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A TEMPORALIDADE DA PAISAGEM URBANA DOS BAIRROS DA REPUBLICA E 

SANTA CECÍLIA: UMA ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

RESUMO 

A paisagem urbana representa uma fronteira temporal da cidade, que vão 

modelando e criando objetos de acordo com suas necessidades. Este trabalho tem 

por objetivo estabelecer a sobreposição do tempo na paisagem urbana em um 

contexto social e histórico, através de composições fotográficas para transcrever a 

temporalidade da paisagem urbana a partir da estruturação da imagem. Os dados 

secundários foram coletados em levantamento bibliográfico e trabalho de campo na 

rua Praça da República, Av. São João, rua Santa Cecília. Foram feitas entrevistas 

livres (sem questionários). Foram realizados três registros fotográficos utilizando as 

câmeras Sony Cyber-shot e uma Nikon D90. Através das imagens no percurso 

determinado, é notório a diversidade de tempos cristalizados através dos espelhos 

dos próprios prédios instalados nas ruas, que desfilam de 1914 a 2000. Podemos 

enfatizar pontualmente que na rua Praça da República a contraposição de tempo 

observa-se através dos prédios que percorrem os anos de 1892, 1948, 1953, 1965 e 

aproximadamente anos 90. No percurso pela Avenida São João destaque para uma 

leve predominância de prédios da década de 20, suposto pela arquitetura dos 

mesmos pois estes não possuem acervos preservados, sendo desconhecido o ano 

exato da construção. Na Av. São João também podemos observar prédio da década 

de 40 e 80. Em Santa Cecília nota-se um certo abandono pelos patrimônios, 

podemos destacar a Igreja de Santa Cecília que data do ano de 1914. A 

temporalidade da paisagem urbana da República á Santa Cecília pela Avenida São 

João apresenta “desordem”, observada pela diversidade dos anos em que os 

prédios foram construídos, porém, tudo está em ordem a partir de uma lógica, e esta 

chama-se desenvolvimento e assim possamos identificar a fronteira temporal entre 

Centro Velho e o Centro Novo de São Paulo, quase 85% dos prédios que serviram 

como ponto de partida para caracterizar a temporalidade da paisagem urbana, os 

dados deste trabalho assim como as fotografias sugerem a necessidade e a 

importância de um acervo seguro para que em algum período próximo os prédios 

possam ter a possibilidade de propor um tombamento como patrimônio histórico e 

cultural. 

Palavras-chave: temporalidade; fotografia; República; Santa Cecília. 

 



1. INTRODUÇÃO 

A paisagem urbana representa uma fronteira temporal da cidade, que envolve 

e se relaciona com o movimento dinâmico e frenético de seus agentes sociais, que  

modelam e criam objetos de acordo com suas necessidades. Nesse sentido, 

podemos observar claramente através dos centros das grandes cidades, como  São 

Paulo, uma divisão entre um  centro histórico e centro novo. 

A denominação centro da cidade indica a centralidade econômica do lugar. Em 

São Paulo, o centro histórico é a região onde a cidade foi fundada em 25 de janeiro 

de 1554. Nele, podemos identificar vários prédios e construções que retratam a 

história social, econômica, cultural e artística da cidade. Dessa forma, este local traz 

consigo um peso histórico significante, que compreende o distrito Sé e República. 

Com o passar dos tempos e das novas necessidades, a centralidade econômica foi 

tomando outros e  novos espaços. A partir disso entendemos ser fundamental uma 

análise dessa paisagem, para tanto, uma das ferramentas mais adequadas é a 

fotografia, por sua força documental, enquanto  registro histórico. 

Para Philippe Dubois (1993) a foto é percebida como uma espécie de prova e 

se dá em três tempos. Primeiro a fotografia funciona  como espelho do real “a 

fotografia é a imitação perfeita da realidade e só é percebida pelo olhar ingênuo 

como um ‘analogon’ objetivo do real”, ou seja, fotografia como processo automático, 

objetivo e quase natural. No segundo momento, a fotografia é entendida como 

transformação do real, a imagem fotográfica não é um reflexo natural ou neutro, mas 

um instrumento de análise, interpretação e até transformação do real. O terceiro e 

último tempo da fotografia é o traço do real, quando questiona-se o efeito de real e a 

análise vai além dessa simples denúncia. Interessa à esse trabalho, apenas a 

interpretação do autor sobre fotografia enquanto transformação do real  e como um 

traço do real. 

Nesse sentido, o objeto de estudo da pesquisa “A temporalidade da paisagem 

urbana dos bairros da República e Santa Cecília: uma análise fotográfica” será a 

paisagem urbana a partir de uma interpretação visual de composições fotográficas, 

tendo como contexto a identificação de elementos estilísticos dos períodos clássico 

e contemporâneo, a fim de estabelecer a sobreposição do tempo na paisagem 

urbana em um contexto artístico e social, elaborando dessa forma, composições 

fotográficas para transcrever a temporalidade da paisagem urbana a partir da 

estruturação da imagem, a partir da identificação dos elementos estilísticos dos 



períodos clássico e contemporâneo presentes na paisagem urbana, descrevendo o 

tempo da paisagem a partir dos elementos estilísticos encontrados, elaborando 

assim um diálogo multidisciplinar, que busca buscando uma reflexão da importância 

da fotografia como uma ferramenta de análise a partir de sua composição 

(estruturação da imagem). 

2. OBJETIVOS 

Utilizar a fotografia como instrumento de análise para descrever a paisagem 

urbana, ampliando as perspectivas de análise geográfica a partir da concepção dos 

tempos, este projeto visa abrir a reflexão sobre a importância deste meio de 

expressão, trazendo uma nova discussão tanto para geografia quanto para 

fotografia. 

3. METODOLOGIA 

Os dados secundários foram coletados em levantamento bibliográfico e o 

trabalho de campo na rua Praça da República, bairro República e rua Santa Cecília 

no bairro Santa Cecília. Foram feitas entrevistas livres (sem questionários) para 

coleta dos primeiros dados sobre os prédios fotografados nas áreas.  

Os primeiros registros fotográficos foram feitos com a câmera, Nikon D90 e  

ainda serão realizadas outros registros 

4. DESENVOLVIMENTO 

Lugar onde se manifesta a vida, o espaço é 
condição, meio e produto da realização da 
sociedade humana em toda a sua 
multiplicidade...ao produzir sua existência, a 
sociedade reproduz, continuamente, o espaço 
(CARLOS 2001, p.11)  

 

A geografia é a ciência que estuda a superfície terrestre ou o espaço 

geográfico, ou seja, é o lugar onde vivemos, produzimos e reproduzimos nosso 

modo de vida e constitui-se como uma totalidade de partes (território, lugar, 

paisagem, entre outros) que se integram e em diferentes perspectivas e são 

importantes ferramentas para o entendimento da organização do espaço.  Todos os 

espaços são geográficos, por que são determinados pelo movimento da sociedade e 

sua  produção.  

Desta forma podemos entender que “o espaço é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 



ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história 

se dá.” (SANTOS, pg.63, 2008).  

Existem milhares de definições para o que seria um objeto, porém o que 

Santos caracteriza como um sistema de objetos pode ser entendido como as 

formas, as criações humanas. O autor ainda afirma que “toda criação de objetos 

responde a condições sociais e técnicas presentes num dado momento histórico. 

Sua reprodução também obedece a condições sociais.” (SANTOS,p.68, 2008). 

Sendo assim, o sistema de objetos é consequência do sistema de ações, 

justificando a ideia de que o homem adequa à sociedade conforme as suas 

necessidades, criando cada vez mais objetos através de suas ações. “De um lado os 

sistema de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado , o 

sistemas de ações leva a criação de objetos novos ou se realiza sobre os objetos 

pré-existentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma” 

(SANTOS, 2008, p 63). Para entender essa dinâmica de espaços geográficos, 

existem as categorias de análise, como a paisagem, que é justamente onde essa 

transformação ocorre. 

A paisagem não á algo imóvel e constitui-se de objetos naturais: as rochas, as 

florestas, os rios, as cachoeiras, entre outros e os objetos sociais: todo aquele 

elemento produzido pelo homem, como prédios ou monumentos que tenham um 

significado social e histórico. Reconhecendo tais objetos, podemos perceber o 

tempo, através das histórias e seus significados, simbólicos ou não. Nesse sentido 

entendemos que a paisagem é de fato a cristalização do tempo, pois como afirma 

Milton Santos 

“a paisagem é o resultado de uma acumulação 
de tempos... a noção de tempo é fundamental a 
sociedade atual, mas a paisagem, pelas suas 
formas é composta de atualidade de hoje e do 
passado. A noção de escala é igualmente 
importante, pois se o espaço é total, a 
paisagem não é. Não se pode falar de 
paisagem total, pois o processo social de 
produção é especialmente seletivo. O espaço 
constituído que daí resulta é variegado. Formas 
de idades diferentes com finalidades e funções 
múltiplas são organizadas e dispostas de 
múltiplas maneiras cada movimento da 
sociedade lhes atribui um novo papel” (pg.60, 
2007) 

 



Para exemplificar melhor, temos a cidade, que é envolvida pela paisagem 

urbana, que conta a história daquele lugar ou ainda nos possibilita perceber as 

várias cidades dentro de uma cidade, pois é o resultado das diferenças entre as 

classes sociais, logo “A paisagem é moldada segundo as características 

econômicas, históricas, sociais, culturais e tecnológicas da sociedade que nela se 

insere. Todavia, a sociedade também se impregna dos elementos da paisagem que 

integram sua vida cotidiana, num processo de intensa interatividade.” (Razaboni, 

2008). Tanto a paisagem quanto o espaço resultam de movimentos superficiais e de 

fundo da sociedade, uma realidade de funcionamento unitária, um mosaico de 

relações, de formas, funções e sentidos. 

Portanto, a paisagem se mostra como a cristalização do tempo e ainda é tudo 

que conseguimos ver, sendo possível encontrar diversos elementos que identificam 

a temporalidade dessas paisagens. A paisagem urbana é moldada a partir de 

características econômicas, históricas, sociais, culturais e tecnológicas, esses 

conceitos nos mostram que a paisagem é dinâmica independente do seu tempo, sua 

interpretação, nos possibilita o entendimento da organização do espaço geográfico e 

por isso, se faz necessário a ampliação de suas perspectivas.  

A palavra estética significa aquele que percebe, que nota, podemos 

entender que é o que sentimos ao observar o belo. Partindo do principio de belo, a 

paisagem de forma geral é tudo o que vemos, e reconhecer os elementos inseridos 

nela nos permite entender sua dinâmica, assim podemos caracterizar as relações 

estabelecidas no espaço e ainda descrever através dela, vários períodos 

sobrepostos e dispostos ao alcance visual. Porém a paisagem não é um conceito 

utilizado apenas pela geografia.  

Para as artes visuais, o conceito de paisagem apareceu nas pinturas com 

ideais do romantismo, de Caspar David Fridrich, mas vale lembrar que a 

aproximação da imagem humana com a natureza era uma tendência que 

timidamente aparecia desde o renascimento (Pozzo e Vidal, 2010). A paisagem era 

retratada nas pinturas de grandes artistas, já que se tratava do que se via. Tal 

interatividade resulta na sobreposição de formas, que apresentam estéticas de 

tempos e contextos sociais diferentes.  

A análise da paisagem pode ser feita apenas através da observação e é esta 

que nos impulsiona a compor e estruturar  uma imagem, como registro. 



Uma ferramenta para auxiliar a compreensão dessa paisagem é a fotografia. 

Como afirma Susan Sontag “as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o 

que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de observar”. (pg. 13, 2004). 

Analisar a paisagem é o resultado de uma constante observação, a contemplação 

do que está diante dos nossos olhos. Independente do contexto que envolve a 

fotografia, ela sempre vai além do que se vê e abraça a subjetividade de cada 

contexto, o mundo imagem de Susan Sontag é o mundo que nós vemos e vivemos 

retratados por fotografia, pois a realidade sempre foi interpretada por meio das 

transformações fornecidas pelas imagens. (p 169, 170, 2004). 

A fotografia nos possibilita ter o mundo descrito e impresso, uma espécie de 

coleção de imagens, trechos importantes das diversas realidades. Ela também é um 

objeto que compõe o espaço descrito acima, através dela podemos resumir o mundo 

na forma de palavras impressas. 

A fotografia sequenciada ou não, é capaz de transmitir a informação desejada 

ao espectador por se tratar de um instrumento de comunicação. A partir do que se 

observa e detento de uma câmera fotográfica “tirar fotos é um evento em si mesmo 

e dotado dos direitos mais categóricos de interferir, invadir ou ignorar, não importa o 

que estiver acontecendo” dessa forma entendermos que os eventos são 

interessantes e dignos de serem fotografados, logo “fotografar é em essência, um 

ato de não-intervenção” (Sontag, 2004), pois ao final do evento, a fotografia ainda 

existirá e será através dela que o evento será comprovado.  

As fotos são um meio de aprisionar à realidade, mas a força das imagens 

fotográficas provem de serem elas realidades materiais por si mesmas. Como meio 

de expressão, a fotografia consegue um caráter de representação do real, ou seja, a 

relação documento/representação é indissociável. Encontramos ideias semelhantes 

no autor e historiador Boris Kossoy, que afirma que, “a foto é percebida como uma 

espécie de prova.” Assim como Dubois, que compreende a realidade da fotografia 

também como um indício, ou seja, um índice. 

Segundo Boris Kossoy, a fotografia é um documento pois fornece provas, 

indícios, dessa forma trata-se de uma prova, constatação documental que o objeto 

ou assunto representado de fato existiu/ocorreu e um ícone, a comprovação 

documental da aparência do assunto. Quaisquer que sejam os conteúdos das 

imagens, devemos considerá-las sempre com fontes históricas de abrangência 

multidisciplinar (apud, Kossoy, 2000).  



“A imagem é basicamente uma síntese que oferece traços, cores e outros 

elementos visuais em simultaneidade” (Jr. Neiva, 1994).  A fotografia nada mais é do 

que um instrumento de comunicação carregado de simbolismo e subjetividade, pois 

existe a possibilidade de desmistificar a imagem e explorá-la para então chegar a 

sua totalidade. 

5. RESULTADOS  

O centro conta a trajetória de São Paulo através de construções imponentes de 

museus, centros culturais, teatros e edifícios que retratam as transformações pelas 

quais passou a vila que hoje é considerada a maior cidade do país. O centro 

histórico localiza-se no centro do município de São Paulo, sendo formado pelo 

distritos da Sé e da República.  

5.1 REPÚBLICA 

O distrito da República origina-se à primeira expansão do núcleo principal da 

cidade a partir de sua colina central para o oeste do Rio Anhangabaú. A transição de 

centro velho para centro novo, pôde ser consolidada com a construção do Viaduto 

do Chá em 1892. Para representar épocas próximas identificamos, localizado na 

Praça da República, o prédio (fotografia 1) foi projetado por Antonio Francisco de 

Paula Souza, detalhado e construído pelo arquiteto Ramos de Azevedo, e  foi 

inaugurado em 02 de agosto de 1894 para sediar a primeira escola normal de São 

Paulo, para formação de professores.  

 

Fotografia 1: Escola Normal Caetano de Campos no final do século XIX 
Fonte: acervo do DPH/SP 

 

Segundo a Secretaria de Estado da Educação “a localização do prédio, de 

estrutura imponente, deslocou para essa região um novo pólo de desenvolvimento 



urbano, ao mesmo tempo em que valorizou o ensino público e gratuito. O terreno da 

praça, antes reservado para construção da catedral da cidade, foi  dedicado a 

abrigar a escola.” O prédio é tombado com bem cultural do Estado e do município de 

São Paulo pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico 

do Estado – CONDEPHAAT e pelo Conselho Municipal da Cidade de São Paulo – 

CONDRESP. Para a Secretaria de Educação houve perda de espaço para os 

prédios e avenidas que contornam a praça, porém continua sendo uma referência 

cultural da cidade, atualmente é sede da Secretaria de Estado da Educação e seu 

teatro Fernando de Azevedo (Fotografia 2).  

 

Fotografia 2: Secretaria de Estado da Educação 
Autor: Alana Karen da Costa da Silveira 

 

Podemos entender que as reformas no prédio acompanharam o crescimento 

da cidade perceptível no seu entorno. É possível observarmos de uma forma um 

tanto confusa o encontro dos diversos tempos, refletidos nos espelhos de um prédio 

moderno (Fotografia 3). Observar os tempos através dos espelhos de hoje é tentar 

viajar na história daquele lugar, mas precisamente na rua Praça da República.  



 

Fotografia 3: Reflexo dos tempos 
Autor: Alana Karen da Costa da Silveira 

 

O prédio espelhado é alugado para duas empresas, o Banco Santander e 

Atento.Refletido na base do espelho encontra-se a Secretaria de Estado da 

Educação (prédio amarelo) e ao lado esquerdo da imagem a ponta do Edifício Itália 

e o Edifício São Nicolau (Fotografia 4). 

 

Fotografia 4: Edifício São Nicolau e Edifício Itália 
Autor: Alana Karen da Costa da Silveira 

 



No primeiro plano da imagem encontra-se o Edifício São Nicolau que foi 

fundado em 1946 e inaugurado em 1948, projetado pelo engenheiro Armando 

Chapolin, utilizado unicamente para fins residenciais. No terceiro plano encontra-se 

o Edifício Itália, o prédio é protegido pelo patrimônio histórico, sua construção foi de 

1950 a 1965.  

5.2 SANTA CECÍLIA 

Foi um dos primeiros loteamentos de alto padrão da cidade, onde se fixaram 

vários dos antigo fazendeiros de café. Ao que tudo indica o bairro cresceu entorno 

da Paróquia Santa Cecília. O acabamento da matriz iniciou-se em janeiro de 1914 e 

foi inaugurada em 1924 (Fotografia 5). 

 

Fotografia 5: Paróquia de Santa Cecília 1924 
Fonte: Livro “A Parochia de Santa Cecília a Mons. Marcondes Pedrosa 1904-

1929” (disponível no acervo da paróquia). 
 

É notório as adaptações no entorno da igreja (Fotografia 6), que ainda passou 

por algumas reformas para adaptar-se ao desenvolvimento do bairro e a exigência 

da população católica. Atualmente a igreja possui um departamento de assistência 

social que disponibiliza roupas e cestas básicas para moradores da comunidade.  



 

Fotografia 6: Paróquia Santa Cecília 2013 
Autor: Alana Karen da Costa da Silveira 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A temporalidade descrita na paisagem através dos prédios, nos remete ao que 

diz Maria de Carvalho e Silvia Wolff, “a arquitetura também é o que a sua inserção 

no mundo lhe confere; ela é a cristalização de processos sociais, suporte de 

conteúdos simbólicos.” Assim justifica-se a ideia de que a paisagem realmente é a 

cristalização do tempo o que torna importante o tombamento de alguns prédios, 

como no caso de prédios muito antigos. A manutenção desses não é uma tentativa 

frustrada de reviver um tempo passado, mas assegurar que esse não seja 

esquecido e sim seja lembrado pelo simbolismo e pelo momento representativo na 

história dos lugares, ao observar a paisagem dos bairros da República e Santa 

Cecília é perceptivo a diferença de tempos cristalizados, o que nos possibilita uma 

análise fácil de quem passou por ali, devido as diferenças de tempo (estabelecidos 

pelos diversos prédios), diferenças de serviços prestados, diferença até mesmo no 

ritmo que compõe os bairros.  
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