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1. Introdução 

Este trabalho de pesquisa dá sequência ao projeto de mesmo título realizado pelo grupo de pesquisa   

“A construção da cidade: arquitetura, documentação e crítica”, desde o ano de 2002, junto à graduação 

da FAU-UPM, e com apoio do Mackpesquisa nos anos de 2006 e 2007. Nas etapas preliminares da 

pesquisa,  o projeto se concentrou em  atividades de levantamento de dados no Arquivo Municipal 

Washington Luis e na Divisão do Arquivo Municipal de Processos – DAMP da Prefeitura Municipal 

de São Paulo . A partir da pesquisa arquivística, foram  desenvolvidos alguns artigos críticos de reflexão 

sobre o Centro Histórico de São Paulo, seus logradouros e edificações,  apresentados em eventos 

acadêmicos e publicados nos respectivos anais. Paralelamente, foi desenvolvida uma Cronologia 

Histórica referente ao desenvolvimento e transformação do Centro Histórico de São Paulo entre os anos 

1554-1954, revisão bibliográfica cujo objetivo era situar e contextualizar a pesquisa arquivística.   

Também foi criado o Banco de Dados do Centro Histórico de São Paulo, concebido para receber e  

organizar,  por endereço das edificações e logradouros,  as informações obtidas no  levantamento de 

fontes documentais dos arquivos municipais, informações de campo e informações bibliográficas, 

possibilitando análises e estudos comparativos. A quantidade de bens objeto da pesquisa e o propósito 

do projeto de pesquisa de não se limitar à análise qualitativa, nos levou a buscar  um sistema capaz de 

facilitar a organização dos dados e torná-los  acessíveis à consulta. 

Na etapa atual as atividades de pesquisa arquivística tiveram  continuidade, desta feita direcionadas  a 

dois outros logradouros -  a Praça Antonio Prado, antigo Largo do Rosário e o trecho da Avenida São 

João em continuidade ao citado largo até alcançar a Avenda Ipiranga.  As  pesquisas  foram realizadas no 

Arquivo Histórico Washington Luiz, a partir do fundo denominado “Obras Particulares”, 

correspondentes aos processos de aprovação de obras e reformas que compreende o período de 1896 a 

1922. Para complementar as informações de arquivo, foram realizadas visitas de campo direcionadas às 

principais edificações objeto das pesquisas em arquivo, tendo sido produzidos documentos fotográficos 

e relatórios textuais, diagnóstico detalhado do atual estado das edificações e logradouros.  

Simultaneamente, o levantamento de dados cronológicos prosseguiu desdobrando-se nas referências 

específicas por edificações. As pesquisas não se limitaram às fontes primárias, tendo sido compilados 

dados em  periódicos especializados e outras fontes bibliográficas; iniciamos  o trabalho com uma  nova 

fonte de informações analisando a coleção completa da Revista de Engenharia do Mackenzie, no que 
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concerne a artigos relativos à área  em estudo.  O resultado do conjunto dessas ações de pesquisa  

alimentou e enriqueceu o Banco de Dados do Centro Histórico de São Paulo. A elaboração do sistema de 

banco de dados foi integralmente desenvolvida e, após sucessivos ajustes e aperfeiçoamentos, foi feita 

a inserção dos dados obtidos. Na etapa final da transferência de informações verificou-se que a 

memória disponível no banco havia sido esgotada. Esta limitação, que não pode ser superada de 

imediato devido a necessidade de ampliação de sua capacidade, não impediu que fosse reunido um 

conjunto expressivo de informações resultantes desta etapa da pesquisa.  

Arquivo Histórico Washington Luís 

Os trabalhos de levantamento de informações arquivísticas compreenderam pesquisas no Arquivo 

Histórico Washington Luís. A documentação disponível no arquivo histórico alcança até o ano de 1921, 

sendo que a partir de 1896 tornou-se obrigatória a apresentação de projeto junto com os pedidos de 

licença de construção. Embora muitas vezes as edificações pesquisadas sejam posteriores a 1921, é 

sempre possível localizar informações sobre aquelas anteriores a este período ainda persistentes. No 

caso de terem sido demolidos, os dados obtidos são importantes para restabelecer o histórico de 

ocupação dos imóveis, compreendendo a reconstituição de trechos significativos da área de estudo. 

Além da localização e registros dos projetos de edificações esta pesquisa permitiu identificar os 

proprietários, os autores dos projetos, os construtores, as datas de construção, as finalidades a que se 

destinam, a época de sua construção, as características e técnicas construtivas e respectivos dados 

quantitativos. A análise dos pedidos de aprovação de projetos permite  conhecer aspectos da legislação 

incidente, seja o código de obras, seja as normas urbanísticas, o atendimento integral ou parcial dos 

projetos apresentados, as revisões, etc.. Não raro, os debates entre os técnicos encarregados do exame 

dos projetos e os interessados se estendem além dos limites das normas sendo algumas divergências 

dirimidas por decisões de dirigentes superiores.  

A iconografia obtida é de alta relevância para o estudo,  em especial os desenhos de projetos obtidos 

nas pesquisas de arquivo, muitos dos quais correspondentes a obras das quais não há outros registros.  

Banco de Dados 

O banco de dados foi concebido para receber informações resultantes do levantamento de fontes 

documentais obtidas nos arquivos municipais e informações de campo. A forma fundamental de entrada 
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de dados foi estabelecida a partir do logradouro em que se encontra o imóvel. Assim, são os endereços 

que organizam a entrada de dados. Além deste requisito de entrada de dados, houve também a 

preocupação de constituir tabelas que organizam dois outros grupos de informações a partir de duas 

categorias principais: processos e projetos. A primeira delas corresponde à fonte principal de 

informação, ocorrendo freqüentemente mais de um processo por imóvel. A segunda corresponde à 

categoria projeto, que constitui a informação privilegiada no âmbito da pesquisa. A estas duas 

categorias se acrescenta outra entrada correspondente às visitas de campo que dão conta da situação 

atual do imóvel. Finalmente, foi considerada a necessidade de um campo destinado à bibliografia, para 

indicar fontes de informação referidas ou encontradas ao longo das atividades de levantamento de 

informações. 

O banco de dados deve ser mantido em caráter permanente. Para tanto, foram obtidas as condições 

necessárias junto ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, cujo Setor de Informática abriga o servidor no 

qual estão contidas as informações levantadas na pesquisa. O acesso é online para os pesquisadores 

diretamente envolvidos no projeto e a outros interessados, mediante credenciamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. Pesquisas Realizadas 

2.1 Levantamento da Praça Antonio Prado e da Avenida São João no Arquivo Histórico 

Washington Luís 

 

O acervo de Obras Particulares do Arquivo Municipal Washington Luís compreende os anos de 1870 até 

1921 e é organizado da seguinte forma: de 1870 até 1906 estão encadernados em ordem alfabética e 

cronológica. A partir de 1906 os documentos  são organizados em caixas por ano e nome do logradouro. 

A pesquisa foi realizada mediante um roteiro de atividades estabelecido: antes de  qualquer consulta é 

necessário verificar a designação precisa da rua, no Setor de Logradouros e confirmar a existência de 

nomes antigos e as datas em que possam ter sido alterados. Com os nomes e datas, a partir da ordem 

cronológica, dá-se início as consultas verificando  no Índice dos Documentos Encadernados em que 

livros é possível encontrar a informação procurada. Levantados todos os Documentos Encadernados, foi 

dada continuidade às pesquisas nos documentos avulsos. O processo se conclui com o fichamento de 

todos os arquivos pertinentes, utilizando a ficha padrão procedendo-se aos registros fotográficos  dos 

documentos originais. 

Nesta etapa do trabalho ficou definido como  objeto de pesquisa dois logradouros, a Praça Antonio 

Prado e a Avenida São João.  Esta escolha permite reunir, de um lado, dados de um logradouro da 

primeira ocupação de “Centro Velho”e, de outro, uma rua que dá continuidade ao primeiro, mas se 

desenvolve no chamado “Centro Novo”. Esta linha de circulação corresponde à uma antiga rota de saída 

da cidade, que prosseguia em direção a Jundiaí e Campinas e daí para percursos mais longos no interior 

do território, até alcançar Goiás e do Mato Grosso. 

O roteiro  de pesquisa teve início pela Praça Antonio Prado cujo nome antigo Largo do Rosário. O nome 

atual foi estabelecido pela Lei 799 de 4 de janeiro de 1905. Sendo assim, até 1905 a pesquisa foi feita 

pelo logradouro Largo do Rosário. 

A pesquisa nos documentos encadernados foi extensa, tendo sido compulsados  30 livros. Na pesquisa 

aparecem tanto Rua como Largo do Rosário, o que dá margem a dúvidas sobre a localização precisa de 

algumas informações. Consultas ao setor de Logradouros permitiram constatar que a atual XV de 
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Novembro recebeu o nome de Rua do Rosário entre os anos de 1715 e 1846. Largo do Rosário é de fato 

a Praça Antonio Prado. 

Os levantamentos realizados nos dois logradouros registram uma série de transformações que a cidade 

assistiu na virada do século XIX para o século XX.  

Os registros têm início com pedidos a partir do ano de 1872, sendo inicialmente solicitações que se 

limitam a pedidos de alinhamento dos imóveis nos quais se pretende construir. Ao longo desta década e 

da seguinte não são submetidos projetos à aprovação da municipalidade para a Rua de São João. Uma 

rara exceção é o edifício a ser construído sobre arcos, junto ao rio Anhangabaú de propriedade de 

Polleone Bonadelli. A iniciativa é estimulada pela municipalidade, conforme se depreende pelo parecer 

constante do processo: 

"Convém fazer sentir que a construção do prédio pelo suplicante trará grandes vantagens a higiene e 

salubridade publica, visto que desde que esteja edificada a casa cessará o despejo de materiais fecais e 

toda sorte de imundice que quotidianamente são lançadas ao referido Rio". OPA 21, p. 167 30/12/1882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Projeto de edificação sobre o Rio Anhangabaú - OPA 21, p. 167 30/12/1882  
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Mesmo edificações destinadas a atividades comerciais como o Banco União de São Paulo, cujo 

Engenheiro-chefe era Ramos de Azevedo, não são acompanhados de projeto. 

Porém, nem todas as solicitações apresentadas constituem pedidos de licença para a construção. Muitas 

denunciam irregularidades, condições insalubres ou de segurança, como o caso do imóvel do Sr. Souza 

Barros, conforme registra o parecer do engenheiro da prefeitura: 

"Com relação aos prédios que refere-se o Sr.Fiscal no presente ofício cumpre-me declaras-vos que tendo 

sido esses per mim determinadamente examinados achei estarem em completa ruína, não devendo esta 

municipialidade permitir que continuem aqueles habitados pois além de estarem ameaçando completa 

ruína, aquellas moradias são anti-hygienicas. Nestas circunstâncias acho justo a reclamação do Sr. Fiscal 

oficiente, parecendo-me que o forcez o pelo qual deve ser intimado o proprietário daqueles predios, não 

deverá exceder de 20 dias. Este é meu parecer e o que poso informar-vos a respeito." São Paulo, 28 de 

julho 1893 Athur Silva , OPA 56 – P. 74, 21/06/1896. 

Em outras circunstâncias as análises deixam entrever a existência de parâmetros que regulam alturas de 

pés-direitos e dimensões de cômodos como esta observação: 

"...levo ao vosso conhecimento que o desenho da elevação da frente que o requerente apresenta, não 

está de acordo com o padrão municipal pois sua altura total de 4,50 seguindo a escada. Tendo de parecer 

que deve ser elevada a frente a 5,0 metros no mínimo, segundo marca o padrão," São Paulo, 17 de julho 

de 1893 - Athur Silva., OPA 56, p. 72, 07/07/1893. 

Apenas a partir da década de 1890 os pedidos de licença para construção começam a aparecer 

acompanhados de desenhos, embora isto não ocorra em todos os casos. 

Um conjunto expressivo de projetos compreende as edificações residenciais. Um novo padrão 

arquitetônico começa a se implantar nesta região da cidade, em correspondência ao que já foi 

assinalado pelo estudo de Nestor Goulart Reis, Quadro da Arquitetura no Brasil (1970:171) e que vinha 

sendo verificado em outra etapa da pesquisa, na Rua Barão de Itapetininga. Trata-se de habitações que 

embora implantadas no alinhamento frontal dos lotes, destacam-se de pelo menos uma das divisas 

laterais, de modo a permitir melhores condições de iluminação e ventilação. O padrão colonial de 

implantação divisa a divisa estava finalmente rompido.  Persistiam, contudo, condicionamentos 

herdados da estrutura fundiária antiga, constituída de parcelamentos compostos por lotes de pequena 

testada, porém muito profundos. Portanto, apesar dos afastamentos laterais constituírem uma 
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transformação significativa na organização das habitações a planta resultante continua presa a uma 

seqüência linear de cômodos que se distribuem no sentido da profundidade do terreno. Este padrão se 

verificou recorrente, tendo sido encontrado em um grande número de casos. Trata-se ainda, nesta área 

e neste período – década de 1890 –, de construções modestas edificadas para fins residenciais ou 

associando atividades de comércio, sendo freqüentemente conjugadas as duas modalidades de uso, 

comércio no térreo, residência no sobrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Comércio e residência conjugados, Rua de São João, 34 OPA 94, p. 109 10/07/1895 

 



10 

 

Começam também a aparecer lotes subdivididos de modo a comportar mais de uma moradia, seja sob a 

forma de casas geminadas, seja mais de uma unidade avançando no interior do lote. São freqüentes 

também dormitórios no interior de estabelecimentos comerciais ou designações como casas de 

operários. Tais ocorrências assinalam iniciativas de produção de habitações “para renda” como então se 

dizia da mesma forma que demonstram as rápidas transformações que a cidade assistiria na virada do 

século. 

 

Projeto de 3 casas geminadas na Rua de São João 

Construções para investimento com a finalidade de obtenção de renda já haviam sido identificadas em 

outra etapa da pesquisa, no caso do Hotel da Paz, empreendimento de uma associação de mutuários. 

Nesta pesquisa, contudo vimos retornar o mesmo arquiteto, Julio De Michele e a mesma instituição 

promotora, a Previdência - Caixa Paulista de Pensões e Pecúlios. 
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 Projeto de Mansarda DOC35A/CX54/1916  

De outro lado, tais sintomas podem ser constatados por episódios distintos, como é o caso de um 

projeto para transformar em hotel o edifício situado à Rua de São João, 61, pertencente a Frederico 

Joachim, para o qual se pede licença para ampliação em 1898. O edifício, de porão e 3 pavimentos, é 

composto no “piano nobile” de uma saleta, um escritório e uma “colunnata”que antecedem um grande 

ambiente de recepção. No segundo andar há um salão com pequeno palco para “orchestra” e outro 

ainda no 3º andar. Contrastam as dimensões dos quartos do hotel para os quais se pede a licença para 

realizar a ampliação, situados nas alas dos fundos. A julgar pela organização arquitetônica, parecem 

predominar atividades festivas, de recepção e serviços de restaurante, funções estas que denotam uma 

cidade muito distinta da antiga vila limitada ao triângulo histórico (OPA 216, p.111, 17/06/1911). 
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Edifício à Rua de São João, 61 

Chama atenção, da mesma forma, a quantidade de teatros encontrada na documentação. Além do 

Teatro Politheama, do Teatro de Variedades ou Avenida, do Teatro Carlos Gomes a documentação 

pesquisada registra ainda a presença do Salão de Boliche e do Salão Eldorado Paulista. Estes 

equipamentos culturais e de lazer somados à presença do Conservatório Musical na mesma Rua de São 

João, do Teatro Santana, na Rua 24 de Maio, do Teatro São José e do Teatro Municipal na Rua Barão de 

Itapetininga, dão mostras da surpreendente concentração destas instalações na área de expansão do 

centro de São Paulo, no início do século XX. 
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Seção longitudinal do Teatro Avenida 

A documentação dos projetos destas edificações de porte dá a conhecê-las apenas de maneira indireta, 

pois não foram localizados os projetos dos teatros, propriamente ditos. Contudo, as obras dos camarins 

do Teatro Politheama, Bar junto a este, ampliações no Teatro Avenida e a reforma nos assentos do 

Teatro Carlos Gomes permitem avaliar ainda que de forma sumária as dimensões e localização destas 

edificações. 

Será assim até o final do século XIX e primeira década do século XX. Quando as construções são de 

grande porte, como no caso do hotel do Sr. Frederico Joachim, a estrutura de paredes portantes de 

alvenaria se associa ao uso de colunas de ferro fundido, de modo a permitir maiores vãos e flexibilidade 

na organização interna dos ambientes. 

As transformações construtivas do uso da alvenaria de tijolos favoreceram a difusão da linguagem 

clássica. A nova técnica construtiva – ao contrário das construções de taipa – facilita a realização de 

frisos, cornijas, molduras, saliências e bossagens, abrindo campo para o tratamento decorativo dos 

edifícios, permitindo a assimilação de um amplo repertório formal, da linguagem clássica, inicialmente 

preponderante, às manifestações historicistas alcançando até os primeiros ensaios modernistas, ainda 

tímidos, do Art Nouveau. 
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Na segunda década do século XX começa a ser utilizado o concreto armado em combinação com a 

alvenaria de tijolos, como se verifica em edificações de maior porte como o edifício para o Sr. Antônio 

de Pádua Salles, conforme assinalado em planta. 

 

Planta do 2º e 3º andares do edifício à Rua de São João, 10 Arq. F. P. Ramos de Azevedo 

 

Assim, comparecem os tratamentos decorativos mais elementares, correspondentes às edificações 

modestas, até a sofisticada modenatura das construções mais abastadas, demonstrando não apenas 

erudição e sintonia de seus arquitetos com o padrão europeu, mas capacidade técnica de execução de 

bossagens e relevos, bem como uma nascente indústria não apenas de artefatos decorativos, mas de 

componentes da construção. Embora a importação de insumos para construção tenha suprido em 
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grande parte as demandas desta alterações de padrão construtivo, não deixou de haver contribuição 

local, como testemunha muito cedo a criação do Liceu de Artes e Ofícios, o desenvolvimento da 

indústria cerâmica e o aperfeiçoamento de novas habilidades artesanais capazes de atender à estas 

novas demandas. 

Do contrário, dificilmente seria possível realizar em tal quantidade edificações tais como se pode 

verificar pelos registros documentais levantados. 

 

Elevação do Edifício à Rua de São João, 10 arq. F. P. Ramos de Azevedo 

Analisando as informações relativas aos pedidos de licença para construção no intervalo do final do 

século XIX até 1921 observa-se a importância que foram adquirindo as instalações sanitárias. Nos 

primeiros projetos inexistiam banheiros incorporados aos edifícios, mas apenas latrinas localizadas nos 

fundos do terreno. A partir de 1900 surgem projetos de reforma para construções de “W.C.” na maioria 

das vezes anexada nos fundos da casa, próxima à cozinha. Da mesma forma, a partir desta data são 

frequentes as intimações da “Secção de Policia e Hygiene” da prefeitura para que sejam resolvidos 
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problemas sanitários ao mesmo tempo em que se acentua a preocupação com aberturas para 

ventilação, com a presença de cocheiras próximas a residências, e com as condições das construções 

muito antigas. Neste período, também ocorrem embargos de  cortiços e de edificações que ofereçam 

risco a saúde pública. 
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2.2  Praça Antônio Prado e Avenida São João, 2011. 

 

Introdução  

Parte dos trabalhos realizados consistiu nas visitas de campo para reconhecimento dos logradouros 

pesquisados: Praça Antônio Prado e Avenida São João [compreendendo trecho inicial até a Av. Ipiranga]. 

Nestas visitas procurou-se identificar as ocupações atuais e montar uma listagem de  edifícios relevantes 

para visitação posterior1. Os levantamentos visaram  identificação dos edifícios na base Gegran (com 

nomes quando possível),  registros fotográficos edifício a edifício, descrição dos usos, número de 

pavimentos e nome dos edifícios quando possível.  

Este levantamento permitiu o cadastramento de edifícios no banco de dados,  de tal forma, que as 

documentações precedentes (obtidas em arquivos históricos, etc.) possam – após análises minuciosas - 

ser a eles relacionadas estruturando o processo de formação dos logradouros e edifícios a partir da 

situação atual – também objeto direto dos interesses de reabilitação. Sob esta plataforma, pode-se 

construir e interpretar os diversos sentidos subjacentes às ocupações relativas ao Centro Histórico, 

propondo caminhos para intervenções futuras e hipóteses para elaboração de novos sentidos.   

 

Duas espacialidades e um eixo de expansão  

As duas espacialidades abordadas na pesquisa já se encontram esboçadas nas primeiras cartas da 

Cidade de São Paulo. Em Planta de 1810 (de Rufino José Felizardo e Costa), o Largo do Rosário (atual 

Praça Antônio Prado) está definido [ainda sem sua conformação final]: dele uma estreita rua de 

aproximadamente 10 metros saí rumo à Ponte Marechal - depois conhecida como Ponte do Acú (figura 

1). Transposto o Ribeirão do Anhangabaú, subia-se a então “Ladeira do Acú” *alusão à ponte+ rumo ao 

“Tanque de Zuniga”, hoje Largo Paissandú. Além deste, estendia-se a “Estrada de Jundiaí” antigo  

caminho de tropeiros. Posteriormente, devido às procissões em homenagem a São João Batista, a 

Ladeira seria nomeada “Ladeira de São João Batista”: renomeada em 1865 como  de São João. Em 

seguida, seria Rua, depois Avenida nos anos de 1920, reafirmando sua importante condição como vetor 

de desenvolvimento e ocupação em direção ao oeste da cidade. Para, finalmente, configurar-se – no 

                                                
1 O prazo exíguo da pesquisa limitou o prosseguimento das visitas individuais aos edifícios. 

Assim, foi possível visitar apenas os edifícios Banco do Estado de São Paulo (Edifício Altino Arantes de 

autoria de Plínio Botelho do Amaral), o Edifício Seguradoras (de autoria de Oscar Niemeyer) e o edifício 

dos Correios e Telégrafos de autoria de Ramos de Azevedo   
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trecho estudado- num contemporâneo Boulevard projetado nos anos 80 e 90, como desdobramento das 

intervenções propostas para construção do “novo Vale do Anhangabaú”.   

Nestas “melhorias” mais recentes um conjunto de sanitários semi-enterrados – em posição próxima à 

antiga Ponte do Acú, interrompe inadvertidamente a ligação direta [o caminhar] entre a Praça Antônio 

Prado e a Avenida São João: assim, o sentido simbólico da expansão deste eixo é parcialmente desfeito.  

 

A formação de uma rua tradicional emparedada 

Relendo-se a cartografia da cidade a partir do século XIX, percebe-se pouco a pouco a crescente 

ocupação: inicialmente pequenas construções no alinhamento da rua, ainda sem uma divisão fundiária 

de lotes muito definida (1842, José Jacquez da Costa Ourique, figura 2). Na carta de 1881 (Companhia 

Cantareira e Esgotos, figura 3) o registro cadastral e a delimitação dos lotes permitem identificar uma 

maior ocupação dos dois lados da rua, com lotes estreitos já definidos; porém de pouca profundidade 

em relação ao espaço interior das quadras. No trecho estudado, apenas uma quadra encontra-se quase 

completamente parcelada e ocupada (quadra contida entre Largo do Paissandú e Rua Ypiranga). No 

trecho inicial da São João e Praça Antônio Prado, do lado da colina histórica, há uma intensa ocupação 

dos lotes, e o parcelamento das quadras lindeiras aos logradouros encontra-se formado.  

Nos anos seguintes, esta ocupação se intensificaria ao longo da avenida. Como  consequência tem-se o 

fechamento do tecido das quadras: com maior extensão e definição dos lotes,  e o respectivo 

preenchimento do interior das quadras.  Neste processo, dá-se a multiplicação do solo rumo a uma 

intensa verticalização, que substituiria em parte as pequenas construções de pouca monta por edifícios 

cada vez mais altos.  

No mapa Sara Brasil (figura 4) é possível entender o preenchimento das quadras circundantes à Avenida 

São João: os lotes ocupam os miolos das quadras e os edifícios o ocupam intensamente, deixando 

poucos vazios: muitos deles destinados aos espaços de iluminação e ventilação. Neste levantamento de 

1930 há poucos lotes vazios. Também é possível observar novos remembramentos de lotes, que 

promoveriam construções de maior envergadura. Nestas circunstâncias, conforma-se o emparedar 

descontínuo da Avenida São João; uma rua-corredor de certa maneira desdentada.   

No mapa Vasp-Cruzeiro (figura 5) vê-se que a persistência do processo contínuo de parcelamentos e 

remembramentos. Esta variação e alternância de lotes mais largos e lotes estreitos persistem nos 

levantamentos atuais. Na Praça Antônio Prado o processo é semelhante, porém sua intensa 

verticalização de alguma maneira exigiu remembramentos maiores dos lotes sem apagar as marcas das 

antigas formações dos traçados e lotes. 
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 A configuração atual:  marcas recentes de uma descontinuidade  

A ideia do território como palimpsesto cujas diversas gerações o têm escrito, corrigido, apagado e 

acrescentado ainda se assenta com justificada pertinência2. A cidade, uma praça, rua ou um lote ainda 

podem ser descritas através desta  operação conceitual. O quanto este palimpsesto foi raspado e 

reescrito ou quantas camadas existem para se escavar faz a diferença entre um sitio e outro: entre uma 

rua e outra. 

A formação da Cidade de São Paulo – em particular de seu Centro Histórico – reporta-se aos tempos 

coloniais, às ocupações indígenas. Mas as ocupações mais representativas da movimentação e expansão 

moderna têm origem sintomática no século XIX:  a intensa ocupação ocorre  efetivamente no século XX.  

Para a Praça Antônio Prado,  situada na colina histórica, as perfurações são mais profundas: alguns 

séculos. Para além da Ponte do Acú – Avenida  São João, as escavações podem ser mais rasas. A leitura 

da cartografia do século XIX e XX e as respectivas leituras das ocupações mais recentes alimentam esta 

hipótese. Explica-se: a formação dos lotes e quadras só se consolida a partir dos anos 20 conforme 

representado e levantado no Sara-Brasil (figura 4).  

Aquelas variações de lotes estreitos e largos intensamente ocupados foi  registrada e percebida nos 

levantamentos atuais: elas ainda persistem, embora, as edificações revelem diferenças agudas de altura 

(gabarito),de estilo, de conservação, de valor: indiciam, sobretudo, uma descontinuidade de ocupações 

e legislações diversas. 

Estas disparidades podem ser observadas ao longo do trecho estudado. A Praça Antônio Prado 

configura-se como uma espacialidade encerrada, de certa forma  homogênea quanto às volumetrias dos 

arranha-céus que a circundam: exceção fica por conta do edifício da Bolsa de Valores de Mercadorias. 

Na São João, as alternâncias de gabarito são em maior número. Um olhar sobre as duas primeiras 

quadras após travessia do Vale do Anhangabáu  rumo à Avenida Ipiranga é sintomático.  

Do lado par, onde se encontra o antigo prédio dos Correios e Telégrafos, o aspecto é de um conjunto de 

volumetrias de um mesmo gabarito, edificadas num mesmo período. Lado a lado  os edifícios 

conformam uma massa edificada em torno de seis pavimentos. Na quadra anterior, ainda do lado par do 

triângulo a configuração se repete (ver figuras 6 e 7 [tabela], levantamento 2010/11, sobre base Gegran: 

atentar para manchas verde e laranja).  

                                                
2 André Corboz em Le territoire comme palimpseste, Diogène,121, apud Bernardo Secchi em 

Primeira Lição de Urbanismo. São Paulo, Perspectiva, 2006.  
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Se a observação se volta para o lado oposto, ímpar, a conformação da quadra é por inteira outra: neste 

trecho há edifícios de dois, três, quatro, seis, doze e até aqueles acima de 20 pavimentos. A simples 

constatação desta descontinuidade – medida em 12 prédios – é reveladora da enorme velocidade e 

heterogeneidade da ocupação na Avenida São João. Que tanto pode ser descrita pelos aspectos 

estilísticos, como pelas substituições das várias legislações: vai-se da construção baixa, totalmente 

descaracterizada e sem valor aparente; ao arranha-céu moderno (Edifício Seguradoras) projetado por 

Oscar Niemeyer e sob as normas do escalonamento sucessivo à maneira dos edifícios nova-iorquinos 

(figuras 8 e 9 [talela], atentar para mancha magenta)   

Embora, estas nuanças possam ser descritas de imediato, é preciso ponderar que nesta quadra em 

particular, boa parte dos lotes estreitos ainda guarda ligação direta com aquelas ocupações rarefeitas 

registradas na Planta da Cidade de São Paulo, em1881. O tempo – ou intervalo – entre ocupações é por 

demasiadamente curto em nosso palimpsesto paulistano, hipoteticamente, de fina espessura.           

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Planta da Cidade de São Paulo 1810,  

Rufino José Felizardo e Costa, acima e promenor São João 
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Figura 2: Carta do Município de São Paulo 1842 - José Jacquez da Costa Ourique 

Figura 3: Planta da cidade de São Paulo, 1881 –  

Companhia Cantareira de Esgotos (pormenor) 
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Figura 4: Sara-Brasil, 1930 (pormenor) 

Figura 5: Vasp-Cruzeiro, 1954 (pormenor) 
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Figura 6: Av. São João; Levantamento 2011: identificação em base Gegran, lado par 
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Figura 7: Av. São João, Levantamento 2011, lado par.. 
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Figura 8: Av. São João; Levantamento 2011: identificação em base Gegran, lado ímpar 
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2.3 A Revista de Engenharia Mackenzie 1915/2000 

 

A pesquisa efetuado na Revista de Engenharia Mackenzie e na Revista Politécnica visou a catalogação de 

todos os artigos, desenhos,  fotografias, material de publicidade que fizessem referência a edifícios ou 

logradouros localizados no recorte geográfico da cidade de São Paulo definido pela pesquisa,  que 

delimita a área contida no  primeiro Anel Viário do Plano Prestes Maia. O objetivo inicial do trabalho, 

para além do levantamento e organização das informações sobre a cidade e sua arquitetura nas 

publicações, era incluir o resultado da pesquisa no Banco de Danos, possibilitando o confronto das 

informações e a consistência dos dados sobre  edifícios e logradouros. 

 

A Revista de Engenharia Mackenzie é publicada, com periodicidade variável, a partir do ano de 1915, 

quando recebe o nome de Revista Mackenzie College. Em 1918 passa para o  Centro Acadêmico Horace 

Lane, da Escola de Engenharia, mudando o nome para Revista de Engenharia Mackenzie, que é mantido 

até as últimas edições.  A última edição da revista, uma Edição Histórica, foi publicada no ano  2000. 

Entre os anos de 1926 e 1958 a publicação se manteve com regularidade, passando depois por 

mudanças editoriais e rareando a tiragem.  Foram consultados  e analisados integralmente todos os 

números dessa revista, disponível em meio digital no Centro Histórico Mackenzie,  para levantar as 

informações de interesse da pesquisa citadas acima, uma vez que muitos dentre esses números  não 

traziam índice,  e às vezes nem mesmo numeração nas páginas, nos obrigando a folhear revista por 

revista para nos certificar de que todas as referências publicadas, indexadas ou não, fossem registradas.  

A inserção no Banco de Dados das informações obtidas na pesquisa, um dos propósitos iniciais do 

trabalho, foi dificultada pelo caráter predominantemente descritivo dos artigos, e a presença apenas  

esporádica de material gráfico sobre os projetos - plantas, elevações, cortes – na maior parte das vezes 

incompleto; encontramos um grande números de  artigos em  áreas do conhecimento que fugiam do 

escopo do trabalho. Os artigos de maior interesse levantado foram: -nº 040 [dez 1926]: artigo “O 

crescimento da cidade de São Paulo”. nº 064 [mai 1926]: artigo “Novo Viaduto do Chá”, com  memorial 

descritivo (bastante detalhado) e perspectiva do projeto; nº 069 [jul 1938]: artigo “A depreciação dos 

edifícios nos grandes centros urbanos”, apresenta alguns gráficos e pranchas. Artigo “A transformação 

urbanística do Brasil”, comentando diretrizes urbanísticas do Estado Novo; nº 135 [jan-fev 1958]: artigo 
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“Alguns aspectos dos problemas de trânsito e de transporte coletivo e urbano”, com mapas temáticos, 

gráficos e tabelas.  

 

Paralelamente foi realizada uma primeira análise da Revista Politécnica, da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, a partir de trabalho prévio sobre a mesma publicação concluído pelo prof. 

Paulo Sergio Del Negro em 1996 para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (disponível 

na biblioteca da superintendência em São Paulo), no âmbito da pesquisa Inventário da Arquitetura 

Moderna. Apesar do interesse do material selecionado, sempre segundo o recorte proposto para a  

pesquisa, o trabalho sugeriu uma volta à Revista Politécnica, a fonte original,  para complementação da 

pesquisa. 

 

 

Breve histórico da Revista de Engenharia Mackenzie  

 

“Em 1915, é criada a Revista Mackenzie College. Em 3 de abril de 1918, durante uma reunião do Centro 

Acadêmico Horace Lane, a revista passa para o centro sob denominação de Revista de Engenharia 

Mackenzie e ficando por ela responsáveis os acadêmicos Bráulio Guedes da Silva, Ernesto Von Ockel e 

Laudelino Lima Filho. Foi lavrada em ata esta importante deliberação nos seguintes termos: “O Centro 

Acadêmico Horácio Lane terá a seu cargo a Revista de Engenharia Mackenzie College que terá vida 

autônoma, à exceção da parte financeira. A redação compor-se-á de dois quarto-anistas, três terceiro-

anistas e um segundo-anista, sendo que o tesoureiro da revista será o mesmo do Centro.” Hoje a Revista 

de Engenharia é conhecida nos meios empresarias no setor de Engenharia. Sua tiragem é de 6.000 

exemplares que são distribuídos gratuitamente a todos os alunos da escola de engenharia do Brasil e do 

exterior; e a todos aqueles a quem possam interessar seus artigos, que primam por ser o que de melhor 

existe no campo da ciência e da tecnologia”.   

Revista de Engenharia Mackenzie, maio de 2000, Ano 80, n° 178, p. 4. 

 

 

Editorial da Revista de Engenharia Mackenzie, maio de 1915, Ano 1, n° 1 

 

REVISTA DE ENGENHARIA 
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Com o intuito de preencher uma lacuna já bastante sensível no círculo dos estudantes de Engenharia do 

Mackenzie College, aparece hoje a “Revista de Engenharia”, com um programa que sendo de grande 

alcance para o meio em que sai a luz, pode entretanto se resumir na simplicidade de seu título. 

Não é, pois com a intenção de constituir novidade no gênero que ensaia o seu primeiro passo 

titubeante, é certo, mas animado do melhor intuito. 

Visando um sucesso real, a “Revista de Engenharia” baseia seu futuro exclusivamente no esforço de 

todos aqueles que, estudantes e profissionais, com elevação de vista e um amor à profissão digno dos 

maiores encômios, desejarem contribuir com o seu pecúlio intelectual com o fim de auxiliar este órgão 

dos estudantes do Mackenzie College a realizar seu intento de modo a satisfazê-lo na medida do 

possível. 

Hoje, auxiliada pela dedicação e boa vontade dos que se comprometeram ao pugnar pela criação da 

“Revista” e coadjuvar no sentido de se lhe proporcionarem todos os meios de poder seguir sem 

desfalecimentos a diretriz que lhe está traçada, o corpo de redação apresenta, confiante na valia de seu 

esforço, o primeiro número, contendo artigos científicos de atualidade e real interesse para os 

estudiosos.  

Entretanto, embora seja uma revista de alunos do curso de engenharia de um dado estabelecimento de 

ensino, as suas colunas receberão com grande prazer a colaboração de qualquer pessoa que deseje 

expor suas idéias científicas relativas à engenharia, sujeitando-as porem ao critério da redação que a 

respeito dará parecer, reservando-se ao direito de aceitar ou não os artigos que lhe forem enviados, 

sendo que em qualquer dos casos não se obriga à devolução dos originais. 

Assim, sendo de grande alcance para o estudante a consideração das condições locais, que muitas vezes 

afetam consideravelmente a execução de trabalhos profissionais do engenheiro, a “Revista de 

Engenharia” publicará continuamente artigos relativos às obras de vulto já realizadas no nosso país, 

facilitando ao leitor a apreciação do valor e do desenvolvimento da engenharia brasileira. 

 

Revista de Engenharia Mackenzie 

Relação dos artigos, fotografias e desenhos selecionados  

 

 

-nº 040 [dez 1926]: artigo “O crescimento da cidade de São Paulo”. 

-nº 042 [mai 1927]: artigo “São Paulo Moderno”, pag. 26; “Palacete Meirelles”, no quarteirão entre as 

ruas 24 de Maio, D. José de Barros e Barão de Itapetininga: plantas, elevações e descrição do edifício. 
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-nº 044 [set 1927]: artigo “Alargamento da Rua do Carmo”, apresentação de uma perspectiva do 

projeto. 

-nº 045 [nov 1927]: obras à rua do Carmo, enfoque nas fundações. Projeto para o Automóvel Club SP, 

rua Libero Badaró, no entroncamento com as ladeiras São Francisco e do Ouvidor. 

-nº 046 [mar 1928]: artigo “A Catedral de São Paulo”. 

-nº 047 [jun 1928]: artigo “A Grande Avenida Central de São Paulo”; uma  implantação e uma elevação. 

-nº 050 [mai 1929]: projeto do “Palácio do Congresso”, rua do Carmo, congratulações ao vencedor do 

concurso, Plínio Botelho do Amaral, mackenzista; uma perspectiva, uma elevação, cinco plantas e dois 

cortes. 

-nº 052/053 [jun 1930]: desenho intitulado “Procjeto-These para o Novo Viaduto do Chá”; foto de 

prédio de apartamentos, avenida São João, nº34. 

-nº 054 [out 1930]: Cineteatro Paratodos, largo Santa Ifigênia com a rua Antonio de Godoy, planta e 

(diversas) fotos.  

-nº 055 [jun 1931]: artigo “Viaducto da Boa Vista”, descrição do projeto e apresentação de perspectiva. 

-nº 056 [set 1931]: perspectiva do viaduto da Boa Vista. 

-nº 057 [abr 1932]: reforma do edifício à rua Florêncio de Abreu nº7, de propriedade da família Maluf, 

fotografia e planta (1º andar, apenas). 

-nº 058 [jun 1932]: artigo “Projeto de uma garage subterrânea no largo da Sé em S.P.”, descreve os 

problemas de transito no centro velho em 1932, propondo esta solução em desenho esquemático 

perspectiva + corte. 

-nº 060 [abr 1933]: desenho intitulado “Supressão das porteiras da S.P.R. e melhoramentos em frente a 

estação do Norte”. 

-nº 064 [mai 1926]: artigo “Novo Viaduto do Chá”, com  memorial descritivo (bastante detalhado) e 

perspectiva do projeto. 

-nº 068 [mar 1938]: artigo “Em torno da publicação do trabalho ‘Cadastro Imobiliário de S.P.’”, acerca 

de extenso levantamento de autoria de Roberto A. Corrêa de Brito, diversas fichas e tabelas; trabalho 

completo publicado por: Edição da União Paulista de Imprensa, para o período de 1937/38. 

-nº 069 [jul 1938]: artigo “A depreciação dos edifícios nos grandes centros urbanos”, apresenta alguns 

gráficos e pranchas. Artigo “A transformação urbanística do Brasil”, comentando diretrizes urbanísticas 

do Estado Novo. 



32 

 

-nº 070 [out 1938]: artigo “Estudo comparativo de dois prédios com áreas diferentes”, sendo o 1º o ed. 

Paes de Almeida, rua Boa Vista, 24, e o 2º na rua Benjamim Constant, a ser descrito na edição seguinte 

[aparentemente se esqueceram]. 

-nº 071 [fev 1939]: artigo “Cine Bandeirantes”, localizado no largo do Paissandu, nº 132, implantação, 

plantas, elevações e croquis. Artigo “Edifício dos escritórios gerais da Companhia Telefônica Brasileira”, 

rua  de 7 Abril, uma perspectiva, duas fotos internas. 

-nº 072 [mai 1939]: artigo “Elementos sobre os métodos de avaliação de propriedades”.  

-nº 073 [ago 1939]: continuação do artigo “Estudo comparativo de dois prédios com áreas diferentes”, 

iniciado no nº 070. 

-nº 076 [set 1940]: apresentação do projeto do Hotel Esplanada. Memorial descritivo, croquis, 

perspectivas e plantas. 

-nº 081 [fev 1943]: apresentação do edifício sede IAPETEC, av. 9 de julho. Apresentação de projeto para 

o Banco do Estado de São Paulo. 

-nº 082 [mai 1943]: artigo “Cine Ritz”, planta, corte, quatro fotografias; propaganda do fornecedor dos 

materiais. 

-nº 083 [ago 1943]: propaganda “Casa dos Presentes”, largo São Francisco nº 66; foto fachada e foto 

interior. 

-nº 084 [out 1943]: projeto de edifício de apartamentos por Rino Levi, sem indicação de endereço, mas 

possivelmente dentro da área de interesse; foto e três plantas. 

-nº 092 [out 1946]: artigo “O problema da Habitação em São Paulo”. 

-nº 095 [mai 1949]: artigo “Prédio à Avenida 9 de Julho, S. Paulo”, croqui. 

-nº 097 [out 1949]: croqui Ed. “N. S. da Candelária”, rua Direita, 237. Croqui Ed. “Emilio Carrano”, rua da 

Liberdade 103. Breve artigo “Prédio à Av. 9 de Julho”, o já citado IAPETEC. Propagandas conjuntas de 

fornecedores de material para construção do Ed. “Brasilar”, praça das Bandeiras 40, três fotos. 

-nº 098 [jan 1950]: croqui Ed. “Malvina”, rua Direita. Propagandas conjuntas de fornecedores de 

material para construção do Ed. “Gasparian” Av. Ipiranga 536. 

-nº 099 [abr 1950]: foto Ed. “Estamparia”, rua da Consolação 37. 

-nº 100 [jun 1950]: apresentação de prédio de apartamentos à AV. Visconde de Rio Branco 304, uma 

foto e planta tipo. 

-nº 101 [jul-ago 1950]: croqui “Prédio Conde de Prates” *em construção (diz a legenda)+, praça do 

Patriarca. 
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-nº 102 [set-out 1950]: artigo “Cine Rio”, rua da Consolação; cinco fotos, planta e corte. Ed. “Sucupira”, 

rua Cap.-Mor Gerônimo (sic) Leite, croqui e plantas. 

-nº 103 [nov-dez 1950]: artigo “Diagnóstico Urbanístico da Paulicéia”. Cine Marrocos, fotos. 

-nº 104 [jan-fev 1951]: Ed. “Paulista”, de Rino Levi; propagandas de fornecedores seguidas por artigo 

com fotos. 

-nº 108 [set-out 1951]: propaganda dos Elevadores Atlas para o Ed. “CBI Esplanada”, duas fotos. 

-nº 115-116 [nov-dez 1952]: artigo “A Cidade Levanta seus Cimos ao Céu”, apresentando fotografias de 

*ótimas+ maquetes dos “Eds. París-Roma-Rio e do Teatro de Arte Moderna”, Av. 9 de julho *fora da 

área+, “Ed. E Galeria Califórnia”, fachada rua Barão de Itapetininga X rua Dom José de Barros e “ED. 

Montreal”. Duas fotos de Edifícios em Higienópolis. 

-nº 124-125 [mai-ago 1955]: artigo “Levanta-se em S. Paulo o primeiro edifício de Estrutura Metálica- 

prosseguem as obras da garage de 16 andares”, nas “proximidades da Faculdade de Direito” 

-nº 129 [jun-jul 1956]: propaganda de litocerâmica, foto do Ed. “Palácio do Café”. 

-nº 135 [jan-fev 1958]: artigo “Alguns aspectos dos problemas de trânsito e de transporte coletivo e 

urbano”, mapas temáticos, gráficos e tabelas. Propaganda “Elevadores Atlas” para Ed. “Palácio do 

Comercio” *primeiro prédio no Brasil com estrutura metálica fabricada pela CSN (diz a legenda)+; foto, 

na qual é visível o Teatro Municipal. Propaganda do “1º Salão Internacional de Engenharia, Arquitetura, 

Urbanismo e Decorações”, patrocinado pelo Centro Acadêmico Horace Lane, e realizado na Galeria 

California. 

-nº 138 [mar-abr 1959]: propaganda dos Elevadores Atlas para o Ed. “H. Lara S.A.”, praça Antonio Prado, 

esquina com rua São Bento, foto da fachada e da casa de máquinas. 

-nº 000 [set 1999] ed. Hist.: republicação do artigo sobre o Hotel Esplanada do nº 76. 

 

 

 

 

Revista Politécnica 

Relação dos artigos, fotografias e desenhos selecionados  

 

TOMO I 

- pag. 17, 18: Ed. Álvares de Azevedo, R. Benjamin Constant X Quintino Bocaiuva. 

- pag. 19, 20: Ensaio de modelo da estrutura para o prédio Esplanada, Anhangabaú. 
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- pag. 25, 26: Ed. Paulista de Seguros, R. Líbero Badarò. 

- pag. 31, 32: Ed. Central, lote com frente para 15 de Novembro e Bela Vista. 

- pag. 35, 36: prédio Gabriel Gonçalves, lote com frente para viaduto Boa Vista e R. General Carneiro. 

- pag. 77, 78: “Efeitos de um incêndio da estrutura de concreto armado de um grande edifício em 

construção”, R. São Bento. 

- pag. 87, 88: “Subway”. 

- pag. 89, 90: Viaduto 9 de Julho. 

- pag. 99: Cine Marrocos. 

- pag. 107, 108: Ed. apartamentos, Largo da Pólvora X R. Liberdade. 

- pag. 111, 112: referência à propaganda Elevadores Atlas, “3 fotos do Ed. Esplanada”. 

 

TOMO II 

- pag. 167, 168: ponte provisória sobre o Tamanduateí. 

- pag. 170: ponte do aterrado Carmo. 

- pag. 175, 176: o pavilhão da Exposição Preparatória de S. Paulo, Av. Tiradentes. 

- pag. 187, 188: melhoramentos de S. Paulo, conferência de Dr. Victor da Silva Freire. 

- pag. 189: palacete do Exmo.  Conde de Prates, Nova Av. do Vale do Anhangabaú. 

- pag. 190: Ed. Caixa Econômica de S. Paulo. 

- pag. 191: a nova Catedral de S. Paulo. 

- pag. 194: o Clube Comercial [?]. 

- pag. 198: Ed. Light and Power. 

- pag. 204, 205: construções em aço em S. Paulo, ex. à rua Boa Viasta. 

- pag. 220, 221, 222: construções modernas em S. Paulo [propaganda ?], algo à rua Álvaro de Carvalho, + 

outros endereços da região central. 

- pag. 237: Ed. da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, largo S. Francisco. 

- pag. 247: prédio S. Francisco, R. José Bonifácio X R. Sen. Paulo Egídio. 

- pag. 248: prédio de apartamentos, R. Rego Freitas. 

- pag. 255, 256: prédio Columbus, Av. Brigadeiro Luís Antônio, s/n. 

- pag. 257: Ed. Matarazzo, cabeceira leste do Viaduto do Chá. 

- pag. 259: Ed. Ouro Por São Paulo, largo da Misericórdia X R. Álvares Penteado. 

- pag. 261: propaganda escritório técnico Ramos de Azevedo- Severo Villares; citados diversos edifícios 

na área de interesse. 
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- pag. 262, 263: estudo acústico de um cinema, Av. São João, 407-421. 

- pag. 266, 267, 268, 269, 270: Cine Metro, Av. São João. 

- pag. 272, 273: Ed. Esther, R. Epitácio Pessoa/ R. 7 de Abril/ R. projetada. 

- pag. 274: Caixa Econômica Federal de S. Paulo, Sé. 

- pag. 276, 277 [+286, 287]: Escritórios Gerais Cia. Telefônica Brasileira, R. 7 de Abril. 

- pag. 293, 294: o Novo Viaduto do Chá. 

- pag. 305, 306: “O concreto periférico no Novo Viaduto do Chá” *sic+. 

- pag. 334, 338: Ed. Álvares de Azevedo, R. Benjamin Constant/ R. Quintino Bocaiúva. 

- pag. 339, 340: Ed. Central, lote com frente 15 de Novembro/ Bela vista. 

- pag. 343, 344, 345, 346, 347: Ed. Gabriel Gonçalves, Boa Vista/ Gal. Carneiro. 

- pag. 350, 352: Cine Ipiranga. 

 

 

3. Apresentações em Congressos e Pós-graduação 

Os resultados que vem sendo alcançados no âmbito da pesquisa sobre o Centro Histórico de São Paulo 

foram apresentados no I ENANPARQ – I Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-graduação 

em Arquitetura e Urbanismo sob a forma de um simpósio temático. O encontro foi realizado no Rio de 

Janeiro, entre 29 e 3 de dezembro 2010. Os resultados encontram-se no endereço abaixo: 

 http://www.anparq.org.br/congressos/index.php/ENANPARQ/1ENANPARQ/ 

 

3.1 PARTICIPAÇÃO DOS SIMPÓSIOS TEMÁTICOS – I ENANPARQ 

 

Título do trabalho: “Centro Histórico de São Paulo: documentação e reabilitação” 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Grupo de Pesquisa: “A construção da cidade: arquitetura, documentação e crítica” 

Projeto de Pesquisa desenvolvido com o apoio do MACKPESQUISA-UPM, 2006,  2007 e 2010- em curso. 

http://www.anparq.org.br/congressos/index.php/ENANPARQ/1ENANPARQ/
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Arq. Dr. Marcos José Carrilho (coordenador) 

Arq. Dr. Alessandro Castroviejo Ribeiro 

Arq. Dra. Cecilia Rodrigues dos Santos 

Arq. Msc. Paulo Sergio Del Negro  

 

 

A proposta para participação dos Simpósios Temáticos é o resultado das atividade do grupo de pesquisa 

sobre o tema “Centro Histórico de São Paulo: documentação e reabilitação”. Estas pesquisas vêm sendo 

financiadas pelo Fundo Mackepesquisa e por bolsas de iniciação científica do CNPq. 

O propósito fundamental da atividade de pesquisa sobre o Centro Histórico de São Paulo é a reunião 

sistemática de informações sobre a área, a fim de torná-las acessíveis a pesquisadores e aos demais 

interessados em sua reabilitação. O tema é amplo e a área objeto de estudo compreende um vasto 

acervo edificado e uma estrutura urbana resultante de um longo processo de sedimentação. 

Indicamos, a seguir, o conjunto de apresentações que constituem esta proposta de Simpósio Temático:  

 

 

Cronologia Histórica da Cidade de São Paulo 

Profa. Dra. Cecília Rodrigues dos Santos 

 

A parcela da cidade que interessa aos estudos desenvolvidos pelo projeto de pesquisa  “Centro Histórico 

de São Paulo: documentação e reabilitação”, corresponde à área compreendida no interior do anel 

central previsto no Plano Prestes Maia. 

 A partir dos objetivos gerais definidos para o projeto de pesquisa, o grupo considerou necessário 

desenvolver instrumento metodológico que permitisse melhor compreensão do valor das estruturas 

urbanas e arquitetônicas da área, fundamentando a reflexão crítica sobre o material pesquisado e 

coletado nos arquivos, objetivo primeiro de todo trabalho científico. 

O levantamento e análise das principais fontes bibliográficas sobre a história e o desenvolvimento do 

CHSP confirmaram a complexidade inerente às operações de periodização, contextualização e 

interpretação das fontes trabalhadas. Para enfrentar este desafio teve início a elaboração de uma ampla 

Cronologia da História de São Paulo, organizada ano a ano a partir da bibliografia clássica sobre a 
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história da cidade, que se revelou como o melhor instrumento para contextualizar e localizar as 

diferentes fases de transformação, crescimento e expansão da cidade, propiciando ainda o confronto 

dos estudos existentes sobre a formação urbana da região central com as transformações de sua 

arquitetura e com as informações coletadas em arquivo. 

O recorte temporal do trabalho foi definido entre o ano da fundação da cidade, 1554, e o ano do seu 

aniversário de 400 anos, 1954, considerando que a história mais antiga é fundamental para se 

compreender os movimentos mais recentes a partir do século XIX, e que a maior parte das intervenções 

no Centro Histórico contempladas pelo estudo ocorreu até o início da década de 1950. Foi considerada 

ainda a subdivisão clássica deste limite temporal: Cidade de terra: o modelo colonial (1554 - 1870); 

Cidade do café: (1870 - 1930); Cidade Moderna (1930 – 1960) – conforme os estudos de Benedito Lima 

de Toledo. 

Não obstante, os dados levantados pela pesquisa em fontes primárias vêem confirmando uma das 

nossas hipóteses de trabalho, a de que o Centro Histórico viveu um processo bem mais complexo, com 

variações e mesmo sobreposições das distintas fases citadas, quer sob o aspecto das mudanças 

estilística das construções, quer sob o aspecto das técnicas construtivas adotadas. 

 

A trajetória de uma Rua no Centro Histórico de São Paulo: Rua Barão de Itapetininga 

Prof. Dr. Marcos José Carrilho 

Prof. Msc. Paulo Sérgio Barbaro Del Negro 

 

Partindo de uma rua de formação relativamente recente no Centro Histórico de São Paulo, é possível 

perceber os principais aspectos de sua renovação nos últimos dois séculos. Baseado em fontes históricas 

primárias obtidas a partir de pesquisas realizadas nos arquivos da cidade foi reconstituído todo o seu 

processo de transformação. 

A maneira como a área foi parcelada pela abertura das ruas e pelas características da subdivisão 

fundiária estabelecem os limites iniciais de ocupação da área. O padrão inicial, contudo, seria 

transformado nas décadas seguintes em duas fases sucessivas mediante dois padrões construtivos 

distintos, alterando sobremaneira a herança do padrão inicial. O primeiro, do qual persistem ainda 

algumas edificações remanescentes, correspondem a um parâmetro de edifícios de cinco a seis 

pavimentos, construídos com a tecnologia característica das inovações dos primeiros anos do Século XX. 

O segundo, embora tenha início nos anos trinta, corresponde à contemporaneidade devido a moderna 

tecnologia do concreto e dos sistemas de circulação vertical mecanizada. 
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Contudo, estes dois novos parâmetros construtivos se desenvolveram condicionados pelas 

características de origem do assentamento urbano e pelos limites das normas urbanísticas. 

 

 

Arquitetura moderna e o Centro Histórico de São Paulo 

Prof. Dr. Alessandro Castroviejo Ribeiro 

 

No Centro Histórico de São Paulo há dezenas de edifícios modernos, nos termos propostos pelas 

vanguardas históricas, especialmente aqueles originados a partir das correntes racionalistas. Estes 

edifícios, forjados numa idéia de cidade moderna, resultaram em boa medida contrafeitos diante da 

morfologia da cidade tradicional. 

O edifício moderno, pensado nos termos da Carta de Atenas esteve sempre vinculado aos pressupostos 

de salubridade, de produção industrial e de uma nova divisão fundiária. Ao conceber a célula 

habitacional, considerava-se cidade e seus sistemas como um todo projetado. Neste ideário, destaca-se 

a condenação à rua-corredor. Contudo, é esta a configuração mais evidente na estruturação do Centro 

Histórico de São Paulo.  

Este ensaio discute a coexistência singular entre dois modelos de cidade no Centro Histórico de São 

Paulo e seu objetivo é examinar o encontro entre a idealidade moderna e a matéria resistente 

representada na morfologia da cidade tradicional constituída no decorrer de um longo processo de 

formação.  

A intenção inicial é identificar os elementos centrais que distinguem uma cidade da outra: na origem do 

edifício moderno suas concepções a partir de uma célula primordial, ideal e operativamente lógica no 

interior da cidade moderna. Posteriormente, aqueles elementos da cidade tradicional – sobretudo, o 

estatuto privado do lote e a legislação que determinam restrições aos edifícios modernos imaginados 

como peças livres das amarras do lote. 

Os cotejamentos prosseguem pelos aportes de Colin Rowe e Fred Koetter, que teorizam a cidade da 

arquitetura moderna contraposta à cidade histórica: o tema central é a denominada crise do objeto – ou 

a dificuldade do edifício moderno em configurar o espaço público, em favor de um continuum espacial 

que privilegia o edifício solto no espaço. Rowe e Koetter fazem uso dos gráficos de figura e fundo (massa 

e vazio) para explicitar seus argumentos e análises. Este mesmo recurso, estabelecido como referência 

de análise para o Centro Histórico de São Paulo, revela que a arquitetura ali construída – moderna ou 
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não, apresenta-se ainda como fundo para uma cidade cujos protagonistas ou figuras são o espaço 

público e os elementos da cidade tradicional.  

 

A presença do arquiteto Oscar Niemeyer no Centro Histórico de São Paulo 

Prof. Dr. Marcos José Carrilho 

Prof. Dr. Alessandro Castroviejo Ribeiro 

 

A obra do arquiteto Oscar Niemeyer tem sido objeto de muitos estudos, mas alguns projetos menos 

consagrados têm ficado à margem de qualquer discussão a exemplo das obras ditas comerciais, tendo 

sido até mesmo renegadas pelo autor. Isto não diminui o seu valor, seja o valor intrínseco, seja o valor 

documental que permite compreender e contextualizar sua produção. Embora a historiografia se 

construa freqüentemente sobre os episódios mais destacados, o exame crítico do conjunto da produção 

pode permitir tanto a revisão, como o conhecimento mais rigoroso de outras vertentes de 

desenvolvimento. 

A possibilidade de análise destas facetas pouco exploradas, sempre esteve limitada ao escasso material 

disponível. Porém, estudos mais recentes têm ampliado este horizonte, notadamente com relação às 

fontes primárias. Entre elas despontam edifícios comerciais de Oscar Niemeyer projetados no início dos 

anos 50. Além de obras muito consagradas pelo público como o edifício Copan (1952), há também os 

edifícios Califórnia (1953), Triângulo (1952), Montreal, Eiffel e Seguradoras. 

Todos estes projetos são contemporâneos e cada um deles constitui uma interpretação particular do 

que poderia ser caracterizado genericamente como demanda imobiliária do período. Estes edifícios se 

apresentam como obras singulares no interior da trama urbana tradicional. O Edifício Califórnia se 

realiza totalmente fundido na morfologia da quadra pré-existente. Já o Edifício Montreal, situado numa 

esquina, alcança uma expressão volumétrica com alguma autonomia, embora em continuidade à massa 

edificada do quarteirão. Da mesma maneira, o Edifício Eiffel arremata uma face do quarteirão na qual o 

volume surge de forma destacada, mas ainda subdividido em duas partes, acomodando-se às normas 

urbanísticas. No caso do Triângulo, sua implantação em um pequeno quarteirão faz coincidir a ocupação 

integral do lote com um desenvolvimento de volumetria inteiramente autônomo. No Edifício 

Seguradoras, uma ocupação de meio de quadra fazendo uso de um pátio interno e, finalmente, o Copan 

se apresenta como exemplo clássico das soluções características da arquitetura moderna, composto de 

volumes autônomos sobre um embasamento. 
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Levantamentos recentes vêm permitindo aprofundar o conhecimento destas edificações, tanto em 

aspectos específicos de projeto, como de produto imobiliário, difundido mediante publicidade nos 

jornais diários. Já a documentação compilada nos arquivos da cidade tem permitido examinar os 

projetos tanto em função das normas edilícias, como em relação a reformulações sofridas. 

Trata-se, pois de apresentar a análise destas fontes documentais e as relações entre a arquitetura 

moderna efetivamente produzida e o Centro Histórico de São Paulo. 

 

Banco de Dados do Centro Histórico de São Paulo 

Prof. Dr. Marcos José Carrilho 

Prof. Dr. Alessandro Castroviejo Ribeiro 

 

Duas etapas da pesquisa “Centro Histórico de São Paulo: documentação e reabilitação” encontram-se 

concluídas. Como resultado, um extenso levantamento de informaçoes foi reunido em um banco de 

dados digital, de modo a torná-lo acessível à análise e à interpretação. Este trabalho é um relato das 

premissas conceituais e metodológicas e dos produtos e reflexões resultantes deste período inicial de 

pesquisa.  

No Banco de Dados foram compiladas informações dos levantamentos de fontes arquivísticas realizadas 

no Arquivo Histórico Washington Luís (processos até 1921) e no arquivo corrente da Cidade de São 

Paulo – Divisão de Arquivos Municipais de Processos – DAMP, também designado como Arquivo do 

Piqueri (processos a partir de 1921). 

Pesquisas a estes dois arquivos e às fontes cartográficas da cidade permitiram a reconstituição histórica 

e a compreensão do desenvolvimento da ocupação e da configuração atual de ruas: a primeira relativa 

ao levantamento integral de um logradouro – a Rua Barão de Itapetininga –; e outras parciais como Boa 

Vista e XV de Novembro. Uma segunda modalidade de registros corresponde ao levantamento de 

conjuntos dispersos de bens incluídos nos tombamentos de edifícios na área central revalidados pelo 

CONPRESP – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo. Uma terceira prossegue por meio de levantamentos dos edifícios modernos 

construídos na área central.  

Assim, o Banco de dados digital  “Centro Histórico de São Paulo” reúne os dados encontrados nas fontes 

primárias, por meio de fichas e imagens dos processos e projetos; informações e imagens oriundas de 

registros em campo e informações provenientes de trabalhos acadêmicos e de periódicos 

especializados. Este banco de dados estrutura-se a partir do par logradouro/edifício e seu meio, a 
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plataforma SQL-Server, permite que seja consultado e alimentado via internet. Nele buscas e consultas 

possibilitam o estabelecimento de uma série de cotejamentos necessários à pesquisa e à análise: pode-

se tanto listar todos dados e imagens de um determinado edifício, como comparar e confrontar as 

plantas do pavimento térreo de um determinado logradouro. Como plataforma, constitui-se numa obra 

aberta, a ser alimentada por novas pesquisas e mantida em caráter permanente. Atualmente, alcança 

cerca de 250 imóveis/endereços registrados, mais de mil processos pesquisados e centenas de imagens 

de projetos e obras. 

 

4. Projetos de Iniciação Científica e continuidade de Pesquisa 

Confirmada a importância do levantamento de dados de fontes arquivísticas para o aprofundamento do 

conhecimento da formação da Cidade de São Paulo, em especial da área central, verifica-se que o 

trabalho de pesquisa não se encerra em uma ou mais etapas, mas deve ser visto com uma atividade 

contínua de reunião de informações. Para que seja possível manter a continuidade estamos procurando 

formas alternativas de apoio à pesquisa, interna e externamente a UPM. 

Durante este ano de 2011, o trabalho deverá ter continuidade com o levantamento de documentação 

sobre os logradouros que fazem parte da área em estudo do Centro Histórico de São Paulo, em um 

primeiro momento,  dando continuidade  às pesquisas no Arquivo Municipal Washington Luís, através 

do  desenvolvimento de cinco  trabalhos  de Iniciação Científica, encaminhados e aprovados para este 

ano de 2001, cujos  temas se inserem no recorte  da  pesquisa em tela através  do  estudo dos  

logradouros: 

- “A Formação da Rua São Bento”, PIVIC, pesquisador: aluno José Tadeu Ferreira Júnior, prof. Orientador 

Dr. Marcos Carrilho;  

“Ladeira Porto Geral: formação e estruturação de um caminho”, PIBIC, aluna: Erika Paiva, prof. 

Orientador Dr. Alessandro Castroviejo Ribeiro 

- “Rua Direita, levantamento da formação do logradouro e suas ocupações”, PIVIC, aluna: Alice...; prof. 

Orientador Dr. Marcos José Carrilho 
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- “Centro Histórico de São Paulo: estudo histórico e documentação da Praça Patriarca”, PIVIC, aluna: 

Nathalie Signorini Bitencourt Calou ; profa. orientadora Dra. Cecilia H G Rodrigues dos Santos 

-“Rua Florêncio de Abreu: formação e ocupação atual”, PIBIC),  aluna Bruna Thieme, prof. Orientador Dr. 

Alessandro Castroviejo Ribeiro 

O estudo cronológico da cartografia da cidade de São Paulo constitui o ponto de partida para o exame 

da formação destes logradouros nesta etapa do trabalho, devendo começar com a análise da  série 

histórica das cartas que documentam o desenvolvimento da Cidade de São Paulo desde 1810 da Coleção 

IV Centenário de São Paulo, e ter continuidade com outras séries de cartas, cujo levantamento e relação 

deve fazer parte da pesquisa.   Os trabalhos prosseguirão no Arquivo Municipal Washington Luís com o 

objetivo de identificar as informações relativas aos pedidos de licença para construção nestes 

logradouros. No mesmo arquivo, serão reunidas informações sobre as origens destes logradouros, as 

diferentes designações que recebeu e o estabelecimento de correlações entre a numeração antiga e a 

atual, informações que permitem a localização dos logradouros e edificações. Finalmente, serão 

levantados também os processos do arquivo corrente da Prefeitura – Divisão do Arquivo Municipal de 

Processos – que cobre as solicitações de aprovação de projetos da década de 1920 até a atualidade.  

Também foi prevista a pesquisa de registros iconográficos nos principais arquivos para a iconografia da 

cidade de São Paulo, como  Arquivo Washington  Luis,  Museu Paulista, Fundação Energia, entre outros, 

em busca de documentação que registre  os logradouros em estudo em períodos anteriores à situação 

atual, de modo que se possa examinar as sucessivas transformações ocorridas.Essa parte da pesquisa 

não se limita a documentação primária, devendo ser levantada as informações produzidas pelas 

publicações que se dedicam ao levantamento da história da cidade e de seus processos de urbanização. 

Finalmente, deverão ser organizadas visitas de campo para registrar a condição atual dos logradouros e 

as transformações sofridas pela ação do tempo e pelo uso das estruturas arquitetônicas existentes. 
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5. Justificativa de atividades não realizadas 

Relatório Site - Banco de Dados 2010/11 

 

A proposta para desenvolvimento do Site “Centro Histórico de São Paulo” surgiu em decorrência das 

avaliações referente ao relatório de pesquisa apresentado em 2008. Neste relatório, pareceristas 

elogiavam nosso Banco de Dados, embora criticassem seu acesso “pouco amigável”. A partir dessas 

observações, foi incorporado ao projeto de pesquisa - em conclusão - o desenvolvimento de um Site, 

vinculado, ao banco de dados, cuja principal função seria a de permitir uma navegação mais amigável 

pelos dados acumulados ao longo seis anos de pesquisas. 

Os recursos para desenvolvimento do referido Site estariam, inicialmente, previstos para serem 

produzidos por terceiros, conforme orçamento anexado ao projeto de pesquisa. Por gestão do 

Mackpesquisa, discutiu-se a possibilidade de desenvolvê-lo pela equipes internas da Divisão de 

Tecnologia da Informação Mackenzie. Após reuniões de trabalho entre pesquisadores e equipe de 

tecnologia, foi possível estabelecer e acordar os termos técnicos para elaboração dos trabalhos. Fato 

que postergou  a assinatura  do contrato da pesquisa. 

Assinado  o contrato, foram encaminhadas à Divisão de Tecnologia da Informação, segundo sua 

orientação, solicitações de serviço para: 

a. Elaboração de um Site – DTI nº 55198 (11/11/2010); 

b. Manutenção e revisão do Banco de Dados “Centro Histórico de São Paulo”, DTI 55199  

(11/11/2010);    

Estas solicitações foram então encaminhadas para aprovação junto à Diretoria da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo. Em 07/12/2010 a solicitação de nº 55199 foi aprovada nos termos de seu 

conteúdo; e em 10/12/2010 a DTI de nº 55198 foi devolvida pela direção da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo.  

Após a devolução da mencionada solicitação referente ao desenvolvimento do Site, os pesquisadores 

solicitarão reunião de esclarecimentos junto ao Diretor da escola. Na ocasião, a diretoria justificou a não 

aprovação arrolando aspectos indefinidos de contingenciamento de verbas, da natureza e vinculação 
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das informações, assim como, aspectos técnicos relativos ao  desenvolvimento de um site único para a 

Escola: um projeto mais abrangente de um site profissional para a Fau-Mackenzie  encontra-se em 

discussão, desta forma, algumas singularidades dos grupos de pesquisa ficariam – por hora- no aguardo 

dos encaminhamentos futuros e mais amplos que contemplariam vários conteúdos, inclusive do site 

destinado ao Centro Histórico. 

Sob estes argumentos, ficou descartado, por parte da equipe de pesquisa, um eventual 

desenvolvimento do Site.   

A revisão proposta para o Banco de Dados foi plenamente acordada com a Divisão de Tecnologia da 

Informação do Instituto Mackenzie, segundo diretrizes proposta pelo grupo de pesquisa. Entretanto, seu 

conteúdo ficou limitado às alterações contidas na revisão de segurança, nomenclaturas de campos, e 

acréscimo e/ou retiradas de alguns campos. Os primeiros itens e conteúdos para revisão foram 

encaminhados à respectiva divisão. Outros itens serão acrescentados no prazo de sessenta dias. A 

revisão final acordada se dará num prazo de seis meses.  
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6. Acesso ao Banco de Dados – Centro Histórico de São Paulo - UPM – 

Mackpesquisa - 2011 

 

 

 Apresentação 

O banco de dados “Centro Histórico de São Paulo” é importante produto do grupo de pesquisa. Nele se 

encontram estruturadas e armazenadas extensa  documentação oriunda nas diversas pesquisas já 

realizadas; assim como, a documentação proveniente da recente pesquisa: Praça Antônio Prado e Av. 

São João.  

Seu formato e estrutura final foram montados na plataforma SQL Server, de forma a ser alimentado e 

acessado via internet.  Esta configuração multiplica o desempenho na alimentação de dados, além de 

facilitar o manuseio de informações pelos pesquisadores. No momento o banco de dados estará restrito 

aos pesquisadores, supervisores do Mackpesquisa e Departamento de Tecnologia de Informação do 

Instituto Mackenzie. Pesquisadores externos e pareceristas podem ter acesso ao banco de dados 

mediante autorização prévia. 

 Hoje estão armazenados no banco de dados, informações obtidas nas pesquisas realizadas: nos 

arquivos municipais Whashington Luis (AHMWL) e na Divisão de Processos (DAMP); bem como, dados 

levantados em pesquisas de campo e em fontes bibliográficas diversas.                    

A complexidade e a riqueza do patrimônio contido no Centro Histórico ainda demandarão outros 

estudos e propostas de reabilitação; grandes quantidades de informações relevantes ainda serão 

inseridas no banco de dados.  Neste sentido, este instrumental de pesquisa e de reflexão é uma obra 

aberta: tanto pela contínua alimentação de dados provenientes da atual pesquisa e de outras em 

andamento, quanto pelo futuro acesso à comunidade. O banco de dados, hoje, encontra-se em seu 

formato essencial, projetado para entrada, consulta e análise de dados por parte dos pesquisadores.  

 A concepção  

O banco de dados tem como conceito chave de registros, acessos, entrada de dados e consultas uma 

seqüência lógica entre logradouros, edifícios e assuntos relacionados. Ou seja, a estrutura principal está 

baseada no edifício; sempre localizado em um determinado logradouro. Os logradouros e seus tipos são 

conhecidos de antemão (Ruas, Avenidas, Largo, Praça, etc.). Os edifícios são prioritariamente 

identificados por números e associados a um determinado logradouro. Todas as outras informações são 

lançadas no banco a partir desta hierarquia.  Portanto, para se ter o registro de um edifício e começar os 
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processos de preenchimento dos dados, deve-se cumprir estes procedimentos pautados nesta estrutura 

básica. Uma vez registrado o edifício, uma série de tabelas estarão disponíveis para serem trabalhadas. 

Na medida em que os dados são cadastrados, abrem-se as diversas possibilidades de consultas e 

relatórios: momento de relevância quando os diversos dados podem ser confrontados de variadas 

formas, enriquecendo o processo de análise e reflexão.  

 

A estrutura  

As entradas de dados e cadastramentos são feitas através destas várias tabelas ou fichas que 

correspondem de certa maneira aos formulários buscados e preenchidos nas diversas modalidades da 

pesquisa. Estas “tabelas” são, por sua vez, compostas por diversos campos associados e decorrentes dos 

assuntos que lhe são pertinentes, que foram objetos de observação e interesse. A partir desta estrutura 

pode-se associar a um edifício a quantos processos, projetos, dados bibliográficos e imagens que se 

façam necessários. As tabelas  são as seguintes: logradouro; Dados do edifício; Processos legais;Projetos 

oriundos de processos legais e outros; Dados bibliográficos; Imagens;Ficha de campo.  

 

Acesso ao Dados 

1. O acesso às pessoas autorizadas se faz através do endereço: 

http://www5.mackenzie.com.br/adm/adm.asp.  Para o acesso são necessários login e  senha; que 

serão oportunamente fornecidas aos pareceristas, e à coordenação do Mackpesquisa.  

Acessando o endereço abre-se a página inicial, figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Página de acesso 

 

http://www5.mackenzie.com.br/adm/adm.asp
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2. Após inserção de login e senha, abre-se a segunda página de consultas e inserções de dados. Nesta 

página é possível visualizar as opções de navegação, busca e inserção de dados. Para busca de 

informações há dois caminhos: o primeiro, pelo comando [acesso] edifícios; o segundo, pelo comando 

relatórios. Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiig. 2: Primeira página. Na  barra superior acham-se os principais comandos da estrutura: Logradouros, Edifícios e Relatórios; e os demais 

comandos auxiliares.   

 

3. Busca pelos edifícios.   

Nesta opção abre-se uma página que permite buscas de edifícios a partir do nome do edifício, 

logradouros, nº do edifício, período de construção e listagem de registro por página, figura 3. Opção 

feita uma nova página se abre, listando todos os registros encontrados. A partir deste ponto, podem-se 

Fig. 1: Página de acesso 
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ativar o botões D (todos os dados e imagens registrados para o edifício, endereço) e  S(síntese de 

dados). Os demais se prestam para inserção e edição de dados. Desta forma, é possível verificar todos 

os dados e imagens relativas a um edifício atual (endereço), bem como, relacionar – quando possível- 

ocupações precedentes para o mesmo lote. Ou seja, nesta consulta é possível visualizar os registros 

referentes aos diversos processos, projetos, bibliografias e dados de campos relativos aos edifícios  e 

logradouros pesquisados até o momento. Nesta modalidade consulta geral  de dados não é possível 

fazer download ou ampliações das imagens, pois estas se encontram condensadas, figura 4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  
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4. Consulta de dados através do comando relatório. 

Nesta modalidade há dois caminhos para geração de relatório: um especificamente para imagens e 

outro para consultas gerais. Ao acionar o comando relatórios, abre-se uma página de busca no modo 

Relatório de Imagens, figura 5. Nesta modalidade, pode-se fazer download das imagens, que permite 

diversos manuseios como ampliação da imagens, etc.. Diversos campos estão disponíveis para gerar 

consultas isoladas ou associadas, desta forma é possível: listar todas as imagens vinculadas a um 

determinado edifício, selecionar imagens por períodos, confrontar tipos e conteúdos de imagens de 

logradouros e edifícios distintos, por nomes, etc. Figuras 6,7 e 8. 

 

 

Fig. 4.  

Fig. 6.  
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Fig. 7.  

Fig. 8.  
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Outro caminho para consultas e buscas encontram-se no relatório Consulta Geral. Nesta modalidade, 

outros campos, constituintes das demais tabelas podem ser relacionados entre si, confrontado diversas 

comparações e sobreposições, figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.  
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7.  Conclusão 

O trabalho em tela conclui mais uma etapa de um projeto de pesquisa em curso,  desenvolvido no 

âmbito da FAU-UPM desde o ano de 2002 mas  com vínculos em vários níveis:  já   foi objeto de 

convênios com a EMURB e com o Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura, já forneceu 

dados e informações para elaboração da tese de doutorado do pesquisador prof. Alessandro C. Ribeiro 

bem como para inúmeros trabalhos dos professores que fazem parte desse GP, apresentados em 

eventos acadêmicos nacionais e internacionais, além de alimentar trabalhos da disciplina da graduação 

da FAUUPM  “História e Teoria das Técnicas Retrospectivas”, e ser alimentado pelo resultado dos 

trabalhos dos alunos.  Além do apoio do Mackpesquisa para três etapas de desenvolvimento dessa 

pesquisa, contamos ainda com o apoio para três trabalhos de Iniciação Cientifica de alunos que em 

diversos momentos se vincularam ao projeto.   

Os dados reunidos nesta etapa foram integrados  o Banco de Dados, confirmando  a importância de se 

conduzir trabalhos em fontes arquivisticas primárias  não só para a formação dos  alunos – que tomam 

contato com os documentos, aprendem sobre a pesquisa e manipulação com documentos históricos  – 

como para os professores pesquisadores que, ao coordenar  a alimentação deste grande Banco de 

Dados com informações inéditas e originais, vêm contribuindo para a  revisão e consistência das fontes 

bibliográficas sobre o Centro Histórico de São Paulo – ver acima o capítulo Levantamento da Praça 

Antonio Prado e da Avenida São João -  e,  principalmente,   para cumprir o objetivo principal do 

trabalho que é  o reconhecimento e a preservação do inestimável patrimônio urbanístico e edilício do 

Centro Histórico de São Paulo.  
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8.  Anexos 

 

 

8.1 Apresentação 

8.2 A Rua Barão de Itapetininga 

8.3 Arquitetura Moderna e o Centro Histórico de São Paulo 

8.4 Oscar Niemeyer no Centro Histórico de São Paulo 

8.5 Cronologia do Centro Histórico da Cidade de São Paulo 

8.6 Bando de Dados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


