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Introdução 

Esta pesquisa propõe-se a tarefa de listar, identificar, conhecer, analisar e 
apresentar alguns edifícios com valor arquitetônico e patrimonial na cidade de 
São Paulo, expondo não só a questão formal e funcional, mas também a 
conceitural, histórica e estrutural através de textos e desenhos. 

Alguns motivos levaram a escolha da cidade de São Paulo como lugar de 
pesquisa. Primeiro, por ser uma cidade que aglutina lembranças históricas dos 
períodos vivenciados na arquitetura brasileira, reportando construções desde o 
período colonial até as construções contemporâneas. Essa diversidade 
construtiva facilita a observação, análise, entendimento e crítica do 
desenvolvimento arquitetônico nesta metrópole. 

Segundo, por ser uma cidade constantemente em construção, possibilitando a 
ampliação e extensão desta pesquisa de forma crítica em relação a arquitetura 
como resposta urbana aos processos de expansão da cidade e as 
complexidades arquitetônicas no ato de projetar, podendo ser destacado o 
crescimento através de políticas públicas ou como resposta imobiliária. 

A pesquisa busca ser um conjunto de atividades e ações com caráter educativo 
que documentem e divulguem o desenvolvimento da cidade de São Paulo 
através dos registros arquitetônicos na tentativa de entender a formação do 
arquiteto, a formação da cidade, bem como o entendimento dos seus diálogos. 

A partir de levantamentos e análises arquitetônicas, acredita-se que esta 
pesquisa trará uma contribuição a divulgação da produção paulista alimentando 
reconhecendo seu valor cultural e ampliando o repertório arquitetônico de 
interessados pelas construções de São Paulo. 

Durante a observação de um espaço comercial fechado dentro de um shopping 
pude constatar que mesmo sendo um espaço desocupado naquele momento, o 
local havia recebido um acabamento que transmitia “movimento” e uso, de 
maneira que os frequentadores não notassem que havia ali um espaço vazio e 
que talvez, pudesse diminuir o prestígio do local como um todo. 

Essa dinâmica instalou-se em São Paulo de forma intensa e criou um novo 
paradoxo urbano e econômico : áreas plenamente equipadas em infra-estrutura 
e transporte de massa encontram-se em processo de esvaziamento 
populacional, enquanto se abrem indiscriminadamente novos e distantes 
setores de expansão urbana. (Meyer, Grostein e Biderman, 2004, página 190) 

Objetivos: 

Compreender os processos de abandono e deterioração em edifícios do centro 
velho e evasão populacional na área central de São Paulo e o que leva essa 
mesma população a tratar o espaço desocupado, especialmente aqueles que 
apresentam sinais de “antiguidade”, como espaço sem valor e disponíveis para 
degradação e desvalorização. 

 

 



Metodologia: 

Serão levantados através de referência bibliográfica, temas sobre expansão 
urbana, patrimônio histórico e arquitetura no centro velho da cidade de São 
Paulo. 

Como e porque estabeleceu-se a ‘cultura do abandono’; 

Porque os edifícos permanecem sem uso; 

Como são definidos os critérios que determinam o valor histórico de uma 
edificação; 

O que é valor histórico; 

Como recuperar; 

Como preservar; 

Como dar novos usos; 

Como incentivar o potencial turístico. 

 

Desenvolvimento: 

- visita ao edifício sito a R. Quintino Bocaiuva, 242 

- reconhecimento de seu entorno 

- visita à Associação Viva o Centro 

- utilizar os recursos da biblioteca dessa associação para pesquisa 

- conhecer prédios antigos recuperados e os processos adotados 

- proposta de recuperação e novo uso para o edifício 

 

Cronograma de Atividade: 

1. Pesquisa bibliográfica - agosto de 2013 a novembro de 2013 

2. Estudo de projetos análogos - novembro de 2013 a dezembro de 2013 

3. Pesquisa de campo - dezembro de 2013 a fevereiro de 2014 

4. Análise do Espaço  - dezembro de 2013 a  abril de 2014 

5. Desenvolvimento de relatório semestral da pesquisa - fevereiro de 2014 

6. Desenvolvimento de artigo - abril de 2014 a maio de 2014 

7. Desenvolvimento do relatório final da pesquisa - maio de 2014 a agosto 
de 2014 
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