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RESUMO

O conjunto de três terrenos que hoje compõem o campus da Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
conhecido mais comumente como ESDI, possuem muitas camadas históricas de ocupação, tanto anteriores a implantação das edificações atuais, 
quanto aos usos anteriores. Sabe-se que a quadra onde está localizada já abrigou o primeiro jardim botânico do Brasil, um possível ensaio do 
atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro; já abrigou a sede da primeira tipografia do país; as edificações atuais faziam parte do Boticário do 
Exército do Brasil e desde a década de 1960 abriga o campus da ESDI. O plano de trabalho para este braço da pesquisa visa focar no 
levantamento, cadastro e documentação deste conjunto especificamente pela sua importância histórica, relevância para arquitetura, e por 
refletir em sua morfologia muitas das grandes intervenções urbanísticas ocorridas na região. Nesse sentido as especificidades deste conjunto foi 
investigado e documentado de forma criteriosa neste desdobramento do trabalho. Os resultados apresentados neste trabalho são parte do 
projeto de pesquisa intitulado “Representações Tridimensionais como Documentos da Memória: o Passeio Público e seus arredores" o qual se 
propõe a analisar e documentar através de diferentes formas de representação o trecho da região do campus da ESDI, mais especificamente o 
Passeio Público e a quadra compreendida entre as ruas Evaristo da Veiga, Marrecas, Passeio e Avenida República do Paraguai. Para tanto foram 
analisados sua ocupação e transformação ao longo do tempo, desde o período colonial até os dias atuais, assim como a evolução dos projetos 
urbanísticos e arquitetônicos. No conjunto de morros que limitaram a expansão da área central do Rio de Janeiro, São Bento, Conceição, Castelo e 
Santo Antônio, os dois primeiros permaneceram, enquanto que os outros foram arrasados para criar novas centralidades. Entre estes, o morro de 
Santo Antônio foi o último a criar grande espaço vazio no coração da cidade, impactando diretamente na configuração atual do recorte deste 
trabalho. Esta quadra está inserida entre importantes marcos da cidade do Rio de Janeiro, como os Arcos da Lapa, o conjunto da Cinelândia e o 
Passeio Público; mas em seus limites já abrigou importantes instituições até então pouco conhecidas, como o primeiro jardim botânico e a 
primeira tipográfica do Brasil, além de ainda abrigar importantes instituições como a Escola de Música da UFRJ e a antiga sede social do 
Automóvel Clube do Brasil. Pretende-se com os resultados deste trabalho contribuir na construção das bases conceituais e metodológicas para a 
preservação deste importante conjunto arquitetônico, hoje parcialmente degradado e cujo registro de sua memória arquitetônica e urbanística é 
de grande importância para a cidade, sobretudo por estar compreendida no escopo preservado pela UNESCO como Patrimônio Paisagístico 
Cultural da Humanidade. Metodologicamente o trabalho seguiu as seguintes etapas: Levantamento de dados (levantamento de iconografia e 
fortuna cri tica sobre o recorte adotado e seu entorno imediato e, arquivos   blicos da cidade, bibliotecas e acervo pessoal do orientador); 
            o e             o (            o e tratamento das imagens coletadas.              o dos documentos coletados e           o por
autor, ano, tipo de arquivo, e trecho urbano compreendido.      o de metodologia de             o de arquivos       s de nomenclatura de 
arquivos e pastas em backups redundantes, a fim de evitar arquivos corrompidos e perda de material); Entrevistas (entrevistas com pessoas 
ligadas direta ou indiretamente ao lugar e/ou aos     cios que      em a quadra ou que a circundam. As entrevistas devem ser guardadas como 
documentos audiovisuais em si, mas      m     o transcritas); Levantamento 'in loco' (levantamento   trico e        fico da quadra e dos seus 
    cios, sobre tudo os     cios de arquitetura     vel);         o das    a
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