotel Mundial situa-se entre a Rua Florêncio de Abreu e a Rua Augusto 

Severo. O edifício possui três pavimentos e foi construído em alvenaria de tijolos. 

Atualmente continua com uso de hotel e comercial no térreo. Os Hotéis Central e 

Britânia dividiam o mesmo prédio entre a Avenida São João e a Rua Abelardo Pinto. 

O edifício possui cinco pavimentos e foi construído com estrutura de concreto e 

alvenaria de tijolos. O edifício destaca-se pela sua importância arquitetônica, pois 

representa uma época em que o ecletismo uniu-se ao concreto armado para permitir 

prédios com mais números de pavimentos. No Largo da Santa Efigênia está 

localizado o São Paulo Center Hotel, composto por seis pavimentos e construído em 

estrutura de concreto e alvenaria de tijolos no início do século XX.  



O Antigo Hotel Esplanada, protegido pelo CONPRESP, localiza-se na Praça 

Ramos de Azevedo. Na época de sua construção (início do século XX) compunha a 

área envoltória do Teatro Municipal, tendo grande importância nacional e 

internacionalmente. O edifício possui sete pavimentos mais garagem e o ático, foi 

construído em estrutura de concreto e alvenaria de tijolos.  

Entre o Largo General Osório e a Rua General Osório está localizado o Hotel 

conhecido como Flórida ou Piratininga, também um exemplar de hotel construído 

nas primeiras décadas do século XX, vizinho às estações. Possui seis pavimentos 

mais o ático e foi construído com estrutura de concreto e alvenaria de tijolos. O 

último hotel escolhido foi o São Paulo Hilton Hotel, localizado entre a Avenida 

Ipiranga e a Rua Epitácio Pessoa. Possui trinta e três pavimentos mais dois 

subsolos e foi construído em estrutura de concreto e alvenaria de tijolos.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir das pesquisas realizadas até o momento, os edifícios hoteleiros estudados 

são comiserados como bens culturais por possuírem valor histórico associado ao 

período do café e da chegada da ferrovia, dos imigrantes e 

operários assalariados para São Paulo em razão da facilidade do deslocamento, 

assim havendo a necessidade da construção de hotéis. Possuem também valor 

arquitetônico, pois traduzem um estilo arquitetônico vigente na época, com 

características ecléticas e neoclássicas, assim como suas técnicas construtivas de 

alvenaria de tijolos. A única exceção é o São Paulo Hilton Hotel, cujo apresenta 

características modernas. 
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