
	

Universidade do Sagrado Coração 
Rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil – CEP: 17011-060 – Bauru-SP – Telefone: +55(14) 2107-7000 

www.usc.br 
 

192 
	

IDENTIDADE E LUGAR: IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DE GRANDE PORTE EM ÁREA 

HISTÓRICA NA CIDADE DE BAURU-SP 

Lucas do Nascimento Souza¹. Tatiana Ribeiro de Carvalho². 

¹Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Universidade do Sagrado Coração – 
lucasaeur@gmail.com;  

²Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – Universidade do Sagrado Coração – 
tatiana.carvalho@usc.br  

 
Tipo de pesquisa: Iniciação Científica Voluntária – PIVIC  

Agência de fomento: Não há 
Área do conhecimento: Sociais aplicadas – Arquitetura e Urbanismo 

 
Equipamentos urbanos comunitários são elementos importantes no âmbito do 

planejamento urbano ao cumprirem funções socioculturais e de lazer, pois influenciam 
na qualidade socioespacial em que foram inseridos, modificando a paisagem urbana e 
gerando diversos impactos na área. Analisou-se aqui a implantação do shopping 
Boulevard, um equipamento urbano de grande porte, em uma área consolidada e de 
relevância histórica para cidade de Bauru, a Vila Antártica. O objetivo foi avaliar o 
impacto do empreendimento na área, tanto sob os aspectos físicos e territoriais da 
paisagem urbana modificada, assim como sob os aspectos psicológicos, tais como 
significância para a cidade como um todo e as dinâmicas sociais e comportamentais que 
emergiram em decorrência da nova dinâmica ocupacional instaurada. Por meio de 
pesquisa qualitativa multimétodos, que incluiu levantamento bibliográfico em literatura 
técnica e científica, levantamento histórico e iconográfico sobre a área, assim como 
levantamento documental de estudos técnicos referentes a impactos de vizinhança, 
visitas in loco e uma intervenção urbana temporária, foi possível levantar as 
potencialidades e fragilidades da área e traçar diretrizes de intervenção e ações pontuais 
para intervir na mesma de forma a potencializar o bem-estar dos moradores locais, da 
coletividade, e o desempenho positivo do empreendimento na área. 
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