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1. RESUMO 

O bairro Barra Funda tem consolidação antiga e sua ocupação foi alavancada pela 

ferrovia, no final do século XIX. Hoje, a região sofre processos significativos de 

transformação urbana, que colocam em risco sua identidade fabril, construída ao 

longo do século XX. Assim, busca-se compreender a relação entre as transformações 

e permanências urbanas no núcleo de consolidação mais antigo do bairro, tendo como 

recorte espacial de análise a área urbana regulamentada pela RESOLUÇÃO Nº 

04/CONPRESP/2006, que preserva o patrimônio e sua ambiência urbana. Realiza-se 

a pesquisa a partir da investigação das recentes dinâmicas imobiliárias que ocorrem 

na área e suas remanescências históricas. 

2. INTRODUÇÃO 

A área central de São Paulo, núcleo inicial da cidade, passou por processo de 

abandono pela elite paulistana durante a década de 1960, com a mudança de 

atividades como comércios e hotéis para outras regiões do município. A Barra Funda 

de cima, compreendida entre a atual Av. São João e a ferrovia, é um claro exemplo 

desse desinteresse como área de moradia, apesar de tentativas em atrair a elite para 

a região, com um importante equipamento cultural, o Theatro São Pedro. Entretanto, 

esse desinteresse favoreceu a não destruição de edifícios considerados, atualmente, 

de valor histórico, por serem resquícios do período inicial da cidade, com técnicas 

construtivas e ornamentos do século XIX. Já as áreas lindeiras à ferrovia 

desenvolveram atividade industrial, que se expandiu para outras áreas do bairro. 

A fim de proteger a importância histórica dessa área, alguns imóveis foram tombados 

ou estão em processo de tombamento pelo Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). A 

ambiência urbana também foi objeto de proteção, a partir da regulamentação de área 

urbana e abertura de processo de tombamento para um conjunto de edificações da 

área envoltória do Theatro São Pedro, através da Res. Nº 04/CONPRESP/2006, com 

diretrizes para gabarito e redesenho fundiário definidas pelo Conselho. 

O valor histórico e sua boa infraestrutura são fatores de interesse para intervenções, 

principalmente do mercado imobiliário que, na última década, atuou na região com 

construções de altas torres e utiliza como marketing para suas intervenções a 



transformação, ainda incerta, do Elevado Costa e Silva (Minhocão) em “Parque 

Minhocão”. Além do mercado imobiliário, há outros grupos que intervém na região, 

formados por companhias teatrais e galerias de arte. Portanto, a discussão que esta 

pesquisa propõe diz respeito à relação que existente ou não entre as mudanças que 

ocorrem na cidade, na última década, e seus elementos de permanência. 

3. OBJETIVOS 

Tem-se como objetivo geral desta pesquisa compreender a relação entre 

transformações e permanências, tanto na área urbana que compõe a área envoltória 

do Theatro São Pedro quanto em seu entorno imediato, a partir da importância na 

análise das novas dinâmicas urbanas que colocam em risco a identidade e 

importância como lugar de memória, do bairro Barra Funda e de outras áreas centrais 

consolidadas. Definiu-se como objetivos específicos: reconhecer as permanências e 

transformações, a partir de seu mapeamento e caracterização; identificar os agentes 

transformadores e os que contribuem para sua preservação, os atrativos e influências 

presentes na área de estudo; analisar as intervenções a partir do reconhecimento da 

paisagem urbana, memória e identidade. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa foi dividida em duas etapas: na primeira, fez-se o reconhecimento dos 

elementos de permanência urbana (morfologia, tipologia, bens culturais) e de 

transformações na área de estudo, a partir de pesquisa bibliográfica, levantamento de 

campo para coletar dados de morfologia, usos, gabaritos, tipologias, localização e uso 

dos lançamentos imobiliários, agentes transformadores da área e os que contribuem 

para sua preservação; a segunda trata-se da sistematização em mapas dos dados 

levantados e da realização de entrevistas com moradores, estudantes, trabalhadores, 

agentes interventores da região de estudo e análise dos resultados.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O levantamento bibliográfico teve foco nos elementos históricos e na formação da 

área de estudo, bem como nas transformações que ocorrem nessa região, a partir da 

consulta a artigos, dissertações, periódicos, jornais e revistas. Entretanto, poucos são 

os trabalhos que discutem a relação entre transformações e permanências, o que 

levou ao levantamento empírico destes dois itens para os analisar conjuntamente, 



como levantamento de campo (uso, ocupação, gabarito, lançamentos imobiliários, 

patrimônio histórico) e levantamento fotográfico, que registram a paisagem urbana do 

lugar e suas características. Estão sendo realizadas entrevistas com moradores, 

trabalhadores e agentes de intervenção na região, a fim de compreender de que forma 

relacionam-se com a área de estudo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir da elaboração dos mapas resultantes dos levantamentos, verifica-se grande 

interesse do mercado imobiliário pela área, concomitante à permanência da 

morfologia urbana. Nota-se que suas intervenções são mais numerosas no entorno 

imediato e não incluídas no perímetro da área urbana que compõe a área envoltória 

do Theatro São Pedro, devido às diretrizes determinadas pela legislação de 

tombamento municipal, que restringem o redesenho fundiário e gabarito em alguns 

pontos dessa área. Pode-se dizer que as intervenções imobiliárias não se relacionam 

com as permanências do lugar (morfologia, tipologia), contrastando com intervenções 

de outros grupos na região, sendo eles grupos teatrais, galerias de arte e setor 

gastronômico, que utilizam as tipologias existentes, como antigos galpões industriais. 
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