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1. RESUMO 

A presente pesquisa pretende propor o entendimento do bairro do Ipiranga, 

no distrito de mesmo nome, na cidade de São Paulo, como paisagem cultural. De 

significativa importância histórica e cultural, o Ipiranga tem sofrido, nas últimas 

décadas, um intenso processo de verticalização, que tem ameaçado sua identidade 

tanto para seus moradores quanto para a cidade. Neste processo, verifica-se que o 

reconhecimento do patrimônio cultural desta área por meio de legislação de 

tombamento e proteção de área envoltória, como acontece hoje, não tem sido 

suficiente para a sua efetiva preservação e valorização. Desta forma, esta pesquisa 

pretende aplicar o conceito de paisagem cultural ao bairro, considerando-o como 

fundamental para articular as ações de preservação do patrimônio e de 

planejamento urbano. No Brasil, o conceito tem sido comumente usado para 

preservação de paisagem natural e/ou em cidades e centros históricos (como, por 

exemplo, Paraty), enquanto esta pesquisa pretende aplicá-la no âmbito de uma 

metrópole como São Paulo.  

2. INTRODUÇÃO 

Como já dito, pretende-se aqui promover o debate da preservação da 

paisagem cultural, usando como objeto de estudo o Ipiranga, além de propor 

critérios preliminares para a compreensão do Ipiranga como paisagem cultural.  

Os processos de especulação imobiliária e consequente gentrificação de 

bairros têm se acentuado e revestido de características específicas nas últimas 

décadas, em cidades grandes, como São Paulo. Essa especulação é mais 

prejudicial quando se trata de um local de grande importância para a cidade, seja 

cultural, histórica ou econômica. 

No bairro do Ipiranga não é diferente. Assim como em todo o resto da cidade 

de São Paulo, a verticalização “desenfreada” é sentida, mas em locais como esse, 

com bens preservados que retratam a história da região, a especulação e 

verticalização devem ser muito bem pensadas, algo que só é possível quando as 

ações de preservação do patrimônio trabalham em conjunto com as de 

planejamento urbano.  
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Quando inaugurado em 7 de setembro de 1895, o Museu Paulista, projeto do 

italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi, foi pensado para assumir um caráter de 

monumento na cidade – no sentido literal da palavra. O parque com seu jardim 

francês, fontes e bosque, criava uma relação paisagística com o riacho do Ipiranga 

logo à frente, local do emblemático “Grito do Ipiranga” que o conjunto homenageia. 

Com o decorrer do tempo, é certo e evidente que a várzea do Ipiranga foi 

descaracterizada – hoje, de poucos pontos do riacho e da várzea do Tamanduateí é 

possível ver o conjunto, diferentemente do que foi inicialmente pensado.  

É importante entender o conjunto monumental do Parque da Independência – 

que contém além do Museu, o Monumento à Independência e a Casa do Grito – 

como parte integrante de uma paisagem, e essa complementa a importância do tal 

monumento para a história e cultura da cidade.  

Visto que o local é protegido pelos três órgãos de preservação do patrimônio 

– nas escalas federal, estadual e municipal -, uma pesquisa do histórico do 

tombamento do Parque da Independência se faz necessária, além de acompanhar a 

discussão sobre o programa de valorização da área do Ipiranga, visando o 

Bicentenário do Parque, que está sendo realizada pelos mesmos até a reabertura do 

Museu em 2022. Por último e não menos importante, estudos urbanos feitos para a 

área serão pesquisados, como a Operação Urbana Mooca-Vila Carioca, que 

abrange a região do Ipiranga.  

3.  OBJETVOS  

A partir da compreensão da relação entre permanências e transformações 

urbanas, o presente trabalho visa promover o debate da preservação da paisagem 

cultural, usando como objeto de estudo o Ipiranga, além de propor critérios 

preliminares para a compreensão deste bairro como paisagem cultural.  

Para tanto, será analisado o conceito de paisagem cultural, bem como serão 

estudados os elementos históricos, arquitetônicos e urbanísticos que conferem ao 

Ipiranga a identidade que o consolidou como bairro: o conjunto das casas Jafet, 

análise mais aprofundada da relação da várzea com o Parque da Independência, as 

vilas, o aspecto fabril, entre outros.  

4. METODOLOGIA  
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Está sendo realizado um levantamento bibliográfico e trabalho analítico 

desses textos, tentando melhor aplicá-los no contexto do estudo. Trabalho de campo 

também está sendo realizado, como visitas no local para levantamento fotográfico e 

observação das transformações urbanas no território.  

5. DESENVOLVIMENTO   

O projeto de pesquisa foi aprovado no passado mês de junho, estando agora 

em fase de realização o levantamento bibliográfico e o início dos trabalhos de 

campo. Neste momento, está sendo feita a análise do conceito de paisagem cultural, 

além do trabalho de observação em campo. Logo se iniciará um acompanhamento 

mais cuidadoso nos órgãos de preservação.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O bairro do Ipiranga é comumente reconhecido por abrigar um dos mais 

famosos e importantes museus do país, logo, a preservação e transformações no 

bairro são dadas levando como ponto principal o monumento – como, por exemplo, 

a revitalização da avenida D. Pedro I, prevista na OUC Mooca-Vila Carioca, que leva 

até o Museu Paulista.   

7. FONTES CONSULTADAS  

A bibliografia sobre o tema tem se ampliado nos últimos anos, e para essa 

pesquisa estão sendo estudados autores como Marina Waisman (1997), Gordon 

Cullen (1983), Ulpiano Bezerra de Menezes (2012), Françoise Choay (2001), além 

de uma série de artigos e trabalhos acadêmicos que promovem a discussão da 

preservação do patrimônio aliada à paisagem em que está inserido.  
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