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RESUMO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A FORMAÇÃO DO COMÉRCIO DIVERSIFICADO NA RUA AUGUSTA

INTRODUÇÃO
A pesquisa buscou entender como se deu a formação do comércio varejista e
diversificado na rua Augusta, visto sua interessante configuração atual onde se
diferenciam dois lados, que tem como divisor a Avenida Paulista. Porém essa
característica comercial nem sempre esteve presente. O objetivo principal foi traçar
uma linha histórica do comércio na rua a fim de entender o papel que desempenha
na cidade de São Paulo.
METODOLOGIA
A fim de entender como o comércio se desenvolveu na cidade e, consequentemente,
como a rua Augusta faz parte desse desenvolvimento, primeiramente foi realizado
um levantamento geral sobre o comércio na cidade, para depois se estudar
unicamente a rua. Para isso, foi feito um levantamento desde o seu surgimento. Foi
realizada uma pesquisa de plantas da cidade de São Paulo, onde foi possível
analisar o seu surgimento e expansão. Foram consultados sites e livros para estudar
a história da rua, bem como seu desenvolvimento até os dias atuais. Porém, devido
à dificuldade de se encontrar livros, optou-se por utilizar sites. Mas, a ferramenta que
se mostrou mais importante foi a consulta ao acervo do jornal O Estado de São
Paulo, escolhido pelo fato de possuir um acervo que se inicia em 1875.
RESULTADOS
Dada a dificuldade de pesquisa no acervo do jornal, o levantamento realizado não
contemplou até as decadas recentes, sendo possível abordar somente as páginas
entre 1875 a 1929. Apesar da dificuldade, a quantidade de resultados encontrados
foi grande. Para contemplar as décadas entre 1930 e os dias atuais, foram utilizados
livros e sites para traçar a história da rua. Tratam-se de informações nunca antes
levantadas em sua totalidade, o que caracteriza a pesquisa como única e de
extrema importância para se entender a dinâmica comercial da rua. Foi possível
fazer um importante levantamento do tipo de comércio e estilo de vida de acordo
com os anos, traçando o panorama da rua Augusta até os dias atuais.
CONCLUSÕES
A famosa rua Augusta dos dias atuais passou por inúmeras transformações ao longo
de sua história. Não possuia nem sequer a sua extensão atual. Portanto, a pesquisa
foi fundamental para traçar, além de sua história, o seu percurso comercial pelos
anos, até se tornar a rua que conhecemos hoje. Ela teve seus momentos de glórias
e de decadência, portanto possui uma história heterogênea e interessante que a
torna uma rua peculiar, formada por dois lados tão diferentes. Assim, a compreensão
de como se formam as ruas comerciais são importantes como subsídio para políticas
públicas de requalificação urbana.
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