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020 BANCO DE DADOS SOBRE O URBANISMO E O PLANEJAMENTO URBANO NO BRASIL (1900-1965) 
– SEGUNDA ETAPA. Karen Nuñez Ferreira, Célia Ferraz de Souza (Departamento de Urbanismo, Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo – UFRGS) 

Este Banco de Dados é um produto da Pesquisa “ O Urbanismo e o Planejamento Urbano no Brasil (1900-1965) - Caso Porto 
Alegre. Esta pesquisa tem por objetivo fazer um levantamento das contribuições dos profissionais urbanistas e de sua produção 
dentro deste período nas oito cidades participantes deste projeto (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, 
Porto Alegre, Niterói e Vitória). Criado a partir do programa Microsoft Access, possui uma apresentação de fácil manuseio, 
fazendo com que qualquer pessoa, mesmo que não possua conhecimento em informática, possa acessar os dados com facilidade. 
Os dados basicamente são: Cadastro dos Urbanistas e autores da época, sempre que possível com um resumo de sua biografia; 
livros e periódicos onde estes urbanistas registraram suas idéias; planos e projetos; além de dados sobre o ensino do urbanismo na 
época. Foram registradas ainda leis e projetos de lei que eram diretrizes para o crescimento da cidade na primeira metade do 
século. Apresentado na 7a FIC em uma versão preliminar, o Banco de Dados encontra-se agora em fase final de aprimoramento 
para a produção do CD-Rom a ser lançado até final deste ano para consulta, juntamente com os cadastros das outras sete cidades 
integrantes do projeto, que permitirão a pesquisadores, alunos e demais interessados formar um quadro do que se fez e que se 
pensou em urbanismo entre 1900 e 1965 no Brasil. Os resultados e conclusões desta pesquisa, além das fontes consultadas pelas 
diversas equipes, estão contidos na publicação “O Urbanismo no Brasil – 1895-1965” que está sendo lançada no mês de julho, em 
São Paulo. (CNPq-PIBIC) 
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