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 No plano internacional, as iniciativas de revitalização de áreas centrais de 

núcleos urbanos contêm inúmeros exemplos, e têm-se traduzido pela busca de um 

duplo objetivo – de um lado, enriquecer o patrimônio histórico e cultural restaurando 

obras arquitetônicas de real significado, de outro, atribuindo a essas obras novas 

funções que permitam sua perenidade enquanto equipamentos utilitários. 

Segundo Leonardo Benévolo (apud Rivol p.332) a cultura da conservação dos 

centros históricos se desenvolve inicialmente na Itália a partir dos anos 60. Ainda 

durante o período de entre guerras o movimento modernista começa a ver a 

conservação das partes mais antigas da cidade como uma atitude que vai além da 

simples conservação dos monumentos, e passa a ver o meio ambiente como um todo, 

ou seja, começa a valorizar as construções e as pessoas que habitam os centros 

históricos. Porém é nos anos 60, que se desenvolve na Itália um método científico de 

análise e intervenção nos centros históricos, baseado em uma metodologia que busca a 

conservação integral, onde se inclui os bens materiais e os habitantes locais. Os bens 

materiais deveriam ser protegidos e restaurados e as diferentes tipologias poderiam 

determinar utilizações modernas e as operações de adaptação admissíveis, enquanto 

que a implicação do setor público era relevante. Este método foi aplicado em Bolonha 

(Plano Regulador do Centro Histórico de 1969) e em diversas cidades da região do Pó 

(Brescia em 1973, Modena em 1975 e Ferrara em 1977) com grande êxito.  

O exemplo das cidades italianas e o surgimento em toda a Europa da 

problemática relacionada à conservação dos centros históricos permitem o 

desenvolvimento de uma consciência coletiva sobre a necessidade de conservar o 

patrimônio histórico, que acaba produzindo em quase todos os países europeus o 

desenvolvimento de legislações favoráveis a conservação de monumentos e de áreas 

urbanas específicas. 

Já nas décadas de 1980 e 1990 se está discutindo a manutenção ou a 

destruição das formas morfológicas e arquitetônicas dos centros históricos. Em alguns 

casos o tecido urbano tradicional é totalmente substituído por um tecido urbano 

moderno e em outros se procura preservar a todo preço o tecido original. Porém, aos 

poucos, se cria uma cultura de preservação dos centros históricos, através de políticas 

mais flexíveis, optando-se por uma posição intermediara, onde se conserva ou altera o 

tecido urbano de acordo com as necessidades de cada momento e procura-se um 

maior diálogo com os atores envolvidos. 
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Outra característica deste período é a tendência de associação de projetos de 

revitalização de áreas históricas com o desenvolvimento de atividades de culturais e de 

lazer. Neste sentido a reabilitação de edificações históricas para usos culturais, passou 

a ser um dos principais eixos de uma política pública de revitalização urbana em 

espaços degradados, responde a uma demanda cultural e artística das sociedades 

contemporâneas. O centro histórico, como fragmento da cidade e espaço de 

representação cultural confere um valor simbólico ao conjunto do espaço urbano, de 

forma que se converte em um espaço representativo e de identificação da cidade.  

Nesta dissertação, inicialmente se procura identificar quais as políticas públicas 

pelas cidades de Buenos Aires e São Paulo e de que forma o poder público têm atuado 

na revitalização dos seus centros históricos a partir da década de 1970. Em seguida, é 

verificada qual a importância do setor cultural e das atividades de lazer nos programas e 

ações realizados nos últimos anos e quais os mecanismos financeiros e instrumentos 

legais utilizados por cada uma das cidades. Por fim, é realizada uma análise 

comparativa entre os dois casos, que tem como objetivo verificar quais as semelhanças 

e diferenças entre os modelos adotados por cada uma e quais os resultados alcançados 

até o momento. 

A dissertação desenvolve-se em quatro capítulos, cuja estrutura de descreve a 

seguir: 

  

CAPÍTULO I – A PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CENTR OS 

HISTÓRICOS 

 Este capítulo é dedicado a introdução de alguns conceitos que serão utilizados 

no decorrer da dissertação, como o conceito de patrimônio histórico, centros históricos, 

e revitalização. Também é traçado uma evolução das práticas de preservação e 

conservação do patrimônio histórico, desde a renascença italiana até os conceitos de 

conservação integrada, desenvolvidos a partir da década de 1970. Igualmente se 

discute como é possível transformar o patrimônio histórico em equipamentos culturais e 

como a implantação destes equipamentos e também de áreas de lazer podem ser 

fatores indutores no processo de revitalização de centros históricos. Por fim, são 

apresentadas duas experiências de revitalização de centros históricos a partir de um 

enfoque cultural, através dos casos da Ciutat Vella e do bairro do Raval em Barcelona 

na Espanha e do bairro do Pelourinho em Salvador no Brasil. 
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CAPÍTULO II – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 Este capítulo têm como objetivo fazer uma aproximação das cidades objetos de 

estudo, Buenos Aires e São Paulo através de uma breve caracterização dos centros 

históricos destas duas cidades em relação aos seguintes aspectos: 

• Evolução urbana  

• Aspectos sócio-econômicos  

• Sistema de transportes e circulação 

Desta forma, ao final deste capítulo pretende-se entender o porque estas áreas 

passaram, em determinado momento, por um processo de degradação, caracterizado 

tanto pela redução da população residente, como pelo esvaziamento de atividades 

econômicas, que acabaram exigindo uma intervenção do poder público, que nos últimos 

anos, procurou desenvolver uma série de políticas públicas de revitalização destas 

áreas, com o objetivo de recuperar o centro tradicional destas cidades, cuja importância 

e significado ultrapassa os limites da própria cidade e influência toda a região 

metropolitana. 

 

CAPÍTULO III – AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE REVITALIZAÇ ÃO DOS CENTROS 

HISTÓRICOS 

 Neste capítulo pretende-se fazer um levantamento histórico das principais 

políticas, planos e programas realizados pelo poder público nos centros históricos das 

cidades de São Paulo e Buenos Aires, que tiveram como objetivo a revitalização desta 

região e reversão do quadro de degradação. Para tanto, o levantamento foi feito por 

décadas, a de 1970, 1980, 1990 e a partir do ano de 2000, de forma a permitir fazer 

uma comparação entre as duas realidades.  

  

CAPÍTULO IV – O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE R EVITALIZAÇÃO NOS 

EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER 

No capítulo é apresentado o levantamento dos equipamentos e atividades 

culturais e de lazer existentes em cada um dos centros históricos e sua relação com as 

políticas públicas de revitalização realizadas nestas regiões nos últimos anos, com 

enfoque nos instrumentos legais e mecanismos de incentivos financeiros utilizados por 

eles.  
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Por fim, é apresentado um quadro comparativo entre as ações adotadas por 

cada uma das cidades e apontadas as diferenças e semelhanças existentes em cada 

um dos modelos, no modo de gestão destas políticas públicas de revitalização dos 

centros históricos e na estrutura criada por cada uma para gerir os programas que se 

encontram em execução.  
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1 – O patrimônio e sua preservação  

 

O patrimônio é a herança histórica, artística, científica e técnica dos diversos povos, 

culturas e civilizações, desta forma, pode-se dizer que são valores que perduram, 

permitindo ao homem estabelecer uma ligação entre o passado, o presente e o futuro. 

Uma das primeiras definições sobre o patrimônio foi dada na convenção sobre o 

patrimônio mundial, cultural e natural, aprovado pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO) realizada em 1972 (IPHAN, 1995:178), 

o patrimônio pode ser classificado em dois grandes grupos: cultural e natural, 

entendendo-se, por patrimônio cultural: 

• os monumentos: obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, 

elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, cavernas e 

grupos de elementos que tenham um valor universal excepcional do ponto de 

vista da história, da arte ou da ciência; 

• os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas que, em virtude de 

sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tenham um valor universal 

excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

• os lugares: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, 

bem como as áreas que incluam sítios arqueológicos, de valor universal 

excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

Por patrimônio natural: 

• os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por 

grupos de tais formações, que tenham valor universal excepcional do ponto de 

vista estético ou científico; 

• as formações geológicos e fisiográficas e as áreas nitidamente delimitadas que 

constituam o habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas e que tenham 

valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação; 

• os sítios naturais ou as zonas naturais estritamente delimitadas, que tenham 

valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da 

beleza natural. 

 Na Declaração do México (IPHAN, 1995:214-315), resultado da Conferência 

Mundial sobre as Políticas Culturais, realizada em 1985, pelo Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios – ICOMOS definiu que: 
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• O patrimônio cultural de um povo compreende as obras de seus artistas, 

arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas 

surgidas da alma popular e o conjunto de valores que dão sentido à vida. Ou 

seja, as obras materiais e não materiais que expressam a criatividade desse 

povo: a língua, os ritos, as crenças, os lugares e monumentos históricos, a 

cultura, as obras de arte e os arquivos e bibliotecas. 

• Qualquer povo tem o direito e o dever de defender e preservar o patrimônio 

cultural, já que as sociedades se reconhecem a si mesmas através dos valores 

em que encontram fontes de inspiração criadora. 

• (...) A preservação e o apreço do patrimônio cultural permitem, portanto, aos 

povos defender a sua soberania e independência e, por conseguinte, afirmar e 

promover sua identidade cultural. 

Já o arquiteto e pesquisador Carlos Lemos (1987:8-10), divide o patrimônio 

histórico em três grupos, de acordo com as definições do professor francês Hugues de 

Varine Bohan, um dos precursores dos estudos sobre patrimônio: 

• Patrimônio Natural: são elementos pertencentes à natureza, ao meio ambiente. 

São os recursos naturais: os rios, as cachoeiras, os peixes, a flora e a fauna. 

• Patrimônio Material: é formado pelos bens culturais, constituídos por objetos, 

artefatos e construções obtidas a partir do meio ambiente e do saber fazer, 

como, uma igreja, um edifício, as cidades, uma escultura ou pintura, desenhos 

ou livros, um artefato indígena. 

• Patrimônio imaterial: diz respeito ao conhecimento, às técnicas, ao saber e ao 

saber fazer, do qual fazem parte os mitos, as crenças, os cancioneiros 

populares, as práticas de trabalho ou rituais religiosos. 

  Todos estes conceitos foram assimilados pela constituição federal de 1988, no 

artigo 216, que define: 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 

à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem: 

I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
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IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico.” 

 Ao se trabalhar com o patrimônio cultural, também é importante compreender 

que ele possui valores diferentes para cada pessoa ou comunidade, por isso ao 

desenvolver políticas públicas ou ao utilizar o patrimônio como recurso é necessário que 

se compreendam estes diferentes valores, Ballart (2002:65-66), classifica-os em três 

categorias distintas:  

A) Um valor de uso: Refere-se ao valor de uso no sentido de pura utilidade, ou seja, o 

patrimônio como um objeto que serve para fazer alguma coisa, que satisfaz uma 

necessidade material, de conhecimento ou de desejo. É a dimensão utilitária do 

objeto histórico. 

B) Um valor formal: Este valor refere-se ao fato de que determinados objetos são 

valorizados pela atração que despertam nos sentidos, pelo prazer que proporcionam 

sua forma ou outras qualidades sensíveis, e pelo mérito que representam. 

C) Um valor simbólico-significativo: Por valor simbólico entende-se o sentido que os 

objetos do passado têm, enquanto veículos de alguma forma de relação entre a 

pessoa ou o grupo que os produziram ou utilizaram com a pessoa ou grupo que o 

utilizam atualmente. Neste sentido os objetos atuam como presenças substitutivas e 

são um nexo entre pessoas separadas pelo tempo, através do testemunho de 

idéias, fatos ou situações do passado. 

Betina Adams (2002:22) aponta que a valorização do patrimônio histórico inicia-

se no século XVI com a renascença italiana, a partir da preocupação com as 

escavações romanas e com a instalação de uma comissão em Roma que tinha como 

objetivo a preservação dos monumentos antigos. Porém somente a partir da metade do 

século XIX, com a consolidação da revolução industrial é que se verifica um maior 

esforço pela manutenção e preservação do patrimônio.  

 Neste período o intenso crescimento econômico, que inicialmente ocorre nas 

cidades européias e posteriormente também nas cidades americanas, gera uma série 

de transformações no espaço urbano das cidades. Diversos fatores contribuíram para 

esta mudança, destacando-se o crescimento populacional ocorrido principalmente pela 

migração de pessoas do campo para a cidade, que provocou a expansão e o 

crescimento horizontal e vertical das cidades; a pressão imobiliária e o aumento do 
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valor da terra que causaram a substituição das construções; e a criação de novos 

centros urbanos com o deslocamento de algumas atividades para novas áreas da 

cidade. 

A partir de então se ampliou a consciência da importância dos monumentos 

históricos e foram criadas a nível nacional as primeiras iniciativas, através de legislação 

e da criação de órgão específicos, que tinham por objetivo a regulamentação e a 

criação de políticas para o patrimônio histórico. Desta forma, aos poucos, começa a 

inserir o conceito de preservação no planejamento urbano. 

 A França foi o primeiro país a realmente preocupar-se com a questão da 

conservação dos monumentos históricos. No ano de 1830 é criada a Inspetoria Geral 

dos Monumentos Históricos e em 1837 a Comissão dos Monumentos Históricos, porém 

estes dois órgãos eram desprovidos de um meio legal eficaz para assegurar suas 

decisões e de verbas, portanto valiam-se muito mais do prestígio e da influência 

pessoal de seus integrantes. Somente no ano de 1887 e depois com uma reformulação 

em 1913, é que se criam leis que instituem a classificação do bem histórico e impede 

que o mesmo seja destruído, mesmo que parcialmente, sem o consentimento do 

ministério de Belas Artes.  

A origem da legislação brasileira está ligada às iniciativas dos governos 

estaduais de Minas Gerais, procedido da Bahia e de Pernambuco, que na década de 20 

organizaram comissões e criaram leis de defesa do patrimônio histórico e artístico. Em 

1933 surge a primeira lei federal sobre a matéria, um decreto que erigiu a cidade de 

Ouro Preto em monumento nacional, e teve grande significado, por haver assinalado a 

decisão dos poderes públicos nacionais de iniciarem uma política nova em relação ao 

patrimônio. Assim, em 1934 iniciou a organização de um serviço de proteção aos 

monumentos históricos e às obras de arte tradicionais do país, aprovando um novo 

regulamento para o Museu Histórico Nacional. Já em 1936 o então ministro da 

educação, Gustavo Capanema, convoca o escritor Mário de Andrade, então diretor do 

departamento de cultura do município de São Paulo, incumbindo-o de elaborar um 

anteprojeto da organização almejada. Mário de Andrade apresenta o trabalho que, não 

obstante visasse diretamente a reorganização do Serviço do Patrimônio Artístico 

Nacional, serviu de base à elaboração do projeto que se converteu na lei de proteção 

ao patrimônio de arte e história do país, o Decreto-Lei nº25 promulgado no dia 30 de 

novembro de 1937. 
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O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi transformado pela Lei 

n° 8.029, de 12 de abril de 1990 no Instituto Brasi leiro do Patrimônio Cultural, cuja 

denominação foi alterada para Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –  

IPHAN, pela Medida Provisória n° 752, de 6 de dezem bro de 1994. 

Além de atuar na fiscalização, proteção, identificação, restauração, preservação 

e revitalização dos monumentos, sítios e bens móveis do país, o IPHAN é o órgão 

responsável pelo tombamento de bens culturais, que é o instrumento legal utilizado pelo 

poder público, que tem como objetivo o reconhecimento pela sociedade do valor cultural 

do bem a ser tombado, estabelecendo limites aos direitos individuais e impedindo que 

os bens venham a ser destruídos ou descaracterizados. O IPHAN trabalha com um 

universo diversificado de bens culturais, classificados segundo sua natureza nos quatro 

livros do Tombo:  

• Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico  

• Livro do Tombo Histórico  

• Livro do Tombo das Belas Artes  

• Livro das Artes Aplicadas  

Todavia o desenvolvimento real de uma colaboração internacional para a 

proteção do patrimônio cultural aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, com o 

estabelecimento das Nações Unidas e especialmente da UNESCO. Uma série de 

organizações foram criadas com este objetivo (Jukilehto, 2002:18), como o Conselho 

Internacional de Museus – ICOM, uma organização não-governamental; o Centro 

Internacional para o Estudo, Preservação e Restauração do Patrimônio Cultural – 

ICCROM uma organização intergovernamental, lidando tanto com o patrimônio móvel 

quanto com o construído; e o Conselho Internacional de Monumentos e sítios – 

ICOMOS, uma outra organização não-governamental que estabelece laços entre 

profissionais do setor. Além disso, as várias regiões do mundo criaram suas próprias 

organizações, mais especificamente orientadas para os problemas dos seus países. 

Além destas organizações a partir de 1931 inaugura-se a confecção de 

documentos, no âmbito internacional, conhecidos como Cartas Patrimoniais, ditando 

princípios a serem adotados na prática da conservação e restauração: 1931 em Atenas, 

1964 em Veneza, 1994 em Nara, entre outras. Além das Cartas, houve declarações 

(1972 em Estocolmo, 1975 em Amsterdã, etc.) e recomendações (1964 em Paris, 1976 

em Nairóbi, etc.) a nível internacional, postulando critérios e procedimentos a serem 

adotados em relação às questões patrimoniais.  
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 A Carta de Atenas incorporou recomendações para a preservação dos 

monumentos, fazendo menção ao caráter das cidades e à relação dos monumentos 

com o seu ambiente, introduzindo pela primeira vez este conceito num documento 

oficial de restauração. Na Carta de Atenas também foi introduzido o conceito de 

anastilose, que significa a restauração de monumento(s) ou construções em que se 

reagrupam as partes arruinadas utilizando-se, se necessário, novos materiais. Além de 

marcar o fim da prática da restauração estilística, a Carta de Atenas é também o 

primeiro documento de política de preservação reconhecido oficialmente pelas várias 

nações envolvidas com a questão do patrimônio. 

 Os princípios recomendados pela Carta de Atenas, são aprofundados pela Carta 

de Veneza, que reconhece um valor monumental tanto aos grandes conjuntos 

arquitetônicos quanto às obras modestas que adquiriram, no decorrer do tempo, 

significação cultural e humana. Neste documento são apontadas diretrizes para a 

conservação e restauração de monumentos históricos. 

 Em função disso, as normas de proteção se estenderam a todo o estorno do 

monumento, isto é, ao contexto urbano formado tanto por edificações monumentais, 

quanto pelas mais simplificadas que tivessem, com o tempo, adquirido um significado 

cultural, tornando-se assim o espaço inseparável do monumento. Deste modo, a escala 

de noção do patrimônio arquitetônico transformou-se, passando também a ter 

importância as áreas de entorno pela integração da obra ao conjunto. Como 

conseqüência, a legislação de proteção dos bens culturais passou pela delimitação do 

espaço envoltório do bem protegido. 

 A preservação se faz necessária para que se mantenha viva a nossa memória, 

passando para o futuro os indicadores de nossa formação cultural, evitando que os 

bens culturais sejam destruídos, demolidos ou mutilados. Para tanto, a preservação 

pode ser feita (Pará, 2002:13): 

• Pela salvaguarda preventiva, conseqüência de uma opinião pública cada vez 

mais informada; 

• Pela intervenção direta, reduzindo as causas da degradação e da destruição; 

• Pelo inventário dos bens culturais por meio da identificação e do registro; 

• Pela definição e controle de áreas de preservação de entorno do bem cultural; 

• Pelo tombamento que é um instrumento legal utilizado pelo poder público para a 

preservação. 
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2 – A revitalização dos centros históricos 

  

Segundo Brito (1988:7), o conceito de centro histórico é: 

“o conjunto urbanístico original de formação do município, podendo estar 

compreendido espacialmente em sua totalidade, como é o caso das 

localidades que sofreram estagnação econômica, ou em sua 

parcialidade, como é o caso de localidades que tiveram uma 

dinamização econômica expressiva e, em decorrência, sofreram 

processos de expansão e renovação urbanas com ou sem a 

permanência de suas características originais.” 

 Desta forma os centros históricos constituem-se o conjunto das estruturas físicas 

e humanas nele contido, ou seja, as edificações e agregados, o tecido viário, a 

paisagem, a população local residente e suas manifestações e representações 

socioculturais, etc. Também são entidades ambientais urbanas apropriadas de 

significados histórico, cultural e ambiental. No caso histórico, por sua temporalidade; do 

cultural, por seu sentido simbólico e afetivo; e do ambiental, enquanto ecossistema 

urbano que referencia a dinâmica evolutiva do ambiente físico, isto é, o processo de 

ocupação do território pela transformação do meio ambiente natural em meio ambiente 

construído. 

Os centros históricos possuem um importante significado para a população, 

onde a pluralidade cultural e o patrimônio cultural constituem-se uma matéria-prima a 

ser preservada e valorizada. Entretanto o que se tem verificado, em maior ou menor 

grau, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, é a degradação destes 

centros históricos. Diversos aspectos contribuem para esta a degradação, entre os 

quais (Brito, 1988:9): 

1- Sobre os motivos gerais de sua degradação: 

• crescimento desordenado da cidade; 

• precário planejamento do desenvolvimento territorial; e  

• a inadequada mudança de usos e funções. 

2- Sobre os efeitos dessa degradação: 

• a desconexão urbana viária e funcional ou remodelação do tecido antigo para 

atender às novas demandas; 

• arruinamento do parque habitacional ou sua substituição por edifícios de nova 

construção, com freqüência, com alto índice edificável; 



 14 

• a marginalização social ou a substituição da população local por novos extratos 

sociais, segundo as atividades que se instalam; e  

• a falta de vitalidade econômica ou a manutenção da economia urbana mediante 

a instalação de atividades alheias à estrutura físico-social existente, 

proporcionando sua renovação urbana.  

A renovação urbana de centros históricos busca a intervenção em determinadas 

áreas que se encontram em decadência econômica e social, e procura ente outros 

fatores a: 

• Humanização dos espaços coletivos produzidos; 

• Valorização dos marcos simbólicos e históricos existentes; 

• Incremento dos usos de lazer; 

• Incentivo à instalação de habitações de interesse social; 

• Preocupação com aspectos ecológicos; e 

• Participação da comunidade na concepção e implantação. 

Existem diversas formas de renovação urbana, e embora se utilize bastante o 

termo de revitalização, principalmente nos documentos oficiais, muitas vezes os 

conceitos são utilizados de forma errônea ou alteram o seu significado com o passar 

dos anos. Betina Adams (2002:147), em seu livro sobre preservação urbana apresenta 

alguns destes conceitos:  

Reabilitação Urbana: É uma estratégia de gestão urbana que procura requalificar a 

cidade pelas intervenções múltiplas destinadas a valorizar as potencialidades sociais, 

econômicas e funcionais, melhorando a qualidade de vida das populações residentes. 

Isso exige o aprimoramento das condições físicas do parque construído pela sua 

reabilitação e instalação de equipamentos, infra-estrutura, espaços públicos, mantendo 

a identidade e as características da área da cidade a que dizem respeito. 

Reconstrução: É o restabelecimento, com o máximo de exatidão, de um estado anterior 

conhecido, distinguindo-se pela introdução na substância existente de materiais 

diferentes, sejam novos ou antigos (não confundir nem com recriação, nem com a 

reconstituição hipotética). 

Reedificação: É a nova construção de monumentos, geralmente após catástrofes 

recentes, que provocaram destruição de ação rápida, tais como guerras, incêndios, 

terremotos, etc. Trata-se de ações excepcionais e geralmente ocorrem para atender a 

uma forte vontade popular. São realizadas com auxílio da pesquisa científica e das 
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fontes documentais, podendo ou não acontecer na forma exata do elemento que 

desapareceu. No primeiro caso trata-se de cópias. 

Reintegração: É o assentamento de pequenas partes parcialmente perdidas, 

reconstruindo as lacunas de pouca identidade com técnica claramente distinguível ao 

olhar ou com zonas neutras aplicadas em nível diferente do das partes originais ou 

deixando à vista o suporte original (particularmente nos pontos de enlace com as partes 

antigas).  

Réplica: É a duplicação de um artefato objetivando a substituição do original para 

salvaguardá-lo do desgaste pelo uso irregular ou excessivo. 

Requalificação urbana: Aplica-se, sobretudo a locais funcionais diferentes da 

“habitação”. São operações destinadas a dar uma atividade adaptada a esse local no 

contexto atual. 

Restauração: É o restabelecimento da substância de um bem em um estado anterior 

conhecido. 

Revitalização urbana: Engloba operações destinadas a relançar a vida econômica e 

social de uma parte em decadência da cidade. Aplica-se a todas as zonas da cidade 

com identidade e características marcadas – ou sem elas. 

 A conservação da cidade como um todo e a revitalização das áreas urbanas 

chamadas de centros históricos, núcleos históricos, centros urbanos, etc., ocorrem a 

partir da década de 1970 e se intensificam a partir dos anos 80. O debate sobre os 

centros históricos, que é uma reflexão sobre a história, se faz a partir da tomada de 

consciência das funções simbólicas dos espaços urbanos. Para Blanco & Gamez 

(1997:45), o centro histórico, mais que qualquer outro fragmento urbano, é um espaço 

simbólico, entendido como o espaço que permite expressar e receber categorizações 

afetivas, originadas por elementos significativos ou monumentais contidos nele. Além de 

contribuir com o processo de identificação, provocam sentimentos de enraizamento e 

são lugares de memória coletiva. 

Uma das estratégias adotadas por urbanistas é a conservação urbana integrada 

(CI), que nasce nos anos de 1970, a partir da experiência de reabilitação do centro 

histórico de Bolonha na Itália. Neste período os princípios da CI foram bastante 

utilizados nas cidades italianas e espanholas, principalmente por governos de esquerda, 

que procuravam criar uma imagem política de eficiência administrativa, justiça social e 

participação popular. 
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 Os princípios da CI foram sistematizados na Declaração de Amsterdã em 1975 

(IPHAN, 1995:229-241), e em linhas gerais apresentavam as seguintes diretrizes: 

• O patrimônio arquitetônico contribui para a tomada de consciência da comunhão 

entre história e destino. 

• O patrimônio arquitetônico é composto de todos os edifícios e conjuntos urbanos 

que apresentem interesse histórico ou cultural. Nesse sentido, extrapola as 

edificações e conjuntos exemplares e monumentais para abarcar qualquer parte 

da cidade, inclusive a moderna. 

• O patrimônio é uma riqueza social; portanto, sua manutenção deve ser uma 

responsabilidade coletiva. 

• A conservação do patrimônio deve ser considerada como o objetivo principal da 

planificação urbana e territorial. 

• As municipalidades são as principais instituições responsáveis pela 

conservação; portanto, devem trabalhar de forma cooperada. 

• A recuperação de áreas urbanas degradadas deve ser realizada sem 

modificações substanciais da composição social dos residentes nas áreas 

reabilitadas. 

• A conservação integrada deve ser calcada em medidas legislativas e 

administrativas eficazes. 

• A conservação integrada deve ser apoiada por sistemas de fundos públicos que 

apóiem as iniciativas das administrações locais. 

• A conservação do patrimônio construído deve ser assunto dos programas de 

educação, especialmente dos jovens. 

• Deve ser encorajada a participação de organizações privadas nas tarefas da 

conservação integrada. 

• Dever ser encoraja a construção de novas obras arquitetônicas de alta 

qualidade, pois elas serão o patrimônio de hoje para o futuro. 

Segundo Lapa & Zancheti (2002:31) as primeiras aplicações da CI foram 

realizadas nas antigas áreas residenciais das periferias dos centros históricos e tinham 

por objetivo a recuperação da estrutura física, econômica e social da região com a 

manutenção da população residente. Esta política procurava criar novos espaços 

públicos, áreas verdes e de recreação e a conversão de grandes edificações em 

equipamentos sociais de uso coletivo. 
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 Num segundo momento, a partir dos anos 80, a CI abandona seu cunho social e 

passa a atuar como uma forma de revitalização ou reabilitação de áreas centrais 

degradadas ou obsoletas. Neste momento a política da CI visava a recuperação 

econômica e do valor imobiliário dos estoques de construções, especialmente daqueles 

tombados, localizados nas áreas centrais. Desta forma a CI foi utilizada como 

estratégia, por parte do poder municipal, de agregar valor à economia urbana e atrair 

investimentos privados. 

 Os resultados obtidos com as políticas de CI adotadas nas diversas cidades 

européias variaram bastante. Rivol (2000:332-333) apresenta em sua tese de doutorado 

um quadro comparativo com as principais mudanças ocorridas em algumas cidades 

européias que adotaram políticas de recuperação de seus centros históricos. 

 

Quadro 01 – Políticas de revitalização de centros históricos na Europa. 

Cidade 

(País) 

Período Mudanças 

Morfológicas 

Mudanças 

Funcionais 

Mudanças 

Sociais 

Milão (Itália) Inicia-se da 

década de 

1970 

Renovação com 

a permanência 

dos edifícios 

monumentais 

sem um 

contexto 

histórico 

ambiental 

Adapta-se o 

centro às 

novas funções 

do centro 

urbano da 

grande área 

metropolitana 

As classes altas e 

médias não 

abandonam o 

centro, porém o 

processo de 

reabilitação 

promoveu o 

aumento dos 

preços dos 

imóveis 

Nápoles 

(Itália) 

Inicia-se da 

década de 

1970 

Adota-se uma 

política de não 

intervenção 

devido às 

grandes 

dimensões e ao 

importantíssimo 

patrimônio 

existente no 

Mantém a 

centralidade, 

mas com uma 

característica 

marcadamente 

de 

marginalidade 

econômica e 

social 

Mais da metade 

da população que 

ali residia 

(Aproximadamente 

400 mil pessoas) 

permanecem na 

região. Os 

habitantes são 

compostos 
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centro histórico principalmente de 

famílias 

tradicionais de 

baixa renda e de 

maior idade ou de 

imigrantes das 

mais diversas 

origens 

Gênova 

(Itália) 

Inicia-se na 

década de 

1990 

Restauração 

dos edifícios 

históricos, 

manutenção do 

espaço público 

e reabilitação 

dos edifícios 

residenciais 

Atração de 

universidades, 

museus e 

atividades 

relacionadas à 

atividade 

cultural 

_______________ 

Toulouse 

(França) 

Inicia-se da 

década de 

1980 

Reabilitação de 

habitações 

antigas, 

inicialmente a 

cargo da 

iniciativa privada 

(sobretudo 

particulares e 

alguns agentes 

do mercado 

imobiliário) e 

posteriormente 

também por 

parte do poder 

público 

Aumenta as 

atividades 

terciárias no 

centro e o 

número de 

residências 

destinados à 

classes de 

maior poder 

aquisitivo 

A reabilitação das 

habitações 

contribuiu para a 

aceleração do 

processo de 

gentrificação do 

bairro, uma vez 

que as habitações 

residências de 

função social 

praticamente 

desapareceram 

Londres – 

Docklands 

(Grã-

Inicia-se na 

década de 

1980 

Renovação do 

antigo bairro 

portuário 

Construções de 

residências de 

luxo, instalação 

Acelerado 

processo de 

gentrificação com 
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Bretanha) formado por 

velhos 

armazéns 

abandonados e 

moradias de 

baixa qualidade 

de novas 

empresas 

(principalmente 

do mercado 

editorial) e 

construção de 

novas zonas 

comerciais 

a expulsão de 

quase toda a 

população 

residente, de 

aproximadamente 

50 mil pessoas 

Berlin – 

Kreuzberg 

(Alemanha) 

Finais da 

década de 

1970 e início 

da década de 

1980 

Reabilitação e 

demolição em 

pequena escala. 

Implantação de 

jardins nos 

pátios interiores 

e reabilitação 

das fachadas. 

Construção de 

novos 

equipamentos e 

renovação do 

espaço público 

Estabilização 

da indústria 

local com a 

conservação e 

a 

modernização 

da indústria 

artesanal e 

antigas fábricas 

e a restauração 

do comércio 

Manutenção da 

população 

tradicional, com a 

participação ativa 

desta população 

nos projetos de 

reabilitação e com 

a criação de 

programas de 

formação para a 

população jovem 

  

Outra estratégia adotada foram as políticas de revitalização de área centrais de 

cidades norte-americanas realizadas em parceria pelo poder público e o setor privado, 

que tiveram como foco a recuperação da economia urbana, como as experiências 

emblemáticas do Baltimor Inner Habor, em Baltimore e do Quincy Market e do Boston 

Waterfront, ambos em Boston.  

 Segundo José (2004:25), esta estratégia era realizada por profissionais 

especializados em combinar fundos públicos e privados em empreendimentos de larga 

escala, que associavam remoção da população pobre residente, com a inserção de 

novas atividades econômicas. Assim, estas iniciativas introduziram um novo modelo de 

revitalização de antigas áreas centrais, através da diversificação de atividades como 

recreação, cultura, compras, habitação para faixas diversificadas de renda, além de 

reciclagem de antigas estruturas arquitetônicas para novos usos. 
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 Estas intervenções permitiram tanto a valorização simbólica de regiões que 

estavam sendo desprestigiadas pelas classes de maior poder aquisitivo, quanto para a 

atração de milhares de turista interessados no consumo da cidade. Por outro lado, 

embora a maior parte dos recursos investidos nestas ações serem do governo federal, 

os agentes privados direcionavam o programa a ser implantado, resultando em 

vantagens baseadas na recuperação de valores imobiliários. 

 É importante salientar que tanto uma estratégia como a outra, embora não fosse 

o objetivo inicial da CI, acabaram resultando, em maior ou menor intensidade, num 

processo de gentrificação, termo definido por Lapa & Zancheti (2002:31), 

“Como o resultado da revitalização de áreas históricas, deterioradas e 

obsoletas, no qual as áreas passam por um processo de valorização das 

propriedades imobiliárias, atraindo usuários que pagam rendas mais 

alta.” 

 Este processo pode ocorrer tanto como um resultado de uma política de 

revitalização que privilegie determinados grupos sociais, em detrimento dos interesses 

da população local, como pode ser o resultado de um processo natural. Para Jacques & 

Vaz (2003:132-133) este processo se intensifica principalmente dentro do atual 

processo de globalização da economia, onde as cidades passar a ser consideradas 

mercadorias, onde:  

“A competição no interior de uma rede mundial é acirrada, as 

municipalidades se empenham para melhor vender a imagem de marca 

de sua cidade, muitas vezes em detrimento das necessidades da própria 

população local ao privilegiar o turismo, e neste sentido, favorecer a 

gentrificação de áreas a serem revitalizadas, principalmente aquelas 

áreas centrais e ditas históricas.” 
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3 – A implantação de equipamentos culturais e áreas  de lazer como fatores 

indutores da revitalização de centros históricos 

 

 Desde um ponto de vista econômico, o patrimônio deu origem ao surgimento de 

um novo setor. Sua capacidade de geração de empregos, de criação de empresas de 

serviços culturais, de conservação e de interpretação, além do surgimento de um 

comércio especializado, mudou a imagem do patrimônio, que passa a ser considerado 

não somente pelo seu valor intrínseco, mas também como um motor de 

desenvolvimento econômico e social. Desta forma o patrimônio cultural, começa a ser 

visto através das perspectivas dos benefícios tangíveis e intangíveis que é capaz de 

gerar.   

Simultaneamente a transformação do patrimônio em recurso, verifica-se nas 

sociedades contemporâneas uma maior disponibilidade de tempo para o lazer, um 

maior nível educativo, uma busca por realidades diferentes da sua, uma demanda por 

autenticidade e uma maior dedicação do tempo livre para o consumo da cultura.  

Neste processo a demanda crescente por novas formas de entretenimento 

vinculadas à cultura tem influenciado decisivamente nas decisões de intervenção sobre 

o patrimônio. A transformação do patrimônio em recurso, principalmente em recurso 

turístico, tem lhe dado uma nova dimensão e está influenciando de maneira 

fundamental as próprias políticas culturais. 

Os projetos de revitalização de centros históricos se têm pautado por propostas 

de implementação de usos mistos, visando proporcionar um ambiente social e cultural 

diversificado. As políticas públicas de revitalização destes centros exigem investimentos 

em diversos setores de forma integrada, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento 

sócio-econômico desejado. Dentre as linhas de atuação destacam-se: 

• Melhoria / Implantação de infra-estrutura urbana (Saneamento, 

telecomunicações, gás natural, etc.); 

• Melhoria / Implantação do sistema viário (pavimentação e reurbanização de 

ruas, calçadas, etc.); 

• Criação de espaços livres e áreas verdes; 

• Reabilitação de moradias e do comércio; 

• Restauração de elementos do patrimônio histórico artístico; 

• Implantação de equipamentos sociais (escolas, hospitais, etc.) e culturais 

(Bibliotecas, museus, etc.). 
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Conforme apresentado anteriormente, a tendência de revitalizar núcleos 

históricos generalizou-se a partir da década de 1970, inicialmente nos países europeus 

e posteriormente em âmbito internacional. Neste sentido a reabilitação de edificações 

históricas para usos culturais, passou a ser um dos principais eixos de uma política 

pública de revitalização urbana em espaços degradados, responde a uma demanda 

cultural e artística das sociedades contemporâneas. 

O centro histórico, como fragmento da cidade e espaço de representação 

cultural confere um valor simbólico ao conjunto do espaço urbano, de forma que se 

converte em um espaço representativo e de identificação da cidade. Neste sentido tem-

se verificado a associação de projetos de revitalização de áreas históricas com o 

desenvolvimento de atividades de culturais e de lazer. 

As políticas de revitalização de zonas ou fragmentos urbanos como fator de 

desenvolvimento social, cultural e econômico, através da criação de espaços de uso 

cultural, permitem, além da atração de um maior número de visitantes, um importante 

aporte de capital e a diversificação de usos da região afetada. 

 Um aspecto que se deve ter em conta é a estreita relação que toda política 

cultural possui com a dimensão econômica que ela comporta. Atualmente é evidente a 

influência do setor cultural no processo econômico de um país. Embora existam poucos 

estudos sobre este setor no Brasil, uma pesquisa encomendada, em 1998, pelo 

Ministério da Cultura à Fundação João Pinheiro sob o título “Diagnósticos dos 

Investimentos na Cultural no Brasil” apresenta um visão panorâmica do setor no país. 

Segundo a pesquisa, em 1997, a produção cultural brasileira movimentou cerca de 6,5 

bilhões de reais, o que correspondeu a aproximadamente 1% do PIB brasileiro e ainda 

apontava que para cada milhão de reais gastos em cultura, o país gera 160 postos de 

trabalhos diretos e indiretos.  

 O aproveitamento de edificações antigas, tais como, fábricas, armazéns, 

escolas, conventos, hospitais, etc., para fins culturais tem gerado um importante 

desenvolvimento econômico e social. Através da conversão destas edificações em 

equipamentos culturais, tais como, museus, centros culturais, bibliotecas, etc., 

aumentam a oferta de produtos culturais, criam-se novos postos de trabalho, promove o 

turismo cultural, além de estimular a implantação de uma série de atividades 

relacionadas, como, galerias de artes, livrarias, restaurantes, assim como diversas 

outras atividades de lazer. 
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 Todavia a análise da influência que a reabilitação de uma edificação e sua 

conversão em equipamento cultural pode exercer sobre o entorno é muita complexa, 

depende de uma série de fatores, como a situação social do bairro, o êxito de 

programação cultural, o perfil do público visitante, a integração com a população local, 

etc. De qualquer forma o impacto urbano produzido pela implantação deste 

equipamento varia em cada caso, porém sempre será, salvo exceções, um impacto 

menor que uma reabilitação integral da região (moradia, sistema viário, espaço público, 

etc.). 

 Além do aspecto econômico, as políticas públicas de revitalização também têm 

um aspecto social que deve ser levado em conta, principalmente pela possibilidade de 

que as melhorias geradas pelos investimentos e pela diversificação dos usos das 

regiões onde são aplicadas estas políticas, inevitavelmente valorizarão o estoque 

imobiliário local e haverá uma grande pressão para a substituição da população local 

por uma classe social distinta, gerando o processo de gentrificação.  

Neste sentido Lorente (1997:13) aponta que desde o ponto de vista dos 

sociólogos, um projeto de revitalização urbana não é um êxito somente quando gera 

uma imagem de modernidade e um maior nível de atividades econômicas a um bairro, 

mas sim quando consegue substituir uma comunidade problemática e marginalizada por 

um tecido social misto e socialmente integrado. Porém o êxito de um projeto de 

revitalização urbana, baseado no investimento no setor cultural, também se dá em 

função de sua capacidade de estimular a cultura artística local. Segundo o autor, 

“Esta renovação não consiste somente na reabilitação física de paisagem 

urbana, planejada pelos arquitetos, nem na geração de novos postos de 

trabalho e na criação de lojas, bares e restaurantes, estudadas pelos 

economistas, nem no aumento da coesão e integração social, diminuição 

da violência e respeito a diversidade cultural, analisada por sociólogos, 

mas também no aumento do nível cultural e da qualidade de vida da 

região, e no surgimento de uma nova camada artística local.” 

Outra preocupação apontada por Jacques & Vaz (2003:133-134), é que quando 

as políticas urbanas passam a colaborar com as políticas culturais, com a finalidade de 

revitalizar a cidade através da cultura, o que se tem verificado nos dias de hoje, é o que 

os autores chamam de “gentrificação cultural”, entendido como o processo de 

enobrecimento, ou emburguesamento das atividades culturais urbanas através da 

criação de equipamentos mediáticos elitistas.  
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 “Acreditamos que a revitalização efetiva só se realiza quando ocorre 

uma apropriação popular e participativa do espaço público urbano, o que 

evidentemente não pode ser completamente planejado, predeterminado, 

mas pode ser estimulado, incentivado. A maior questão não está na 

requalificação em si do espaço físico-material, mas no tipo de uso que se 

faz dele e no tipo de freqüentador que o desfruta; pois o uso público 

desse espaço urbano é um forte indicador do grau de sucesso (ou 

insucesso) do curso da revitalização. A cultura possui um papel 

fundamental nesses processos, mas, no nosso entendimento, somente 

na medida da amplitude deste conceito de cultura, incorporando também 

cultura popular e local, criada pela própria população, que passa assim a 

ser um ator participante e determinante no resultado da marcha dessa 

revitalização.” 
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4 – Experiências de revitalização de centros histór icos a partir de um enfoque 

cultural 

 

4.1 – O processo de revitalização da Ciutat Vella  e do bairro do Raval de 

Barcelona 

 

O Raval de Barcelona, dentro do conjunto da Ciutat Vella, possui aos finais dos 

anos 70 e princípios da década de 1980, uma das áreas mais degradadas de 

Barcelona, tanto a nível urbanístico como a nível social. O modelo de intervenção que 

inicialmente, vai ser implantado pela administração local, pleiteava alguns objetivos 

gerais quanto a 3 aspectos principais:  

• a estrutura morfológica e a arquitetura 

• os usos 

• a estrutura social tradicional 

Quanto às mudanças da estrutura física, inicialmente foi realizado um tipo de 

atuação seletiva, que pretendia preservar somente aquelas partes da Ciutat Vella que 

eram totalmente necessárias, enquanto se fazia necessário realizar ações renovadoras 

que pudessem ajudar a reconstruir aquela parte da cidade. 

Em relação aos usos, um dos objetivos mas importantes era a manutenção do 

uso residencial da área, que havia de ser compatível com a indústria existente, de 

caráter artesanal, e com a atração de outras atividades relacionadas com o lazer e a 

cultura. Para tanto era necessário criar novos equipamentos dos quais o bairro era 

muito deficitário, e assim melhorar a qualidade de vida dos residentes em geral. 

E finalmente quanto à estrutura social tradicional, essa intervenção deveria 

conseguir fixar a população residente, que deveria ser beneficiada tanto pelas 

mudanças físicas como das melhorias em geral geradas pela mudança. Ao mesmo 

tempo a mudança física deveria ser impulsor da regeneração social, e renovar o grupo 

social residente, para permitir o êxito na transformação de uma das partes mais 

degradadas da cidade. 

Posteriormente, a partir da segunda metade da década de 1980, inicia-se um 

modelo de intervenção que transcendia a simples reabilitação das residências ou dos 

espaços públicos, ou seja, da simples reforma morfológica, para se converter em uma 

atuação voltada para a recuperação econômica e social da Ciutat Vella e do Raval.  
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Este Projeto de revitalização realizado na Ciutat Vella foi um verdadeiro plano 

estratégico, já que operativamente contemplava uma identificação dos pontos fracos e 

fortes da região. Entre os pontos fracos de destacavam (Rivol, 2000:337-379): 

• a necessidade de disponibilizar um grande número de moradias para realocar as 

famílias afetadas pelas desapropriações; 

• a inexistência ou a antiguidade das infra-estruturas presentes no distrito; 

• uma má acessibilidade ao distrito em relação ao resto da cidade; 

• a existência de uma estrutura comercial bastante antiga e inadequada às 

práticas comercias modernas, além de um grande número de estabelecimentos 

fechados sem nenhuma atividade; 

• o predomínio de edifícios residenciais de má qualidade; 

• problemas de tráfico local; 

• falta de estacionamento. 

Em relação aos pontos fortes destacavam: 

• a consolidação de um projeto urbanístico com uma ordem de prioridades em 

relação às atuações.; o alto nível de participação; 

• o alto nível de consenso entre todos os agentes envolvidos no projeto; 

• o estado de necessidade de uma intervenção; 

• a decisão municipal de realizar um esforço econômico e organizativo para levar 

em diante o projeto; 

• a existência de um importante valor de centralidade e de um importante 

patrimônio histórico e arquitetônico na região. 

Através da valorização destas variáveis positivas e da eliminação das variáveis 

negativas, se construiu um cenário que permitia a intervenção nesta região, intervenção 

esta que se baseava, ao mesmo tempo, numa organização estrutural dos elementos 

institucionais, públicos e privados. Assim, surgiram uma série de planos de atuação em 

diversos âmbitos, que acompanhados de umas estratégias de comunicação, pretendiam 

realizar a transformação do meio ambiente urbano e uma melhora na qualidade de vida 

dos habitantes.  

Dentre as medidas tomadas pela administração local encontra-se o Plano 

Especial de reforma Interior – PERI do Raval que foi aprovado em fevereiro de 1983. 

Cujos objetivos eram: 

• Promover a reabilitação ou subistituição de moradias; 
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• Criar espaços livres através da desapropriação dos espaços mais degradados, 

principalmente aqueles de propriedade municipal; 

• Recuperar o solo urbano e edifícios públicos existentes, para melhorar o a 

qualidade do distrito e implantar atividades cidadanas que colaborassem com o 

manutenção da vida urbana num todo; 

• Conservar o tecido edificado existente, tentando melhorar a mobilidade interior 

do bairro; 

Já no ano de 1986 o conjunto da Ciutat Vella, com os PERI’s aprovados do 

Raval, Barceloneta e do Setor Oriental do Centro Histórico de Barcelona, passaram a 

ser classificados como Área de reabilitação integrada – ARI. As ARI’s foram um novo 

conceito criado pela administração central para poder dotar de um financiamento 

priveligiado o programa de reabilitação privada, e sobretodo, para poder conseguir um 

compromisso de todas as administrações envolvidas no progama urbanístico. 

O primeiro trabalho elabordo pela ARI foi transformar os diversos programas de 

atuação de cada um do PERI’s em um único programa, a partir do qual tentava 

gestionar e coordenar as atuações em matéria de gestão do solo, construção e 

reabilitação de moradia, construção de equipamentos e estacionamento e urbanização 

dos espaços livres, ruas e infra-estruturas.  

Os criterios que orientaram a formulação da ARI foram basicamente : 

• A necessidade de favorecer a revitalização integral do distrito a partir da criação 

de uma diversidade urbana, ou seja, tranformar o distrito atrativo para a 

ubicação de residência, de trabalho e de atividades economicas; 

• A necessidade de manter a população afetada pela reforma ubarnística desta 

zona; 

• Em materia de urbanismo e habitação, a necessidade de conseguir gerar solo 

para desenvolver políticas de habitação tanto pára a promoção pública, quanto 

para a iniciativa privada. 

A ARI estabelecia para a área do Raval sete setores de atuação, agrupados em 

dois grandes setores, o Raval Norte, que ocupava a área delimitada pela Carrer 

Hospital, até a Plaça Universitat, e o Raval Sul que ocupava a área delimitada pela 

Carrer Hospital até a Drassanes. As prinicpais operações programadas para cada um 

destes setores eram: 

• Raval Norte – A operação básica era a da Casa de la Caritat e Casa de la 

Misericòrdia, gestionadas por um ente autonómo, e complementada pelo 
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conjunto de operações do Convent dels Àngels. Operações que permitiam criar 

um sistema estruturado de espaços livres, de construção de moradias sociais 

novas, materializar investimentos em equipamentos e estruturar um sistema de 

estacionamento público. 

• Raval Sul – A operação básica e prioritária era o plano central, que esperava 

criar um grande vazio no tecido urbano, de 318 x 48 metros. Operação que 

implicava na retirada de 791 moradias e que obrigava a estabelecer 

mecanismos que permitissem a reinstalação de aqueles que optassem por 

continuar vivendo no distrito.  

Já em 1988, é constituida a empresa mista Promoció de Ciutat Vella S.A -

PROCIVESA, permitindo a entrada do capital privado na gestão urbanística. O capital 

social da PROCIVESA no momento da sua formação era formado por duas entidades 

públicas o Ajuntament de Barcelona e a Diputació Provincial de Catalunya, que juntas 

controlavam 60%, e por entidades financeiras, empresariais, comerciais e de serviços 

que controlavam os 40% restantes. As principais funções desta empresa deveriam ser: 

• Realizar estudos urbanísticos , inclusive a redação de instrumentos de 

planejamento e projetos de urbanização e de sua tramitação e aprovação; 

• Elaborar os projetos de reparcelação, compensação e expropriação; 

• Adquirir, por ela mesma, ou por meio de terceiros, terrenos e edifícios; 

• Executar, por ela mesma ou através de terceiros, obras de infra-estrutura, 

urbanização e edificação, assim como de remodelação e reabilatação urbana e 

de dotação de serviços e instalações urbanas de uso e serviço público, além de 

realizar operações de reconstrução de edifícios e equipamento de qualquer tipo; 

• Realizar alienação de solo ou edifícios construidos o em via de construção ou 

reabilitação; 

• Estabelecer convênios com todo tipo de pessoas e organismos públicos e 

privados; 

• Receber ajudas e investimentos, e entrar no mercado de capital, através de 

operações de crédito o qualquer modalidade de capitação de recursos. 

Assim para realizar todos estes processos, volumosos e complexos  a 

PROCIVESA, vai ser dotada de recursos econômicos, humanos e legais para que 

possa trabalhar com agilidade. Os recursos econômicos ofereceriam viabilidade 

econômica a todas as operações de expropriação, os recursos humanos, através da 

formação de equipes de gestão do solo, coordenadas por um diretor, permitiriam tratar 
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todos os casos de uma forma individualizada e portanto, apresentar soluções para os 

diversos problemas que pudessem surgir durante o processo de expropriação, e por 

último os recursos legais permitiam uma grande capacidade e flexibilidade de 

negociação. 

 

Os usos culturais do Raval 

 

Vale a pena destacar que uma maior parte dos recurso públicos investidos na 

revitalização da Ciutat Vella (aproximadamente 30%) foi destinado a instalação e 

equipamentos que não só possuiam uma função exclusiva para os moradores locais 

mas para toda a cidade, além de serem um importante fator de atração turística. 

Equipamentos como o Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB, 

instalado na Casa de Caritat e o Pati Manning, ambos na Carrer Montealegre, que 

formam o eixo principal do projeto cultural impulsionado pela Diputació de Barcelona, 

baseado na reabilitação de velhos edifícios para novos usos relacionados com o âmbito 

cultural. Outros importantes equipamentos que vieram a posteori foram o Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona – MACBA, projetado pelo arquiteto americano Richard 

Meyer e inaugurado em 1995, o Convent dels Àngels (que abriga um centro de 

documentação e também o Foment de les Arts Decoratives – FAD) e a Casa dels 

Infants Orfes – CIDOB, completamente reabilitado, equipamentos estes que dão ao 

conjunto da Plaça dels Àngels um aspecto totalmente novo e preservado.Também se 

criou um outro poló de atração cultural com a revitalização do conjunto do Hospital de la 

Santa Creu (com a Biblioteca de Catalunya, o Institut d’Estudis Catalans, a Escola 

Massana, a Reial Acadèmia de Medicina i Cirugia e uma casa de artes para jovens) e a 

instalação em Barcelona do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

localizados na Carrer de les Egipcíaques. 

Na parte que encontra-se abaixo da Carrer Hospital, os investimentos foram bem 

menores, provavelmente devido a menor quantidade de edifícios que ofereciam a 

possibilidade de reabilitação e assimilação de atividades relacionadas com o âmbito 

cultural. Os investimentos mais importantes foram realizados no Museu Marítim; nas 

Reials Drassanes, conjunto construido entre o século XII e XIV, sendo um dos poucos 

exemplos de arquitetura medieval deste tipo existente em todo o mundo; no Centre d’Art 

Santa Mònica; no Palau Güell, construído por Antoni Guadí entre 1886 e 1888; e 

sobretudo no Gran Teatre del Liceu. 
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Através da instalação destes novos equipamentos culturais e da revitalização de 

equipamentos que faziam parte da memória coletiva do bairro e de Barcelona, 

principalmente pela criação do MACBA e do CCCB, e da revitalização do Liceu, foi 

gerado um motor de atração de atividades relacionadas ao âmbito cultura, como 

galerias dedicadas a arte contemporânea, além de escritórios diversos dedicados ao 

design, paisagismo, restauração e principalmente à arquitetura; diversas livrarias 

especializadas em artes e cultura em geral, e diversos cafés e bares com um toque 

mais cultural e posmoderno. 

 

A nova imagem do bairro do Raval  

 

Para alcançar o sucesso do processo de revitalização do bairro do Raval era 

necessário que se criasse uma nova imagem do mesmo, esse era o papel do estado, 

de criar junto com a regeneração urbana, que já foi analisada anteriormente, um sentido 

de identidade coletiva na cidade, que no fundo visava criar uma imagem de uma marca 

que fosse capaz de seduzir e cativar novos investimentos e principalmente os turistas. 

Portanto de um lado, havia a necessidade de criar uma imagem que fosse 

reconhecida e que a população residente se identificasse, e por outro lado estar de 

acordo com os interesses dominantes que refletiam os programas de atuação 

realizados pelas instituições públicas. A necessidade de mudar a imagem do bairro era 

essencial para o processo de revitalização do mesmo, imagem esta que durante os 

anos oitenta estava associada às drogas, prostituição, delinqüência, imigração e 

degradação urbana. 

Assim esta imagem estereotipada que se tinha do bairro vai aos poucos sendo 

substituída por uma nova imagem, construída a partir dos novos equipamentos e 

atividades que se instalam no local.  Baseada principalmente na cultura e na arte, com a 

implantação de espaços que vão dotar o Raval de novos valores simbólicos, com 

atividades com um alto grau de reconhecimento social, que tentam no fundo mudar a 

percepção de cidadania do bairro. 

Em relação aos usos, um dos objetivos mais importantes era a manutenção do 

uso residencial da área, que havia de ser compatível com a indústria existente, de 

caráter artesanal, e com a atração de outras atividades relacionadas com o lazer e a 

cultura. Para tanto era necessário criar novos equipamentos dos quais o bairro era 

muito deficitário, e assim melhorar a qualidade de vida dos residentes em geral. 
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E finalmente quanto à estrutura social tradicional, essa intervenção deveria 

conseguir fixar a população residente, esta população deveria ser beneficiada tanto 

pelas mudanças físicas como das melhorias em geral geradas pela mudança. Ao 

mesmo tempo a mudança física deveria ser impulsora da regeneração social, e renovar 

o grupo social residente, para permitir o êxito na transformação de uma das partes mais 

degradadas da cidade. 



 32 

4.2 – O projeto de restauração e revitalização do c entro histórico de Salvador 

  

Salvador, a primeira capital do Brasil e a segunda do Império Português, possui 

um dos mais valiosos e monumentais acervos culturais do País. Com o 

desenvolvimento do comércio do açúcar no século XVIII, o bairro do Pelourinho, 

também conhecido como cidade alta, vive uma época de grande prosperidade 

econômica, com a construção de imponentes casarões, ricas igrejas, grandes 

conventos e edifícios públicos palacianos. Todavia, com a perda do título de capital 

colonial e posteriormente com transferência das atividades administrativas e 

econômicas para a cidade baixa a região sofreu nos fim do século XIX e início dos XX 

um processo de degradação e uma ocupação por uma população de mais baixa renda. 

 Com o empobrecimento das pessoas residentes, a falta de esgotamento 

sanitário e a falta de condições sanitárias mínimas, o processo de degradação foi 

aumentando. As primeiras iniciativas de tentar recuperar este patrimônio cultural só 

foram tomadas a partir da segunda metade do século XX, primeiro por parte do governo 

federal, através do IPHAN, com o tombamento de todo o patrimônio arquitetônico do 

Pelourinho em 1959, e depois por parte do governo estadual, através do Instituto de 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC em 1968. Todavia as políticas de 

revitalização e renovação urbana da região só seriam implementadas após a UNESCO 

declarar, em 2 de dezembro de 1985, o Pelourinho como Patrimônio da Humanidade. 

 Assim em 1991 o governo do estado inicia o Programa de Recuperação do 

Centro Histórico. Paras Miranda & Santos (2002:48): 

“O projeto de restauração desenvolvido no centro histórico de salvador 

(CHS) deu um novo conceito para restauração de bens patrimoniais, de 

forma pioneira no país, que tinha como objetivo recuperar os quarteirões 

e não os imóveis isoladamente, como ocorria anteriormente. Para 

recuperar esses espaços foi realizado um planejamento, tendo sido 

estudado a realidade de cada quarteirão para que fosse traçada a 

utilização de cada imóvel, dependendo de sua estrutura e localização. 

Essa iniciativa contribuiu a médio e longo prazos, para a preservação do 

meio ambiente e do patrimônio histórico, promovendo o desenvolvimento 

econômico por meio da dinamização do turismo.”  

 Segundo o IPAC (1995:18), os principais objetivos do programa de recuperação 

do centro histórico, são: 
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• Dotar o centro histórico de Salvador, através da ativação do ciclo econômico, de 

condições efetivas para a manutenção dos bens e valores culturais de forma 

contínua e eficaz; 

• Promover a recuperação e a restauração física da área do centro histórico de 

Salvador, redefinindo sua função em relação à cidade e à região metropolitana; 

• Criar condições de desenvolvimento do potencial produtivo e da organização 

social da área. 

A metodologia de intervenção proposta partia da discussão a respeito dos 

modelos de intervenção adotados até aquele momento. O novo modelo procurava 

estabelecer outro entendimento a respeito do tombamento, que não mais deveria ser 

tratado como um efeito isolado, mas sim como parte de uma política de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural. Desta forma a metodologia de intervenção 

sugerida foi (Wipfli, 2001:159): 

• Atuar em três níveis distintos de apreensão da realidade, interligados e 

interativos: 

Da organização físico-territorial – contemplando toda a atuação dirigida à realidade 

urbana e compreendendo desde a restauração dos imóveis até a implantação de infra-

estrutura em rede de água, esgotamento sanitário, telefone, energia elétrica, além de 

rede especial contra incêndio. 

Do desenvolvimento socioeconômico – visando o trabalho junto às populações usuárias 

do centro histórico, através da transferência de parte desta mediante acordo e 

pagamento de indenização, ou realocação na área para quem assim optasse. 

Da ação jurídica institucional – compatibilizando os dois níveis citados anteriormente 

com a complexa legislação vigente e, também, para se respeitar os limites da 

competência dos diversos órgãos que atuam na área. 

• Tratar o quarteirão como unidade de intervenção, dotando-o de infra-estrutura 

urbana em rede, buscando melhorar condições de aeração e iluminação dos 

espaços, formando unidades de vizinhança nas áreas internas das quadras, 

através da formação de pequenos condomínios.  

 Para dar inicio às obras do Programa de Recuperação do Centro Histórico, 

foram providenciadas a realocação dos moradores, comerciantes e outros usuários. 

Desta forma o Serviço Social do IPAC cadastrou os atores envolvidos e em seguida os 

convocou para oferecer uma das três opções de negociação: 

Indenização – receber uma determinada soma em dinheiro para mudar-se; 
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Realocação definitiva – continuar no imóvel, totalmente recuperado, pagando aluguel e 

com contrato juridicamente legalizado; 

Realocação provisória – permanecer por um determinado período morando no imóvel 

até mudar-se para outro devidamente adaptado. 

 Uma vez que boa parte da população residente apresentava uma renda 

bastante baixa, a grande maioria das pessoas optou pelas indenizações. Logo após 

esta etapa iniciou-se a restauração dos imóveis e paralelamente foram realizadas 

melhorias nos serviços básicos, através da implantação e complementação de infra-

estrutura urbana. 

 Com o objetivo de operacionalizar os trabalhos o centro histórico de Salvador foi 

dividido em três grandes áreas, denominadas A, B e C, sendo que a área A 

corresponde a parte norte, o B a parte central e o C a parte sul. Por sua vez estas áreas 

foram subdivididas em 5 subáreas, a saber: 

• Subárea A01 – Compreendendo a área da Rua Aristides Milton (Barroquinha) / 

Praça da Sé / Castro Alves; 

• Subárea A02 – Situada entre a Misericórdia / Praça da Sé / Rua Saldanha da 

Gama; 

• Subárea B03 – Compreendendo o Terreiro de Jesus / Pelourinho / Maciel 

• Subárea C04 – Composta pelo Passo / Carmo / Taboão 

• Subárea C05 – Santo Antônio 

A execução do projeto de recuperação foi dividida em duas fases, na fase inicial 

o projeto foi concluído em quatro etapas. A primeira etapa das obras foi concluída em 

março de 1993, com a recuperação e quatro quarteirões e 89 imóveis. Essa etapa teve 

como principal ocupação as entidades culturais (blocos / afoxés) e os serviços de água, 

correios, luz, telefone, turismo, bancos, restaurantes, bares, galerias e lojas de 

souvenires, além de restaurar as praças Tereza Batista, Quincas Berro D’Água e Pedro 

Arcanjo e construir um estacionamento para 70 carros. Nessa etapa 399 famílias e 79 

pequenos negócios receberam indenizações e outras 26 optaram pela realocação. 

A segunda etapa foi concluída em novembro de 1993 e abrangeu a restauração 

de dois quarteirões e 47 imóveis. Já as ações realizadas nessa etapa foram centradas 

nas escolas de artes, danças, línguas e músicas, ateliês com morada de artistas, em 

habitações, em lojas de tapeçarias e pinturas em tecidos e nos albergues e pousadas. 

Foram indenizadas 176 famílias e 19 pequenos negócios, e outras 16 famílias foram 
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realocadas, sendo que foram as últimas famílias a serem realocadas, uma vez que a 

partir da etapa seguinte essa já não era mais uma opção de negociação. 

A terceira etapa, concluída em março de 1994, englobou três quarteirões e 58 

imóveis. Essa etapa teve como ocupação butiques, lojas de esoterismo, livrarias, 

floriculturas, farmácias, antiquários, entre outros. Foram indenizadas 374 famílias e 58 

pequenos negócios. 

A quarta é última etapa foi a de maior porte, entregue em dezembro de 1994, 

restaurou sete quarteirões e um total de 140 imóveis. Teve como ocupação principal a 

instalação de grandes joalherias, lojas de pedrarias, recuperação de museus e igrejas, 

instalação da delegacia de proteção ao turista, da sede do batalhão turístico, do posto 

médico e entidades e instituições diversas. Também abrigou um edifício-garagem com 

capacidade para 450 veículos e 12 ônibus de turismo. Nesta etapa ainda não há dados 

exatos sobre o número de pessoas que receberam indenizações, mas estima-se que 

tenham sido cerca de 1018 famílias. 

Com a conclusão da primeira fase, no fim de 1994, foram feitas intervenções em 

16 quarteirões e entregues 344 casarões restaurados. Já em 1995, com a criação da 

Secretária Estadual de Cultura e Turismo o programa de recuperação e revitalização do 

centro histórico de Salvador passa a ser realizado pela secretária, por intermédio do 

IPAC. Neste contexto, se inicia a segunda fase do projeto, com a realização de mais 

duas etapas: a quinta que foi concluída em 1996, com atuação mais pontual em apenas 

um quarteirão e a sexta, que foi realizada no âmbito do Programa de Desenvolvimento 

do Turismo – PRODETUR e contou com o apoio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDS e resultou na criação do Quarteirão Cultural, um importante pólo turístico cultural. 

Como resultado do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, 

o que se verificou foi o restauro de um significativo percentual do patrimônio histórico da 

região, uma diversificação da atividade econômica, principalmente aquela pautadas nos 

serviços turísticos e de apoio à atividade, e de incremento dos equipamentos e 

atividades culturais, tornando-se um local de referência tanto para a população baiana 

como para os milhares de turistas que passam por lá diariamente. 

Todavia estas melhorias do ponto de vista econômico provocaram por outro 

lado, um aumento significativo dos custos operacionais dos prestadores de serviços e 

comerciantes e uma supervalorização dos imóveis. Desta forma é importante pensar na 

sustentabilidade das intervenções, conforme aponta Miranda & Santos (2002:131), 
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“O centro é tradicionalmente polifuncional precisando buscar-se um 

equilíbrio entre as diversas atividades. Assim, sua requalificação passa, 

inevitavelmente, pela diversificação de usos, com destaque especial para 

a função residencial, que revitalizará a área diariamente, requalificando-a 

como local para viver. Entretanto a excessiva polifuncionalidade pode 

desequilibrá-lo, já que sua capacidade de suporte é limitada. Cada centro 

tem uma vocação diferente que define os caminhos da intervenção e o 

seu sucesso não é medido somente pela requalificação, mas 

fundamentalmente, pela sustentabilidade das intervenções.” 

Sustentabilidade está que também está associada às questões sociais, uma vez 

que as intervenções realizadas pelo Governo Estadual, não levaram em conta a 

população local, oferecendo poucas, ou quase nenhuma opção para que fossem 

inseridas no programa e beneficiadas diretamente com as melhorias do bairro, para 

Wipfli (2001:208-209): 

“Sob o aspecto social e econômico, entende-se que o projeto de 

intervenção realizado pelo Governo da Bahia e idealizado pelo IPAC, ao 

remover a população carente da área, simplesmente deixa de lado uma 

parcela da população e ao mesmo tempo interrompe o lento processo de 

produção e apropriações simbólicas que vinha ocorrendo na área, 

inviabilizando desta forma a possibilidade da melhora efetiva da 

qualidade de vida destas pessoas, que passam simplesmente a 

reproduzir as mesmas condições precárias de sobrevivência, levando-as 

mais uma vez a um nomadismo, sem direito a raízes. Entre estes antigos 

moradores, aproximadamente 90% foram removidos durante a execução 

desta intervenção, através de pequenas indenizações, e continuam 

perambulando no lugar como ambulantes, exercendo atividades 

indesejadas e morando principalmente no entorno da área recuperada.” 
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1 – A CIDADE DE SÃO PAULO 

 

A cidade de São Paulo, que é a capital do Estado de São Paulo, foi fundada em 

1554 no local que abrigaria o Real Colégio de Piratininga, hoje conhecido como o Pátio 

do Colégio, marco zero da cidade. Atualmente a cidade ocupa uma área de 1525 km² e 

uma população de mais de dez milhões de habitantes. Sua região metropolitana tem 

aproximadamente 19.037.000 habitantes, o que a torna a metrópole mais populosa do 

Brasil e a 3ª do mundo depois da Cidade do México e Tóquio, e é constituída por 39 

municípios.  

Figura 01 – Mapa dos Municípios da Região Metropolinata de São Paulo. 

 
Fonte: MEYER, Regina Maria Prosperi et alli. São Paulo Metrópole. São Paulo: EDUSP/Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2004. p.52. 

O município de São Paulo está, oficialmente, dividido em trinta e uma 

subprefeituras, cada uma delas, por sua vez, divididas em distritos. As subprefeituras 

estão oficialmente agrupadas em nove regiões levando em conta a posição geográfica e 

história de ocupação. São 7 distritos na região Centro, 13 na região Leste 1, 8 distritos 
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na região Leste 2, 15 na região Sudeste, 15 na região Oeste, 11 na região Nordeste, 7 

na região Noroeste, 7 na região Centro-Sul e 12 na região Sul. 

Figura 02 – Mapa das Subprefeituras do Município de São Paulo. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo. In:http://www.prefeitura.sp.gov.br 
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A medida que a cidade crescia, tanto fisicamente (Figura – 03) quando 

demograficamente (quadro – 02) e ganhava projeção nacional, a sua forma urbana 

também se alterava rapidamente. Alguns autores, como Reis Filho (1994:14)1, 

identificam as transformações urbanas ocorridas em São Paulo em quatro etapas 

distintas:  

• da velha cidade de taipa e do tempo do trabalho escravo (até 1888); 

• da cidade européia (1889 – 1930); 

• da cidade modernista (1930 – 1960); 

• metrópole centralizada e congestionada (1960 até os dias de hoje). 

Ao analisar o centro de São Paulo, verifica-se que as etapas citadas 

anteriormente coincidem também com a evolução desta área, a primeira etapa equivale 

ao surgimento do centro, a segunda a sua formação, a terceira a sua consolidação e a 

quarta a sua estagnação e desvalorização, estapas estas que serão apresentadas a 

seguir. 

Quadro 02 – Evolução da População do Município de São Paulo (número de habitantes) 

Evolução da População do Município de São Paulo 

1890 64.934 

1900 239.820 

1907 340.000 

1918 528.295 

1935 1.120.400 

1940 1.326.000 

1944 1.435.700 

1950 2.213.000 

1960 3.781.446 

1970 5.924.615 

1980 8.493.226 

1991 9.480.427 

2000 10.434.252 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 

                                                 
1 Outros autores, como Maria Adélia Aparecida de Souza, aponta que as modernizações que vão sendo 
implementadas em São Paulo e que vão organizando o espaço da cidade podem ser examinadas através 
de três períodos históricos: O primeiro que vai de 1889 à 1926 que é a fundamentação da metrópole; O 
segundo que vai de 1916 à 1945 definido como: território paulistano, sonhando com a Europa e com a 
América; e o terceiro que vai de 1945 à 1954 e é chamado de: a construção da Nova York dos trópicos. 
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Figura 03 – Evolução da mancha urbana do Município de São Paulo 1881-2001. 

1881              1914 

 

1930       1952 

 

1983       2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CESAD-FAU/USP. 2001 
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2 – O CENTRO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Embora a definição do que seja o centro de São Paulo não ser algo aceito 

consensualmente2, do ponto de vista institucional o centro da cidade, era até a data de 

1 de agosto de 2002, a área coberta pela Administração Regional da Sé, que 

compreendia os dez distritos nodais3 da aglomeração (Silva, 2003:.51). A partir desta 

data o “centro legal” passou a ser a área coberta pela Subprefeitura da Sé, que abrage 

um total de oito distritos, que ocupam uma área área de 26,2 km², ou seja, representa 

apenas 1,71% da área total do município: 

- Bela Vista; 

- Bom Retiro; 

- Cambuci; 

- Consolação; 

- Liberdade; 

- República; 

- Santa Cecília; e 

- Sé 

 

                                                 
2 A discussão da delimitação e dos limites do centro é realizada por Sarah Feldman e Nádia Someck em 
seus artigos publicados no livro: Urbanismo: Dossiê São Paulo – Rio de Janeiro. 
3 Além dos distritos que atualmente forma parte da Subprefeitura da Sé, também incluía os distritos do Pari 
e do Brás. 
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Figura 04 – Mapa da com os limites da Subprefeitura da Sé. 

 

Fonte: PROCENTRO. Reconstruir o Centro, Reconstruir a cidade e a cidadania. São Paulo: Prefeitura do 
Município de São Paulo – PROCENTRO – A. R. Sé. 2003 

 

Já o centro histórico é entendido como um teritório mais limitado, que está 

compreendido entre o Parque D. Pedro, Largo do Arouche, Praça das Bandeiras e 

Região da Luz, correspondendo, a grosso modo aos distritos da Sé e Republica e parte 

da Região da Luz que está localizada nos distritos de Bom Retiro e Santa Cecília.  
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Figura 05 – Mapa do centro histórico de São Paulo. 

 

Fonte: Revista Urbs. Ano IX, n. 39, dez/jan 2006, p.65. 

Segundo o sumário de dados elaborado pela subprefeitura da Sé no ano de 

2004, os distritos pertencentem a subprefeitura ocupam uma área total de 26,2 km², ou 

seja, representa apenas 1,71% da área total do município. Em relação aos indicadores 

demográficos, apresenta a seguinte estrutura: 
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Tabela 01 – Indicadores demográficos da Subprefeitura da Sé. 

População Total 373.914 

Densidade Demográfica (Hab/Km²) 14.271,5 

Taxa de Crescimento 1991-2000 (%) -2,24 

Taxa de Urbanização (%) 100 

População em Idade Ativa 273.041 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo. In:http://www.prefeitura.sp.gov.br 
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2.1 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA E URBANA  

 

Até o principio do século XIX, a cidade de São Paulo não se desenvolveu muito, 

exercendo principalmente função de entreposto comercial, fator explicado 

principalmente em função de sua posição geográfica, que conectava o litoral ao interior 

do País. Durante este período o crescimento da cidade foi bastante restrito, limitando-se 

a um pequeno núcleo urbano colonial, conhecido como “triângulo”, em cujos vértices 

ficam os Conventos de São Francisco, de São Bento e do Carmo. 

No começo deste século começa as primeiras transformações que levariam a 

cidade a se desenvolver de forma intensa nos anos seguintes, tais como a instalação da 

primeira Biblioteca Pública (1825), a fundação do primeiro jornal O Farol Paulistano 

(1827), a implantação da Academia de Direito (1828), a construção do novo hospital da 

Santa Casa da Misericórdia (1840) e do primeiro cemitério público na Consolação 

(1858). 

Porém foi somente a partir do desenvolvimento e fortalecimento da economia 

cafeeira que a cidade começaria a se desenvolver. Apesar da lavoura cafeeira se 

implantar em terras paulistas a partir do começo do século XIX, foi somente a partir da 

metade deste século que a cidade começou a sentir os impactos deste novo setor 

econômico. A inauguração da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em 1968, pela empresa 

São Paulo Railway fez com que a cidade ganhasse ainda mais importância como 

entreposto comercial. Embora a maior parte do comércio cafeeiro estivesse 

concentrada na cidade de Santos, no litoral paulista, foi na cidade de São Paulo que se 

concentraram os estabelecimentos bancários que viriam a financiar a produção 

cafeeira. Assim, junto com a estrada de ferro vieram os “barões do café” e o surgimento 

de um setor terciário (comércio e serviços diversos) e consequentemente o primeiro 

grande aumento populacional da cidade, passando de 32 mil habitantes em 1872 para 

quase 65 mil em 1890 (Guimarães, 2005:44). 

Parte deste desenvolvimento se deve principalmente às características dos 

empreendedores cafeeiros, conforme aponta Celso Furtado (1959:139): 

 “A economia cafeeira formou-se em condições distintas (das da 

economia açucareira). Desde o começo, sua vanguarda esteve formada 

por homens com interesse comercial. Em toda a etapa de gestação, os 

interesses da produção e do comércio estiveram entrelaçados. A nova 

classe dirigente formou-se numa luta que se estende em ampla frente: 
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aquisição de terras, recrutamento de mão-de-obra, organização e direção 

da produção, transporte interno, comercialização nos portos, contatos 

oficiais, interferência na política financeira e econômica.” 

Figura 06 - Planta da cidade de São Paulo em 1891. 

 

Fonte: TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: Três cidades em um século. São Paulo: Cosac & Naif, 

Duas Cidades, 2004, p.85. 
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Neste período também houve uma série de incrementos nos serviços públicos, 

com a melhoria do sistema de iluminação pública e do serviço de abastecimento de 

água, além da criação do serviço telefônico, em 1884. Outro fator que viria transformar 

a fisionomia da cidade foi fim do tráfico de escravos e a chegada de mão-de-obra 

imigrante, principalmente italiana, e em menor número, também portuguesa e 

espanhola. Um marco deste período foi a criação da hospedaria dos imigrantes, em 

1887, no bairro do Brás, que inclusive possui uma estação ferroviária própria para 

receber os diversos imigrante que chegavam através do porto de Santos.   

Tabela 02 – Imigração na cidade de São Paulo entre os anos de 1882-1891. 

Tabela de imigração durante a década de 1882-1891 

Italianos 202.503 

Portugueses 25.925 

Espanhóis 14.954 

Alemães 6.196 

Austríacos 4.118 

Russos 3.315 

Franceses 1.922 

Dinamarqueses 1.042 

Belgas 851 

Ingleses 782 

Suecos   685 

Suíços 219 

Irlandeses 201 

Outros 483 

Total  263.196 

Fonte: MORSE, Richard M.. Formação histórica de São Paulo. São Paulo: Difel, 1970, p. 241. 

 Nesta época ocorreu uma série de novos loteamentos que viriam a alterar a 

radicalmente o tecido urbano da cidade. Em 1876, loteou-se parte do bairro de Santa 

Ifigênia, e entre 1879 e 1881, criaram o bairro dos Campos Elísios, com ruas amplas e 

regulares, local que se tornaria o local de residência da camada mais abastada da 

sociedade. 

Já a última década do século XIX é caracterizada pelo ínicio do processo de  

industrialização e modernização da cidade de São Paulo, neste período se inicia a 

intalação das primeiras fábricas, principalmente aqueles voltadas à produção de bens 
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de consumo. Junto com as fábricas, aparecem os primeiros bairros operários da cidade, 

conforme aponta Belleza (2002:28): 

“ Os primeiros bairros operários se instalaram justamente nas áreas mais 

baixas, de várzea, consideradas insalubres por causa das constantes 

enchentes. Estes bairros desenvolveram-se em regiões de terreno mais 

barato, ocupando, primeiramente as baixadas vizinhas ao Tamanduateí, 

próximas ao pé da colina central. O seu crescimento seguiu 

principalmente o leito das ferrovias, (Inglesa e Sorocabana), com  a 

criação de núcleos próximos às estações ou ao longo da própria via 

férrea, como nos bairros do Bráz, da Luz e do Bom Retiro.”  

Os lucros excedentes do capital do café geraram recursos para a 

industrialização e empresários mercantis se transforam em industriais. Impérios fabris 

surgiram também da iniciativa de uma parcela de imigrantes que se dedicou a procução 

de manufaturados, constituindo grandes conglomerados como as indústrias Matarazzo. 

A expansão urbana, portanto, levou, de um lado, à formação de bairros operários nas 

zonas industriais que acompanhavam as vias férreas, como Mooca, Brás, Pari, Belém, 

Lapa, Bom Retiro, Ipiranga, e, de outro, à formação de bairros de elite, onde moravam a 

recente burguesia paulistana, como Campos Elíseos, Higienópolis e Avenida Paulista. 

Neste período a ferrovia se tornou o eixo de expansão do parque industrial 

paulistano, a maior parte das grandes indústrias, assim como os bairros operários, 

estavam localizados ao longo das várias ferrovias. Os primeiros setores a se 

desenvolverem foram o setor textil, o setor de calçados e chapéus, a empresas de 

bebida e o setor de materiais de contrução. O poder público também inicia uma série de 

obras, conforme aponta Saes (2004:229): 

“Essa expansão – e também transformação – do espaço urbano era 

reafirmada pela ação da própria prefeitura: os prefeitos Antonio Prado 

(1899-1910) e Barão de Duprat (1911-1914) promoveram amplas 

intervenções na cidade. Na gestão de Prado, além da instalação do 

bonde elétrico, houve a abertura e a retificação do saneamento e da 

pavimentação e a construção do Theatro Municiapal. Raimundo (o Barão 

de) Duprat abriu a avenida São João, construiu o Viaduto Santa Ifigênia e 

promoveu o saneamento e urbanização do Vale do Anhangabaú (até 

então ocupado por chácaras).”  
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 A consolidação da cidade como importante pólo industrial, já em 1915 São Paulo 

era renposável por 40% da produção nacional, associado a um forte sistema financeiro, 

proporcionou o surgimento de uma classe burguesa que viria a dar um perfil mais 

“europeu” à cidade.  Aos poucos a cidade e seus habitantes incorporavam a 

modernidade e adquiriam um novo modo de vida, Rago (2004:392) aponta algumas 

desta mudanças: 

“Na Belle époque paulistana, muitos buscavam novas formas de convívio 

e diversão. Inspirando-se em hábitos europeus, pricipalmente importados 

da Paris haussmasiana, os paulistanos passavam a frequentar espaços 

que espelhavam o requinte da sociabilidade européia, como teatros, 

cinemas, restaurantes e cafés. Participavam de saraus literários e de 

audições musicais, no ambiente das elites, ou nos centros de cultura 

social dos meios operários. Competições esportivas de natação, remo e 

ciclismo, promovidas pelos clubes recreativos privadospassavam a ser 

valorizadas, como formas de libertação do corpoe como meios pelos 

quais a sociedade podia identificar-se como moderna.”  

 Por outro lado já no início do século XX, conforme aponta Nery Jr (2002: 64), já 

se observava em São Paulo a existência de um mercado imobiliário, que se estruturava 

em diversos submercados, como os imovéis comerciais do centro, os terrenos em 

loteamento de alto padrão, os terrenos em loteamento para a indústria e a moradia 

popular, as glebas de terras, as casas de diversos padrões, os cômodos e as vagas 

para aluguel. Deste modo, a valorização imobiliária mostrava que o mercado de imóveis 

era um negócio bastante rentável e, portanto motivo de interesses diversos. 

 Neste período é criado a Companhia City, que adquiriram, no final da primeira 

década do século, grandes extensões de terra nos arrabaldes de São Paulo. Em 1914 a 

empresa já era proprietária de mais de 12 milhões de metros quadrados no quadrante 

sudoeste do município, na região que atualmente abriga os bairros do Jardim América, 

Pacaembu, Alto de Pinheiros, Boaçava, Alto da Lapa, entre outros. Desta forma a 

empresa se tornaria um dos mais importantes agentes do processo de urbanização em 

São Paulo, promovendo loteamentos destinados às classes média e alta (Campos, 

2002:150).  

Os anos 20 também se caracterizam por uma nova arquitetura, em 1924, o 

Edifício Sampaio Moreira foi o primeiro arranha-céu de São Paulo. Já em 1929 é 

inaugurado o Edifício Martinelli, marco arquitetônico da cidade. A partir de então a 
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cidade já tinha abandonado em definitivo o aspecto de vila provinciana do começo do 

século e, se transformou numa metrópole do novo século. 

 A crise mundial de 1929, decorrente da quebra da bolsa de Nova Iorque, e as 

constantes crises do mercado cafeeiro, tiveram reflexos na economia brasileira, que até 

então estava voltada exclusivamente para as exportações e produtos primários. Porém 

também contribui para estimular a expansão industrial, uma vez que a depressão 

gerada pela queda dos preços e redução das exportações, obrigaram o país a produzir 

os bens de consumo voltados ao mercado interno. 

 Neste contexto a cidade de São Paulo se consolida, a partir dos anos 30, como 

principal pólo industrial do país e se inicia um processo de expansão da cidade e a 

busca de uma nova forma de crescimento, através da modernização e verticalização da 

cidade. Neste momento São Paulo já contava com mais de um milhão de habitantes e o 

pensamento modernista tomava conta da cidade. Um marco deste momento foi a vinda 

do arquiteto Le Coubusier, em 1929, que embora não tenha implantado nenhum plano 

urbano na cidade, contribuiu para o fortalecimento das idéias urbanísticas modernistas 

que influenciava diversos intelectuais daquele período, conforme aponta Cândido 

(2002:374):  

“Com a vinda de Le corbusier, por sua vez, entrava em jogo a vindicação 

dos atributos da modernidade urbana, simbolizando outro pólo de 

referência para os modernistas brasileiros: ao lado da essência nacional 

buscada no interior e no popular, a visão de um futuro construído ex 

novo, arrojado e ideal.” 

 Já em 1930 é publicado pelo engenheiro e urbanista, Francisco Prestes Maia, o 

Plano de Avenidas, documento crucial do urbanismo paulistano, que basicamente 

estava dividido em duas partes, uma técnica, com a proposta de adequação da 

estrutura viária da cidade ao modelo radiocêntrico, e outra estética, com sugestões para 

a criação de uma nova cenografia urbana. Plano este que seria em parte implantado 

pelo próprio Prestes Maia, durante suas três gestões como prefeito de São Paulo, entre 

os anos 1938-1945 e 1961 a 1965. 
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Figura 07 – O “esquema teórico de São Paulo” na versão definitiva do Plano de 

Avenidas. 

Fonte: CAMPOS, Cândido Malta. Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo. São 

Paulo: Ed. SENAC, 2002, p.398. 

O esquema de circulação do urbanista era constituído por um anel de irradiação 

que protegia o centro, um sistema de radiais e uma malha de vias perimetrais, para 

Prestes Maia (1930:124):  

“Tal sistema (radial) primeiro visa a fácil circulação e isso leva-nos a 

indagar as direções dominantes d’esta. As correntes principais conduzem 

do centro à periferia e inversamente: movimento centrifugo e centrípeto 

da população. Resulta são geralmente as artérias radias as mais 

importantes, dirigidas para os pontos notáveis, na direção das 

aglomerações satélites ou das grandes estradas...” 

As largas vias do centro (Segawa, 2004:381), como as avenidas Ipiranga e São 

Luís, as ruas Maria Paula, Anita Garibaldi, Rangel Pestana, Senador Queiroz desenham 

um anel circundando o velho triângulo. São vias com largura entre 33 e 44 metros e, na 

concepção de Prestes Maia, constituíam o perímetro de irradiação. Os percursos que 
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atravessam a cidade de sul a norte, vindo pelas atuais avenidas 23 de Maio e 9 de 

Julho, dois troncos que se juntam no Vale do Anhangabaú e prosseguem pelas 

avenidas Prestes Maia e Tiradentes rumo ao norte – uma travessia diametral 

aproveitando alguns fundos de vale ligando o vale do Rio Pinheiros com o do Tiête – 

chamavam-se Sistema Y. Já as vias que foram alargadas e prolongadas, como as 

avenidas São João, Rio Branco, Alcântara Machado, Consolação e Brigadeiro Luís 

Antônio, entre outras, pertenciam ao sistema de radiais, que conectavam um segundo 

anel perimetral, do qual faziam parte as avenidas Duque de Caxias e Mauá.   

As alterações implantadas pelo plano de avenidas de Prestes Maia, definem a 

novo desenho urbano da área central na primeira metade do século XX, desenho este 

que também viria a fortalecer o adensamento desta região. O número de prédios novos 

construídos por ano, com mais de 2 andares, passa dos 1.003 em 1930 para 4.524 em 

1940 (Someck, 1994:158). A maior parte destes prédios estavam situados no centro da 

cidade (70%), eram de uso do setor terciário (65%) e em sua grande maioria eram 

construídos para aluguel (Someck, 1994:195). Neste primeiro período as construções 

eram reguladas pelo Ato n°127, de 1931, que criou o  zoneamento da cidade, e pelo Ato 

n°663 de 1934, que procurou incentivar a verticaliz ação através do estabelecimento de 

alturas máximas consideráveis.  

Nos anos 40 com o advento da segunda Guerra Mundial (1939-1945), um novo 

e decisivo impulso foi dado na marcha da evolução industrial paulista, favorecendo 

principalmente o surgimento de indústrias de bens de capital, tais como, mecânica, 

metalurgia, eletricidade, setores vitais para o desenvolvimento industrial. Ao mesmo 

tempo em que a cidade se modernizava aceleradamente, também houve um grande 

crescimento artístico cultural neste período. Os jovens da classe média e da elite, que 

se formavam e que se politizavam nos cursos da Universidade de São Paulo, criada em 

1934, logo puderam contar com novas instituições culturais, como o Museu de Arte de 

São Paulo, criado em 1947; o Museu de Arte Moderna, criado em 1948; a criação da 

Escola de Artes Dramáticas, em 1948; o Teatro Brasileiro de Comédia, também criado 

em 1948 e com a organização das Exposições Bienais, desde 1951 (Rago, 2004:433). 

Aos poucos os novos meios de comunicação também vão adquirindo 

importância no lazer dos paulistanos, conforme aponta Rago (2004:435): 

“Nas décadas de 1940 e 1950, o American way of life se difunde 

consideravelmente tanto pelo modelo capitalista de desenvolvimento 

econômico adotado, quanto pela importância que adquirem os meios de 
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comunicação de massa, provocando uma profunda ruptura com os 

modos de vida e sociabilidade do passado recente. Paulatinamente, 

abandona-se toda uma forma comunitária de convívio social no cotidiano 

dos bairros, simbolizada, por exemplo, pelas conversas de final de tarde 

nas cadeiras dispostas às portas das casas, prática que é substituída 

pelo recolhimento na intimidade privada do lar e da família, cada vez 

mais centrada em torno dos programas de televisão.”  

 Foi neste período que também iniciou o processo de bipartição do centro de São 

Paulo. A parte do centro voltada para o sudoeste começou a abrigar as lojas, os 

profissionais liberais e os serviços de diversão voltados às camadas de alta renda, 

propiciando o surgimento do “Centro Novo” da cidade. Enquanto isto a área conhecida 

por Triângulo foi abandonada pelas burguesias e apropriada pelas camadas mais 

populares. Segundo Villaça (2001:264): 

“No final dos anos 50, o centro de São Paulo estava claramente dividido, 

pelo vale do Anhangabaú, em duas partes. Na parte voltada para 

sudoeste, tendo por eixo a Barão de Itapetininga, formou-se p centro das 

elites, com suas lojas, restaurantes, escritórios e consultórios – a 

Cinelândia paulistana (região das avenidas São João e Ipiranga) – e até 

mesmo uma elegante rua de apartamentos de alto luxo, que ocuparam 

os terrenos das antigas mansões da rua São Luiz. Este passou a ser o 

“Centro Novo”. Para o “lado de lá” do Anhangabaú, o antigo centro 

tornou-se o “Centro Velho”, voltado para as camadas populares. Suas 

lojas se “popularizaram”, bem como seus cinemas (o Rosário, no 

Martinelli, o São Bento; na rua de mesmo nome; o Alhambra, na rua 

Direita; o Santa Helena, no palacete de mesmo nome na Praça da Sé, 

etc.). Nas ruas Quinze de Novembro e Boa Vista sobreviveram – pela 

força da tradição, talvez – os bancos e alguns profissionais ligados à 

área jurídica, visto que lá permaneceram o Fórum e o Palácio da 

Justiça.”  

 A partir da década de 1960 a cidade cresce consideravelmente em todos os 

aspectos: demográfico, físico e econômico. Sua área de influência deixa de ser apenas 

os limites da cidade e passa a englobar também as cidades vizinhas, formando o que 

viria a ser a maior e mais importante região metropolitana da América do Sul. O Plano 

de Metas do governo federal, com seus programas de investimentos em infra-estrutura 
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e industrial e o estímulo à atração de capital externo, atrai as primeiras multinacionais 

ao país e junto com elas chega um novo modelo gerencial, conforme aponta Belleza 

(2002:41): 

“A partir dos anos 50 instalaram-se largamente em São Paulo, indústrias 

multinacionais, que trouxeram novas concepções organizacionais e de 

produção. Estas indústrias exigiriam grandes terrenos, prevendo futuras 

ampliações, além da área para estacionamento e manobra de carros e 

caminhões. A instalação destas empresas acarretou um inchaço da 

classe média, formado por funcionários dedicados ao setor não 

produtivo, que ocuparam cargos administrativos, de gerência e que 

contribuíram para uma expansão do setor terciário.” 

 Neste momento as rodovias irão impulsionar e orientar a expansão 

metropolitana, uma vez que os investimentos cada vez menores na ferrovia e a falta de 

modernização do sistema geraram o abandono desta modalidade de transporte. A 

pavimentação e expansão da rede rodoviária, com destaque para as rodovias radias-

tronco (Raposo Tavares, Regis Bitencourt, Anchieta, Dutra, Anhanguera, Fernão Dias), 

que convergiam para a capital, passam a atrair cada vez mais as novas indústrias, que 

começam a buscar alternativas aos problemas causadas pelo crescimento vertiginoso 

que São Paulo estava passando, tais como, os congestionamentos, a dificuldade de 

transporte urbano, o aumento do valor da terra, o alto custo da moradia destinada ao 

operariado, etc. Os municípios vizinhos à São Paulo, em especial aqueles localizados 

na região conhecida como ABC, como Santo André, São Bernardo do Campo e São 

Caetano do Sul, foram os que mais se favoreceram com esta nova expansão industrial, 

diminuindo a hegemonia da capital.  

 O processo de verticalização que se iniciará na década de 1920, em especial na 

área central, se expande para os outros bairros da capital e ao mesmo tempo vão se 

abrindo novos loteamentos, cada vez mais distantes do núcleo central, voltados às 

camadas mais pobres da população. A própria região central começa a passar por uma 

série de mudanças, a região conhecida como “Centro Novo”, que englobava a região à 

sudoeste do vale do Anhangabaú, e tinha a Praça da República como principal símbolo, 

também vai ser abandonada pelas camadas de alta renda, que para lá migraram na 

década de 30, bem como pelo comércio de luxo e pelo setor que mais crescia naquele 

momento, o setor bancário. Desta forma aquela parte da cidade também passa a se 
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orientar para as camadas populares e junto com o “Centro Antigo” passa a ser 

conhecido como “Centro Velho”. 

 Muitas das funções que antes estavam presentes no “Centro Velho” se 

deslocaram para a região da Avenida Paulista e da Rua Augusta, que também começa 

a receber uma série de novos edifícios que iriam marcar esta época, como o edifício do 

Conjunto Nacional, ainda nos anos 50 e os edifícios da fundação Casper Líbero e do 

Museu de Arte de São Paulo – MASP na década de 1960. A abertura desta nova sede 

para o MASP, que antes estava localizada no “Centro Velho”, e também o aparecimento 

do primeiro shopping center em São Paulo, o Iguatemi, fortalecem a consolidação de 

um novo tipo de centro, que diferentemente do centro tradicional será um centro mais 

atomizado e fragmentado, conforme aponta Villaça (2001:265): 

“Estava lançada a semente de um novo tipo de centro que lhe sucederia 

em menos de duas décadas. Começou a se formar, à medida que se 

diversificava, o chamado “Centro expandido”. Espalhados por uma 

enorme região mesclada, com residências, individuais ou em 

apartamentos, surgiram os hotéis, os profissionais liberais, os 

restaurantes, as boutiques, os escritórios e as sedes das grandes 

empresas. As lojas – de vestuário, calçados, eletrodomésticos, roupa de 

cama mesa e banho, etc. – transferiram-se para os shopping centers, 

que se proliferaram bastante nesse novo tipo de centro.” 

 Além deste desenvolvimento urbano em outras regiões da cidade, estimuladas 

tanto pelo poder público como pela iniciativa privada, cada vez mais o centro passa a 

receber um contingente maior de pessoas das classes populares, dando inicio a evasão 

de empresas e bancos para outros subcentros, a deterioração de parte de seus 

equipamentos e ao declínio de seu valor imobiliário.  

 Todavia, embora já fossem visíveis os sinais de deterioração do “centro velho” 

de São Paulo, a área central da cidade manteve-se como alvo de determinados 

investimentos públicos nos anos subseqüente, que dotaram a região de uma razoável 

infra-estrutura, porém, insuficientes para manter as empresas na região, principalmente 

do setor bancário e sobretudo incapazes de estimular a manutenção e mesmo a 

renovação do parque imobiliário, conforme aponta Feldman (apud Frugoli Jr., 2000:61): 

 “A atuação do poder público, desde então (anos 60), vem sendo 

marcada pela inconseqüência. Por um lado, num aparente 

reconhecimento do valor histórico, paisagístico e arquitetônico do centro, 
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controla transformações recorrendo à preservação, mas os instrumentos 

utilizados não garantem a manutenção dos imóveis. Por outro lado, 

realiza elevados investimentos no centro, principalmente em decorrência 

de obras no sistema viário e em transportes, mas estes, com raras 

exceções, convertem-se em viabilizadores do crescimento extensivo da 

cidade e não em multiplicadores de melhorias para a área central” 

O “milagre econômico” que o país vivia até os primeiros anos da década de 70, 

não se sustentaria frente as constantes crises econômicas no cenário internacional 

(crises do petróleo). Assim os últimos anos da década de 1970 e os anos 80 foram 

marcadas pelo endividamento estatal e altas taxas de inflação, que levaram ao 

empobrecimento da população com a estagnação da renda per capta e a decadência 

dos serviços públicos. Todas estas alterações na estrutura socioeconômica se refletiram 

na cidade, com o incremento da favelização e a periferização da cidade. Fatores que se 

agravariam com perda da importância do setor industrial na cidade, que daria lugar ao 

setor de terciário (comércio e serviços). Neste período houve uma significativa redução 

no aparato industrial da cidade, que acabaria resultando a dispensa de um grande 

contingente de trabalhadores, que não seriam absorvidas pelo setor terciário e gerando 

um quadro que persiste até os dias de hoje, uma alta taxa de desemprego e um 

incremento do mercado informal de trabalho.  

 No fim dos anos 80 e no princípio dos anos 90 a perda da importância do setor 

secundário na cidade e a expansão do setor terciário provocam um novo deslocamento 

da centralidade principal, no qual o surgimento de um novo centro nobre se dá com o 

desgaste dos centros anteriores (Centro Velho e região da Avenida Paulista). A região 

que viria a concentrar o setor terciário moderno, que se instalava na cidade, mas uma 

vez estava localizada no quadrante sudoeste de São Paulo, no eixo formado pelas 

avenidas Faria Lima, Engenheiro Luís Carlos Berrini e Marginal Pinheiro. Para tanto o 

poder público se utiliza de um novo instrumento, as Operações Urbanas (Faria Lima e 

Água Espraiada), que consistia num mecanismo de encontrado pelo poder público 

municipal de contornar o problema da raridade de espaço e superar os limites impostos 

pela propriedade privada.  

 As transformações do setor de serviços na cidade resultaram de dois processos. 

Em primeiro lugar, da inserção da cidade de São Paulo no contexto das transformações 

que atingiram as grandes cidades mundiais na década de 1990, quando foram 

intensificados os investimentos externos no setor de serviços às empresas. Em 
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segundo lugar, dos novos parâmetros que atingem a organização empresarial no 

contexto da reestruturação produtiva, a qual remodelou as estratégias locacionais das 

grandes organizações no tecido metropolitano como resposta às alterações que se 

deram no plano macroeconômico (estabilização comercial e abertura financeira e 

comercial). O primeiro processo reforçou o crescimento das atividades terciárias no 

chamado vetor sudoeste da capital, sobretudo no que diz respeito às sedes de 

empresas, às instituições financeiras e às empresas de tecnologia e de serviços 

especializados. Conjugado com um intenso processo de incorporação imobiliária e 

investimentos públicos, esse movimento dilatou o chamado centro metropolitano 

expandido.  
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Figura 08 – Evolução das Áreas de Concentração de Escritórios na Cidade de São Paulo. 

 
Fonte: MEYER, Regina Maria Prosperi et alli. São Paulo Metrópole. São Paulo: EDUSP/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. p.184. 
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Figura 09 – Abrangência Metropolitana da Área Central 

 
Fonte: MEYER, Regina Maria Prosperi et alli. São Paulo Metrópole. São Paulo: EDUSP/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. p.192. 
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2.2 – ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS  

 

Se por um lado á área central sofreu, ao longo das últimas décadas, um 

processo abandono4, que gerou uma estagnação imobiliária, a degradação do hábitat 

construído, uma perda na qualidade de vida, um contínuo decréscimo populacional e 

até mesmo o comprometimento de sua dimensão simbólica, por outro lado o centro 

continua a ser um importante pólo de atração econômica. Segundo os dados apurados 

pela Relação Anual das Informações Sociais – RAIS em 2000, a subprefeitura da Sé foi 

responsável pela oferta de aproximadamente 500 mil empregos formais, principalmente 

nos setores de serviços e comércio, além de um número significativo de empregos 

informais, que não são levantados pela pesquisa.  

Tabela 03 – Estabelecimentos e empregos por Tipo de Atividade na Subprefeitura da 

Sé - 2000 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. RAIS 2000. 

Outra característica importante da economia do área central é que ela é 

constituída por uma grande diversidade de empresas, desde a micro e pequena 

empresas que atuam em diferentes segmentos e representam 61,1% do total de 

empreendimentos, até grandes empresas com mais de 500 empregrados, que 

                                                 
4 Esse abandono que se intensifica se inicia já na década de 1950 e se consolida na década de 1970, 
corresponde ao deslocamento do capital dentro da cidade, conforme é apontado por Feldman (apud 
Tourinho, 2004: 241-242): “Em 1950, 87,71% da área licenciada anualmente para edifícios não residenciais 
com mais de 4 andares se localizavam no Centro, e 12,28% nas áreas adjacentes. Em 1956, 16,18% estão 
na região da Avenida Paulista e 73,01% no Centro, enquanto 10,81% se distribuem nas adjacências do 
Centro e em outros bairros. A grande inversão ocorre em 1969, em decorrência do desenvolvimento de um 
terciário caracterizado pela forte intermediação financeira que a Avenida Paulista passa a abrigar. Nesse 
momento 34,92% da área licenciada está no Centro, 8,47% em suas adjacências, 46,79% na região da 
paulista, e 12,67% em outros locais.”. 
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representam apenas 0,4% do total de estabelecimentos, porém produz a maior parte 

dos empregos.  

Tabela 04 – Estabelecimentos e empregos por Número de Empregados - 2000 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. RAIS 2000. 

Figura 10 – Estabelecimentos por Número de Empregados x Empregos por Tipo de 

Atividade – 2000. 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. RAIS 2000. 

 Se no começo do século XX, o centro de São Paulo concentrava as indústrias 

que geravam o crescimento econômico e o rápido desenvolvimento da cidade, a partir 

dá segunda metade do século muitas indústrias se transferem para outras regiões, 

principalmente para a região do ABC (conjunto de cidades localizadas na região 

cornubana de São Paulo) e aos poucos para outros Estados da Federação5. Assim, 

esta área passa a incorporar principalmente as atividades do chamado terceiro setor, os 

                                                 
5 Na coletânea de textos elaborada pela Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, em 2004, chamada 
‘Caminhos para o centro: estratégias de desenvolvimento para a região central de São Paulo’, encontram-
se alguns artigos, como os textos de Diniz e Amitrano, que tratam das principais transformações 
econômicas sofridas pela Região Metropolitana de São Paulo e de que forma estas alterações têm 
contribuído para uma reestruturação e adaptação da área central de São Paulo. 
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serviços e o comércio, que representavam no ano 2000, 88,2% do total de empregos da 

região.  

 Entretanto, nos últimos anos o centro da cidade tem sido marcado pela migração 

das atividades comerciais e de serviços mais nobre e de um grande aumento da 

economia informal, porém continua a concentrar alguns setores de grande peso e 

importância para a economia local. No âmbito governamental, há de se destacar o setor 

judiciário (com implicações sobre a localização de um grande número de escritórios de 

advocacia e outras atividades correlatas), repartições públicas e a Câmara Municipal. 

No setor privado, o destaque cabe ainda ao setor financeiro (bancos, Bolsa de Valores 

e Bolsa de Mercadoria e Futuros). 

Além destes macro-complexos, o centro abriga também um grande número de 

aglomerados comerciais e de serviço de dinâmica considerável e de polarização 

metropolitana. Com destaque para: 

- O setor têxtil e de vestuário (Rua 25 de Março, Rua José Paulino e adjacências); 

- O setor de vestuário específico para noivas (Rua São Caetano); 

- O setor de ferragens e ferramentas (Rua Florêncio de Abreu); 

- O setor turístico com as agências de viagens, lojas de companhias aéreas, locadoras 

de automóveis, casas de câmbios e hotéis (Avenida São Luís e Avenida Ipiranga); 

- O setor de produtos e serviços eletrônicos e de informática (Rua Santa Ifigênia); 

- O setor de autopeças e serviços automotivos (Avenida Duque de Caxias); 

- O setor de venda de automóveis (Imediações da Rua Barão de Limeira); 

- O setor de artigos de fotografia e discos (Rua 24 de Maio e Rua Conselheiro 

Crispiniano); 

- O setor de papelarias e artigos para desenho técnico (Imediações do Largo de São 

Francisco); 

- O setor de autopeças para motocicleta (Rua dos Guaianazes); 

- O setor de varejo de departamento (Rua Barão de Itapetinga); 

- O setor de restaurantes, casas noturnas e teatros (Quadrilátero da Avenida Vieira de 

Carvalho, Rua Amaral Gurgel, Avenida Ipiranga e Rua Nestor Pestana). 
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Figura 11 – Eixos de Comércio e serviços especializados  

 
Fonte: PROCENTRO. Reconstruir o Centro, Reconstruir a cidade e a cidadania. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo – PROCENTRO – A. R. Sé. 
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Figura 12 – Setores censitários classificados segundo setor predominante de atividade e densidade de empregos por Km² na 

Subprefeitura da Sé – 2002. 

 
Fonte: Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), 2002. 
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Em relação às características sociais da área central de São Paulo, no que se 

refere ao setor da educação, existem alguns equipamentos municipais que atendem a 

população local, principalmente no Ensino Infantil, conforme a tabela abaixo: 

Tabela 05 – Equipamentos e Vagas da Rede Municipal de Ensino – 2004. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação / PMSP, 2004. 

Além das escolas de ensino básico, a região central também abriga algumas 

Universidades, faculdades e escolas de ensino superior, algumas das quais, referência 

na qualidade do ensino superior, tais como a Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo / Fundação Getúlio Vargas e a Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo.  

Quadro 03 – Instituições de Ensino Superior localizados na Área Central de São Paulo – 

2006. 

NOME DA INSTITUIÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Centro de Educação Tecnologica Diamante 
(Ceted) 
Faculdade de Tecnologia Diamante (Fated)  

Rua São Bento, 365 - Largo São Bento /  
Rua Líbero Badaró, 616 - Centro 

Centro Superior de Educação Tecnológica  Rua Pirapitingui, 186 - Liberdade 

Centro Universitário Ibero Americano - 
UNIBERO 

Av. Brig. Luiz Antonio, 871 - Bela Vista 

Escola de Administração de Empresas de Av. Nove de Julho, 2029  
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São Paulo/ Fundação Getúlio Vargas  Bela Vista  

Escola Superior de Administração de 
Negócios de São Paulo (Centro 
Universitário da FEI)  

Rua Tamandaré, 688  
Liberdade  

Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo  

Largo São Francisco, 95  
Centro  

Faculdade de Tecnologia de São Paulo 
FATEC-SP  

Av Tiradentes, 615  
Bom Retiro 

Faculdade de Filosofia São Bento  Largo São Bento, s/n  
Centro  

Faculdade Tibiriça  Rua Libero Badaró, 616  
Centro  

Funda ção Escola de Sociologia e Política de 
São Paulo (Fesp)  

Rua General Jardim, 522  
Vila Buarque  

Universidade Mackenzie  Rua Itambé, 45  
Higienópolis  

Núcleo de Pós-Graduação das Faculdades 
Integradas do IPEP  

Rua Maria Paula, 35 - 1º andar 

Universidade Anhembi Morumbi  Rua Libero Badaró, 487  
Centro  

Faculdade de Matemática, Física e 
Tecnologia - PUC/SP (Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo)  

Rua Marquês de Paranaguá, 111 
Consolação 

Uniesp - Faculdades 
Integradas Renascença  

Rua Alvares Penteado, 231 - Largo do Café 

Senac - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - 24 de Maio  

Rua 24 de Maio, 208 1º andar 

Fundação Escola de Comércio Alvares 
Penteado  

Lgo. São Francisco, 19 

UniFMU - Campus Centro  Rua Beneficência Portuguesa, 29 
Fonte: Associação Viva o Centro – 2006. 

 Um dado importante são os indicadores educacionais dos chefes de família dos 

moradores residentes na região central de São Paulo, que são superiores a média do 

município de São Paulo, conforme apontando na tabela abaixo: 
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Tabela 06 – Indicadores Educacionais dos Chefes de Família – 2000. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2000. 

Quanto ao setor da saúde, se verifica que a região central de São Paulo abriga 

um número importantes de hospitais, tanto públicos como privados, com 15% dos 

hospitais do município e 25% da oferta de leitos existentes.  

Tabela 07 – Número de Hospitais e Leitos na Subprefeitura da Sé e no 

Município de São Paulo -2003. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/PMSP, 2003. 

Em relação aos de Saneamento também se verifica que os índices encontrados 

na Subprefeitura da Sé são superiores que a média do município de São Paulo, e 

quanto aos indicadores habitacionais observa-se que a região possui aproximadamente 

5% dos domicílios residências da Cidade e um número de moradores por domicilio 

inferior que a média municipal, conforme indicado na tabela abaixo: 

Tabela 08 – Indicadores Habitacionais e de Saneamento – 2000. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2000. 
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Ainda em relação à habitação, ao se analisar a taxa de crescimento geométrico 

da população residente na região central da cidade, se verifica que até os anos 80 o 

número de habitantes ainda estava em crescimento, quadro este que se reverte já no 

começo da década de 1990, conforme indicado na tabela abaixo, e se agrava ainda 

mais nos anos subseqüentes, quando no período de 1991 à 2000 a região apresenta 

uma taxa média de crescimento negativo da ordem de 9,33%, com perdas maiores de 

população nos distritos de Liberdade e Santa Cecília, conforme apontado na tabela 136: 

Tabela 09 - População Residente e Taxa de Crescimento Geométrico da População, 

Segundo os Distritos*, 1960, 1970, 1980 e 1991. 

DISTRITOS POPULAÇÃO RESIDENTE 
TAXA DE CRESCIMENTO 

GEOMÉTRICO (%aa) 
  1960 1970 1980 1991 1960/1970 1970/1980 1980/1991 

BELA VISTA 57.825 61.192 79.367 65.635 0.57 2.63 -1.71 
BOM RETIRO 26.457 25.606 25.068 19.334 -0.33 -0.21 -2.33 
CAMBUCI  49.900 48.600 53.590 48.343 -0.26 0.98 -0.93 
CONSOLAÇÃO  51.698 62.226 72.372 65.200 1.87 1.52 -0.94 
LIBERDADE  55.873 59.790 73.383 66.104 0.68 2.07 -0.95 
SANTA CECÍLIA  60.501 67.899 84.956 78.908 1.16 2.27 -0.67 
SÉ  8.880 8.049 8.207 5.812 -0.98 0.19 -3.09 

*Divisão distrital base 1980 

Fonte: FIBGE - Tabulações Especiais do Censo de 1991 e Censos de 1980, 1970 e 1960. In: DEÁK & 

SCHIFFER (2004). 

 

Tabela 10 - População Residente e Taxa de Crescimento Geométrico da População, 

Segundo os Distritos*, 1991 e 2000. 

DISTRITOS POPULAÇÃO RESIDENTE 
TAXA DE CRESCIMENTO 

GEOMÉTRICO (%aa) 
  1991 2000 1991/2000 

SÉ  27.186 20.115 -7.071 
BELA VISTA 71.825 63.190 -8.635 
BOM RETIRO 36.136      26.598 -9.538 
CAMBUCI  37.069 28.717 -8.352 
REPÚBLICA 57.797 47.718 -10.079 
CONSOLAÇÃO  66.590 54.522 -12.068 
LIBERDADE  76.245 61.875 -14.370 
SANTA CECÍLIA  85.829 71.179 -14.650 

*Divisão distrital base 1991 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1991 e 2000. In: PMSP/SEMPLA 2002. 

                                                 
6 Observa-se que o distrito da República não está incluído na primeira tabela porque não fazia parte da 
divisão distrital de 1980. 
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Já no que se refere a renda da população residente na área central da cidade de 

São Paulo, verifica-se novamente que a média apresentadas para esta região são 

melhores que a média do município, conforme apontado na tabela abaixo, indicando 

justamente o grande contraste que se encontra nesta região, enquanto algumas partes 

os chefes de família possuem uma rendimento bastante acima da média municipal, em 

outros o rendimento é bastante inferior a esta média. Se analisarmos o mapa com a 

renda média em salários mínimos na Subprefeitura da Sé (figura 14) vê claramente esta 

distinção, no distrito da Consolação, que engloba o bairro de Higienópolis é habitado 

apenas por pessoas de renda alta, o mesmo acontecendo na parte do distrito da Bela 

Vista que está localizado mais próximo à Avenida Paulista, parte do distrito da 

Liberdade localizado próximo às estações do metrô, e ainda em alguns núcleos do 

distrito da República e de Santa Cecília. Por outro lado, os distritos da Sé, Cambuci e 

Bom Retiro apresentam rendas familiares bem mais baixas. 

Tabela 11 – Indicadores Socioeconômicos da Subprefeitura da Sé – 2000. 

 
 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2000. 
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Figura 13 – Renda Média em salário mínimo na Subprefeitura da Sé – 2002. 

 
Fonte: Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), 2002 
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Figura 14 – Densidade de habitantes por Km² na Subprefeitura da Sé – 2002. 

 
Fonte: Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), 2002 
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2.3 – SISTEMA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO 
  

 O desenvolvimento dos meios de transportes na cidade de São Paulo está 

diretamente relacionado com a consolidação da nova cidade e seu desenvolvimento 

econômico. O primeiro meio de transporte moderno a chegar a cidade se deu em 1868, 

com a ligação entre a capital ao Porto de Santos e em seguida em direção ao interior, 

conforme aponta Azevedo (1958:67): 

“Embora a inauguração da primeira estrada de ferro paulistana se tenha 

dado em 1868 – a antiga “Estrada de Ferro Inglesa”, que uniu a capital 

ao Porto de Santos – foi somente a partir de 1872, quando os trilhos 

atingiram as novas áreas cafeeiras da Província (que se haviam 

deslocado do vale do Paraíba para a região de Campinas), foi só então 

que a cidade de São Paulo começou a sentir as benéficas 

conseqüências desse grande empreendimento.” 

Em 1872, a Cia. Carris de Ferro criava o primeiro sistema de trasnporte coletivo 

da cidade, os bondes de tração animal que faziam o trajeto entre o Largo do Carmo e a 

Estação da Luz. Esses bondes chegaram a transportar 1,5 milhões de passageiros por 

ano, ao longo de 25 quilômetros de trilhos, além disto também havia um pequena 

estrada de ferro ligando o centro a Santo Amaro.  

Figura 15 – Foto da Inauguração das linhas de bondes elétricos em São Paulo. 

Fonte: CAVALCANTI, Pedro, DELION, Luciano. São Paulo: A juventude do centro. São Paulo: Grifo 

Projetos Históricos e Editoriais, 2004, p.43. 
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Já em 1889 instala-se na capital a “The São Paulo Tramway Light & Power Co. 

Ltd”, ou simplesmente “Light”, empresa operadora dos serviços de bondes elétricos e 

em 1900 são inaugurados cinco linhas de bonde: Largo de São Bento-Chácara do 

Carvalho, Largo de São Bento-Rua dos Italianos, Vila Buarque, Av. Paulista e Brás e 

em 1901 é inaugurado a nova Estação da Luz . 

 Durante os anos seguintes os bondes cediam cada vez mais espaço ao uso de 

veículos particulares, que aumentava significativamente e que levou o poder público a 

criar em 1946 a Cia. Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, para controlar o 

serviço de bondes e ônibus urbanos e instalar linha de ônibus elétricos, os trólebus, que 

ainda hoje funciona em algumas poucas linhas localizadas no centro da cidade. 

A consolidação do uso de veículos particulares nos anos 50 e 60, incentivados 

pela vinda das primeiras fábricas de automóveis ao Brasil, associado a ausência de 

anéis perimetrais de circulação fazia com que todo o tráfego rodoviário cruza-se 

necessariamente pela área central, causando contínuos congestionamentos e grande 

transtorno, tanto ao usuário de veículos particulares como do sistema público de 

transporte. Para solucionar este problema, foram criadas no final da década de 1960 

algumas mudanças significativas, que viriam modificar a estrutura viária metropolitana e 

os padrões de deslocamento.  

A primeira solução foi a construção das avenidas marginais aos Rios Tietê e 

Pinheiros, que segundo Meyer et alli (2004:82) criou um arco perimetral com dupla 

importância para os deslocamentos na capital, que passou a responder a uma nova 

lógica, ao mesmo tempo que ampliava as possibilidades de circulação no perímetro do 

centro expandindo, além de servir como um eixo de estruturação rodoviária da região 

metropolitana. 

A segunda solução foi a criação, em 1966, do Grupo Executivo Metropolitano – 

GEM, com objetivo de elaborar estudos de implantação do sistema metroviário. Desta 

forma, foi definida a implantação de dois eixos estruturadores, o primeiro faria a ligação 

Norte-Sul, desde a região de Santana até a região do Jabaquara, cujas obras iniciaram-

se em 1968 e finalizaram no ano de 1975. O segundo eixo faria a ligação Leste-Oeste, 

ligando a região da Barra Funda à região de Itaquera, cujas obras iniciam-se em 1975 e 

somente seria concluída por completo em 1988. 

 Este traçado proposto pelo poder público em 1968, consolidou o crescimento da 

região Oeste e Norte da cidade e estimulou o desenvolvimento das regiões Sul e Leste, 
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que no decorrer dos anos foram às regiões com maior taxa crescimento da cidade, e 

não por acaso onde se concentra a maior parte da população de baixa renda.  

 Dentre todas as regiões, a que mais se beneficiou com a implantação do metrô 

foi a região central, na área abrangida pela subprefeitura da Sé, estão localizadas 18 

estações e três linhas diferentes, além de ser contemplada com mais quatro estações 

da nova linha (amarela) que está em construção e pretende consolidar a antiga estação 

da Luz como a estação principal do sistema, com acesso direto a três linhas e ainda 

ligação com o sistema de trens urbanos, que está sob a responsabilidade da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, criada 1992, e que possuí três estação na 

região central. 

 Todavia, quando selecionamos apenas a área abrangida pelo centro histórico, 

verificamos que se trata da área melhor servida pelo transporte metroviário, contando 

com sete estações em funcionamento e uma em construção e ainda com duas estações 

de trem metropolitano, conforme apresentado na figura 18. 

Uma terceira modificação que alterou definitivamente a estrutura viária e os 

padrões de deslocamento na região central, foi a criação de zonas pedestrianizadas (os 

calçadões), nos anos 70 e 80, em diversas regiões do centro histórico e posteriormente, 

já na década de 1990, com a construção de uma alça de ligação no Parque do 

Anhangabaú para ligar as avenidas 9 de Julho e a 23 de Maio e um túnel que permite a 

passagem dos veículos que atravessam o Centro no sentido norte-sul e vice-versa. 
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Figura 16 – Calçadões e Volume de Pedestres por Hora - 2006 

 
Fonte: Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), 2006. 

Por fim, se destaca ainda que nos últimos anos também foram realizadas 

inúmeras obras com o objetivo de melhorar o sistema de transporte público de ônibus, 

com a instalação de terminais municipais de ônibus, atualmente a região central conta 

com quatro em funcionamento, sendo dois deles localizados no centro histórico e de 

acordo com o Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Sé (figura – 19), existe a 

previsão de instalação de outros cinco terminais, sendo quatro deles no centro histórico. 

Além disto, existem dois corredores metropolitanos de ônibus em funcionamento, um na 

Avenida 9 de Julho e outro na Avenida Rio Branco; um corredor de passa rápido em 

funcionamento na Avenida São João e a previsão de diversos outros em todo o 

perímetro da área central; e previsão de instalação do programa Via Livre, com faixas 

preferenciais para ônibus, em diversas ruas e avenidas que fazer a ligação bairro-

centro. 

 



 77 

Figura 17 – Estações e linhas de metrô e trens nos distritos centrais  

 

Fonte: MEYER, Regina Maria Prosperi et alli. São Paulo Metrópole. São Paulo: EDUSP/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. p.193 
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Figura 18 – Rede Estrutural de Transporte Público  

 
Fonte: Plano Regional Estratégico Sé/PMSP, 2004. 
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3 – A CIDADE DE BUENOS AIRES 

  

A cidade de Buenos Aires foi organizada desde sua fundação, em 1536, em 

torno de uma aréa central fortemente estruturada sobre a margem do Rio da Prata e 

com uma configuração radiocêntrica e que ainda hoje continua extendendo seus limites 

físicos a mais de 60 km de sua Plaza Mayor, marco zero da cidade. Esta aglomeração é 

formada por uma porção central, que é a cidade de Buenos Aires, cuja população atual 

atinge aproximadamente três milhões de habitantes; e por uma porção periférica, 

constituída por 25 municípios, que atualmente abrigam uma população de mais de oito 

milhões de habitantes. Segundo Tella (2005:30), está porção periférica é constituída por 

3 anéis distintos, o primeiro é aquele que fica em torno da cidade central, o segundo já 

começa a demonstrar um crescimento mais tentacular e o terceiro já chega a um raio de 

60 km.   

Figura 19 – Mapa da área metropolitana de Buenos Aires – 2000. 

 
Fonte: Plan Estratégico Buenos Aires 2010. 
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A cidade de Buenos Aires está localizada na Província de Buenos Aires, cuja 

capital é a cidade de Mar del Plata. A cidade Buenos Aires também é a capital federal 

da República Argentina, portanto é uma cidade federalizada, e por isso possui status e 

legislação diferenciada das demais cidades do país. Atualmente a cidade está dividida 

em 47 bairros e como a maioria das grandes metrópoles têm uma economia baseada 

no setor terciário moderno. 

Figura 20 – Mapa da área metropolitana de Buenos Aires – 2000. 

 
Fonte: CONTRERAS, Leonel. Buenos Aires, La Ciudad: Breve História. Buenos Aires: Ediciones 

Turísticas, 2004, p.266. 
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O crescimento da cidade, tanto demograficamente (quadro – 04) quando 

fisicamente (Figura – 21), principalmente a partir do século XVIII, alterou 

significativamente a estrutura urbana da cidade de Buenos Aires, este desenvolvimento 

pode ser dividido em 4 fases distintas: 

• O Período Colonial 

• A Federalização da Cidade 

• A Cidade Moderna 

• A Metrópole Consolidada 

Quadro 04 – Evolução da População do Município de Buenos Aires. 

Evolução da População do Município de Buenos Aires 

1869 187.346 

1875 230.000 

1887 433.375 

1895 663.854 

1904 850.891 

1909 1.231.698 

1914 1.575.814 

1936 2.415.142 

1947 2.981.043 

1960 2.966.634 

1970 2.972.453 

1901 2.922.829 

1991 2.965.403 

Fonte: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2006. 
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Figura 21 – Evolução urbana da área metropolitana de Buenos Aires 1918 – 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VEDIA, Juan Molina. Mi Buenos Aires herida: Planes de desarrollo territorial y urbano (1535-2000). 

Buenos Aires: Colihue, 1999, p.236-241. 
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4 – O CENTRO DA CIDADE DE BUENOS AIRES 

 

Assim como a cidade de São Paulo que descentralizou a administração pública no 

município através da criação das Subprefeituras, a cidade de Buenos Aires adotou 

medida semelhante através da criação dos “Centros de Gestión y Participación 

Comunal” ou simplesmente “Comunas”. As Comunas são unidades de gestão política e 

administrativa que possuem competência territorial, ou seja, são instâncias do governo 

local com competência em um bairro ou um conjunto de bairros. 

Figura 22 – Comunas da Cidade de Buenos Aires. 

Fonte: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2006. 
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O centro da cidade é representado pela Comuna 1 e abrange um total de 6 bairros, 

que ocupam uma área de 12,70 km² e possui uma população de 171.975 habitantes. Os 

bairros que constituem o centro são: 

• Constitución 

• Montserrat 

• Puerto Madero 

• Retiro 

• San Nicolás 

• San Telmo 

 

Figura 23 – Bairros pertencentes à Comuna 1. 

 
Fonte: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2006. 
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Já o centro histórico ou “Casco Histórico” de Buenos Aires é entendido como um 

território mais limitado, que compreende os bairros de San Telmo e Montserrat, além de 

parte do bairro de Puerto Madero, local de grande importância histórica e econômica 

para a cidade de Buenos Aires. A área selecionada é aquela que aparece em destaque 

(marrom escuro) nos mapa abaixo. 

Figura 24 – Mapa dos limites do centro histórico de Buenos Aires 

Fonte: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2006. 

Esta região, segundo os dados do Plan de manejo del casco histórico de la 

ciudad de Buenos Aires, ocupa uma área de aproximadamente 5km² e possui uma 

população, 112.628 habitantes. Entre as principais características da região está a 

presença de importantantes casarões coloniais e diversas igrejas, somente nos bairros 

de Montserrat e San Telmo são catalogadas 848 edifícios históricos, o que corresponde 

a 40% dos imóveis protegidos pelo governo da cidade. 
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4.1 – EVOLUÇÃO URBANA 

 

 Desde sua fundação até o século XVIII a aldeia de Buenos Aires foi sofrendo 

mudanças em função das relações externas que mantinha com o resto do mundo, 

através de sua condição geográfica de cidade portuária que ligava à Europa a um vasto 

território, que de um lado chegava até Santiago do Chile e Lima no Peru e de outro até 

Assunção no Paraguai e ao Sul do Brasil. Neste período a cidade cresce lentamente e 

seu desenho urbano (figura – 25), como é característico das colonizações espanholas, 

se dá em torno de uma Plaza Mayor e na forma quadricular, tendo ainda, como defesa 

um forte construído junto ao Rio da Plata. 

Figura 25 – Mapa da aldeia de Buenos Aires em 1713 

 
Fonte: VEDIA, Juan Molina. Mi Buenos Aires herida: Planes de desarrollo territorial y urbano (1535-2000). 

Buenos Aires: Colihue, 1999, p.64. 

Do ponto de vista econômico a cidade vivia em função de sua condição de 

cidade portuaria e aduaneira, onde o comércio de mercadorias advindo do resto da 

colônia era a principal fonte de renda, todavia como ainda estava sobre o domínio do 

Virreinato del Peru, que controlava rigorasamente o comércio, a cidade era fortemente 

influenciada pelo contrabando, confome aponta Vedia (1999:70):  
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“Buenos Aires vivia principalmente del contrabando. El comércio 

permitido era tan limitado que los vecinos no habrían podido desarrollar 

los negocios que tenían entre manos si hubiesen cumplido estrictamente 

las ordenanzas. Desde antiguo el contrabando era lo que hacia progresar 

a la población y la llenaba de vida. Algunos gobernadores lo permitían y 

recebian parte de las ganancias. Otros...” 

 Esta situação somente viria a mudar com a instalação do Virreinato del Río de la 

Plata, em 1778, cuja capital era Buenos Aires e que possibilitou uma maior autonomia à 

cidade. Aos poucos a economia local se fortalecia com a exportação do couro e a 

crescente introdução de manufaturas européias, que chegavam através do porto. Este é 

um período que a cidade se desenvolve rapidamente, favorecida, sobretudo pela 

invasão inglesa no princípio do século XIX, que põe fim às barreiras aduaneiras que 

eram impostas pela Espanha. Em 1880 a cidade já possuía cerca de 38 mil habitantes e 

começava a consolidar a sua expansão urbana, ainda seguindo a forma quadricular, em 

volta da Plaza Mayor (figura – 26). Em seguida se iniciou o movimento revolucionário de 

1810 que culminaria em 9 de Julho de 1816 na independência da Argentina, e em 1820 

com a formação da Província de Buenos Aires. 

Figura 26 – Mapa da aldeia de Buenos Aires em 1840 

 
Fonte: VEDIA, Juan Molina. Mi Buenos Aires herida: Planes de desarrollo territorial y urbano (1535-2000). 

Buenos Aires: Colihue, 1999, p.78. 
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Durante o período pós-colonial até à aproximadamente 1880, o desenvolvimento 

de Buenos Aires se caracteriza por definir um modelo próprio de urbanização sobre o 

grande pampa com suas vastas terras e o passado espanhol. Em uma cidade que ainda 

mantém o desenho quadricular e tem no porto seu principal espaço urbano, o comércio 

se desenvolve nas ruas e praças permitindo a proliferação da presença dos vendedores 

ambulantes. No plano político a independência fez brotar uma guerra civil que perdurou 

por anos a fio. Os federalistas do interior (fazendeiros conservadores, apoiados pelos 

gauchos e os trabalhadores rurais) exigiam autonomia provincial, enquanto os 

unitaristas de Buenos Aires (comerciantes cosmopolitas que buscavam capital, 

imigrantes e idéias européias) defendiam um governo forte centralizado em Buenos 

Aires. Por fim prevaleceu o unitarismo portenho, impulsionando uma nova era de 

crescimento e prosperidade com a constituição unitarista de 1853. 

Nos anos seguintes a cidade de Buenos Aires vivenciou um crescimento 

notável. A partir de 1850, com a maior demanda alimentos e matérias primas em função 

da expansão industrial européia, as exportações de couro e carne, principais produtos 

da região, aumentavam significativamente. Ao mesmo tempo se inicia a primeira onda 

de imigração, formada principalmente por italianos, segundo Contreras (2004:131), 

entre 1854 e 1862 chegaram 46.125 imigrantes no porto da cidade.  

Junto com o desenvolvimento econômico chegavam os primeiros serviços 

urbanos na cidade, em 1856 chega o serviço de água encanada e em 1857 se instala a 

ferrovia com El Ferrocarril al Oeste, um percurso de 10 km que ligava o centro da 

cidade à Estación Floresta, localizada a oeste de Buenos Aires. E com a rápida 

expansão do serviço a cidade começa a aumentar sua área de influência (figura – xx), 

conforme aponta Vedia (1999:91): 

“La generación del 80 actúa el salto de um espacio em que los flujos 

atravesaban como delgados hilos extensos territorios vacíos – dejando 

cada tanto aglomeraciones pontuales dependientes del centro portuario 

(constelaciones de pueblos y ciudades) – a outro en el que los flujos han 

crescido tanto que ocupan la mayor parte del espacio orginal. Es así que 

ahora los hilos han pasado a ser los pocos espacios vacios que quedan 

entre las intricadas vías y la “mancha cornubada” (si puede decirse así), 

que ya es uma sola al haberse unido lo que fueron aquellos pueblos 

separados por las quintas y los campos.” 
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Figura 27 – Mapa da cidade de Buenos Aires e arredores em 1880 

 Fonte: VEDIA, Juan Molina. Mi Buenos Aires herida: Planes de desarrollo territorial y urbano 

(1535-2000). Buenos Aires: Colihue, 1999, p.89. 

Com esta expansão e com o aumento do número de imigrantes, a cidade já 

possuía em 1880 quase 350 mil habitantes. Este ano também marcaria o começo de 

um novo período tanto para a Argentina como para a cidade de Buenos Aires, durante a 

eleição presidencial deste ano a chamada Questión Capital, era a plataforma que 

elegera o presidente Julio Argentino Roca, que propunha um Estado Argentino 

centralizado e moderno (neste período a província de Buenos Aires ainda disfrutava de 

bastante autonomia perante o governo central). Assim depois de combates entre as 

forças bonaerenses e o exército nacional, que louvará a vitória, é apresentado um 

projeto de lei para a federalização do Município de Buenos Aires. Desta forma o títutlo 
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de capital da Província de Buenos Aires passa à cidade de Mar del Plata e a cidade de 

Buenos Aires se converte na capital da Nação Argentina.  

No final do século XIX e princípios do XX, Buenos Aires inicia um período de 

enorme crescimento e consolidação. O número de habitantes e a área urbanizada 

crecem exponencialmente, principalmente em função do grande fluxo de imigrantes que 

chegaram à cidade, já em 1895 a cidade contava com 600 mil habitantes. Este é um 

período cheio de idéias e visões urbanísticas inovadoras, entre as quais se incluem 

novos conceitos de higiene ambiental e embelezamento urbano que viriam a mudar o 

tecido urbano colonial. O principal protagonista deste processo é o Estado, que entre 

1880 e 1920 constrõe as bases da Buenos Aires moderna, através da incorporação de 

uma nova estrutura portuária, comércial e de transporte, além de implantar serviços de 

educação, cultura e saúde. 

Neste contexto modernizador o espaço público tem um papel importante, 

surgem uma grande quantidade de propostas de intervenção sobre a cidade, com 

projetos de novos boulevares, avenidas diagonais, parques públicos e passeios 

costeiros. Segundo Leveratto (2005:286): 

 “Buenos Aires se planifica com veredas anchas y arboladas, que 

promueven la vida en los cafés y confiterías. Las calles centrales se 

destinan al paseo y exhibición social, y el espacio público barrial se 

consolida como lugar de comercio con ferias y mercados al aire libre.” 

 Entre as obras realizadas se dentacam a inauguração do parque Tres de 

Febrero e o Jardín Botánico de la ciudad, ambos em Palermo, a remodelação das Plaza 

de la Victoria e Plaza del Fuerte (Antiga Plaza Mayor), que se transforma na nova Plaza 

de Mayo, a reforma das praças San Martín, Lavalle, Constituición, Vicente Lopez, entre 

outras, a inauguração da Avenida de Mayo e o Balneario Municipal de la Costanera Sur.  

Além da melhoria do espaços públicos com a inauguração de novas praças e parques, 

outras importantes modificações no tecido urbano de Buenos Aires realizadas no 

princípío do século XX contribuiriam para a transformação da cidade, como a introdução 

da linha de metro (primeira da América Latina) já em 1913 e, assim como no Brasil, o 

surgimentos dos primeiros arranha-céus da cidade, como o Palacio Barolo, erguido em 

1923, junto a nova Avenida de Mayo, que contava com 22 andares e 100 metros de 

altura. 

 Este é um período que vai ser marcado pelo surgimento de diversos planos 

urbanístico, que tinham a influência do urbanismo modernista, e que propunham uma 
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grande mudança tanto no desenho urbano da cidade, como no próprio modo de vida 

dos portenhos. Embora nenhum deles tenha sido implantado por completo, algumas 

das idéias que eles propunham, viriam a influenciar o desenvolvimento urbano da 

cidade. O primeiro deles, lançado em 1925, seria o Plano Regulador y de Reforma de la 

Capital Federal, também conhecido como Plano Noel, nome do autor do projeto, Carlos 

Maria Noel. Segundo Contreras (2004:265): 

“El plan preveía la creación de 55 parques y paseos público unidos 

mediante diagonales; la demolición del Cabildo, la creación de um gran 

cour como el del Louvre de París em la Plaza del Congreso, la 

terminación de las Diagonales (la Sur culminando em el proyectado 

Palacio Municipal em la Plaza Independencia por donde además debía 

pasar la avenida sur-norte), la remodelación de la Plaza 11 de 

Septiembre com la creación de um boulevard em la calle Ecuador, el 

embellecimento de la zona sur de la ciudad, la reconquista del río 

abriendo uma gran explanada desde el Parque Colón hasta la Costanera 

y la ampliación de la Avenida de Mayo hasta 24 de Noviembre, desde 

donde debían salir dos nuevas diagonales: uma hacia Plaza Italia y outra 

hacia el Parque Centenário.” 
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Figura 28 – Mapa do Plano Noel com as áreas reservadas para a criação de novos 

passeios. 

 
Fonte: VEDIA, Juan Molina. Mi Buenos Aires herida: Planes de desarrollo territorial y urbano 

(1535-2000). Buenos Aires: Colihue, 1999, p.108 

A segunda proposta de plano urbano é apresentada, em 1937, pelos jovens 

arquitetos Jorge Ferrari Hardoy e Juan Kurchan, que elaboraram em Paris, junto com Le 

Corbusier o Plan Director para Buenos Aires. Algumas das principais idéias do projeto 

são:  

• a concentração da cidade com alta densidade no centro histórico e a 

organização do resto em cidades satélites;  

• a transformação da dimensão das quadras existente (módulo de 120 metros) em 

um conjunto de superquadras, dando origem a cidade verde, com a separação 

total do automóvel do pedestre através de uma rede de autopista; 

• o equilíbrio com a zona sul; 
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• o traçado de um sistema cardíaco de circulação, com grandes artérias de 

direção, artérias de circulação e artérias de repartição, e uma zoneamento bem 

diferenciado, com arranha-céus localizados no rio para o setor de negócios. 

Basicamente o Plano Diretor, também conhecido como Plano Le Corbusier 

propunha aquilo que mais tarde seria, em parte, seguido na construção de Brasília, uma 

cidade onde as funções ligadas ao trabalho que estaria concentrada num núcleo 

central, que por sua vez estaria dividido em zonas: o centro governamental, o centro 

panamericano, o centro hoteleiro, o centro dos sindicatos, o centro de negócios, o 

centro municipal, o setor comercial e o centro de diversões; e as funções relacionadas á 

moradia estariam nos arredores deste centro, todos conectados através de grandes vias 

de circulação. Embora este plano não tenha sido implantado verifica-se nos dias de hoje 

uma grande concentração de novos edifícios voltados para os negócios na região de 

Puerto Madero, voltada para o rio. 

 O terceiro plano urbano proposto para a cidade é o Plan Bonet, se dividia em 

duas fases, na primeira fase, em 1948, é proposto o Plan Regulador que como os 

outros dois que o sucederam também não foi implantado, conforme explica Vedia 

(1999:167): 

“Su destino, como el que uma década después propondría Bonet, ya com 

otro equipo, para el Barrio Sur (San Telmo) no fue puesto em prática por 

numerozas razones ligadas no sólo al diseño em sí, sino a cuestiones 

económicas y políticas que marcan la história de la segunda mitad de 

este siglo em que los pensamientos totalizadores de gran escala 

quedaron congelados em el campo de lo utópico. Las contínuas luchas y 

cambiós de mano del poder, los sucesivos golpes de Estado em 

variantes abiertas (de tanques en las calles), o encubiertas de presiones 

palaciegas, impidieron cualquier posibilidad de acción a larga plazo, 

condición imprescindible para conseguir resultados exitosos.” 

 Esta primeira fase do plano Bonet buscava fazer uma aproximação do bairro de 

Bajo Belgrano com o Rio da Plata, onde propunha: 

• Liberar a margem do rio em sua totalidade, transformando-a em um espaço 

verde público e criar um sistema de autopista na frente deste espaço, que seria 

trasnpasado por um sistema de vias passantes e transversais que se 

prolongariam do traçado de ruas de Belgrano, a cada quatro quadras, formando 

assim um superquadra; 
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• O prolongamento da rua Pampa que posibilitaria a chegada ao rio sem a 

necessidade de cruzar por debaixo das autopistas elevadas em seu limite com 

os bosques e lagos de Palermo; 

• Uma série de vinte blocos de moradia de 2500 habitações cada um, todos com 

uma mesma orientação no sentido leste-oeste. Estes blocos estariam compostos 

por um sistema de circulação de pedestres (em baixo de marquises) com os 

comércios e serviços essenciais, mais as escolas, creches, centros de saúde, 

centros sociais e centros esportivos; 

• Mudar o traçado das vias ferroviárias existentes. 

Na segunda fase do Plano Bonet, realizada em 1957, é proposto o Plan de 

Remodelación de la Zona Sudeste de la Capital Fedral, que é voltado para o Bairro de 

San Telmo. O projeto basicamente consistia na proposta de transformar as quadras do 

bairro em 6 superquadras onde seriam implantadas um tecido urbano de alta 

densidade, com torres, blocos intermediários e blocos de menor altura dando a 

paisagem urbana uma escala do pedestre. Dentro destes blocos se propunha a criação 

de amplos espaços abertos e livres do tráfego de automóveis. No plano a quadricula 

colonial pré-existente seria transformada em uma superquadra, através da união de 

quatro quadras e assim como no plano anterior, cada uma das novas superquasras 

possuem uma área destinada ao comércio e outras aos equipamentos urbanos. 

Após as diversas tentativas não bem sucedidas de implantar propostas de cunho 

modernistas na cidade, entre as décadas de 1950 e 1960, no ano de 1971 teve início a 

formulação de uma proposta de um Código de Planejamento Urbano para cidade que 

seria concebido como um instrumento orientador do desenvolvimento da cidade em 

busca da recuperação da qualidade de vida e de melhores condiçoes de habitabilidade 

às existentes. 

Aprovado no ano de 1977 o Código propunha entre suas medidas: (Gutierrez, 

1992:264): 

• A regulação do uso intensivo de parcelas com objetivo a liberação do solo 

urbano e a contrução de edifícios de perímetro livre; 

• A promoção do englobamento de parcelas, levando a zonificação, renovação e 

reativação de bairros atrasados ou congelados; 

• A adoção de um sistema viário de autopistas urbanas e sua integração com 

“zonas de desenvolvimento urbanos integrais” de setores como o Puerto Madero 

e a margem do rio; 
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• Criação de um Sistema Regional de Parques Recreativos; 

• Controlar a qualidade ambiental da cidade; 

• Melhorar a estética urbana, fixando gabaritos de edificação e estabelecendo 

dispositivos específicos em distritos especiais; e 

• Preservar as regiões e edifícios de valor histórico, tradicional ou arquitetônico 

salvaguardando suas características. 

No âmbito desta última medida de valorização do patrimônio histórico uma 

importante ação tomada pelo Consejo de Planificación Urbana, foi a criação da 

Comisión Técnica para la preservación de Zonas Históricas, que utilizando as novas 

ferramentas disponíveis pelo Código, declararam Zona Histórica uma amplia área do 

Bairro Sul, localizada entre a Av. Paseo Colón, Av. Martín Guerra, CalleTacuarí, Calle 

Hipólito Irigoyen, Calle Saenz Peña y Av. Rivadavia, contemplando assim o eixo cívico 

da Av de Mayo. Esta proposta de determinação de uma Zona Histórica, está 

representada no Códido de Planeamiento Ubarno pelo Distrito-U24, e busca a 

recuperação do setor mais representativo do processo historico-cultural-arquitetônico 

em suas diferentes etapas em que se encontram na cidade de Buenos Aires. Seu 

principal objetivo era a manutenção das características originais da área, assim como a 

possibilidade, através de um processo dinámico, de inserção da arquitetura e formas de 

vida atuais.  

Já em 1992 é feito uma revisão do Código de Planeamiento Urbano onde se 

introduz um novo tipo de Distrito, conhecido como Distrito APH – Area de Protección 

Histórica, que compreende “...ámbitos que por sus valores históricos, arquitectónicos, 

simbólicos y ambientales poseen um alto significado patrimonial siendo merecedores de 

um tratamiento de protección de sus características diferenciales.”. Desta forma, a 

região que antigamente abrigava o distritro-U24 se transforma na APH1, que 

compreende os bairros de San Telmo e Montserrat, além do eixo da Av. de Mayo. 

O “Casco Fundacional” se encontra dividido em 3 zonas distintas: 

1- A zona compreendida entre as Calles Perú, Av. Belgrano e Av. Paseo Colón até a 

Plaza de Mayo, onde existe uma baixa proporção de uso residencial, e que possui 

elementos de grande valor patrimonial que fazem com que esta área tenha um alto 

valor histórico-cultural. 

2- A zona compreendida entre as Calles Peru, Av. San Juan, Av. Paseo Colón e Av. 

Belgrano, onde é visivel o mal estado de conservação e o abando da área, bem como a 

falta de espaços verdes.  
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3- A zona compreendida entre as Calles Perú, Av. San Juan, Av. Paseo Colón e Av. 

Independencia, onde existe uma alta proporção de uso residencial e cujo estado de 

conservação da área é superior as demais.  

Figura 29 – Limites das áreas localizadas no distrito APH1. 

 
Fonte: Secretaria Cultura. Plan de Manejo del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 2005. 
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4.2 – ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

 

Assim como nos demais países da América Latina, as diversas crises 

econômicas dos anos 1980 e 1990 afetaram a população argentina, produzindo uma 

maior concentração da renda, um perda da renda da classe média, a retração do 

mercado interno, a diminuição das atividades industriais e comerciais e o aumento dos 

níveis de desemprego e pobreza. 

Segundo Malfa (2004:31-38) este processo afetou de maneira igual os 

trabalhadores do setor público e do setor privado estabelecidos no centro histórico da 

cidade, dificultando a possibilidade de melhoria social da população residente de baixa 

renda.  As perdas econômicas também produziram uma ocupação de residências 

abandonadas por parte da população menos desfavorecida e o surgimento de uma 

nova realidade na região, a de moradores de rua, em especial na Plaza del Congreso e 

em seu entorno.  

O aumento das diferenças entre as classes de maiores e menores rendas 

ocorridas nas últimas décadas na Argentina teve importantes repercussões no centro 

histórico de Buenos Aires. O aumento do desemprego e da marginalidade, tendo como 

conseqüência o aumento também dos níveis de delinqüência e a falta de segurança, 

gerou nesta zona uma perda de atração residencial por parte da população de classe 

media e alta que ali residiam, gerando uma desvalorização imobiliária e a atraindo 

população de menor renda. 

Segundo os dados do Censo de 1991, aproximadamente 18,4% da população 

residente em San Telmo e Montserrat apresentavam as necessidades básicas não 

satisfeitas, com problema de acesso ao emprego, saúde, educação, etc., e vivendo em 

moradias que apresentavam uma situação de habitabilidade insatisfatória. Além disto, 

segundo os dados mesmo censo, no período compreendido entre 1980 e 1991 o 

deslocamento da atividade residencial, que dá lugar a atividades do setor terciário, 

representa uma perda de população de 7,48% em San Telmo e de 13,38% em 

Montserrat. 
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4.3 – SISTEMA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO 

 

O desenvolvimento dos meios de transportes na cidade de Buenos Aires está 

diretamente relacionado com o crescimento da cidade como porto exportador, que 

obrigava cada vez mais a utilização das novas tecnologias para multiplicar o potencial 

agrícola da região e satisfazer a necessidade dos produtores de couro e lã que 

necessitavam exportar seu produtos. O primeiro meio de transporte moderno a chegar a 

cidade se deu em 1857, quando a Sociedad del Camino-Ferrocarril del Oeste inaugura 

o Ferrocarril al Oeste – FC Oeste, que seguia o mesmo traçado do antigo Camino Real 

del Oeste. O traçado original do FC Oeste era de 10 km e terminava na estação 

Floresta, hoje chamada de Yerbal, e aos poucos se expandia possibilitando todo o 

desenvolvimento urbano deste setor da cidade. 

Logo em seguida, no ano de 1862, um grupo de ingleses que residiam em 

Buenos Aires propuseram ao governo a construção de uma nova linha, que seguisse o 

antigo traçado do Camino Real del Sur, principalmente para o transporte de gado. 

Inaugurado em 1965, o Ferrocarril del Sur – FC Sur, possuía inicialmente uma via de 

80km. No mesmo ano também se inaugura o Ferrocarril del Norte – FC Norte, com uma 

via de 20 km e assim ne inicia o primeiro sistema de transporte da cidade que nos anos 

seguintes se expandiria por toda a região metropolitana de Buenos Aires e sigue sendo 

hoje um importante meio de locomoção. 

Em paralelo ao sistema ferroviário também começava a se desenvolver o 

sistema de tranvias na cidade de Buenos Aires, os primeiros, ainda movidos a tração 

animal, surgem no ano de 1863 como complemento dos serviços de trem, e em 1870 

especificamente como transporte urbano. Já o promeiro tranvia eletrico foi inaugurado 

em 1897 e nos anos seguintes tornou-se um importante meio de transporte na cidade, 

tendo durado até o ano de 1961, quando por meio de um decreto presidencial este 

sistema de transporte é abolido, principalmente em razão dos déficits que sua operação 

gerava e pela constante massificação do sistema de ônibus, chamada de colectivos, 

que se inicia em 1928 e se consolida nas décadas de 1940 e 1950. 
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Figura 30 – Sistema ferroviário de Buenos Aires nos final do século XIX. 

 
Fonte: CONTRERAS, Leonel. Buenos Aires, La Ciudad: Breve História. Buenos Aires: Ediciones Turísticas, 

2004. p. 205. 

Buenos Aires se destaca no âmbito latino-americano por ser a primeira cidade 

da região a constuir um sistema de metro, sendo que a primeira linha foi inaugurada em 

dezembro de 1913 e foi construída pela Compañía de Tranvías Anglo Argentina, que 

recebeu a concessão em 1909. Inicialmente possuia apenas duas estações, mas já em 

1914 contava com 5 estações, sendo esta a via que hoje é conhecida como Linha A. Já 

em 1912, a Compañía Lacroze Hermanos ganha uma concessão para contrução de 

outra linha, a atual Linha B, que foi inaugurada em outubro de 1930.  

Logo em seguida, no ano de 1933 Compañía Hispano–Argentina de Obras 

Públicas y Finanzas – CHADOPYF inicia a contrução dos restantes das linhas do 

sistema de metro de Buenos Aires. Nos anos seguintes foram criadas uma série de 

empresas públicas e mistas que teriam o objetivo de controlar o sistema de transporte 
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da cidade. Inicialmente é criado a Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos 

Aires, composta por capitais privados e estatais, tinha a função de consolidar os 

sistema de metro e também os tranvias, trens e ônibus urbanos. Todavia, devido ao 

acumulo de dividas em 1948 a empresa é liquidada e subistituida, em 1952, pela 

Administración General de Transportes de Buenos Aires, que dependia diretamente do 

Ministerio de Transporte de la Nación. Esta nova empresa começa a adotar o modelo 

de gestão que mais tarde se consolidaria na cidade, através da concessão dos sistemas 

de transpote para empresas privadas, mantendo apenas o controle do sistema de 

metro. Esta empresa também teve um curto período de vida e logo no ano de 1963 o 

Estado cria a outra empresa pública que chamaria de Subterráneos de Buenos Aires e 

em 1977 esta empresa adquire plena autonomia e se converte em Subterráneos de 

Buenos Aires Sociedad del Estado passando a ser responsabilidade do Município de 

Buenos Aires. 

Porém, no ano de 1989 é criado a Lei 23.696 que regulamenta a privatização 

das empresas públicas e em 1990 se inicia o processo de  conscessão do sistema de 

metro para a iniciativa privada, inicialmente por um período de 20 anos. Atualmente a 

rede de metro é constituída por cinco linhas, denominadas com as letras de “A” a “E” e 

identificadas por cores diferentes, totalizando um total de 48,9 km de vias e 69 

estações. Além disto, também se encontra em contrução a sexta linha “H”, que tem 

previsão de entrega para o ano de 2007 e acrescentará mais 11 km de vias e 15 novas 

estações ao sistema. 

• A linha A foi aberta em 1913 e possuí 6,8 km e 14 estações; 

• A linha B foi aberta em 1930 e possuí 10,15 km e 15 estações; 

• A linha C foi aberta em 1934 e possuí 4,47 km e 9 estações; 

• A linha D foi aberta em 1937 e possuí 10,41 km e 16 estações; 

• A linha E foi aberta em 1944 e possuí 9,6 km e 15 estações; 

• A linha H tem previsão de inauguração no final de 2007 e possuirá 9,6 km 

e 15 estações. 

Se analizamos o impacto do sistema de tranporte na área central de Buenos 

Aires verifica-se que 28 das 69 estações de metro estão localizadas nesta região, além 

do principal terminal ferroviário, o de Retiro, sendo que deste total 18 estão localizados 

na área compreendida pelo Centro Histórico propriamente dito, sendo, a região mais 

bem servida por esta modalidade de transporte na cidade. 
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Figura 31 – Mapa da rede de metro da cidade de Buenos Aires. 

 
Fonte: Subte de Buenos Aires. 
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1 – AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTR O DE SÃO PAULO 

 

1.1 – A DÉCADA DE 1970 

Nos anos 70, quando o processo de desvalorização do centro já era evidente, se 

iniciam as primeiras ações voltadas para a revitalização desta região. Assim, o primeiro 

plano que tratava deste tema foi o Plano de Revitalização do Centro, apresentado em 

1975, tinha orientação principal manter no centro as atividades e usos que ali estavam 

tradicionalmente localizados, tais como, as atividades relacionadas ao setor de turismo, 

finanças e o sistema judiciário, e que já neste momento começavam a migrar desta 

área, em especial o setor de finanças. Entre suas diretrizes a serem seguidas pelo 

poder público (Castro, 2003: 75) estavam: 

•  Revalorização dos espaços públicos; 

•  Plano para as áreas contíguas ao centro; 

•  Implantação de calçadões, complementados por galerias; 

•  Descongestionamento do transito, com a separação de tráfego de passagem 

daquele destinado ao centro; 

•  Bolsões de estacionamento em áreas adjacentes; 

•  Redução da oferta de estacionamento e restrição da circulação de automóveis; 

•  Faixas exclusivas para transporte coletivo; e 

•  Realocação do setor atacadista e pátios ferroviários e reutilização dos espaços 

liberados por funções compatíveis com a situação. 

Segundo Silva (2003:61) as ações realizadas pelo poder público neste período 

podem ser classificadas em três conjuntos de ações principais. 

 O primeiro, já mencionado anteriormente, foi a implantação do metrô, que 

tinham como objetivo o aumento da acessibilidade ao centro e que simultaneamente 

também permitiram a criação de importantes espaços públicos nesta região, em 

especial pela remodelação da praça da Sé/Clóvis Beviláquia e do Largo de São Bento.  

 O segundo foi a implantação dos calçadões7 na região, justificada pela 

eliminação do conflito pedestre-veículos na área, que proporcionaria novos hábitos na 

população e daria novos usos à região, e que tinha como principal objetivo a “restituição 

                                                 
7 Ruas pedestrianizadas: Direita, São Bento, Barão de Itapetininga, José Bonifácio, Quintino Bocaiúva, 
Miguel Couto, Senador Paulo Egydio, Tesouro, Quitanda, Comércio, D. José de Barros, Marconi, 24 de 
Maio e os Largos do Ouvidor, Café e da Misericórdia. 
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do lazer ao centro”, conforme apontado pela COGEP (1974:6) no documento Ruas de 

Pedestre: 

“Um incentivo a instalação de bares, cafés, choperias, salão de chá, 

livrarias, restaurantes para as pessoas se encontrarem e conversarem, 

inclusive ao ar livre, nas calçadas alargadas pelo fechamento dos leitos 

para veículos”. 

Além disto, a implantação dos calçadões também foi acompanhada de algumas 

obras pontuais de reformas e restauro de edifícios e espaços públicos, com destaque 

para o restauro do Pátio do Colégio, do Edifício Martinelli e do viaduto Santa Ifigênia. 

 O terceiro grupo de intervenção desta década foi a realização do inventário de 

edifícios de interesse histórico, arquitetônico e cultural, que subsidiaram a política de 

tombamento e delimitação de zonas de proteção pela legislação de zonemanento, 

implantada em 1972. Legislação esta, que segundo muitos autores, foi responsável pelo 

aumento do esvaziamento da região, conforme aponta Silva (2003:62): 

“A propósito, a Lei de Zoneamento (n° 7805/72) é apon tada como uma 

das responsáveis pelo desinteresse do capital imobiliário no centro. Com 

a implantação de zonas de uso misto de alta densidade em várias outras 

localidades e bairros, a lei de zoneamento teria promovido um 

espalhamento da verticalização, ao mesmo tempo que, na zona central, 

ela não teria estabelecido mecanismo algum que promovesse a 

renovação do quadro construído.” 

 Com a lei de zoneamento, também foi criada as zonas especiais de uso e 

ocupação do solo em algumas áreas do centro, conhecida como Z8-007, que 

normatizavam o delineamento de perímetros com concentração de bens significativos 

(parques, áreas institucionais, conjuntos de valor históricos ou outras características 

excepcionais) que deveriam receber estudos específicos para orientar o seu uso, 

ocupações e futuras intervenções. Posteriormente ela foi complementada pela Lei n° 

8.328/75, que definia novas zonas especiais de preservação, as Z8-200.  

  



Quadro 05 – Cronologia dos programas e intervenções realizadas no centro histórico na década de 1970 

OBRA REALIZADA IDEALIZADOR/INICIATIVA FUNÇÃO ORIGIN AL (Edifícios) FU NÇÃO PROPOSTA (Edifícios)

Complexo de viadutos  Parque/Terminal de ônibus Terminal de ônibus/Viadutos

Restauração SEC/SP Recolhimento Abrigar o acervo do Museu de Arte Sacra

Construção de “Praça-edifício” PMSP Praça Livre Multi usos 

007 para a região da “Congelamento” do Bairro para 

mudanças imobiliárias 

   

Plano da Cogep para a Luz Orientações para a Revitalização 

do Bairro 

COGEP   

Plano de Revitalização do Centro     

Implantação das estações e 

reformulação do entorno destas 

   

Projeto não implantado   Recuperação e revitaliza

    

Projeto estação Sé de Metrô Projeto (obra:1978) METRÕ   

Solar da Marquesa de Santos   Palacete do Carmo  

Inauguração da Estação METRÕ   

Implantação das ruas de pedestre EMURB   

Largo São Bento e Estação de Metrô Reconfiguração do Largo com a 

construção da estação de metrô 

 Largo com trânsito de automóveis e 

terminal de ônibus 

Praça de eventos/Área de pedestres

Projeto do Centro Cultural São Paulo Projeto    

Projeto Nova Praça da Sé Projeto EMURB   

Recanto infantis “Monteiro Lobato” e Aproveitamento de terrenos vazios 

da PMSP para recantos infantis 

EMURB Terrenos vazios da PMSP Parque infantil/Praça Pública

Restauro do Edifício Martinelli Recuperação das fachadas, 

modernização interna denominado 

Z8-200 

EMURB Residências, escritórios, bancos, 

cortiços, etc. 

Escritórios e Bancos 

Projeto de reciclagem do edifício do 

Instituto de Educação Caetano Campos 

Reabilitação BENEDITO LIMA DE 

TOLEDO 

Escola  

Restauro e pdedestrianização EMURB Travessia de veículos Travessia exclusiva para pedestres

Ampliação dos Calçadões  EMURB   

Pintura de Empenas cegas EMURB   

Nova Praça da Sé e Estação do Metrô Conclusão da construção EMURB/METRÔ Praça livre, estacionamento de 

veículos, terminal de ônibus 

Estação de metrô no subsolo e laje

Projeto Reciclagem do Gasômetro Projeto de reciclagem e 

refuncionalização (obra:1980) 

PMSP Gasômetro Cia Metropolitana de Gás

Projeto de recuperação  Mercado Municipal Mercado Municipal 

Restauro DPH   

L – Lei  D – Decreto  P – Programa ou plano que abrange vários projetos 

. A instrumentalização da cultura em intervenções urbanas na área central de São Paulo: 1975 – 2000. Dissertação de Mestrado. 
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1.2 – A DÉCADA DE 1980 

 Já os anos 80 foram marcados principalmente por iniciativas no campo 

legislativo e na implantação de programas que ligavam a recuperação do patrimônio 

com o incentivo ao turismo. Neste período foi elaborado pela Empresa Municipal de 

Urbanização - EMURB um plano chamado Pró-Centro, cuja proposta de maior 

importância foi a reurbanização do Vale do Anhangabaú, fruto de um concurso público 

nacional realizado em 1981 e cujas obras só foram concluída em 1991. Assim, o 

enterramento do importante eixo viário norte-sul possibilitou a reabilitação desse espaço 

estratégico entre o centro velho e o centro novo.  

 O plano também englobava a reurbanização do Parque D. Pedro II, com uma 

proposta de implantação de uma vasta área verde e de remanejamento viário, porém da 

idéia original apenas parte do projeto foi executada, com o restauro e a reabilitação do 

Palácio das Indústrias, que abrigaria a sede da administração municipal até o início dos 

anos 2000.  

 Outra ação importante neste período foi a publicação de um inventário dos bens 

arquitetônicos da região metropolitana e no município  onde foram listados de 265 bens 

e identificadas 46 manchas urbanas, definidas como “concentrações de exemplares 

arquitetônicos representativos, associados muitas vezes à trama viária a eles 

contemporânea e aos aspectos geomorfológicos a que o assentamento urbano teve de 

se conformar.” (Castro, 2003:75), das quais 32 se encontravam na área central do 

município de São Paulo, comportando cerca de 200 edificações ou conjuntos.  

Também foi criada a Lei n° 9.725/84, que procurou po r meio de mecanismos de 

transferência de potenciais construtivos, criar incentivos à preservação daqueles 

imóveis, atuando como fator inibidor de demolições e destruições, já que não se podia 

realizar essa transferência caso o imóvel fosse demolido ou destruído. Por fim, foi 

criado pela Lei n° 10.032/85 o Conselho Municipal de P reservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP, órgão com a 

atribuição de deliberar sobre os processos de tombamento em nível municipal. 

 

  



Quadro 06 – Cronologia dos programas e intervenções realizadas no centro histórico na década de 1980. 

OBRA REALIZADA IDEALIZADOR/INICIATIVA FUNÇÃO ORIGIN AL (Edifícios) FUNÇÃO PROPOSTA (Edifícios)

Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios    Local de exposições que divulgam as atividade do Liceu e suas ligações com a 

história de São Paulo 

Conclusão da reforma do prédio SMC Gasômetro Centro Cultural / DART 

Plano de Revitalização da Área Central  EMURB   

Praça sobre a estação do Metrô Metrô   

Concurso para a Reurbanização da Concurso-projeto Benedito Lima de Toledo Avenidas Macro Praça 

Centro Cultural São Paulo Conclusão das Obras    

lica do Metrô Conclusão das Obras    

Ampliação da rede de Ruas de 

Pedestres 

   

Conclusão Metrô   

Museu do Theatro Municipal Instalado no próprio teatro SMC   

Política de incentivo ao uso cultural 

como forma de revitalizar o bairro 

SEC   

 Transferência do Transferência de potencial 

construtivo de imóveis preservados 

   

 Criação do CONPRESP     

 Apesar de não realizado, incluía 

proposta de revitalização do centro 

e sugeria o Pólo Luz Cultural 

   

Oficina Cultural Três Rios Restauro e refuncionalização SEC Fac.de Farmácia e Odontologia USP Oficinas Culturais 

Museu de Saúde Pública Emílio Ribas Reestruturação do edifício para 

museu 

SEC Desinfectório Central (1893) Museu 

Reforma    

 Área de renovação Estabelece a utilidade pública de 

parte do bairro para renovação 

urbana 

SEMPLA   

Construção do túnel, mesmo sem a 

lei de OU aprovada 

   

 Desconto de IPP na 

restauração de imóveis no Centro 

    

Mercado Municipal Central Projeto de revitalização    

Projeto de restauro (obra:1991) SMC   

reurbanização EMURB/Secretária de Vias 

Públicas e Secretário 

Especial para Rec. do PH 

  

L – Lei  D – Decreto  P – Programa ou plano que abrange vários projetos 

. A instrumentalização da cultura em intervenções urbanas na área central de São Paulo: 1975 – 2000. Dissertação de Mestrado. 
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1.3 – A DÉCADA DE1990 

Nos anos 90 o centro se constitui numa temática recorrente nos debates e 

propostas urbanísticas para a cidade. A década se inicia com a entrega do novo Vale do 

Anhangabaú para a população e do Bulevar São João, que mantinha a idéia dos 

calçadões para pedestre no centro, consistindo no fechamento do trânsito em um 

pedaço da Avenida São João nas proximidades do Vale do Anhangabaú.  

Outro projeto importante do começo deste período é o projeto Eixo Sé-Arouche, 

que tinha como objetivo melhorar as condições dos espaços públicos e da paisagem 

urbana de um eixo viário que ia da Praça da Sé ao Largo do Arouche, através de ações 

como organização de anúncios, limpeza das fachadas de imóveis privados e 

implantação de mobiliários e equipamentos urbanos. Para a operacionalização do 

projeto foi utilizado o Decreto Municipal n° 29.851/9 1, que definia critérios para 

instalação de equipamentos, painéis e luminosos. Também incluía uma campanha de 

convencimento realizada em reuniões nas áreas afetadas e oferecia descontos no 

Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU aos proprietários que 

mantivessem as fachadas de seus imóveis conservadas e limpas de anúncios, 

especialmente os imóveis de interesse histórico. Embora o projeto tenha sido apenas 

parcialmente implantado, uma importante inovação adotada foi a mudança na 

abordagem adotada por ele, que deixava de ser uma simples regulação urbanística, 

para uma negociação e interlocução com os comerciantes da região (Silva, 2003:62). 

Neste período, também se destaca a aprovação de um novo instrumento 

urbano, as operações urbana, que criavam mecanismos que possibilitavam a obtenção 

de recursos do setor privado para a realização de obras de melhorias públicas. Este 

instrumento urbano, que foi utilizado em algumas áreas de São Paulo, teve inicio com a 

Operação Urbana Anhangabaú, através da Lei n° 11.190/ 91, que visava atrair o 

interesse de investidores privados, ao estabelecer para o perímetro delimitado à área de 

influência das obras de reurbanização do Anhangabaú, benefícios como (José, 

2004:58): 

• A possibilidade de ultrapassar os limites construtivos determinados pelo 

zoneamento; 

• A regularização de construções e reformas em desacordo com a 

legislação; 

• A transferência de potencial construtivo de edifícios históricos; e 
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• A cessão de espaços públicos e subterrâneos para criação de passagens 

e galerias. 

Os recursos obtidos com estas operações, norma aplicável em todas as 

operações urbanas, deveriam ser aplicados em um programa de melhoria deste mesmo 

perímetro, e no caso da Operação Urbana Anhangabaú, seria utilizado para a 

conclusão das obras de reurbanização do Vale do Anhangabaú. Todavia, esta operação 

acabou não tendo o resultado esperado, conforme aponta Castro (2003:76): 

“A expectativa de arrecadação pelas contrapartidas financeiras seria da 

ordem de US$ 100 milhões, se todo o potencial construtivo previsto na lei 

houvesse sido utilizado pelos empreendedores privados, o que cobriria 

grande parte do custo da obra8. A arrecadação total conseguida pela 

operação foi estimada em cerca de US$ 4 milhões.” 

Se por um lado, no começo da década de 90, o governo público buscava atrair o 

setor privado para participar das ações de revitalização da área central de São Paulo, 

por outro lado, o setor privado e a sociedade civil se articulam criando a Associação 

Viva o Centro – Sociedade Pró-Revalorização do Centro de São Paulo, que desde sua 

criação vem desenvolvendo um amplo espectro de atividades, como publicações, 

divulgação de atividades pela imprensa, elaboração de estudos, encontros e debates, 

além de desenvolver alguns programas, entre eles o Programa de Ação Local, que 

dividiu a área central em 50 microrregiões onde foram estabelecidas ações locais de 

zeladoria urbana, visando principalmente a fiscalização das ações do poder público e a 

promoção de parcerias com investimentos privados. 

Como resposta do poder público às demandas criadas por essa associação, foi 

instituído o Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo – 

PROCENTRO, pelo Decreto Municipal n° 33.389/93, e a C omissão PROCENTRO, pelo 

Decreto Municipal n° 33.390/93, com o objetivo de estab elecer e gerenciar ações em 

um perímetro delimitado da área central, visando impedir o processo de declínio do seu 

espaço público e privado (José, 2004:71). Entretanto, na prática o órgão teve pouca 

atuação na elaboração de políticas concretas para a revitalização do centro, conforme 

aponta Silva (2003: 63): 

“Esse programa e a comissão, apesar de não terem apresentado 

resultados significativos, foram um advento de convergência e um 

                                                 
8 Refere-se ao custo da reurbanização do Vale do Anhangabaú, estimado em US$ 150 milhões.  



 110 

sintoma da demanda por outros arranjos institucionais para a condução 

das ações nessa região.” 

Algumas das ações realizadas em conjunto com a Associação Viva o Centro e o 

PROCENTRO, foi a realização, no ano de 1996, de dois concursos. O primeiro foi o 

Concurso Nacional de Idéias para um Novo Centro de São Paulo, que também teve a 

participação do Instituto de Arquitetos do Brasil e da Rede Ferroviária Federal na sua 

organização. O concurso teve por objetivo a seleção de idéias e diretrizes urbanísticas 

em seus aspectos físicos, legislativos e institucionais que pudessem orientar 

intervenções na região central, tanto por parte do poder público quanto da iniciativa 

privada. Os participantes deveriam apresentar propostas para o conjunto formado pelo 

Pátio do Pari9, zona cerealista, Parque D.Pedro II e para o centro histórico. A proposta 

vencedora foi da equipe da Promon Engenharia, que segundo Castro (2003:78): 

“Ressaltou o caráter simbólico, histórico e cultural do centro, postulando 

a necessidade de intervenções pontuais, aliadas a intervenções 

estruturais que permitissem novas relações entre as regiões da cidade e 

que recuperem a continuidade e a operação do tecido urbano, com o 

sentido de reconquistar para o centro o papel de principal núcleo 

metropolitano.” 

 O segundo foi o Concurso Nacional de Arquitetura para a Reciclagem do Prédio 

da Agência Central de Correios de São Paulo, organizado pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT e teve como vencedor o escritório UMA arquitetura, com 

um projeto que previa a transformações de parte do edifício em um centro cultural, com 

cinemas, livrarias e espaços para apresentações ao vivo. Todavia, dez anos após o 

concurso, ainda não estão concretizadas as obras neste edifício. 

 Já no ano de 1997, foi realizada uma segunda tentativa de se utilizar de uma 

operação urbana, cujos objetivos foram apresentados anteriormente, para recuperar o 

centro de São Paulo. A Operação Urbana Centro,  criada através da Lei n° 12.249/97, 

que assim como a Operação Urbana Anhangabaú, tinha o objetivo de revitalizar a área 

central, todavia, além do centro histórico, também abrangia áreas do Pari, Glicério, 

Brás, Bexiga, Vila Buarque e Santa Efigênia. Desta forma, atingindo um maior número 

de imóveis e áreas com usos e ocupação diferenciados, pretendeu-se com o projeto 

que a participação dos proprietários de imóveis beneficiados e de empreendedores 

beneficiados fosse expressiva.  

                                                 
9 Área pertencente à Rede Ferroviária Federal. 
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 Ao estabelecer incentivos a construção de habitações, hotéis, equipamentos e 

serviços de educação e cultura, estacionamentos verticais, o remembramento de lote, a 

reordenação dos espaços públicos e composição das faces de quadra, e a criação de 

condições para a implantação de regiões comerciais com regime de funcionamento 24 

horas, fica clara a intenção do poder público de estimular o desenvolvimento do setor 

turístico e cultural desta região, conforme apontado na Cartilha da Área Central 

elaborada pela Empresa Municipal de Urbanização - EMURB (apud José, 2004:86): 

“O objetivo focal do instrumento é criar condições que reforcem a 

importância da área central para a metrópole de São Paulo, tornando-a 

atraente para investimentos imobiliários, turísticos  e culturais [Grifo 

nosso] e preparando-a para o papel de cidade mundial10.” 

 Os objetivos específicos da Operação Urbana Centro apontados na Lei são:  

I. Implementar obras de melhoria urbana na área delimitada pelo perímetro da 

Operação Urbana Centro;  

II. Melhorar, na área objeto da Operação Urbana Centro, a qualidade de vida de 

seus atuais e futuros moradores e usuários permanentes, promovendo a 

valorização da paisagem urbana e a melhoria da infra-estrutura e da sua 

qualidade ambiental;  

III. Incentivar o aproveitamento adequado dos imóveis, considerada a infra-estrutura 

instalada;  

IV. Incentivar a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental urbano;  

V. Ampliar e articular os espaços de uso público;  

VI. Iniciar um processo de melhoria das condições urbanas e da qualidade de vida 

da área central da cidade, especialmente dos moradores de habitações 

subnormais;  

VII. Reforçar a diversificação de usos na área central da cidade, incentivando o uso 

habitacional e atividades culturais e de lazer;  

VIII. Melhorar as condições de acessibilidade à área central da cidade;  

IX. Incentivar a vitalidade cultural e a animação da área central da cidade;  

X. Incentivar a localização de órgãos da administração pública dos três níveis de 

governo na área central da cidade.  

Para tanto, a Operação Urbana Centro tem como diretrizes urbanísticas:  
                                                 
10 O conceito de cidade mundial foi bastante difundido por autores como Jordi Borja, Manuel Castells e 
Saskia Sasen no princípios dos anos 90 e leva em conta basicamente a importância política, econômica e a 
competitividade da cidade em relação ao mundo. 
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I. A abertura de praças e de passagens para pedestres no interior das quadras;  

II. O estímulo ao remembramento de lotes e à interligação de quadras mediante o 

uso dos espaços aéreo e subterrâneo dos logradouros públicos;  

III. A disciplina do espaço destinado ao transporte individual e a adequação dos 

espaços destinados ao transporte coletivo;  

IV. O incentivo à não impermeabilização do solo e à arborização das áreas não 

ocupadas;  

V. A conservação e restauro dos edifícios de interesse histórico, arquitetônico e 

ambiental, mediante instrumentos apropriados;  

VI. A composição das faces das quadras, de modo a valorizar os imóveis de 

interesse arquitetônico e a promover a harmonização do desenho urbano;  

VII. A adequação, aos objetivos desta lei, do mobiliário urbano existente e proposto;  

VIII. O incentivo à construção de habitações;  

IX. O incentivo à construção de garagens;  

X. O incentivo à recuperação e reciclagem de próprios públicos existentes na área 

central;  

XI. A criação de condições para a implantação de ruas ou regiões comerciais com 

regime de funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas por dia;  

XII. O desestímulo à permanência e a proibição de instalação de novos 

estabelecimentos de comércio atacadista de cereais, de madeiras e de frutas na 

área da Operação Urbana.  

Todavia, assim como a Operação Urbana anterior, os resultados alcançados 

com está nova operação estavam bem abaixo do esperado, conforme aponta Silva 

(2003:63): 

“Das 98 propostas protocolizadas, apenas três transferências de 

potencial foram efetivadas, assim como cinco propostas envolvendo 

outras exceções. Embora houvesse procura para a utilização do 

mecanismo que incentiva a restauração de imóveis de interesse 

histórico, os procedimentos para viabilização desses objetivos são 

bastante complexos, dificultando o aproveitamento de todas as 

potencialidades que traz seu bojo.” 

 Outra ação tomada neste mesmo ano de 1997, foi a criação da Lei n° 12.350/97, 

conhecida como Lei das Fachadas, que estabelece a criação de incentivo fiscal aos 

proprietários de imóveis ou aos patrocinadores das obras de recuperação externa e 
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conservação de imóveis localizados numa Área Especial de Intervenção que abrange, 

basicamente todo o Centro Velho e partes do Centro Novo. A Lei isenta do pagamento 

do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, por dez anos, os 

proprietários de imóveis que tiverem suas fachadas restauradas. 

 Como subsídio para a elaboração da Lei, foi realizado um levantamento que 

apontava a existência de aproximadamente 600 imóveis tombados na área especial de 

intervenção, entretanto, segundo José (2004:91) até o ano de 2004 somente existiram 

13 casos de adesão ao programa, impossibilitando um impacto maior na área. Além 

disto, para alguns estudiosos, o principal equívoco da Lei é que ela não relaciona o 

valor dos investimentos à dimensão da isenção concedida, o que a converte num 

potencial instrumento de evasão fiscal. 

Outro importante fator a se destacar deste período é a entrada do tema da 

cultura e turismo na pauta de requalificação do centro histórico, através da recuperação 

de patrimônio histórico e da implantação de equipamentos culturais. Diversas 

intervenções foram realizadas pelo poder público neste sentido, tanto municipal como 

estadual, buscando transformar a região em um pólo de cultura e entretenimento. 

Dentre as principais intervenções realizadas, destacam-se: 

• A reforma da Biblioteca Mario de Andrade; 

• A restauração do Solar da Marquesa de Santos; 

• A restauração do edifício Ramos de Azevedo; 

• A restauração da Pinacoteca do Estado; 

• O restauro do Teatro São Pedro; 

• A instalação de uma filial do MASP na Galeria Preste Maia; 

• A recuperação do Mosteiro da Luz; 

• A implantação da Sala São Paulo; 

• A restauração do antigo Prédio do DOPS.  



Figura 32 – Desenvolvimento Urbano do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Sé. 

Fonte: Plano Regional Estratégico Sé/PMSP, 2004 



Quadro 07 – Cronologia dos programas e intervenções realizadas no centro histórico na década de 1990. 

OBRA REALIZADA IDEALIZADOR/INICIATIVA FUNÇÃO ORIGIN AL (Edifícios) FUNÇÃO PROPOSTA (Edifícios)

 Lei Mendonça (incentivo     

Operação Urbana Anhangabaú Projeto de reurbanização EMURB   

Projeto de restaura e readequação PMSP  Executivo Municipal 

Lei n° 8.313/91 Lei Rouanet (Incentivo     

 Projeto Eixo Sé- Organização da paisagem urbana 

no eixo 

CPPU/SEHAB   

 Operação Urbana Aprovação da lei    

Conclusão das obras de restauro SMC   

Ed. Alexandre Mackenzie (1929/1941) Projeto de conversão de edifícios 

para shopping 

 Cia Light/Sede Eletropaulo Centro de compras e cultura

Renovação Parque D. Pedro II Projeto de reurbanização    

Novo Vale do Anhagabaú Conclusão PMSP Avenidas Macro praça 

Pedestrianização de pedaço da Av. EMURB Avenida Calçadão 

Criação da Associação Viva o Centro     

Biblioteca Mario de Andrade Reforma e reabertura Município   

Solar da Marquesa de Santos Nova restauração e reforma 

(trabalho arqueológico) 

DPH/SMC  Abrigar departamento e arquivos da 

SMC/DPH 

Mudança de função  IDART/Divisão de Pesquisas da SMC Secretárias Municipais 

Concluída a restauração Município   

Recuperação Estação Júlio Prestes Concluída a 1°Fase FEPASA Estação Ferroviária Complexo Cultural e Estação Ferroviária

Edifício Ramos de Azevedo Restauração e refuncionalização SEC E CONDEPHAAT Escola Politécnica da USP Casa da Memória Paulista

Pinacoteca do Estado (1905) Início reforma Cia. Porto Seguro  Liceu de Artes e 

Ofícios/Escolas/Pinacoteca 

Pinacoteca 

Centro Cultural Porto Seguro (privado) Restauração 2 casas tombadas 

nos Campos Elísios 

 Residência Centro Cultural 

ação Largo da Memória Conclusão    

Projeto de Remodelação do Viaduto do Projeto    

Projeto de Remodelação da Praça do Projeto    

 Criação do     

Theatro São Pedro (1917) Início de obras de restauro – 

interrompidas 

 Teatro/Cinema de propriedade privada  

Reconstituição do piso, restauro e 

iluminação da Igreja e Colégio 

AVC/PROCENTRO   

Igreja de São Cristóvão ( Luz) Início da restauração (final: 2001)    

L – Lei  D – Decreto  P – Programa ou plano que abrange vários projetos 



Quadro 08 – Continuação da Cronologia dos programas e intervenções realizadas no centro histórico na década de 1990. 

Concurso de Idéias para o Centro Concurso de idéias para renovação 

do centro 

Bank Boston   

Concurso Centro Cultural dos Correios Concurso para reciclagem do 

edifício 

ECT   

 Galeria Prestes Maia Projeto executivo de adaptação 

para museu 

   

 Operação Urbana     

 Lei de Fachadas Estabelece incentivos para os 

proprietários privados que 

renovarem a fachada dos imóveis 

   

    

Recuperação do conjunto 

arquitetônico 

 Mosteiro e Museu de Arte Sacra 

Retomada das obras de 

restauração/inauguração em 1998 

SEC Teatro/Cinema de propriedade privada Teatro 

Fim da reforma SEC Museu 

Inauguração    

Museu de Arte Sacra (Mosteiro da Luz) Restauração SEC   

Complexo Cultural Júlio Prestes Restauro do Patrimônio 

Histórico/Implantação da Sala São 

Paulo 

Estado e Ass. Viva o 

Centro 

Estação Ferroviária Estação, Sala São Paulo, sede da OSES

Construção da Sala OSESP, SEC e Ass. Viva o 

Centro 

Hall da estação ferroviária Sala São Paulo 

 Museu do Imaginário do Povo Projeto de reforma e 

refuncionalização 

SEC e Governo Federal Armazém Central da Estrada de Ferro, 

DOPS (dec. 60), delegacia do 

consumidor (dec. 80) 

Museu do Imaginário do Povo Brasileiro / 

Memorial do Cárcere 

Restauro do patrimônio histórico Estado Hospedaria dos Imigrantes/Secretaria 

Especial de Promoção Social 

Museu/Centro de Pesquisas Históricas

Shopping Ligth (Ed. Alexandre Conclusão da refuncionalização CEI Empreendimentos Sede da Cia Light/ Eletropaulo Centro de Compras 

Reforma de readequação Bank Boston Banco Base de processamento de dados de alta tecnologia, gerenciamento e base 

administrativa 

Reforma do edifício Grupo Pão de Açúcar   

Praça Ramos de Azevedo Recuperação e manutenção Ação Local Praça Ramos   

L – Lei  D – Decreto  P – Programa ou plano que abrange vários projetos 

. A instrumentalização da cultura em intervenções urbanas na área central de São Paulo: 1975 – 2000. Dissertação de Mestrado. 
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1.4 – A PARTIR DO ANO DE 2000 

 

Programa Reconstruir o Centro  

 

O primeiro plano concreto para a revitalização do centro de São Paulo do século 

XXI é apresentado pelo novo governo em maio de 2001, tendo como ponto de partida a 

dinâmica existente no território da Administração Regional da Sé, ou seja, o Centro 

Velho (distrito Sé), o Centro Novo (distrito República) e o conjunto de bairros centrais 

que integram os distritos Bom Retiro, Santa Cecília, Pari, Brás, Cambuci, Liberdade, 

Bela Vista e Consolação. 

A idéia de se fazer um plano de revitalização para o centro de São Paulo, surge 

já no ano de 2000, quando no bojo da negociação das dívidas de Estados e Municípios, 

ficou estabelecida, para o Município de São Paulo, uma condição de excepcionalidade 

ao limite de endividamento do município que possibilitava a contratação de um 

empréstimo até o montante de US$ 100,4 milhões junto ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID (Silva, 2004:64). 

 Segundo o discurso da Prefeitura Municipal de São Paulo o programa 

denominado PLANO RECONSTRUIR O CENTRO enfrentava o desafio de realizar uma 

política urbana com inclusão social. Uma política urbana que, ao mesmo tempo, 

potencializa os aspectos positivos que caracterizam a centralidade de São Paulo e 

constrói soluções para a população excluída dos direitos de cidadania presentes no 

Centro.  

O plano foi elaborado num trabalho conjunto de representantes das secretarias e 

empresas da administração municipal, entre elas a Secretária de Planejamento, a 

Secretária da Habitação e Desenvolvimento Urbano, a Empresa Municipal de 

Urbanização – EMURB, o PROCENTRO e a Administração Regional da Sé. Também 

buscou incorporar às propostas as sugestões e demandas encaminhadas pelos 

diversos setores da sociedade civil, como as associações, ações locais e movimentos 

populares que atuam na região. 

Os objetivos propostos pelo plano eram: 

• Resgatar o caráter público do espaço público; 

• Ampliar o uso residencial e garantir a diversidade de funções; 

• Consolidar a identidade de centro metropolitano; 

• Promover ações urbanísticas com inclusão social;  
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• Criar mecanismos de gestão democrática voltados para o interesse 

coletivo; 

• Atuar sistematicamente para a redução da violência. 

Para alcançar estes objetivos também foram propostas algumas diretrizes de 

gestão, entre as quais: 

• Estabelecer parcerias políticas e materiais entre poder público municipal e 

outros níveis de governo, organismos internacionais, governos de outros países, 

iniciativa privada, instituições públicas (Universidades, Fundações, Entidades de 

Classe) ONG’s e organizações comunitárias; 

• Compartilhar a gestão com a sociedade civil; 

• Regularizar o uso e a ocupação de espaços públicos e de imóveis 

privados; 

• Construir a Subprefeitura da Sé; 

A concretização do plano foi elaborada pensando na criação de programas que 

agrupam e compatibilizam ações e recursos sob a responsabilidade de diferentes 

órgãos da administração municipal, que possibilitem: a articulação das políticas setoriais 

municipais e de outros níveis de governo; a intervenção em grandes áreas 

desocupadas ou ocupadas por usos inadequados; e adequação da legislação 

urbanística para garantir o caráter público do espaço público e viabilizar novos 

investimentos adequados às características e potencialidades do território da 

Administração Regional da Sé11. Assim, foram criados 8 programas: 

• ANDAR NO CENTRO  

• MORAR NO CENTRO  

• TRABALHAR NO CENTRO  

• DESCOBRIR O CENTRO  

• PRESERVAR O CENTRO  

• INVESTIR NO CENTRO  

• CUIDAR DO CENTRO  

• GOVERNAR O CENTRO  

Cada um dos programas propostos atua em uma problemática distinta, e busca 

soluções que possam, em conjunto, promover uma nova dinâmica na região central da 

                                                 
11 Substituída logo em seguida pela Subprefeitura da Sé, através da LEI Nº 13.399, de 1º de Agosto de 
2002, que cria 31 subprefeituras no lugar das antigas Administrações regionais. 
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cidade focada principalmente na inclusão social. A seguir é detalhado cada um dos 

programas. 

 

1. Programa Andar no Centro 

 

Este programa tinha como objetivo melhorar as condições de circulação de 

pedestres e veículos e segundo a prefeitura beneficia mais de 2 milhões de pessoas 

que diariamente circulam no Centro Velho, no Centro Novo e nos bairros Centrais, 

atingindo todos os usuários: moradores, trabalhadores, estudantes, turistas e demais 

transeuntes. Dentre as ações planejadas encontram-se aquelas voltadas a melhoria dos 

seguintes aspectos: 

 

- Espaço do pedestre: 

• Disciplinamento do uso e ocupação das calçadas e praças por bancas de 

jornais, equipamentos de ambulantes, bancadas de estabelecimentos 

comerciais, mesas de bares, floreiras e outros obstáculos à locomoção dos 

pedestres; 

• Padronização de calçamento de modo a garantir a qualidade estética, a 

resistência, a segurança e a facilidade de manutenção; 

• Reordenação de mobiliário urbano (bancas de jornais, lixeiras, pontos de 

ônibus, postes, telefones, equipamentos de ambulantes, etc.). 

 

- Orientação ao pedestre e ao usuário de transporte coletivo: 

• Sinalização de percursos de acesso a serviços e pontos de interesse 

cultural;  

• Informação sobre horários e percursos de transporte coletivo. 

 

- Lixo: 

• Precisão de procedimentos: produção, separação, coleta e destinação; 

• Dimensionamento do déficit de cestos de lixo e suas causas; 

• Divulgação ampla de direitos e deveres das partes envolvidas. 

 

- Conforto do pedestre: 

• Acesso de idosos e portadores de deficiências; 
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• Transposição de desníveis e barreiras geográficas;  

• Iluminação; 

• Arborização;  

• Banheiros. 

 

- Reestruturação da circulação de veículos: 

• Readequação dos pontos de taxi, de ônibus, de carga e descarga; 

• Regras especiais para acesso e estacionamento no período noturno e fins 

de semana; 

• Revisão dos calçadões garantindo a prioridade dos pedestres; 

• Implantação de garagens subterrâneas: uma no centro novo e outra no 

centro velho; 

• Redefinição das linhas de ônibus que chegam ou atravessam o centro; 

• Criação de linha circular ligando os terminais ao Centro Velho e Centro 

Novo. 

 

- Melhorias viárias e subsolo: 

• Recuperação dos corredores de ônibus; 

• Recuperação de Viadutos; 

• Recuperação de Galerias; 

• Implantação da contra-rótula, especialmente no tramo leste. 

 

- Revisão da legislação: 

• Revisão da legislação de calçamento para vias de grande fluxo de 

pedestres; 

• Revisão da legislação de bancas (tamanho, localização e produtos); 

• Adequação dos termos de cooperação (áreas e equipamentos). 

 

Como projeto piloto deste programa era proposto um esforço concentrado de 

todos os níveis de governo em conjunto com a sociedade no quadrilátero compreendido 

entre as ruas Sete de Abril, Conselheiro Crispiniano, Av. São João e Av. Ipiranga. Além 

disto, propunha a integração com dois projetos já existentes: 

- EIXOS DE REABILITAÇÃO: Retomada da experiência do eixo Sé Arouche (1990) em 

diversos eixos a partir da manifestação de empreendedores particulares dispostos a 
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investir na recuperação de edifícios privados e espaços públicos, ordenação da 

publicidade nos edifícios e do mobiliário urbano, e demais itens deste programa. 

- CORREDOR CULTURAL: O projeto previsto pela EMURB deve incorporar os itens 

apontados pelo programa Andar no Centro 

Figura 33 – Mapa com intervenções do Programa Andar no Centro 

 
Fonte: PROCENTRO. Reconstruir o Centro, Reconstruir a cidade e a cidadania. São Paulo: Prefeitura do 

Município de São Paulo – PROCENTRO – A. R. Sé. 
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2. Programa Morar no Centro 

 

Este programa tinha como objetivo melhorar a qualidade de vida dos habitantes 

do centro e trazer outros moradores para a região. Segundo a prefeitura a demanda 

natural por novas moradias é formada por pessoas que trabalham no Centro, que 

apreciam a diversidade funcional e social que o centro apresenta e que são usuárias do 

transporte coletivo. Entre as ações planejadas estão: 

• A Produção de unidades habitacionais através da construção de novos 

prédios ou reforma de prédios vazios para atender a população cortiçada por 

meio de linhas de financiamento para faixas de renda baixa e média; 

• A implantação dos Perímetros de reabilitação integrada do habitat (PRIH), 

que são áreas delimitadas em bairros centrais, compreendendo um conjunto de 

quadras com concentração de moradias precárias, onde haverá intervenções 

integradas de produção habitacional, melhoria das condições de cortiços, 

reabilitação do patrimônio, criação e requalificação de equipamentos e áreas 

verdes, melhoria e criação de espaços para atividades econômicas; 

Figura 34 – Mapa com setores prioritários para implantação do PRIH 

Fonte: PROCENTRO. Reconstruir o Centro, Reconstruir a cidade e a cidadania. São Paulo: Prefeitura do 
Município de São Paulo – PROCENTRO – A. R. Sé. 
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• A continuidade de projetos iniciados na administração anterior do PT 

(89/92); 

• A realocação das famílias moradoras na favela do Gato para outros 

programas da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB; 

• A simplificação dos procedimentos para aprovação de projetos. 

• A implantação do sistema de Locação Social (aluguel em imóveis públicos 

com valores compatíveis com salários dos locatários);  

• Intervenções para controle de risco e melhorias de cortiços e favelas; 

• Assessoria técnica à formação de cooperativas para produção residencial;  

• A viabilização de soluções habitacionais específicas para moradores de 

rua, casa de abrigo de mulheres e idosos; e 

• A revisão da legislação com a adequação do conjunto da legislação 

urbanística e edilícia, tratando de retirar os elementos que entravem a produção 

habitacional e introduzindo outros que estimulem essa produção e permitam 

controlar os preços imobiliários. 

Em relação a este item o plano aponta que algumas alterações poderão ser 

obtidas por decreto ou por mudança na forma de aplicação da Lei; outras dependerão 

de alteração legal, inclusive do Plano Diretor. Entre elas: 

• definição de tipologias construtivas mais adequadas às condições 

urbanísticas da área central; 

• criação de legislação específica para reforma e reciclagem;  

• estabelecimento de controles sobre licenças de demolição e 

remembramento de lotes, avaliando impactos urbanísticos e sociais; 

• reavaliação dos incentivos à verticalização e à proteção do patrimônio 

contidos na Operação Urbana Centro; 

• definição e controle de percentuais de habitação de interesse social a 

serem garantidos nas áreas objeto de operações urbanas ou de alterações de 

zoneamento. 
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Figura 35 – Mapa com imovéis e áreas passíveis de reabilitação e produção de 
unidades habitacionais. 

 Fonte: PROCENTRO. Reconstruir o Centro, Reconstruir a cidade e a cidadania. São Paulo: Prefeitura do 
Município de São Paulo – PROCENTRO – A. R. Sé. 
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3. Programa Trabalhar no Centro 

 

Este programa tinha como objetivo dar suporte a atividades econômicas melhorando as 

condições das áreas e setores de comércio e serviços existentes e incentivar a 

ampliação de atividades econômicas. Dentre as ações planejadas encontram-se 

aquelas voltadas a melhoria dos seguintes aspectos: 

 

- Melhoria e ampliação das atividades: 

• Aprimorar o suporte aos compradores dos centros de comércio 

(estacionamento de ônibus, guarda-volumes, banheiros, áreas de alimentação)  

• Melhorar o desempenho do comércio e demais atividades mediante a 

ampliação dos horários  

• Criar áreas para exposição de produtos e empresas  

• Reestruturar áreas e horários de carga e descarga  

• Criar facilidades para reciclagem de imóveis ocupados por comércio e 

serviços 

 

- Comércio Ambulante: 

• Intensificação do trabalho articulado com Polícia Federal, Receita Federal, 

Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Ministérios Público, Fazenda Estadual. 

Criação de rotina de trabalho conjunta entre esses órgãos, a AR-SÉ e a Guarda 

Civil Metropolitana - GCM, a Companhia de Engenharia de Trânsito - CET e a 

Limpurb.  

• Reabilitação imediata de áreas exclusivas para o comércio ambulante e 

avaliação das demais áreas e horários na Comissão Permanente de Ambulantes 

- CPA.  

• Implementação do Decreto nº 40.342 (21/3/01);  

• Contratação de fiscais; recuperação de veículos e demais equipamentos  

• Atualização de dados dos ambulantes cadastrados para emissão de 

Termos de Permissão de Uso – TPU’s.  

• Divulgação da cartilha com Palestras informativas sobre o decreto  

• Apoio a capacitação dos ambulantes (c/ SEBRAE e Centrais Sindicais) 
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- Capacitação e inclusão de moradores de rua: 

• Integração em projetos vinculados a serviços urbanos (fábrica de 

vassouras, manutenção de jardins, produção de uniformes, reforma de calçadas) 

em consonância com os programas de geração de emprego.  

• Capacitação para trabalho em reciclagem de lixo. Regularização das 

atividades ligadas a reciclagem. 

Figura 36 – Mapa com proposta de ordenação do comércio ambulante no centro. 

Fonte: PROCENTRO. Reconstruir o Centro, Reconstruir a cidade e a cidadania. São Paulo: Prefeitura do 
Município de São Paulo – PROCENTRO – A. R. Sé. 
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4. Programa Descobrir o Centro 

 

Este programa tinha como objetivo ampliar o tempo de permanência dos 

usuários do centro nos períodos após o horário comercial e em fins de semana e 

feriados, bem como atrair turistas e a população em geral para atividades de cultura, 

gastronomia, lazer e recreação. Tem como público-alvo as pessoas presentes 

diariamente no centro velho, centro novo e bairros centrais - moradores, trabalhadores, 

turistas, estudantes e demais transeuntes - assim como a população metropolitana não 

habituada a freqüentar o centro. Dentre as ações planejadas encontram-se aquelas 

voltadas à melhoria dos seguintes aspectos: 

 

- Otimização da infra-estrutura de turismo, cultura e recreação: 

• Transferência dos centros de informação turística do espaço público para 

edifícios públicos de valor histórico; 

• Melhoria da sinalização turística; 

• Capacitação de profissionais de turismo; 

• Capacitação de agentes de recreação ( em parceria com o SESC);  

• Estímulo a revitalização de salas de cinema e teatros;  

• Promoção da Hotelaria; 

• Restaurantes. 

 

- Valorização da identidade histórica: 

• Programação de roteiros para estudantes da Região Metropolitana; 

• Programação de roteiros para turistas; 

• Incentivo à criação de albergues da juventude; 

• Feiras de imigrantes. 

 

- Cultura, Lazer e Recreação: fim de tarde e fim de semana no centro: 

• Estímulo a programas de cultura e lazer a partir das 18h; 

• Estímulo a programas de cultura e lazer nos fins de semana;  

• Ampliação do horário de funcionamento dos equipamentos culturais 

públicos e privados; 

• Multiplicação de atividades e facilidade de acesso aos equipamentos 

culturais públicos;  
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• Utilização de estacionamentos e outros espaços para esporte à noite e fins 

de semana;  

• Extensão dos horários dos principais parques;  

• Ruas de Lazer;  

• Atividades esportivas e culturais para moradores de rua;  

• Apoio a projetos existentes de atendimento a crianças e adolescentes.  

 

- Revisão da legislação: 

• Escalonamento de horários de funcionamento do comércio e serviços. 
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5. Programa Preservar o Centro 

 

Este programa tinha como objetivo recuperar as feições das ruas, praças, largos 

e edifícios de diversas épocas que contam a história da formação do centro e da cidade. 

Devolver ao cidadão a possibilidade de sentir-se parte dessa história. Reconhecer-se e 

participar. Dentre as ações planejadas encontram-se aquelas voltadas a melhoria dos 

seguintes aspectos: 

 

- Preservação, Restauro e Recuperação de espaços e edifícios de interesse histórico: 

• Programa Monumenta - financiamento externo para a recuperação 

integrada dos principais espaços e edifícios de valor histórico da área da Luz e 

dos espaços públicos e edifícios degradados de seu entorno, bem como para o 

resgate do conjunto monumental, pela recomposição do sistema viário; 

• Adote uma Escultura: programa que viabiliza a recuperação de 

monumentos em espaços públicos; 

• Restauro de edifícios e espaços públicos, com a requalificação dos usos 

(Teatro Municipal / Museu do Teatro / Galeria Formosa, Casa da Marquesa / 

Beco do Porto / Casa nº 1, Edifício Ramos de Azevedo e anexos, Estádio do 

Pacaembu / Praça Charles Muller). 

  

- Educação Patrimonial: 

• Sinalização e identificação dos bens tombados; 

• Informação sobre a "origem" das ruas e seus nomes (Museu de Rua, 

Placas de Rua); 

• Roteiros de visitas monitoradas e palestras periódicas (casa nº 1 e Casa 

da Marquesa - Rua Roberto Simonsen); 

• História Oral: coleta de depoimentos de moradores e estudiosos em 

caráter permanente (Casa nº 1 - Rua Roberto Simonsen); 

• Oficinas de Restauro de Bens Tombados e Acervos (Casa nº 1, Casa da 

Marquesa, Ed. Ramos de Azevedo e outros); 

• Escritório Técnico de atendimento para a preservação da Área Central 

(Casa nº 1 - Rua Roberto Simonsen); 
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• Reativação do Projeto Casa da Memória Paulistana e criação de "Centro 

de Referência da Cidade" (acesso de toda a população às informações, registros 

e documentos que tratam da história da cidade); 

• Implantação do Colégio São Paulo na Biblioteca Mário de Andrade (centro 

de discussão de produções culturais). 

 

- Revisão da Legislação: 

• Regulamentação do FUNCAP (instrumento de captação de recursos para o 

restauro dos bens tombados) e aperfeiçoamento dos instrumentos existentes de 

incentivo à Preservação; 

• Revisão da legislação de ordenação da paisagem urbana (anúncios e 

mobiliário urbano); 

• Revisão da Lei 12.350 (incentivo fiscal à preservação de fachadas 

tombadas); 

• Aperfeiçoamento dos instrumentos de parceria (termos de cooperação). 
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Figura 37 – Mapa com áreas prioritárias para recuperação no centro. 

 Fonte: PROCENTRO. Reconstruir o Centro, Reconstruir a cidade e a cidadania. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo – PROCENTRO – A. R. Sé. 



 132 

6. Programa Investir no Centro 

 

Este programa tinha como objetivo atrair investimentos viabilizando intervenções 

de grande porte para transformação urbanística de grandes áreas seguindo as diretrizes 

de uso e ocupação do solo que garantam os objetivos deste plano. As intervenções 

destinam-se a interferir no estoque constituído pelas seguintes áreas:  

 

- Favela do Gato: Remoção da população moradora na área da foz do rio Tamanduateí 

em função da precariedade da habitação em área de alto risco (a favela se encontra 

sobre tubulações de gás, além de se constituir em área inundável e com alto grau de 

insalubridade). Devolução dessa área para manutenção da permeabilidade do solo e 

sua integração com futuro parque urbano norte. Utilização das áreas públicas e 

privadas do entorno para nova localização de moradia e serviços, proporcionando uma 

extensa faixa com melhores padrões urbanísticos para o bairro do Bom Retiro ao longo 

da via local da Marginal, a avenida Castelo Branco -Estímulo à ocupação de uso 

residencial -Novas funções às áreas públicas não edificadas, através de novos 

significados urbanos. Integração das áreas remanescentes do sistema viário (Marginal 

Tietê) e a retificação do rio Tamanduateí ao Parque Público Norte, hoje parcialmente 

ocupado pelo Estádio Municipal de Basebol. 

- Orla ferroviária e Pátio do Pari: Integração dos 16 hectares do antigo pátio ferroviário à 

cidade, buscando disponibilizar espaços públicos e promover usos diversificados, como 

comércio especializado, serviços, usos institucionais, habitação, etc. O Pátio tem 

potencial como pólo de integração do transporte público sobre trilhos e sua 

incorporação ao tecido urbano possibilita romper a histórica barreira entre o centro e a 

zona leste da cidade. 

- Parque Dom Pedro II: Recuperação da área devolvendo a ela as suas características 

de parque urbano, muito prejudicadas pela degradação provocada pelas obras viárias, 

terminais de ônibus, poluição do rio Tamanduateí.  

Além disto, a requalificação da antiga Várzea do Carmo enquanto espaço 

significativo para a cidade está ligada a transformações nas áreas do entorno, 

edificadas ou não edificadas, a saber: 

• Rua 25 de Março: melhoria das condições para o comércio formal e 

informal, com projeto paisagístico e de localização dos ambulantes; 
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• Mercado Municipal: melhoria do entorno, estacionamento, recuperação dos 

edifícios vizinhos e consolidação de pólo gastronômico; 

• Zona Cerealista: transferência das atividades atacadistas e utilização para 

o uso habitacional nas áreas atualmente ocupada pelos galpões, introduzindo 

também a possibilidade de novos espaços públicos na região. 
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7. Programa Cuidar do Centro 

 

Este programa tinha como objetivo restabelecer no âmbito da Administração 

Regional da Sé as condições para garantir a manutenção da área central em 

consonância com o plano e compartilhar os cuidados com a sociedade. Dentre as ações 

planejadas encontram-se aquelas voltadas a melhoria dos seguintes aspectos: 

 

- Recursos: Viabilizar os recursos para equipar a Administração Regional da Sé, 

adequando às instalações, máquinas e equipamentos para garantir o socorro imediato e 

implementar a manutenção preventiva da área central. 

 

- Distritos: Criar condições para inserir todos os distritos nos programas do Plano; 

Organizar a participação de representantes de cada um dos distritos para interferir nos 

roteiros da limpeza, varrição, coleta de lixo, tapa buracos e outras intervenções de 

manutenção; Estruturar programas especiais com outras Administrações Regionais, 

começando pela articulação das Regionais da SÉ, Pinheiros e Vila Mariana para cuidar 

em conjunto da Avenida Paulista. 

 

- Impacto na vizinhança: Analisar em conjunto com os empreendedores e os munícipes 

atingidos, as alterações na dinâmica do entorno decorrentes de mudanças de uso em 

imóveis isolados de modo a impedir que provoquem ou agravem problemas de trânsito, 

ruído, sujeira, circulação de pedestres e sociabilidade do entorno.  

 

- Posturas Urbanas: Desenvolver um programa de orientação sobre posturas urbanas - 

a Escola de Cidadania Urbana - que vai elaborar e editar o Manual de Posturas 

Urbanas e Instituir um Selo a ser atribuído aos estabelecimentos que cumprirem as 

normas referentes a uso e ocupação do solo, coleta do lixo, cuidados com a calçada, 

preservação e outros itens a serem definidos no âmbito do PROCENTRO. O Manual de 

Postura Urbanas será divulgado mediante convênios firmados pela Escola com os 

meios de comunicação, as Universidades, as escolas de 1º e 2º grau, a Câmara 

Municipal, as organizações profissionais interessadas, os institutos técnicos, as 

organizações de moradores, os CONSEG's, as ONGs e todo e qualquer agrupamento 

que se disponha a compartilhar esse trabalho. 
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8. Programa Governar o Centro 

 

Este programa tinha como objetivo colocar o interesse público acima de 

qualquer outro e criar mecanismos de gestão democrática para implementar as 

propostas do Plano, onde foi definido: 

 

- Perímetro do Plano: A área da Administração Regional da Sé e o PROCENTRO atuam 

no mesmo perímetro. 

- Execução do Plano: Até a criação da Subprefeitura, a Administração Regional da Sé e 

o PROCENTRO respondem pela execução do Plano para: 

• Viabilizar equipe técnica e administrativa para a execução do plano; 

• Integrar o trabalho do Plano ao trabalho das secretarias, empresas e 

autarquias do Governo Municipal bem como a instituições governamentais de 

outros níveis; 

• Adotar os procedimentos necessários a implementação do Plano, em todos 

os níveis e em toda a região em conjunto com a população e seus 

representantes; 

• Integrar as prioridades do Plano ao Orçamento Participativo; 

• Buscar recursos financeiros e parcerias. 

- Revisão da Legislação: Promover análises e propostas para as revisões previstas no 

Plano. 

- Compartilhar o Plano: Buscar sugestões para aprimoramento e implementação dos 

programas propostos.  
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Programa Ação Centro  

 

Após a apresentação do Plano Reconstruir o Centro à sociedade civil e ao BID e 

a medida que as negociações com a instituição financeira foram evoluindo houve uma 

focalização das ações de forma a obter efeitos de sinergia, uma vez que as ações 

propostas encontravam-se bastante pulverizadas e corriam o risco de não se 

potencializar uma às outras e o programa diluir-se por uma área por demais vasta. 

Assim, em março de 2002 é aprovada uma carta-consulta referente ao PROCENTRO 

que funciona como um “sinal verde”, para o para o prosseguimento das negociações 

com a instituição financeira.  

Dentre as ações revistas pelo governo municipal, a primeira dela foi desenvolver 

um novo arranjo institucional de gestão do território e a promoção do desenvolvimento 

econômico da área central. Para tanto, foi realizada a substituição da coordenação do 

plano, até então sob responsabilidade do PROCENTRO, para o Fórum de 

Desenvolvimento Regional e Econômico do Centro de São Paulo e pela Coordenação 

Executiva Ação Centro12, sendo que o primeiro com um caráter representativo e 

deliberativo e o segundo com um perfil mais operativo (Silva, 2004, 17). Outra 

importante mudança adotada com este novo arranjo institucional, é que a área de 

atuação destes novos organismos mais restrita, cobrindo apenas os distritos Sé e 

República, ou seja, aquela área conhecida como centro velho e centro novo da cidade. 

Com as alterações realizadas no Plano Reconstruir o Centro, com o objetivo de 

obter efeitos de sinergia de forma a potencializar cada uma das intervenções propostas 

se lança um novo programa denominado Ação Centro, que compreende um amplo 

número de ações envolvendo diferentes secretarias e organismos da administração 

municipal, conforme apontado pela coordenadora do programa Nadia Somech que na 

época era a presidente da EMURB, que segundo o contrato de empréstimo é a entidade 

executora do programa13(Somech, 2004:XV): 

“Com estes princípios, estruturamos o Programa Ação Centro, composto 

de um conjunto de ações a serem implementados por 16 secretarias e 

cinco empresas municipais. Estas ações estão distribuídas em cinco 

eixos – valorização imobiliária e afetiva, transformação do perfil 

                                                 
12 Ambos foram instituídos pelo Decreto Municipal nº 44.089/2003. 
13 Indicada pela prefeitura municipal, que é a mutuária. Além disto, as demais secretárias e companhias 
municipais que atuam no âmbito do programa são indicadas como subexecutoras. 
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econômico, melhoria da circulação, recuperação do ambiente urbano e 

fortalecimento institucional do município.”  

 Os principais objetivos deste programa seguem a mesma linha da proposta do 

Plano Reconstruir o Centro, dentre os quais: 

• O resgate do caráter público do espaço coletivo; 

• A ampliação do uso residencial; 

• A atração e garantia da diversidade de funções; 

• A promoção de ações urbanísticas com inclusão social; 

• A atuação sistemática de promoção da segurança pública. 

O programa Ação Centro prevê 130 iniciativas, entre intervenções urbanas e 

projetos sociais, para reabilitar a região central, e conta com um orçamento de US$ 168 

milhões, sendo US$ 100 milhões financiados pelo BID e outros US$ 68 milhões 

restantes em contrapartida da Prefeitura São Paulo. Segundo Silva (2004:66-68), os 

projetos e ações propostas no programa possuem distintas formas de atuação. A 

primeira são aquelas ações de zeladoria do espaço público, geridas principalmente pela 

subprefeitura e empresas municipais responsáveis pela execução das tarefas, e que 

envolve a recuperação de passeios, manutenção do ajardinamento, controle do 

comércio ambulante, além de ações de limpeza e segurança públicas. A segunda são 

aquelas de ações e projetos considerados “especiais”, que procuram encaminhar 

respostas a problemáticas específicas da área central. Neste rol de projetos estão 

incluídos programas sociais, de promoção de trabalho e renda, de promoção do 

turismo, de melhoria das condições de drenagem, de melhoria viária, de circulação e de 

transporte. Muitas das ações dessa categoria fogem ao perímetro de intervenção 

restrito (Sé e República) porque algumas delas trabalham a partir de lógicas territoriais 

que fogem ao perímetro de foco do restante das ações. Além dessas ações de 

zeladoria e dos projetos especiais, o Programa de Ação Centro abarca também o 

desenvolvimento de dois focos de intervenções urbanísticas em localidades 

consideradas estratégicas: o Parque Dom Pedro II e imediações e uma outra área que 

cobre o Centro Velho e Centro Novo. 

 Conforme apontado anteriormente, estas ações foram distribuídas em cinco 

eixos ou componentes de atuação: 
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• Componente Reversão da Desvalorização Imobiliária e Recuperação da 

Função Residencial; 

• Componente Transformação do Perfil Econômico e Social; 

• Componente Recuperação do Ambiente Urbano; 

• Componente Transporte e Circulação; 

• Componente Fortalecimento Institucional do Município. 

A seguir é apresentado o detalhamento de algumas ações de cada uma das 

componentes e a descrição das ações que serão financiadas apresentadas no contrato 

firmado entre o BID e Prefeitura Municipal de São Paulo.  
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1. Componente Reversão da Desvalorização Imobiliári a e Recuperação da Função 

Residencial. 

 De acordo com o contrato esta componente é composta por três 

subcomponentes: 

- Elaboração de Propostas de Legislação Urbanística: será financiada a contratação dos 

Planos Diretores das Subprefeituras da Sé e Mooca. 

 

- Intervenções Urbanísticas: serão financiados:  

(i) obras de recuperação de grandes áreas urbanas que serão indutoras da mudança de 

usos do Centro, contemplando, entre outras, a reabilitação e reforma do Parque D. 

Pedro II, que incluirá a intervenção no edifício São Vito; e  

(ii) estudos arquitetônicos e desenhos dos projetos relacionados com o re-

desenvolvimento das zonas cerealista e madeireira localizadas no setor leste do 

Parque. 

 

- Morar no Centro: serão financiados:  

(i) o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), com recursos da contrapartida local 

por intermédio da Caixa Econômica Federal (CEF), na recuperação de edifícios para 

uso residencial, destinados a famílias com renda superior a três salários mínimos (SM), 

mediante arrendamento com opção de compra;  

(ii) a implementação dos Perímetros de Reabilitação Integrada do Hábitat (PRIH), 

constituindo-se no melhoramento de quarteirões delimitados em distritos da área 

central, caracterizados pela concentração de moradias precárias;  

(iii) em caráter experimental, um Programa de Locação Social (PLS), para beneficiar 

famílias e pessoas somente com renda inferior a três salários mínimos (SM), mediante a 

construção de pequenos edifícios em lotes intersticiais; a recuperação de edifícios 

abandonados, para uso residencial; e, com recursos da contrapartida local, a compra de 

apartamentos em edifícios existentes;  

(iv) com recursos da contrapartida local, moradias transitórias destinadas a atender 

temporariamente as famílias provenientes de zonas de risco que vivem nas ruas;  

(v) a urbanização da Favela do Gato, incluindo, entre outros, a construção de moradias 

para os reassentados, a implantação da infra-estrutura urbana, a construção de 

equipamento social e ações de geração de trabalho e renda; e  
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(vi) um programa de estímulos para a população de renda média morar no centro, 

incluindo, entre outros, campanhas de informação e difusão das vantagens de morar no 

centro, identificação e difusão de oferta e demanda de moradia na área, instalação de 

empresas construtoras de tecnologia de reforma e modernização de edifícios. 

 Neste componente estão incluídos dois importantes eixos de atuação do 

programa, o Projeto Especial Diagonal Sul - Parte 01, Reabilitação da área do Parque 

Dom Pedro II e Adjacências, e a manutenção e aprimoramento do projeto desenvolvido 

no plano anterior, Morar no Centro. O primeiro eixo, compreende a implantação de um 

Parque Urbano (resgatando ao Parque Dom Pedro II a função de área verde), a 

urbanização dos seus arredores, a transformação do uso da Casa das Retortas e do 

Palácio das Indústrias, a restauração do Mercado Municipal Paulistano, a implantação 

de um equipamento cultural âncora e a reabilitação da rua 25 de Março. Quanto as 

diretrizes gerais de intervenção no Parque D. Pedro II, espera-se: 

• Resgate da memória inicial do Projeto Bouvard, compatibilizando-o com 

a conjuntura atual da área; 

• ·Resgate da área remanescente das ações impactantes, incorporando-a 

à área do parque, como medida mitigadora e compensatória aos impactos 

negativos sobre a área; 

• Integração do Palácio das Indústrias à área do parque, conforme previsto 

no projeto original, para que possa desempenhar, com plenitude, a sua função 

de pólo de eventos; 

• Aproveitamento da situação privilegiada de estações de transporte 

coletivo, existentes na área, para facilitar o acesso público ao parque. 
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Figura 38 – Projeto de intervenção urbana no Parque D. Pedro II 

 
Fonte: EMURB. Ação para o Centro de São Paulo. São Paulo: PMSP, 2004. 
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Já o programa Morar no Centro é um conjunto integrado de intervenções 

municipais, coordenados pela SEHAB com os seguintes objetivos: 

• Melhorar as condições de vida dos moradores do centro;  

• Viabilizar moradia para as pessoas que moram ou trabalham na região; e 

• Evitar o processo de expulsão da população mais pobre, que muitas 

vezes ocorrem em políticas de reabilitação de centros urbanos. 14 

Suas principais diretrizes são: 

• Priorizar a reforma de prédios vazios; 

• Combinar soluções habitacionais com iniciativas de geração de renda; 

• Buscar a diversidade social nos bairros centrais. 

Considerando as características específicas dos distritos centrais, o programa 

Morar no Centro compreende duas formas principais de intervenção urbana: 

 

- Projetos Habitacionais em Terrenos ou Edifícios Vazios 

Segundo o programa as propostas de reforma ou reciclagem de edifícios vazios 

têm o papel de permitir a diversidade social e funcional de certos bairros e podem ser 

indutoras de outras iniciativas de reabilitação no entorno. Acredita-se também que além 

de oferecer solução habitacional, a produção de novas unidades, a partir de reforma ou 

reciclagem de edifícios vazios, contribui para reverter o processo de abandono de 

algumas quadras e recuperar o patrimônio arquitetônico. 

- Perímetros de reabilitação Integrada do Habitat (PRIH) 

 Os PRIH são intervenções em áreas delimitadas nos bairros centrais, 

compreendendo um conjunto de quadras caracterizadas pela degradação do espaço 

urbano e com concentração de moradias precárias. Nestes locais é feita a atuação 

articulada de produção habitacional, melhoria dos cortiços, reabilitação do patrimônio, 

criação e requalificação de equipamentos e áreas verdes e melhoria e criação de 

espaços para atividades econômicas. Além disto, as intervenção no espaço físico são 

acompanhadas de um processo de mobilização social, programas culturais, de saúde, 

de educação, de capacitação profissional e de geração de renda. 

- Projetos Especiais 

 Além destas duas formas de intervenção, também será realizada a reabilitação 

do Edifício São Vito e a Requalificação da Foz do Tamanduateí/Parque do Gato, que 

                                                 
14 Conhecido como processo de gentrificação, já explicado anteriormente. 
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são considerados projeto especiais por apresentarem uma maior complexidade que os 

outros projetos isolados e envolverem intrincados problemas sociais, necessitando a 

articulação de diversos órgãos municipais e federais. 
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2. Componente Transformação do Perfil Econômico e S ocial 
 De acordo com o contrato esta componente é composta por quatro 

subcomponentes: 

- Criação do Mecanismo de Articulação com o Setor Privado: serão financiados, com 

vistas a apoiar a criação de um guichê de negócios na EMURB, a reforma das suas 

instalações, a aquisição de equipamentos, capacitação do pessoal envolvido na 

articulação com o setor privado em áreas como negociação, finanças, desenvolvimento 

local, promoção de negócios, contratação de consultores especializados em 

desenvolvimento local e promoção de negócios, desenvolvimento de um sistema de 

informações empresariais, etc. 

 

- Divulgação do Programa: será financiada a divulgação do Programa e de seus 

resultados através dos meios de comunicação. 

 

- Regularização do Comércio Informal e Atenção aos Grupos Vulneráveis: será 

financiado um conjunto de ações que compreende, entre outros:  

(a) Ações para Construir a Inclusão Social desde as Ruas do Centro (ACIS), com o 

objetivo de articular e consolidar as ações de atenção da Secretraria Municipal de Ação 

Social destinadas a acompanhar o ciclo de vida, de indivíduos e famílias, da infância à 

terceira idade. Estas ações estão focalizadas em famílias, mulheres com crianças, 

pessoas idosas, adolescentes de rua e crianças, e incluem:  

(i) atividades de educadores de rua, bases operacionais de apoio e programas sociais 

nas praças da cidade para facilitar a abordagem da população e seu encaminhamento 

aos serviços oferecidos pelo Mutuário;  

(ii) atividades de acolhida/ provisão de serviços que incluem a reforma de espaços já 

utilizados como albergues nos quais se proporcione abrigo para a noite, 

acompanhamento médico, capacitação, atenção às crianças, etc.; e  

(iii) atividades de requalificação de espaços e reinserção social em centros integrados 

para trabalhadores das ruas como “catadores de papel”, para jovens e adolescentes, 

para mulheres somente com crianças e para idosos onde as atividades de capacitação 

e treinamento são combinadas com atividades de convivência e de promoção da 

cidadania;  
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(b) Regulamentação, Requalificação e Reorientação do Comércio e dos Comerciantes 

de Rua no Centro da Cidade (RCC) beneficiando ambulantes. Financiar-se-á, entre 

outros:  

(i) um novo cadastro dos ambulantes;  

(ii) a concessão, com recursos da contrapartida local, de micro crédito, para a compra e 

instalação de quiosques nos espaços públicos determinados pela Subprefeitura da Sé 

ou para o financiamento da compra de equipamentos e móveis em locais comerciais 

identificados pelos ambulantes;  

(iii) bolsas para capacitação profissional;  

(iv) campanhas de conscientização da população sobre o impacto fiscal negativo do 

comércio informal;  

(v) a criação de um centro de referência tipo “one-stop shops” para trabalhadores 

informais; e  

(vi) assessoria técnica e jurídica para a formação de cooperativas e microempresas. 

 

- Programa Centro Seguro: será financiada a construção de bases comunitárias da 

guarda civil metropolitana destinadas à vigilância comunitária preventiva e à proteção 

do patrimônio público, assim como a capacitação, e a aquisição de equipamentos, 

veículos e uniformes para os guardas municipais que atuarão no centro com o objetivo 

de reduzir o clima de insegurança.  

 Neste componente destacam-se dois importantes eixos de atuação do 

programa, as Ações para Construir a Inclusão Social desde as Ruas do Centro (ACIS), 

que busca a provisão de proteção social aos cidadãos fragilizados e o Programa Centro 

Seguro, que busca proporcionar maior segurança a população residente e flutuante que 

diariamente freqüenta a região. 

Segundo os dados do projeto a proposta de inclusão social no Programa de 

Reabilitação da área central da cidade de São Paulo supõe o compromisso 

governamental de que as ações de revitalização do centro de São Paulo não serão 

expulsivas ou seletivas. A incorporação do Subprograma Construindo Inclusão Social 

desde as Ruas Centrais de São Paulo com capacidade de desenvolver ações sociais 

quer em escala, quer em respostas exemplares, concretiza esse compromisso por meio 

da construção de novas formas de gestão social e de atenção, inserção e inclusão de 

segmentos sociais em risco, vulnerabilidade e exclusão social e que freqüentam as ruas 

do centro. Estas ações têm por objetivo a qualificação da vida destas pessoas por meio 
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de medidas que fomentem sua autonomia, reinserção, inclusão social e construção de 

cidadania num contexto urbano caracterizado pela complexidade e diversidade de suas 

funções, ocupações e dinâmica urbana. 

Já o Programa Centro Seguro tem como objetivo a redução do sentimento de 

insegurança e de ocorrência de delitos na região central da cidade, através de 

atuação preventiva e comunitária, por meio das seguintes ações: 

• Instalação de 8 Bases Comunitárias; 

• Policiamento 24 horas; 

• Policiamento a pé,com bicicletas,motos e viaturas de pequeno porte; 

• Referência de outros serviços (As Bases são usadas como apoio para a 

Secretaria de Assistência Social - SAS na Ação Presença Social nas Ruas); 

• Ocupação preventiva dos espaços públicos; 

• Pesquisa de vitimização – avaliar o nível de percepção de insegurança 

da população e conseqüentemente da eficácia e eficiência das ações; 

• Campanha de divulgação do Projeto e contra a aquisição de produtos 

ilegais; 

• Intercâmbio de Guardas Municipais com outros países. 
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3. Componente Recuperação do Ambiente Urbano  
 
 De acordo com o contrato esta componente é composta por cinco 

subcomponentes: 

- Gestão de Operação e Manutenção: serão financiados:  

(i) o desenvolvimento e a implantação de instrumentos modernos de gestão de 

operação e manutenção de equipamentos, infra-estrutura e espaços públicos urbanos; 

(ii) a adequação das instalações físicas da Subprefeitura da Sé; e  

(iii) a compra de equipamentos e veículos para a Subprefeitura da Sé. 

 

- Requalificação do Espaço Público: serão financiadas obras de recuperação e 

requalificação de equipamentos e infra-estrutura urbana, calçadas, áreas verdes, 

iluminação de locais e monumentos, sinalização, circuito de compras (paradas, 

terminais, vias) e o reordenamento de ruas comerciais especializadas. 

 

- Requalificação de Edifícios: serão financiadas reformas e recuperação de edifícios 

históricos, incluindo mudanças de uso e recuperação de fachadas. Como parte das 

ações de resgate e difusão da memória da cidade, serão reformados, entre outros, a 

Biblioteca Mário de Andrade, o Mercado Municipal, os edifícios Martinelli, Palácio das 

Indústrias e Casa das Retortas para acolherem o Museu da Cidade e um centro de 

eventos. Serão reabilitados, também, edifícios localizados no sítio da fundação da 

cidade, a Casa No 1 e o Solar da Marquesa, bem como o Museu do Teatro Municipal. 

 

- Controle de Inundações: será financiada a construção de galerias pluviais e dos 

reservatórios. 

 

- Resíduos Sólidos: serão financiados projetos de reciclagem de escombros de 

construção e de seleção de resíduos e limpeza urbana. 

 Neste componente destacam-se dois importantes eixos de atuação do 

programa, os subprogramas de Requalificação do Espaço Público e Requalificação de 

Edifícios. Estes são os projetos que atuarão diretamente nos equipamentos e atividades 

culturais e de lazer na região e que possibilita atingir um dos objetivos principais do 

programa que é o resgate do caráter público do espaço coletivo. Também é a 

componente que recebe a maior parte dos recursos do Programa Ação Centro, com 

37,5% do total dos recursos e se somados os valores totais destinados somente a estes 
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dois subprogramas eles contam com um quinto do total (tabela 19). Além disto, esta 

componente resgata a idéia do Programa Descobrir o Centro do Plano Reconstruir o 

centro, de ampliar o tempo de permanência dos usuários do centro nos períodos após o 

horário comercial e em fins de semana e feriados, e atrair turistas e a população em 

geral para atividades de cultura, gastronomia, turismo e recreação. Uma das ações 

neste sentido é a criação de roteiros de turismo cultural que valorizem estes 

equipamentos culturais, áreas de lazer e edifícios de grande valor arquitetônico e 

histórico e de material de divulgação destes roteiros, como o projeto Trilha do Centro 

Histórico. 

. 
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Figura 39 – Material de divulgação do projeto Trilha do Centro Histórico 

 
Fonte: EMURB. Ação para o Centro de São Paulo. São Paulo: PMSP, 2004. 
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4. Componente Transporte e Circulação  
 
 De acordo com o contrato esta componente é composta por quatro 

subcomponentes: 

- Fortalecimento Institucional: serão financiados:  

(i) os estudos para a criação dos órgãos de regulamentação do Sistema Integrado de 

Transporte Público (SITP), incluindo suas competências, estrutura organizacional e o 

modelo de transição;  

(ii) o fortalecimento institucional da SPTrans para assumir seus novos papéis no novo 

quadro legal do setor; e  

(iii) o desenvolvimento de uma metodologia de consolidação da base de dados de 

planejamento do transporte público. 

 

- Circulação e Acessibilidade: serão financiadas as melhorias da capacidade e 

segurança da infra-estrutura para pedestres em áreas de interesse especial para o 

Programa, mediante obras de ampliação de calçadas, sinalização horizontal e vertical e 

iluminação pública. 

 

- Transporte Público: será financiada a construção da infra-estrutura para as linhas 

estruturais (pistas exclusivas ou preferenciais, terminais, estações de transferência e 

paradas), fortalecendo a prioridade no uso do espaço de algumas vias principais e 

acessos radiais ao centro, coerentes com a nova estrutura de transporte público 

implantada na cidade. 

 

- Operação de Trânsito: serão financiados equipamentos eletrônicos de controle e 

monitoramento de trânsito, incluindo sinais inteligentes, para melhorar as operações de 

controle de trânsito nas vias principais de linhas estruturais. 

 

O Programa Ação Centro, define cerca de um quarto desses recursos para o 

componente Transporte e Circulação (Tabela 12), a serem aplicados em quatro linhas 

de ações integradas para melhorar a eficiência do sistema de transportes e da micro-

acessibilidade dos diversos equipamentos da área central. Em relação à acessibilidade 

espera-se: 
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-Acessibilidade geral: 

• Garantir a condição de excepcional acessibilidade do Centro por transporte 

público; 

• Melhorar a condição de acesso e estacionamento para o tráfego geral e de 

bens e mercadorias; 

• Complementação de ligações perimetrais ao centro. 

- Acessibilidade local: 

• Recuperar a permeabilidade interna à Área Central para o tráfego geral, 

bens e mercadorias e especialmente para o pedestre; 

• Implementar o POP . Programa de Orientação de Pedestres; 

• Implementar diretrizes para Terminais Logísticos e Terminais de turismo; 

• Implementar política de Estacionamentos e Garagens subterrâneas. 

 

Já em relação aos transportes públicos espera-se com o programa alcançar os 

seguintes objetivos:  

• Fortalecer a prioridade no uso do espaço em vias principais e acessos 

radiais ao centro, de acordo com a implantação do Sistema Interligado; 

• Implementar a infra-estrutura para o sub-sistema estrutural do Sistema 

Interligado - faixas exclusivas ou preferenciais, terminais, estações de 

transferência e paradas . Rótula Central, Contra-rótula, Vias de Aproximação e 

Rotas Complementares. 

-Distribuição de Fluxos: 

• Conexão dos diversos eixos de acesso aos Terminais de 

Integração; 

• Ligações diametrais para redução de transferências. 

• Desvio de rotas inter-regionais. 

-Adequação dos equipamentos de transferência: 

• Estações de Transferências na Rótula; 

• Reforma do Terminal Bandeira. 
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Figura 40 – Mapa De Circulação e acessibilidade das áreas de intervenção. 

 
Fonte: EMURB. Ação para o Centro de São Paulo. São Paulo: PMSP, 2004. 
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5. Componente Fortalecimento Institucional do Munic ípio  
 
 De acordo com o contrato esta componente é composta por quatro 

subcomponentes: 

- Fortalecimento do Sistema de Planejamento Urbano do Município: serão financiados, 

entre outros, equipamentos, instalações, sistema de gerenciamento ambiental, plano 

diretor de vegetação urbana, educação ambiental e o desenho da operação urbana 

Diagonal Sul. 

 

- Apoio à Transferência de Órgãos Municipais para o Centro: serão financiadas 

reformas, aquisição e instalação de equipamentos necessários para a transferência das 

instituições municipais para edifícios localizados no Centro. 

 

- Formação de Gerentes Sociais: será financiada a implantação na SAS de um 

programa de capacitação em gerência social, destinado a capacitar pessoal da 

Prefeitura e de Organizações Não Governamentais (ONGs) que prestam serviços à 

municipalidade na área social e de outras instituições de São Paulo. 

 

- Administração e Supervisão: Corresponde ao financiamento da administração geral e 

apoio à execução do Programa, que inclui:  

(i) a contratação de consultorias para apoiar o gerenciamento do Programa;  

(ii) o desenho e implantação do sistema de monitoramento e acompanhamento do 

Programa;  

(iii) uma instituição externa encarregada das avaliações anuais e ex post do Programa; 

e  

(iv) uma firma de auditores externos independentes encarregada das auditorias 

contábeis financeiras do executor e do Programa. 

 Este componente tem o objetivo principal de permitir a gestão de programa 

através do fortalecimento dos órgãos e instituições responsáveis pela sua 

implementação e execução, bem como possibilitar a capacitação dos recursos humanos 

envolvidos e a contratação de serviços externos. 

 



 154 

Tabela 12 – Custo e Financiamento do Programa Ação Centro (Em Milhões de US$). 

 
Fonte: EMURB. Ação para o Centro de São Paulo. São Paulo: PMSP, 2004.
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Projeto Nova Luz  

 

Em paralelo ao Programa Ação Centro, cuja área intervenção está concentrada 

nos distritos Sé e República15, a Prefeitura Municipal de São Paulo, através da 

Secretária Municipal de Planejamento – SEMPLA lançou em 2005 um novo programa 

de revitalização urbana para a região da Luz. Este programa denominado, Projeto Nova 

Luz propõe uma intervenção urbana na área que compreende uma extensão de 

aproximadamente 362 mil metros quadrados.  

De acordo com as informações apresentadas pela prefeitura, ao longo dos 

últimos anos a região veio sofrendo um processo de esvaziamento populacional e 

desvalorização imobiliária, comum ao restante do centro da cidade. Na ausência de 

ações específicas por parte do poder público, esse processo foi favorecendo a 

concentração de atividades ilegais na região, movimento que acabou provocando uma 

forte deterioração do tecido social e urbano ali presentes. Essa trajetória envolveu ainda 

uma crescente concentração de segmentos populacionais mais vulneráveis na área, o 

que acabou acarretando um estigma para a região.  

A despeito disso, a área da Nova Luz mantém-se economicamente dinâmica em 

decorrência da presença tradicional de segmentos comerciais especializados (como o 

de componentes e equipamentos eletro-eletrônicos e de informática, e o de autopeças) 

e de alguns ramos do setor de serviços (como os culturais e de alojamento e 

alimentação), que, em conjunto, geram aproximadamente 2.500 empregos formais. 

Além do dinamismo econômico, a região tem se beneficiado da existência de diferentes 

investimentos públicos na área da cultura e do entretenimento, bem como na de 

transportes urbanos – especialmente por meio da expansão do Metrô –, o que tem 

melhorado sua já excepcional acessibilidade.  

Assim, a decisão de recuperar a área é tomada a partir do diagnóstico de que o 

projeto de requalificação urbana da Nova Luz pode não apenas otimizar os 

investimentos públicos já realizados no local, bem como aqueles em andamento e em 

fase de projeto, mas também estimular novos empreendimentos de caráter privado, que 

poderão trazer vitalidade econômica e social à região. 

O Projeto de Intervenção Urbanística da Nova Luz foi inserido junto às várias 

ações do Programa Ação Centro e está estruturado em quatro eixos de atuação: 
                                                 
15  Embora também existam intervenções realizadas fora deste perímetro, conforme apontado 
anteriormente, devido as inter-relações existentes entre os distritos adjacentes ao centro velho e centro 
novo. 
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1) O primeiro eixo corresponde à elaboração do Plano Urbanístico que irá nortear as 

intervenções urbanas, econômicas e sociais, seja pelo poder público, seja pelo setor 

privado, definindo diretrizes e um padrão de uso e ocupação do solo que leve à 

requalificação urbanística da área. Esse Plano Urbanístico será constituído não apenas 

um documento norteador, mas também de um aparato legal que dará suporte às 

transformações que se pretende empreender, incluindo eventualmente propostas de 

mudanças na lei de zoneamento.  

 

2) O segundo eixo se refere a um conjunto de ações a serem implantadas junto ao setor 

público municipal para empreender flexibilidade e agilidade a todos os processos 

necessários à execução de empreendimentos na região que envolvam a Prefeitura do 

Município de São Paulo. Isso engloba desde a modificação de formas de trabalho 

dentro do poder municipal até a alteração de mecanismos legais.  

 

3) O terceiro eixo envolve uma série de articulações a serem feitas junto ao setor 

privado e junto ao setor público não municipal para a viabilização do Projeto. Em 

relação ao setor privado, essas articulações incluem principalmente ações voltadas a 

atrair empreendimentos para a região e gestões no sentido de garantir sua viabilidade 

financeira. Já as ações junto ao setor público de outras esferas de governo incluem 

articulações com órgãos executivos para a realização de intervenções, como a CDHU, 

responsável pelo Programa de Intervenções em Cortiços, atuante na região, além de 

eventuais gestões junto a órgãos de fiscalização ou assemelhados, no sentido de 

facilitar e agilizar a execução do Projeto em suas distintas frentes. Além disso, também 

deverão ser identificadas fontes adicionais de recursos de origem pública e privada para 

projetos na região.  

 

4) E finalmente, o quarto eixo compreende a realização de um conjunto de intervenções 

concretas, que se dividem em intervenções numa “região piloto”, localizada em um dos 

extremos da área total abrangida pelo projeto, e em uma série de projetos localizados 

em seu entorno. Este conjunto de intervenções deverá contar com a participação do 

setor público e de financiamento do Programa BID, mas será capitaneado 

fundamentalmente pelo setor público, na figura da Prefeitura de São Paulo, e seu 

objetivo é dar início de fato à transformação da região, proporcionando uma espécie de 
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“efeito demonstração” que possa acenar ao setor privado com um horizonte 

diferenciado para a realização de investimentos. 

A primeira fase prevê intervenções em 23 quadras. As desapropriações vão se 

restringir a imóveis irrecuperáveis e áreas destinadas a instalação de equipamentos 

públicos. As sedes da Subprefeitura e a Secretaria de Serviços, por exemplo, serão 

transferidas para uma nova área e o espaço que ocupam hoje dará lugar a um novo 

parque.  

Para viabilizar a Nova Luz já foram aprovadas legislações específicas: a lei 

estabelecendo incentivos fiscais para a instalação de empresas na região e o decreto 

declarando de utilidade pública algumas áreas passíveis de desapropriação. Além disto, 

a Subprefeitura da Sé está fazendo o levantamento imóvel por imóvel da região. 

O Programa de Incentivos Seletivos, nome dado aos incentivos fiscais para a 

região adjacente à Estação da Luz, na área central do Município de São Paulo, tem a 

finalidade de promover e fomentar o seu desenvolvimento adequado. Este programa, 

que terá vigência de 10 anos, prevê a concessão de dois tipos de incentivos fiscais: 

emissão de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento, que serão utilizados para 

pagamento de tributos e aquisição de bilhete único, e redução de impostos municipais 

incidentes sobre imóveis e atividades desenvolvidas na região-alvo. 

O Programa está estruturado na concessão de incentivos fiscais para alguns 

segmentos de atividades econômicas16 que realizem investimentos no local (Quadro 

10), compreendendo despesa efetivamente comprovada com implantação, expansão ou 

modernização de empresa ou de empreendimentos residenciais na região, abrangendo 

elaboração de projetos, aquisição de terrenos, execução de obras, melhoramento em 

instalações incorporáveis ou inerentes aos imóveis, aquisição de equipamentos 

necessários à implantação, expansão ou modernização tecnológica da empresa ou do 

empreendimento. 

O projeto, que já foi aprovado pela Câmara Municipal oferece incentivos fiscais 

como reduções de 50% do IPTU e do ITBI (Imposto sobre Transmissão Intervivos de 

Bens Imóveis) cobrado em transações imobiliárias, e de 60% do ISS por cinco anos, 

além de créditos do bilhete único, para empresas que investirem no mínimo R$ 50 mil 

na área. Após concluído o investimento, a empresa terá direito ao Certificado de 

Incentivo ao Desenvolvimento (CID), correspondente a 50%, no caso de 

estabelecimentos residenciais e comerciais, e 80%, para negócios no setor de serviços. 

                                                 
16 Entre os segmentos contemplados destacam-se diversos segmentos do setor cultural e de lazer. 
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O perímetro de incentivo fiscal equivale à área compreendida entre as avenidas 

Rio Branco, Duque de Caxias, Mauá, Cásper Líbero, Praça Alfredo Issa e Avenida 

Ipiranga, atingindo um total de 23 quadras que ocupam cerca de 250 mil metros 

quadrados e que possui aproximadamente 1500 imóveis. 

Já o Perímetro de utilidade pública equivale a área compreendida pelas Ruas 

Mauá, dos Andradas, dos Timbiras, parte da Praça Alfredo Iça e Avenida Cásper 

Líbero. Todos os imóveis da área estão atualmente sendo medidos e avaliados para 

posterior desapropriação, de acordo com a lei, atingindo um total de 11 quadras que 

ocupam cerca de 105 mil metros quadrados e que possui aproximadamente 750 

imóveis. 

Figura 41 – Limites da área de intervenção do Programa Nova Luz. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo – Projeto Nova Luz 
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Quadro 10 – Relação das atividades comerciais e de prestação de serviços 
beneficiadas por incentivos fiscais do projeto Nova Luz. 

Seção 1 - Atividades Comerciais  

Galeria de arte. 

Loja de departamentos. 

Shopping Center. 

Supermercado ou hipermercado. 

Seção 2 - Atividades de prestação de serviços sujei tas à alíquota de 2%  

Elaboração de programas de computação (software). 

Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio. 

Espetáculos teatrais e circenses. 

Ginástica, dança, esportes, natação e artes marciais. 

Hospital, laboratório e pronto socorro. 

Licenciamento, distribuição ou cessão de direito de uso de programas de computação. 

Óperas, ballet, danças, concertos e recitais. 

Serviços gráficos. 

Seção 3 - Atividades de prestação de serviços sujei tas à aliquota de 5% com 
redução para 2%  

Análise e desenvolvimento de sistemas, programação, processamento de dados, 
assessoria e consultoria em informática, suporte técnico em informática, inclusive 
instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de 
dados, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

Cursos de idiomas, computação e demais cursos de instrução, treinamento, orientação 
pedagógica e educacional. 

Digitação e datilografia. 

Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos seqüenciais. 

Exibições cinematográficas e programas de auditório. 

Fonografia ou gravação de sons, inclusive revelação, ampliação, cópia, retocagem, 
reprodução e trucagem. 

Hospedagem em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, 
residence-service e suite service. 

Organização de festas e recepções (bufê) realizadas em estabelecimento localizado na 
região-alvo. 

Propaganda e publicidade. 
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Provedores de acesso à internet. 

Reprografia, microfilmagem e digitalização. 

Shows, bailes, desfiles e festivais. 

Telemarketing e Central de Atendimento Telefônico "Call Center". 

 
Figura 42 – Mapa com as áreas de transformação prioritárias. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo – Projeto Nova Luz 

 

 



Quadro 11 – Cronologia dos programas e intervenções realizadas no centro histórico entre 2000 - 2002. 

OBRA REALIZADA IDEALIZADOR/INICIATIVA FUNÇÃO ORIGIN AL (Edifícios) FUNÇÃO PROPOSTA (Edifícios)

Centro Cultural dos Correios Início das obras de reforma e 

restauro 

Correios Agência de Correios Centro Cultural 

Novo Edifício Sede da BM&F (privado) Fachada Tombada pelo DPH, 

ampliado internamente de 4,8 mil 

para 16 mil m². 

BM&F Bolsa de Valores Bolsa de Valores e Espaço Cultural

Recuperação/Museu de esculturas DEPAVE/DPH Parque Parque e Museu ao ar livre

Reforma e restauro Município (PROCENTRO)   

Reforma e restauro Município (PROCENTRO)   

Reforma e restauro    

Recuperação e manutenção dos 

jardins e fontes 

Associação Viva o Centro   

Centro Cultural do Banco do Brasil Reforma e readequação Banco do Brasil Agência Bancária Centro Cultural 

Restauro e refuncionalização Fundação de Energia 

Elétrica de São Paulo 

Casarão Santos Dumont / Ocupado 

pela UMM 

Museu da Energia 

Igreja de São Cristóvão (Luz) Inauguração    

Espaço Cultural Pátio do Colégio Restauro e transformação em 

centro cultural 

   

Restauro e reconstrução interna 

com modernização de 

equipamentos 

Grupo Abril e CIE Cine Teatro Paramount Casa de Espetáculo – Teatro

Estação da Luz/Projeto Integração Restauro do edifício, implantação 

da conexão entre trens e metrô e 

instalação do Museu da Língua 

Portuguesa 

Governo Estadual e 

Municipal 

Estação de Trem Estação de Integração metrô trem e Museu da Língua Portuguesa

Programa Reconstruir o Centro Programa de requalificação do 

centro 

PROCENTRO   

Projeto Secretaria Estadual de 

Cultura 

  

Projeto EMURB   

Centro de Estudos Musicais Tom Jobim Restauração  Hotel Centro de Estudos Musicais

Recuperação e refuncionalização 

de edifício 

SESC Loja de departamento Centro Cultural 

L – Lei  D – Decreto  P – Programa ou plano que abrange vários projetos 

. A instrumentalização da cultura em intervenções urbanas na área central de São Paulo: 1975 – 2000. Dissertação de Mestrado. 
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2 – AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTR O DE BUENOS 

AIRES 

 

2.1 – A DÉCADA DE 1970 

Foi a partir do final dos anos 60 e início dos 70 que o poder público toma as 

primeiras iniciativas no sentido evitar uma maior transformação da área de seu centro 

histórico ou Casco Fundacional, adotando medidas que visavam a preservação do 

patrimônio histórico, cultural e arquitetônico da região, que neste momento sofria grande 

pressão por parte das grandes construtoras que procuravam contruir novas edificações 

nesta região.  

No ano de 1968 foi criado o Museo de la Ciudad de Buenos Aires no bairro de 

Montserrat, e através do desenvolvimento de uma série de atividades (Gutierrez, 

1992:267), tais como, a realização de feiras dominicais de antiguidades, festas 

populares, concursos de pintura, jogos infantis, reuniões de idosos, exposições, venda 

de artesanato, concurso de ornamentação das moradias, etc., enriqueceu a vida urbana 

deste antigo bairro portenho. Paralelamente a esta ações desenvolvidas pelo novo 

museu iniciou-se um trabalho sistemático de documentação dos edifícios dependendo 

do seu significado histórico-cultural deveriam ser conservados ou restaurados na 

cidade. 

 Também foi na década de 1970 que se iniciou o processo de discussão dentro 

do governo de um Código de Planejamento Urbano para a cidade, que acabou sendo 

aprovado no ano de 1977 e propunha para a região do centro histórico um regime 

diferenciado de zoneamento, conhecido como Distrito U24, caracterizando a área como 

uma zona de proteção e preservação dos valores arquitetônicos, históricos e culturais. 

Como consequência desta nova legislação em 1979 é constituida uma Comissão 

Técnica, de caráter permanente, para a preservação das áreas históricas da cidade17. 

 Para Gutierrez (1992:269) a tarefa desta Comissão foi árdua e buscava 

desenvolver o tema tendo em conta os seguintes aspectos: 

1- Preservar a zona histórica da destruição entendendo a mesma como um 

conjunto histórico-arquitetônico-social; 

2- Integrar o patrimônio arquitetônico, historico e cultural dentro do contexto global 

da memória coletiva; 

                                                 
17  Foi sancionado através da Normativa Nº 34.956. 
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3- Restituir a zona histórica usos polivalentes da função residencial, eliminando 

aqueles usos não compatíveis com uma qualidade de vida adequada e que 

foram instalados na região durante os períodos de depressão econômica e 

deteriozação física; 

4- Dar funcionalidade no que se refere a qualidade dos usos das tipologias 

edificadas existentes, mediante ações de restauração e adaptação adequadas; 

5- Compatibilizar a inserção de uma arquitetura contemporânea integrando-a sem 

sem desvirtuar as características da zona histórica e evitando remêdo 

historicistas; 

6- Redistribuir a rede viária interna de acordo com os propósitos de hierarquizar 

trajetos que assegurem um melhor serviço aos usuários. 

Como resultado das diretriz e apesar das restrições que todo o setor de 

construções sofreu com as crises econômicas vividas nos finais da década de 1970, 

desde 1979 a fevereiro de 1982, se realizaram no distrito U-24 140 obras de 

restauração e se instalarão 496 pequenos comerciantes e 47 grandes comerciantes. 

Também foram realizadas 16 obras destinadas a uso cultural e lazer, 10 obras 

destinadas a educação, foram criadas 33 pequenas indústrias artesanais e abertas 517 

empresas prestadoras de serviços (Gutierrez, 1992:268). 

Entretanto, se por um lado a transformação da região no distrito U-24 criou 

normas mais rígidas de preservação do patrimônio histórico da região, como por 

exemplo a permissão de instalação de apenas pequenas indústrias artesanais, 

restrições aos gabaritos dos edifícios, etc, possibilitando a retomada do 

desenvolvimento econômico desta região, em especial de um comércio voltado mais ao 

setor cultural, com a instalações de novas lojas de antiguidades, teatros, cafés, galerias 

de artes e livrarias, por outro lado verificou-se uma redução do uso residencial desta 

região, que para Castro (apud Gutierrez, 1992:.268) se deu principalmente pelo fim da 

Ley de Alquileres, em 1979, que permitiu que os proprietários dos imóveis obtessem 

maiores possibilidades de ganhos financeiros alugando seus imóveis para fins 

comercias. 
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2.2 – AS DÉCADAS DE 80 E 90 

A década de 1980 foi um período de grandes mudanças políticas na Argentina e 

de poucas intervenções, por parte do poder público, no centro histórico de Buenos 

Aires. Todavia, no final desta década a administração municipal, através da secretaria 

de planeamiento, percebendo as características particulares e contraditórias que 

compunham o centro histórico da cidade, que por um lado, recebia uma grande pressão 

imobiliária, devido a sua proximidade com o centro institucional e de negócios da 

cidade, e por outro lado, era uma zona com características arquitetônicas e patrimoniais 

únicas, que possuía uma população estável de nível sócio-econômico médio e uma 

população flutuante de nível sócio-econômico baixo, decide fazer um plano de 

reabilitação para o bairro de San Telmo.  

Desta forma, em 1989, foi realizado o “Congreso San Telmo” que contou com a 

participação dos moradores da região, de entidades intermediárias, instituições 

profissionais, acadêmicos, organismos municipais e empresas estatais, onde foram 

levantadas as demandas dos atores sociais envolvidos no processo. A partir deste 

momento teve início a elaboração de um plano de reabilitação para o Bairro, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida dos habitantes, recuperando uma área que 

apresenta sinais de degradação. Este plano buscava: 

 

• Manter os traços de identidade do setor, tendo em conta que cada bairro possui 

um traçado, uma tipologia e uma morfologia edificada que o sustenta e lhe dá 

traços característicos; 

• Propensão a preservar o tecido social, de forma a proteger os usos que 

contribuam com a manutenção da população residente em seu próprio habitat; e 

• Revitalizar as atividades urbanas. 

 

Durante a elaboração deste plano, também foram analisados outros demais 

programas que se encontravam em andamento e em projeto no seu entorno, que 

poderiam gerar uma série de efeitos indiretos e diretos no bairro, dentre os quais se 

destacavam: 

- A renovação do Puerto Madero; 

- A modificação do código de planejamento urbano para o eixo da Avenida ( de Julio – 

Rivadavia – Constituición; 

- O estudo de um centro de transbordo na área de Contituición; 
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- O Plan de Recuperación de la Boca – RECUP/BOCA; e 

- O ajuste do código de planejamento urbano do bairro de Barracas. 

 Para alcançar os objetivos proposto, o plano propunha um modelo de gestão 

integral, onde se procurava, em primeiro lugar, elaborar uma normativa que outorgasse 

distintos níveis de proteção ao stock imobiliário construindo de interesse patrimonial e 

defender aqueles usos existentes na região que consolidassem a conservação do 

patrimônio urbano que o sustenta.  Em segundo lugar, formular um plano urbano com 

diferentes tipos de operacionalização, de forma a orientar o investimento público e 

privado para o benefício social. 

  A formulação deste projeto urbano levou em conta quatro áreas de intervenção, 

cada uma com características particulares, a saber: 

 

• Área institucional-cultural; 

• Área de caráter turístico com serviços e gastronômicos; 

• Área de caráter turístico com comércio especializado em antiguidades; e 

• Área de predominância residencial. 

 

Todavia, embora tenha sido realizado todo um diagnóstico do bairro, onde foi 

realizado o levantamento quadra a quadra da ocupação do solo, bem como o 

levantamento das características socioeconômicas da região, como parte da elaboração 

do plano, o mesmo não foi implementado. 
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Projeto de Puerto Madero  

No final do século XIX a principal zona portuária de Buenos Aires estava 

localizada no bairro de La Boca, que concentrava uma grande população de imigrantes 

italianos, constituída principalmente de genoveses que possuíam grande experiência 

marítima e exploravam o comércio fluvial. Porém havia um movimento, encabeçado por 

Eduardo Madero, importante exportador da região, que pretendia desenvolver um novo 

porto na região localizada em frente a Plaza de Mayo, e que para tanto buscou o apoio, 

técnico e financeiro na Inglaterra para conseguir levar adiante seus planos. Após 

inúmeras viagens a Londres, conseguiu o importante apoio do Sir John Hawkshaw, um 

dos engenheiros mais prestigiados da Inglaterra, para desenvolver o projeto de 

execução do novo porto e da empresa Baring Brothers para financiar o projeto. 

Figura 43 – Fotos de Puerto Madero no princípio do séc. XX 

Fonte: Corporación Antiguo Puerto Madero. Puerto Madero. Buenos Aires: Ediciones Larivière, 

1999, p. 40. 

Finalmente em 1889 é inaugurada a primeira doca do porto, a sul, ocasião onde 

foi dado o nome de Puerto Madero à região. Nos anos seguintes foram construídos os 

diques, num total de quatro, e a doca norte e com a conclusão da obra no ano de 1897. 

Porém a grande crescimento vivido pela Argentina no começo do século XX fez com 

que o recém construído porto já não comportasse o volume de mercadorias e navios 

que circulavam pela região, o que levou a construção de um novo porto em 1926, 

ocasionando o abandono do antigo porto e provocando uma contínua degadração da 

região. 

Até 1989, a região de Puerto Madero era propriedade do Estado Federal e se 

encontrava sob jurisdição da Administração Geral dos Portos, pertencente à 

administração municipal, e não era permitida a entrada na área que se encontrava 
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cercada. Segundo Novoa (2005:204) as iniciativas para intervir na zona eram 

dificultadas pela superposição de competências nacionais e municipais, que por sua vez 

permitiram o uso destas regiões por parte de empresas privadas instaladas na região. 

As mudanças somente se iniciaram no fim de 1989, 100 anos após a 

inauguração do porto, com a Ley de Reforma del Estado, que criou uma novo marco 

jurídico para os bens estatais e permitiu que se iniciasse uma série de iniciativas com o 

objetivo de revalorizar a área central da cidade. Desta forma, foi traçado um eixo 

principal de intervenção, localizado sobre a Avenida de Mayo que se prolongava até o 

rio, com a reconversão da área do Puerto Madero. Porém, como este processo de 

renovação proposto pelo poder público requeria um modelo de gestão dinâmico que 

permitisse a promoção do desenvolvimento urbano foi criada no fim deste ano a 

Corporación Antiguo Puerto Madero, uma sociedade anônima composta em partes 

iguais pelo Estado Nacional e pela Cidade de Buenos Aires, com o fim específico de 

urbanizar a área do antigo porto.  O poder público nacioal transferiu para o corporação 

uma área equivalente a 170 hectares e o município se comprometeu a realizar o projeto 

de urbanização. 

 O ponto de partida do processo de revitalização desta área foi um acordo que 

havia sido assinado alguns anos antes com a prefeitura de Barcelona, possibilitando 

que técnicos de ambas as cidades elaborassem um primeiro plano estratégico para a 

região. Todavia durante a apresentação do plano houve uma grande demanda por parte 

dos profissionais locais de uma maior participação na elaboração do projeto, o que 

acabou dando lugar a um concurso, organizado pela Sociedad Central de Arquitectos e 

denominado Concurso Nacional de Idéias para o Puerto Madero. Segundo Belleza 

(2002, p.109): 

“O concurso estabelecia que se preservasse, se reabilitasse e tornasse 

economicamente rentáveis os dezesseis galpões datados do século XIX, 

os edifícios industriais e os silos, procurando reativá-los e inseri-los 

dentro de novas propostas para a área. Os galpões, projetados na 

Inglaterra por Hawkssaw, representam juntamente com as edificações 

ferroviárias e os diques, a expressão máxima da arquitetura industrial 

inglesa na Argentina. Ainda fazia parte do edital a recuperação da Costa 

Norte (antigo balneário e área de lazer) e a área aterrada, que 

permanecia desocupada.” 
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 No total foram apresentados mais de 100 projetos sendo que os autores dos três 

melhores projetos foram selecionados para desenvolver, junto com uma equipe 

interdisciplinar o projeto final que seria apresentado em 1992. Mas tarde este projeto 

urbano para Puerto Madero foi incorporado pelo Código de Planejamento Urbano da 

cidade de Buenos Aires. As premissas básicas adotadas para o projeto urbano de 

Puerto Madero foram: 

• A reconvertabilidade da área para salva-lá do abandono e deterioração, 

reordenando-a de maneira a contribuir para equilibrar os déficits urbanos da área 

central; 

• A recomposição do caráter urbano da área, preservando seu forte poder 

evocativo; 

• A oportunidade de alojar atividades do terciário que requerem a proximidade 

central – escritórios públicos e privados, serviços comerciais e culturais associados à 

atividade residencial – que não encontravam no denso tecido urbano central, as áreas 

necessárias e o contexto ambiental adequado; 

• Reconquistar a aproximação com o rio, incorporando áreas verdes para a 

recreação, alojando atividades cívicas e culturais. 

O tipo de empreendimento escolhido determinou que o processo de recuperação 

da área se desse por etapas, já que é a Corporación Antiguo Puerto Madero não 

contava com pressuposto público, e teve de obter os recursos financeiros necessários 

para transformas a infra-estrutura portuária através da vendas e do aluguel da área. 

Assim, a reconversão do porto teve início com o desenvolvimento do plano de 

urbanização da área localizada entre os diques e com a valorização e refuncionalização 

dos velhos depósitos de mercadoria, as docas, e seu entorno. 

Vale a pena destacar que do ponto de vista deste trabalho será analisado 

somente a revitalização desta área do porto, chamado de Setor Oeste, que devido a 

sua localização e importante patrimônio histórico e arquitetônico o qual marca a 

identidade portuária desta zona, tem influência direta com todo processo de 

revitalização do centro histórico de Buenos Aires. Todavia, esta é apenas uma parte do 

projeto elaborado para a região, que também conta com toda a urbanização da área 

oposta as docas, chamada de Setor Leste, que contava com terrenos de grandes 

dimensões e com possibilidade construtiva, e diferentemente do Setor Oeste, cujo 

projeto tinha um perfil de resgate histórico, esta etapa do plano deslumbrava um projeto 

mais moderno. 
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Figura 44 – Desenvolvimento do Setor Leste de Puerto Madeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Corporación Antiguo Puerto Madero. Puerto Madero. Buenos Aires: Ediciones Larivière, 

1999, p. 136. 

O projeto escolhido para a recuperação do Setor Oeste levava em conta as 

normas de proteção patrimonial deliberada em 1991 pelo Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, que transformava a área onde está 

localizada as docas e seu entorno no Distrito U32 - Area de Protección Patrimonial 

Antiguo Puerto Madero18 e criava uma série de regras que visavam a proteção do 

patrimônio edificado, possibilitando e obrigando a manutenção das características 

originais dos antigos edifícios de tijolo a vista, construídos entre 1900 e 1905, que 

representam a típica arquitetura funcional inglesa. 

Os dezesseis galpões de John Hawkshaw que compõem o Setor Oeste, sendo 

quatro em cada dique, receberam usos diversificados, sendo reciclados a partir de suas 

fachadas, mantendo-se as proporções do projeto original. A fase inicial de intervenção 

consistiu na venda de galpões, que reabilitados, valorizaram o entorno próximo. Os 

projetos de requalificação dos armazéns foram minuciosamente desenvolvidos, sendo 

recuperados para usos distintos como moradia, comércio, campus universitário, serviço 

e lazer.  

Com esta diversidade de usos pretendeu-se assegurar que em Puerto Madero 

se repetisse o mix de usos bastante comuns aos bairros de Buenos Aires, valorizando 

principalmente os usos culturais, de lazer e turísticos, buscando transformar a região 

num novo pólo de entretenimento para a cidade. As principais características dos 

edifícios reciclados são: 

                                                 
18Já o Setor Leste foi classificado como Distrito U11 – Puerto Madero que ao contrário do Setor Oeste 
estimulava o uso intensivo da área com a criação de áreas de uso misto, como residências, comerciais, 
financeiros e administrativos.  
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Dique 1 

 O dique 1 está localizado no extremo sul do porto, sendo que seus limites estão 

representados pelo Boulevar Rosário Vera Peñaloza ao norte e pela Avenida Brasil ao 

Sul. Os usos dados às docas localizadas neste dique são um mix de residencial e 

comercial, associados ao uso cultural proporcionado por um complexo de cinemas de 

última geração e da Corbeta Uruguay, um navio-museu que está atracado nas águas do 

dique. 

 

Figura 45 – Desenvolvimento do dique 1 de Puerto Madeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Corporación Antiguo Puerto Madero. Puerto Madero. Buenos Aires: Ediciones Larivière, 

1999, p. 105. 

  

Dique 2 

  O dique 2 está localizado entre o Boulevar Azucena Villaflor e o Boulevar 

Rosário Vera Peñaloza. As docas localizadas neste dique foram ocupadas pela 

Universidad Católica Argentina, que reciclou os antigos galpões e os converteu em 

modernos edifícios que abrigam um importante pólo universitário na zona, dando uma 

nova dinâmica a região que agora conta com importante fluxo de estudantes em seu 

entorno, que também foi renovado e conta com bancos e espaço livre para os estudos e 

lazer. 
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Figura 46 – Desenvolvimento do dique 2 de Puerto Madeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Corporación Antiguo Puerto Madero. Puerto Madero. Buenos Aires: Ediciones 

Larivière, 1999, p. 99. 

 

Dique 3 

 O dique 3 está localizado entre o Boulevar Macacha Güemes e o Boulevar 

Azucena Vellaflor. Os usos dados às docas localizadas neste dique são em sua maior 

parte residencial, com a transformação dos edifícios em conjuntos de lofts que oferecem 

uma nova alternativa de moradia na região e em menor escala de alguns escritórios e 

salas comercias de menor porte. Nesta área também foi valorizado o espaço público, 

com a criação de um circuito para pedestres com bancos para descanso e para apreciar 

a vista, valorizando o contanto com a água, o antigo mobiliário do porto, em especial as 

gruas e obras de arte que foram instalados na região. Também conta com o Navio-

museu Fragata Presidente Sarmiento. 

Figura 47 – Desenvolvimento do dique 3 de Puerto Madeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto página 93 

Fonte: Corporación Antiguo Puerto Madero. Puerto Madero. Buenos Aires: Ediciones Larivière, 

1999, p. 93. 
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Dique 4 

 O dique 4 está localizado entre a Avenida Cecília Grierson e o Bulevar Macacha 

Güemes. O uso dado às docas localizadas neste dique foi essencialmente comercial, 

com um mix de grandes escritórios e comércio. Além disto, da mesma forma que ocorre 

no dique 3 nesta área também foi valorizado o espaço público, com a criação de um 

circuito para pedestres com bancos para descanso e para apreciar a vista, valorizando 

o contanto com a água, o antigo mobiliário do porto. Neste dique, que dá acesso direto 

ao Rio da Prata, é onde está localizada a marina que abriga as instalações do Yatch 

Club Puerto Madero, criando um novo espaço de lazer junto ao centro da cidade. 

 

Figura 48 – Desenvolvimento do dique 4 de Puerto Madeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Corporación Antiguo Puerto Madero. Puerto Madero. Buenos Aires: Ediciones Larivière, 

1999, p. 83. 
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Figura 49 – Planta do projeto de Puerto Madeiro19 

 

 
Fonte: Corporación Antiguo Puerto Madero 

 

 

                                                 
19 A área destacada em marrom equivale ao Setor Oeste do projeto. 
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2.3 – A partir do ano de 2000 

 

Após diversos programas e ações executados nos anos anteriores por distintos 

órgãos do governo que tinham por objetivo principal a preservação do patrimônio 

histórico-cultural e arquitetônico e a melhoria de qualidade de vida da população através 

da revitalização do centro histórico da cidade, finalmente no ano de 2000 é criada a 

Dirección General Casco Histórico20, órgão vinculado a Subsecretaría de Patrimonio 

Cultural, também criada neste ano, que por sua vez estava subordinada à Secretaría de 

Cultura, e cujas funções, pessoal, material e orçamento seria destinado ao programa 

“San Telmo – Montserrat – Casco Histórico APH1” que até este momento estava sob a 

responsabilidade da Subsecretaría de Planeamiento Urbano. 

 A responsabilidade principal da Dirección General Casco Histórico era a de 

implementar as políticas e ações relacionadas à conservação e o desenvolvimento do 

Centro Histórico da cidade inserido no Distrito APH1. 

Figura 50 – Imagem da área central de Buenos Aires e seus Distritos. 

 
Fonte: Secretaria Cultura. Plan de Manejo del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. 2005. 

                                                 
20 Pelo Decreto Nº 1988-GCABA-00 
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Além disto, a Direccíon General Casco Histórico deveria: 

• Promover ações para o desenvolvimento urbano da região, mediante a 

combinação entre o interesse público e o privado; 

• Implementar ações para a integração e a capacitação de técnicas de reabilitação 

e conservação do patrimônio. 

Desta forma, o novo órgão responsável pela implantação das políticas públicas 

de revitalização da região, cria um Plano de Manejo para o centro histórico, baseado 

nas experiências acumuladas nos anos anteriores buscou trabalhar tanto com os 

aspectos patrimoniais como sociais, estruturando-os através de dois aspectos 

interdependentes: 

- A normativa urbanística: que define as possibilidades de atuação do Estado 

segundo estabelecido pelo Código de Panejamento Urbano; 

- O projeto urbano e sua gestão: que define as estratégias de intervenção a 

partir de programas, subprogramas e projetos específicos que contemplam as distintas 

temáticas presentes nesta área. 

O objetivo geral do Plano de Manejo é possibilitar uma melhor qualidade de vida 

para seus habitantes, mantendo a identidade histórica e sócio-cultural e protegendo o 

patrimônio arquitetônico urbanístico e cultural. 

A implementação do Plano de Manejo tem se realizado através de uma série de 

estratégias definidas: 

• Intervenções no meio físico: com o objetivo de resgatar, proteger e fortalecer o 

patrimônio histórico-cultural, arquitetônico e urbanístico, proporcionando uma 

melhor qualidade de vida a seus habitantes, afirmando a integração social e 

desenvolvendo ações que possam manter a população em seu próprio Habitat. 

• Revitalização das atividades econômicas, turísticas e culturais: a partir da 

melhoria e ampliação da oferta de equipamentos e serviços comunitários se 

busca impulsionar o posicionamento do centro histórico e o fortalecimento do 

uso residencial do mesmo. 

• Sustentabilidade do Plano: para lograr a sustentabilidade do plano se busca 

articular a capacitação e o emprego; orientar uma política de comunicação 

voltada a difusão; propiciar os processo de organização comunitária; estimular a 

investigação científica e o desenvolvimento tecnológico e incorporar-las às 

atividades de proteção e valorização do patrimônio; obter fundo de 
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financiamento para promover a restauração, e a valorização e promoção do 

patrimônio urbanístico. 

Embora a área de atuação da Dirección General Casco Histórico seja aquela 

representada pelos limites da APH1, a maior parte das ações desenvolvidas até o 

momento foram concentradas e três zonas pontuais: 

 • A primeira é a área da Avenida de Mayo ou Eje Cívico Institucional: 

 É a área compreendida no polígono delimitado pelas ruas Bolívar, Rivadavia, 

Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. A Avenida de Mayo, que une a Casa de 

Gobierno con o Congreso de la Nación, foi inaugurada no dia 8 de julho de 1884, 

produto das idéias urbanísticas do final do século XIX e da arquitetura 

característica da época. Foi concebida, em sua maior parte, por arquitetos de 

origem européia. Desde sua inauguração instalaram-se nos seus arredores 

luxuosos hotéis, cafés, bares e confeitarias que atraiam a intelectualidade 

portenha. 

  

 • A segunda é a área do Centro Histórico ou Centro Fundacional: 

 É a área que está delimitada no polígono Perú, Hipólito Yrigoyen, Av. Paseo 

Colón, Av. Martín García, Bolívar e Ituzaingó. Os edifícios de maior valor 

patrimonial desta área, em geral, são resultado de uma arquitetura doméstica de 

altura padrão em um bairro predominantemente residencial, com alguns edifícios 

públicos construídos principalmente entre os anos de 1880 e 1914. Dentro desta 

área foram priorizados os circuitos de Balcarce-Chile, Dorrego e Lezama.  

  

• A terceira é a área Montserrat Textiles: 

É a área delimitada pelas ruas Combate de los Pozos, Venezuela, Lima e 

Hipólito Yrigoyen. Na Rua Adolfo Alsina destaca-se uma tipologia particular de 

edifícios construídos durante as primeiras décadas do século XX. São edifícios, 

destinados à armazéns, oficinas administrativas, de exibição e venda de 

produtos, que foram a sede de grandes empresas do setor têxtil do passado. 

Esta arquitetura representa uma rica diversidade de estilos históricos e tipos de 

edificação. Porém como conseqüência da crise que afetou a indústria têxtil 

argentina na década de 90, o perfil urbano, social e comercial desta zona que 

apresenta na atualidade uma situação de deteriorização. 
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Desta forma, para desenvolver as atividades de valorização do patrimônio nestas 

três zonas citadas anteriormente, bem como na totalidade do Centro Histórico, o Plano 

de Manejo foi dividido em sete programas que contemplam distintos temas de interesse 

para a região: 

 1) Mejora Ambiental del Espacio Urbano; 

 2) Conservación y Puesta en Valor de Edificios Patrimoniales; 

 3) Consolidación Residencial; 

 4) Promoción de las Actividades; 

 5) Equipamiento y Servicios Comunitarios; 

 6) Escuela -Taller; 

 7) Concientización y Divulgación del Patrimonio.  

 

Cada um dos programas propostos atua em uma problemática distinta, e busca 

soluções que possam, em conjunto, promover uma nova dinâmica na região central da 

cidade. A seguir é detalhado cada um dos programas. 
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1. Programa de melhoria ambiental do espaço urbano  

 

Para a Dirección General Casco Histórico este programa se justifica pela 

insuficiente número de espaços verdes existentes na área, bem como pela crescente 

demanda de equipamentos sociais e as continuas intervenções realizadas pelas 

empresas prestadores de serviços, que danificam as calçadas e passeios. Desta forma, 

este programa buscar fazer intervenções que permitam reverter o quadro de abandono 

do espaço urbano de forma a incentivar seu uso pleno. Além disto, o espaço urbano 

percebido e utilizado pelos habitantes desta área da cidade fui sofrendo no decorrer dos 

anos uma grande degradação, fruto da falta de investimentos tanto públicos como 

privados, que não permitiram a manutenção apropriada deste espaço. 

 Para o governo a sua atuação no espaço urbano permite devolver à sociedade 

espaços apropriadas para o uso coletivo, equipados e valorizados, capazes de melhorar 

a qualidade de vida dos habitantes e frequentadores da região, bem como incentivar 

iniciativas privadas de melhoria deste espaço. Entre os objetivos do programa estão: 

• Melhorar a qualidade paisagistica e ambiental do espaço urbano; 

• Melhorar as condições de habitabilidade da região, proporcionando a 

permanência dos habitantes tradicionais e a atração de novos moradores; 

• Promover o uso social pleno do espaço; e 

• Melhorar e ampliar a oferta de espaços públicos verdes. 

Além disto, como principio geral as intervenções a serem realizadas em praças, 

passeios e espaços remanescentes da região terão um design próprio que as 

identifique, bem como sua iluminação, mobiliário urbano e jardins. 

 Até o ano de 2005 já haviam sido executadas as seguintes ações deste 

programa:  

- Circuito Institucional (1ª Etapa); 

- Circuito Montsserat (1ª Etapa); 

- Redesenho da Calle Peru (1ª Etapa); 

- Pasaje la Piedad; 

- Medianeras Autopista AU1 25 de Mayo; 

- Circuito Balcare-Chile; 

- Circuito Dorrego; 

- Circuito Lezama; 

- Plaza Joaquín de Anchorena; 
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- Plaza Afonso Castelao; 

- Plaza Montserrat; 

- Plazoleta Avenida Garay 521; e 

- Plazoleta Avenida Garay 599. 

  

Já as próximas ações a serem realizadas são: 

- Circuito Institucional (2ª Etapa); 

- Circuito Montsserat (2ª Etapa); 

- Redesenho da Calle Peru (2ª Etapa); 

- Avenida paseo Colón (1ª Etapa); 

- Plazoleta Avenida San Juan y Bolivar; 

- Boulevard Avenida Caseros y Veredas; 

- Boulevard Avenida Paseo Colón; 

- Veredas Casa Ejercicios Espirituales; 

- Plaza Congreso; 

- Circuito Avenida de Mayo. 
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2. Programa de conservação e valorização de edifici os patrimoniais  

 

 Para a Dirección General Casco Histórico este programa se justifica pelo 

importantissímo papel que o patrimônio construído possui como marco das atividades 

urbanas, sendo necessária sua conservação e valorização, de forma a possibilitar a 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes da regiao e do todo o conjunto urbano. A 

proteção também permite que o bem patrimonial não se perca ou deprecie, e ao mesmo 

tempo as intervenções evitam o avanço de processos de deteriorizaçào causados pelo 

desgaste natural, o mal uso do edifício e as intervenções inadequadas, enquanto que 

sua valorização permite destacar todas suas virtudes como um testemunho do passado. 

Entre os objetivos do programa estão: 

• Proteger o patrimônio histórico, simbólico-cultural, arquitetônico e urbanistíco; 

• Manter a identidade histórica-cultural; e  

• Promover e difundir a necessidade de recuperar adequadamente os edifícios de 

valor patrimonial 

Além disto, como principio geral as ações a serem realizadas buscam: 

• Realizar intervenções tendo em conta os critérios gerais de intervenções, sendo 

fundamental assessorar os proprietários nas atuações que são mais adequadas 

às características arquitetônicas e de estilo dos edifícios; 

• Promover sua valorização e proteção de forma a gerar um compromisso com a 

comunidade residente e usuária do edifício; 

• Desenvolver uma política de manutenção das contruções patrimoniais, 

controlando seu desgaste e favorecendo sua sustentabilidade através da 

participação efetiva de todos os atores envolvidos no processo. 

Este programa tembém conta com outros subprogramas que procuram atuar em 

áreas mais específicas, tais como em atividades de assessoria a vizinhança para a 

recuperação de fachadas, a recuperação de edifício pertencentes ao Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires e a iluminação de edifícios, cúpulas e elementos significativos. 

Até o ano de 2005 já haviam sido executadas as seguintes ações deste 

programa:  

- Valorização da Casa de la Cultura; 

- Reabilitação da fachada da Dirección General de Enseñanza Artística; 

- Museo de la Ciudad (1ª Etapa); 

- Assessoria para a restauração de fachadas; e 



 181 

- Iluminação da Casa de la Cultura e da Jefatura del Gobierno. 

  

Já as próximas ações a serem realizadas são: 

- Iluminação de Cúpulas da Avenida de Mayo; 

- Casa Fernando Blanco; 

- Escuela Manuel Belgrano; 

- Valorização da Casa da Cultura; 

- Recuperação de fachadas da Plaza Dorrego; 

- Edifício Brasil 200; 

- Reabilitação da Cúpula da Associação Argentina de Atores. 
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3. Programa de Consolidação Residencial 

 

Para a Dirección General Casco Histórico este programa se justifica pelo fato de 

que o centro histórico da cidade e seu entorno estar sofrendo um decrescimo 

populacional nos últimos anos, como resultado da perda de poder de atração do uso 

residencial e do aumento do número de atividades do setor terciário instaladas na 

região, que se dá principalmente devido a sua proximidade com o centro financeiro da 

cidade.  

Desta forma, verifica-se que o parque habitacional da região apresenta os 

problemas típicos de demais centros históricos, como um grande número de 

construções antigas e de alto valor patrimonial, habitada em parte por uma população 

de baixa renda que não possui os recursos necessários para a manutenção da mesma, 

tornando cada vez mais preocupante as condições de habitabilidade e a conservação 

dos edifícios e dificultando as possibilidades de recuperação dos mesmo por parte da 

inciativa privada, e ao mesmo tempo estimulando a existência de hoteis e pensões de 

baixo custo, além de cortiços e invasão de propriedades. 

Com este programa o governo reconhece que a moradia é um fator que garante 

o sentido a vitalidade da região e fixa como prioritário o incentivo a manutenção do uso 

residêncial desta área e a melhora das condições de habitabilidade da população de 

baixa renda, com o objetivo de: 

• Fortalecer a função residêncial desta área através da melhoria das condições da 

de habitabilidade; 

• Desenvolver ações que contribuam com a manutenção da população residente, 

afirmando sua integração. 

Para tanto, a Dirección General Casco Histórico busca apoiar e gerenciar 

aspectos relativos a uma politica de reabilitação de moradias, fomentando a 

organização comunitária e a iniciativa privada, além de criar um subprograma dedicado 

exclusivamente a reabilitação de edifícios catalogados. 

Até o ano de 2005 já haviam sido executadas as seguintes ações deste 

programa:  

- Criação de um empréstimo hipotecário a baixo custo através do Banco Ciudad 

 Já as próximas ações a serem realizadas são: 

- A reabilitação de edificios catalogados por meio de um convêncio assinado com a 

Junta de Andalucía. 
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4. Programa de promoção de atividades 

 

Para a Dirección General Casco Histórico este programa se justifica pelo fato de 

que a presença de uma “vida urbana” ser um importante instrumento na consolidação 

do significado das áreas históricas. Assim, a promoção de atividades que garantem a 

utilização plena, tanto de edifícios como dos espaços urbanos, se faz necessária como 

uma forma de evitar sua desvalorização e degradação, além da perda de valor para a 

população.  

Neste sentido, o centro histórico é visto como um espaço de interação entre a 

identidade nacional e a porteñidad, expressada através das atividades relacioadas com 

a cultura do tango, dos bares, dos cafés e da diversidade cultural que se desenvolve a 

partir do turismo e da imigração. Diversas atividades sócio-culturais e econômicas estão 

localizadas no centro histórico, existindo inclusive uma forte mistura entre elas, sendo 

que muitas delas se constituem focos de atração turística-recreativas e são 

desenvolvidas em espaços que complementam a oferta de patrimônio histórico-

arquitetônico.  

Com este programa o governo espera fortalezer as atividades comerciais da 

região, que sofreram um grande impacto com as recentes crises econômicas vividas no 

país, possibilitanto inclusive a recontrução de redes sociais na região. Entre os objetivos 

do programa estão: 

• Desenvolver estratégias para incentivar as atividades econômicas e culturais 

dos diversos setores que atuam na região; 

• Promover atividades cuturais e a utilização intensiva dos edifícios e espaços 

urbanos. 

Além disto, como principio geral as ações a serem realizadas buscam: 

• Promover espaços para a exposição e intercambio de experiência relacionadas 

com as artes, os ofícios tradicionais e a preservação do patrimônio; 

• Considerar os Bens Culturais como geradores de renda social e econômica e 

como atrativo turístico; 

• Conseguir assistência econômica para desenvolver a operação do programa 

promovendo a valorização do patrimônio. 

 Até o ano de 2005 já haviam sido executadas as seguintes ações deste 

programa:  
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- Espacios de Artes y Oficios (3 edições); 

- La história en las calles; 

- Reposicionamento hoteleiro: programa “Lorca en Buenos Aires” 

- Revitalização da Calle Alsina: programa “Calle Alsina del 300 al 600, 3 siglos de 

histopria em 3 cuadras”; 

- Estudios Abiertos; 

- Reposicionamento do setor Textil de Montserrat: programa “Montserrat Arte y Moda”. 

  

Já as próximas ações a serem realizadas são: 

- Nova edição do “Espacio de Artes y Oficios”; 

- Nova edição do “La História em las Calles”; 

- Reposicionamento hoteleiro; 

- Valorização do vitrais. 
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5. Programa de Equipamentos e Serviços Comunitários  

 

 Este programa busca a melhoria e a ampliação da oferta de equipamento e 

serviços comunitários que possibilitem a recuperação do poder de atração residencial 

da região, incrementando a identidade local. Entende-se que complemento da atividade 

residencial, o equipamento social facilita o acesso aos serviços que possibilitam uma 

melhoria da qualiddade de vida . 

 Segundo a Dirección General Casco Histórico este programa se justifica devido 

a heterogenidade social desta área, que possui uma população de baixa renda com 

segmentos etários baixos, que sofrem de desnutrição e possuem péssimas condições 

habitacionais. Assim, o programa pretende garantir melhores condições, principalmente 

das crianças e jovens, desenvolverem atividades físicas e culturais que permitam uma 

melhor inserção na sociedade. Os principais obejtivos do programa são: 

• Otimizar e ampliar a oferta de equipamentos e serviços, melhorando as 

condições de habitabilidade da população residente. 

 

Como principio geral as ações a serem realizadas buscam: 

• Considerar a rabilitação funcional e social da região para dotar-lá de 

equipamentos exigidos pela vida moderna; 

• Reconhecer a complexidade do tecido social e das identidades socias e 

culturais, criando serviços e instalações culturais, sanitárias e sociais que 

permitam elevar o bem estar e o nível de vida da população local. 

 Até o ano de 2005 já haviam sido criados os seguintes equipamentos através 

deste programa:  

- Centro Cultural Plaza Defensa; 

- Patio de Desportes; 

- Jardín Nº 1. 
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6. Programa Escola Oficina 

 

Para a Dirección General Casco Histórico este programa se justifica pelo fato de 

que os edifícios de grande valor localizados no centro histórico e em toda a cidade se 

deterioram com o passar dos anos e pela falta de uma manutenção adequada, 

requerendo para sua valorização uma mão de obra idônea e acessivel aos moradores. 

Ao mesmo tempo, existe um parcela da população que se encontra desempregada ou 

em subempregos que apresenta poucas possibilidades de reintegra-se ao mercado de 

trabalho. 

Este programa surge como uma iniciativa de revalorizar o ofício de artesãos em 

técnicas de construção, que se encontram em via de desaparecimento, através da 

formação de alunos-trabalhadores, permitindo assim uma reinserção destas pessoas no 

mercado de trabalho. Desta forma, o programa se constitui numa iniciativa que articula 

a capacitação e emprego, formando pessoas que possam trabalhar na recuperação do 

patrimônio edificado. Entre os objetivos do programa estão: 

• Revalorizar e recuperar o ofício do artesão e as técnicas artesanais que os 

construtores que imigraram para a cidade aplicaram nos edificios; 

• Formar especialistas qualificado no ofício do artesão; 

• Promocionar e divulgar tarefas de recuperação e conservação do patrimônio; 

• Favorecer os alunos-trabalhadores através de ações positivas e eficazes no 

desempenho do ofício obtido. 

 

Como principio geral as ações a serem realizadas buscam: 

• Integrar a teoría e a prática, as práticas de trabalho em grupo, o vínculo 

pedagógico cooperativo e a produção coletiva; 

• Promover um projeto de exercício profissional orientado a recuperação do 

patrimôniio edificado, bem como as demandas que surgem no centro histórico; 

• Impulsionar o aperfeiçoamento de professores e monitores através da atividades 

permanentes de cursos intensivos que possibilitem sua atualização técnico-

metodológica. 

 Até o ano de 2005 já haviam sido executadas, através deste programa, a 

recuperação dos seguintes edifícios:  

- Casa de Catalunya; 

- Asociación Patriótica y Cultural Española; 
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- Casa de la Cultura; 

- Convento de San Francisco; 

- Museo de la Ciudad; 

- Instituto de Insvestigación Eva Perón; 

- Cementerio Recoleta; 

- Casa Museo Carlos Gardel; 

- Casa Museo Fernández Blanco; 

- Escuela Nº1 Devoto; 

- Pasaje La Piedad; 

- Confitería La Ideal; 

- Cine Gaumont; 

- Parque Lemaza; 

- Complejo Cultural General San Martín; 

- Capilla del colegio del Salvador. 
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7. Programa de Concientização e Divulgação do Patrimôn io 

 

Para a Dirección General Casco Histórico este programa se justifica pelo fato de 

que um dos fatores que colocam em perigo o acervo cultural de uma sociedade ser a 

falta de conciência do valor que possui seu patrimônio como elemento constitutivo de 

sua memória. Assim, sua destruição, ocasionada por uma idéa equivocada do 

progresso e da modernidade, trazem como consequência a perda diária de exemplos 

que fazem a história de uma cidade e de seu povo, privando gerações futuras da 

possibilidade de disfrutar destas riqueza e ocasionando a perda do sentido de se 

pertencer a este local. Desta forma, ações de divulgação são de suma importância para 

o reconhecimento do patrimônio arquitetônico, urbanístico e cultural de uma cidade, 

uma vez que permite o melhoria das condições ambientais e sociais de uma 

determinada região. Este programa tem como objetivo principal: 

• Concientizar, sensibilizar e difundir a importância do patrimônio, incentivando 

sua valorização e cuidado, bem como a participação e o compromisso da 

sociedade. 

 

Como principio geral as ações a serem realizadas buscam: 

• Envolver as distintas instâncias que trabalham com a valorização do patrimônio 

e a participação cidadã, como elemento fundamental para a formulação de 

ações; 

• Reconhecer a necessidade de valorizar e proteger o patrimônio, buscando 

diversas modalidade de ações e promoção de atitudes positivas, incentivando a 

participação e o compromisso em torno da preservação patrimonial; 

• Divulgar informações significativas que permitam expor as virtudes e 

potencialidades da região através da produção de documentação escrita e 

gráfica necessária para sua difusão. 

Este programa tembém conta com outros subprogramas que procuram atuar 

áreas mais específicas, tais como a concientização em escolas; trabalhos com crianças; 

e a concientização da comunidade, através de palestras e oficinas voltadas aos 

moradores, investidores, agentes turísticos, profissionais, etc. 

Até o ano de 2005 já haviam sido executadas as seguintes ações deste 

programa:  

- Palestra de conscientização realizada no Salón Dorado; 
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- Edição de material de difusão; 

- Lançamento de um livro sobre o centro histórico; 

- Programa “Los chicos y el patrimonio”; 

- Palestras com moradores, profissionais e imobiliárias; 

- Realização de encontros com o tema “El Patrimonio como recurso de desarrollo 

económico y social”; 

- Apresentação do Plano de Manejo do Centro Histórico em escolas e universidades; 

- Realização das jornadas iberoamericanas sobre experiências de revitalização de 

centros históricos; 

- Excursões fotográficas; 

- Registros de ofícios antigos; 

- Publicação do Plano de Manejo do Centro Histórico. 

  

Já as próximas ações a serem realizadas são: 

- Sinalização das ruas; 

- Sinalização de edifícios patrimoniais; 
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Figura 51 – Quadro resumo com mapa dos Programas executados pela Dirección General Casco Histórico. 

Fonte: Secretaria Cultura. Plan de Manejo del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. 2005. 
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CAPÍTULO IV – O IMPACTO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE REVITALIZAÇÃO NOS 

EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS 

E DE LAZER. 
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1 – O CASO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

1.1 – LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES CU LTURAIS E DE 

LAZER DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO 

 

Embora existam equipamentos culturais e de lazer espalhados por todas as 

regiões do município de São Paulo21, o que se observa é uma maior concentração 

destes equipamentos na região central da cidade e no eixo de desenvolvimento 

conhecido como setor sudoeste22, que é a região que concentra a maior parte da 

população de alta renda da cidade. 

Para se ter uma visão geral da distribuição espacial destes equipamentos na 

cidade é apresentada a seguir alguns mapas com a localização deles de acordo com 

sua gestão: Municipal, Estadual, Federal e Particular. Em seguida, e apresentado um 

levantamento mais detalhado dos equipamentos localizados na região central da cidade 

e em específico no centro histórico, objeto deste estudo23. 

 Na figura 52 é apresentada a distribuição espacial dos Centros Culturais, Casas 

de Cultura, Espaços Culturais, Galerias de Arte e Museus no Município de São Paulo, 

onde se percebe uma grande concentração de equipamentos na região central e 

sudoeste da cidade, em especial nas subprefeituras da Sé e de Pinheiros, onde se 

destaca principalmente os equipamentos estaduais e particulares. Já a região leste e 

sul, embora apresentem um número bem menor de equipamentos, possuem alguns 

espalhados pelo seu território, em especial aqueles de gestão municipal. Por sua vez a 

região norte é a que apresenta o menor número de equipamentos. 

 Já na figura 53 é apresentada a distribuição espacial das Salas de Teatro, 

Shows e Concertos no Município de São Paulo. Onde novamente se verifica uma 

grande concentração de equipamentos na região central e sudoeste da cidade, em 

especial nas subprefeituras da Sé e de Pinheiros, principalmente de equipamentos 

estaduais e particulares. Neste caso, as regiões leste, sul e norte apresentam um 

número bem menor de equipamentos, em sua maior parte de gestão particular. 

                                                 
21 Conforme apontado pelo levantamento elaborado pela SEMPLA – Secretária Municipal de Planejamento: 
Município em Dados, que é uma extensa compilação de indicadores sobre São Paulo, tendo como 
referência o acervo de informações de diversas origens que fazem parte do banco de dados da Secretaria e 
de outras instituições, como IBGE, Ministério do Trabalho e Fundação Seade.  
22 Conceito bastante trabalhado por Flávio Villaça em seu livro Espaço Intra-Urbano no Brasil. 
23 De forma a permitir uma comparação visual nos mapas apresentados, a região equivalente a área 
central, ou subprefeitura da sé é destacada em verde, e o centro histórico, equivalente aos distritos da Sé e 
República de amarelo. 
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 Na figura 54 é apresentada a distribuição espacial das Salas de Cinema, Teatro 

e Unidades especiais no Município de São Paulo, que embora ainda estejam mais 

concentradas na região central e sudoeste da cidade, principalmente em relação às 

salas de teatros, já não apresenta a mesma concentração verificada nos casos 

anteriores, estando os equipamentos espalhados pelas diversas regiões da cidade.  

 Finalmente na Figura 55 é apresentada a distribuição espacial dos 

Equipamentos de Esporte no Município de São Paulo, que diferentemente dos 

equipamentos culturais, estão espalhados de forma uniforme por todas as regiões da 

cidade, em sua maior parte de gestão municipal e estadual. 
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Figura 52 – Distribuição espacial dos Centros Culturais, Casas de Cultura, Espaços 

Culturais, Galerias de Arte e Museus no Município de São Paulo – 2006. 

 
Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
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Figura 53 – Distribuição espacial das Salas de Teatro, Shows e Concertos no Município 

de São Paulo – 2006. 

 
Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
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Figura 54 – Distribuição espacial das Salas de Cinema, Teatro e Unidades especiais da 

PMSP no Município de São Paulo – 2006. 

 
Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
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Figura 55 – Distribuição espacial dos Equipamentos de Esporte no Município de São 

Paulo – 2006. 

 
Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
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 A seguir são utilizados os dados disponíveis no levantamento realizado pela 

SEMPLA sobre os equipamentos culturais e de esporte existentes no Município de São 

Paulo para mostrar a importância que a região central, aqui representada pela 

subprefeitura da Sé, possui em relação ao setor cultural e de lazer na cidade. Para 

tanto, é feita uma comparação do número de equipamentos instalados nesta 

subprefeitura em relação ao total disponível na cidade, bem como apresentada a 

participação daquelas subprefeituras que possuem mais equipamentos que ela ou 

aquelas que estão logo abaixo dela. Também é apresentado o grau de participação dos 

distritos da Sé e da República, ou seja, do centro histórico em relação ao total da 

cidade. Dentre os dados disponíveis foram analisados aqueles referente à: 

 

• Bibliotecas Públicas Infanto-Juvenis e Acervo; 

• Bibliotecas Públicas e Acervo; 

• Salas de Cinema; 

• Salas de Teatro; 

• Centros Culturais, Casas de Cultura e Espaços Culturais; 

• Museus; 

• Galerias de Arte; 

• Salas de Show e Concerto; e 

• Equipamentos de Esporte, Lazer e Recreação. 

 

Em relação às bibliotecas públicas infanto-juvenis, existe um total de 32 

equipamentos disponíveis no Município de São Paulo, sendo que três destes 

equipamentos estão localizados na subprefeitura da Sé, o que equivale a 9,37% do 

total. Apenas a subprefeitura da Mooca possui mais equipamentos que a região central, 

com um total de quatro, enquanto que a única região com o mesmo número bibliotecas 

e a subprefeitura de Vila Mariana. Por outro lado, ao se analisar o acervo das 

instituições, verifica-se que a subprefeitura da Sé possui o equivalente a 26,73% do 

total disponível, enquanto as instituições localizadas na Mooca possuem o segundo 

maior acervo, equivalente a 13,50% do total disponível. Entretanto, nenhum dos 

equipamentos existentes na subprefeitura da Sé está localizado no centro histórico, 

conforme apontado na tabela seguinte: 

 



 199 

Tabela 13 – Disponibilidade de Bibliotecas Públicas Infanto-Juvenis e Acervo na 

Subprefeitura da Sé – 2005. 

Área Urb.(1) Requerido(2) Disponíveis Carência Acervo Pop 7 a 14 Ac./pop
MSP 849.2             120                  32 88              1,568,062 1,430,519 1.10

Unidades Territoriais
Equipamentos

Sé 26.6               3.8                   3 0.8             419,161 30,463 26.82

Bela Vista 3.0                 0.4                   -                  0.4             -               4,614 0.00

Bom Retiro 3.9                 0.6                   -                  0.6             -               2,961 0.00

Cambuci 4.0                 0.6                   -                  0.6             -               2,731              0.00

Consolação 3.9                 0.6                   1 (0.4)           260,651 3,417 76.28

Liberdade 3.7                 0.5                   2 (1.5)           158,510 5,599 28.31

República 3.8                 0.5                   -                  0.5             -               3,415 0.00

Santa Cecília 3.9                 0.6                   -                  0.6             -               5,670 0.00

Sé 0.4                 0.1                   -                  0.1             -               2,056 0.00  
 

Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
 

Em relação às bibliotecas públicas, existe um total de 52 equipamentos 

disponíveis no Município de São Paulo, sendo que dois destes equipamentos estão 

localizados na subprefeitura da Sé, o que equivale a 3,92% do total. Já a subprefeitura 

da Mooca possui quatro, e as subprefeituras de Ipiranga; Capela do Socorro; Itaquera; 

Pirituba; Santana/Tucuruí; Vila Prudente/Sapopemba possuem três. Assim como no 

caso anterior ao se analisar o acervo das instituições, verifica-se que a subprefeitura da 

Sé possui o equivalente a 78,83% do total disponível, enquanto as instituições 

localizadas na Mooca possuem o segundo maior acervo, equivalente a 7,84% do total 

disponível. Esta grande concentração no acervo se deve a Biblioteca Municipal Mario 

de Andrade, principal biblioteca da cidade e que está localizada no distrito da República, 

no centro histórico, sendo que somente o seu acervo equivale a 70,24% do total 

disponível, conforme apontado na tabela seguinte: 

Tabela 14 – Disponibilidade de Bibliotecas Pública e Acervo na Subprefeitura da Sé – 

2005. 

Área Urb.(1) Requerido(2) Disponíveis Carência Acervo Pop 15 ou + Ac./pop
MSP 870.8             120.1               51                       69              4,566,484    8,187,441        0.6         

Unidades Territoriais
Equipamentos

Sé 26.6               3.8                   2.0                  1.8             3,599,986    337,469 10.7       

Bela Vista 3.0                 0.4                   -                      0.4             -               57,420 -         

Bom Retiro 3.9                 0.6                   -                      0.6             -               23,447 -         

Cambuci 4.0                 0.6                   -                      0.6             -               25,390 -         

Consolação 3.9                 0.6                   -                      0.6             -               49,528 -         

Liberdade 3.7                 0.5                   1.0                  (0.5)           392,400       55,845 7.0         

República 3.8                 0.5                   1.0                  (0.5)           3,207,586    43,621 73.5       

Santa Cecília 3.9                 0.6                   -                      0.6             -               63,979 -         

Sé 0.4                 0.1                   -                      0.1             -               18,238 -          
 

Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
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 Outra particularidade da região central, em especial do centro histórico, é a 

existência de bibliotecas sobre temas específicos, algumas de menor porte e outras 

com grande acervo, localizadas em instituições do poder público municipal, estadual e 

federal, além de algumas associações da sociedade civil e instituições privadas. 

Embora algumas delas tenham acesso mais restrito e sejam pouco conhecidas entre o 

público em geral, são de grande importância na preservação e divulgação de um 

importante acervo cultural e como fonte de consulta para pesquisadores, profissionais e 

estudantes dos diversos temas que estas bibliotecas são especializadas. Dentre as 

instituições com bibliotecas existentes na região, destacam-se: 

 

Quadro 12 – Relação de Bibliotecas Temáticas localizadas no Centro Histórico – 2006. 

INSTITUIÇÃO/BIBLIOTECA   ASSUNTO  ENDEREÇO  
AFPESP-Associação dos 
Funcionários Públicos do Estado de 
São Paulo  

Acervo sobre o Movimento 
Constitucionalista de 1932  

Rua Formosa, 
367 16º and. 
Anhangabaú  

2º Tribunal de Alçada Civil   
Biblioteca Juiz Renato de Salles 
Abreu  

Direito Civil, Jurídico  Pça. Dr. João 
Mendes, s/n-19o. 
andar  

Academia Paulista de Letras   A Instituição; lit. brasileira  Lgo. do Arouche, 
312/324  

Arquivo Histórico Municipal   História de São Paulo, 
manuscritos, cemitérios  

Pça. Cel. 
Fernando 
Prestes, 152  

Associação Viva o Centro   
Biblioteca  

Arquitetura, Urbanismo, 
Patrimônio Histórico de São 
Paulo  

Rua Libero 
Badaró, 425 - 4o. 
andar  

Banespa   
Biblioteca  

Diários Oficiais; Diversos  R. Dr. Falcão 
Filho, 56 - 10º 
andar  

Biblioteca Emilio Rangel Pestana - 
BOVESPA   

Obras raras sobre o mercado 
de ações, coleções completas 
de publicações financeiras e 
livros sobre cultura geral.  

R. XV de 
Novembro, 275 - 
subsolo  

Biblioteca Febraban  Especializada em assuntos 
sobre Sistema Financeiro 
Nacional e Internacional 

Rua Líbero 
Badaró, 425 - 22º 
andar - Centro - 
São Paulo -   

Bilioteca Infanto-Juvenil Monteiro 
Lobato   

Literatura Infantil  R. General 
Jardim, 485  

Câmara Municipal de São Paulo  - 
Depto. de Documentação e 

Legislação, Direito, Coleção 
de Atas e Anais da Câmara 

Viad. Jacareí, 
100 - 2º andar  
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Informação  Municipal, Relatórios de 
Prefeitos, entre outros 
documentos do Processo 
Legislativo.  

Centro de Documentação e 
Memória da UNESP (Cedem)   

Memória das esquerdas; 
Partido Comunista; 
Movimentos sociais, arte déc. 
50  

Pça. da Sé, 108 
– sobreloja  

Departamento de Patrimônio 
Histórico  Setor de Classificação e 
Catalogação  

Arquitetura e História de São 
Paulo  

Pça. Cel. 
Fernando 
Prestes, 152  

Emurb   
Biblioteca  

Urbanismo e Cidade de São 
Paulo  

R. São Bento, 
405 – 10º andar  

Faculdade de Direito da USP   
Biblioteca  

Direito de Estado, do 
Trabalho, Internacional, Penal, 
Política e Economia  

Lgo. São 
Francisco, 95  

IAB (Instituto dos Arquitetos do 
Brasil)   
Biblioteca  

Arquitetura  R. Bento Freitas, 
306  

Inst. de Economia Gastão Vidigal – 
Assoc. Comercial de São Paulo   
Biblioteca  

Economia, Direito, Adm., 
Institucional  

R. Boa Vista, 51 - 
7º andar  

Instituto Hans Staden de Ciências, 
Letras e Intercâmbio Cultural 
Brasileiro-Alemão   

Imigração e Cultura Alemã; 
Arte  

R. 7 de Abril, 59 
– 2o., 3o. e 8o. 
andares  

Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo   

História, Geografia, História de 
São Paulo 

R. Benjamin 
Constant, 158 - 
3º andar  

Memorial'32 - Centro de Estudos 
José Bourroul  

Revolução Constitucionalista 
de 32; História de São Paulo. 

R. Benjamim 
Constant, 158 - 
4º andar  

Ministério da Fazenda - Delegacia 
do Ministério no Estado   
Biblioteca  

Adm., Economia, Direito 
Tributário  

Av. Prestes Maia, 
733 - 22º andar  

Ministério Público do Estado de 
São Paulo   

Legislação / Direito  R. do Riachuelo, 
115  

Museu Histórico da Imigração 
Japonesa   
Biblioteca  

Imigração e Cultura japonesa  R. São Joaquim, 
381 – 3o. andar  

Pinacoteca do Estado   
Biblioteca  

Artes Plásticas  Pça. da Luz, 2  

Rede Ferroviária Federal S. A. 
(REFESA) – Unidade de 
Documentação - Divisão Patrimônio e 
Preservação Ferroviária  

Engenharia, Transporte 
Ferroviário  

Pça. da Luz, 01 
(Estação da Luz)  

SEADE – Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados   

Estatística, Economia/ Sócio 
Demográfico (editoras do 

Av. Casper 
Líbero, 464 - 
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Central de Dados e Referência 
Biblioteca M. A. Teixeira de Freitas  

governo)  Térreo  

Sec. da Hab. e Desenvolvimento 
Urbano do Mun. de São Paulo – 
Ass. de Legislação Técnica  
Setor de Documentação/ Biblioteca  

Direito, Legislação,  
Arquitetura, Engenharia  

R. São Bento, 
405 – 22º andar  

Sec. da Indústria, Comércio Ciência 
e Tecnologia do Est. de São Paulo   
Biblioteca  

Ciência, Tecnologia, Indústria, 
Comércio, Legislação  

Av. Rio Branco, 
1269  

Sec. da Segurança Pública – 
Divisão de Serviços Auxiliares 
DENARC  
Serviço de Doc. e Biblioteca  

Hemeroteca, museu sobre 
drogas  

R. Brig. Tobias, 
527 - 8º andar  

Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo – Centro de Informações 
Técnicas   
Biblioteca – Seção de Documentação 
Técnica  

Finanças, Economia, Direito  Av. Rangel 
Pestana, 300 - 
17º andar – sl. 
2010  

Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos   
Biblioteca  

Direito, Adm. Pública  Pátio do Colégio, 
5 - 6º andar  

Sesc do Carmo   Literatura, artes, infanto-
juvenil  

R. do Carmo, 
147  

Sindicato dos Contabilistas de São 
Paulo   
Biblioteca David Santos  

Contabilidade, Direito, 
Economia  

Pça. Ramos de 
Azevedo, 202  

Tribunal de Alçada Criminal de São 
Paulo   
Biblioteca  

Direito Penal,  
Revistas  

Pça. Dr. João 
Mendes, s/n - 14º 
andar – sl. 1410  

Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo   
Biblioteca  

Jurídico  Pça. da Sé, 270 - 
4º andar  

Fonte: Associação Viva o Centro, 2006. 
 

Quanto às Salas de Cinema, existe um total de 262 salas disponíveis no 

Município de São Paulo, sendo que 64 destas salas estão localizados na subprefeitura 

da Sé, o que equivale a 20,61% do total, a maior concentração da cidade, seguido da 

subprefeitura de Santo Amaro com 36 salas ou 13,74% e da subprefeitura de Pinheiros 

com 35 salas ou 13,35%. Já em relação ao número de assentos disponíveis nas salas 

localizadas na Subprefeitura da Sé, a região possui 19,06% do total disponível, seguido 

da subprefeitura de Santo Amaro com 13,74% e da subprefeitura de Pinheiros com 

12,88%. Por sua vez o centro histórico possui apenas 5 salas de cinema ativas, o que 

equivale a 1,9% do total, todavia é importante destacar que as salas localizadas nesta 

parte da região central preservam a característica dos cinemas de ruas, característica 
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que tem sido abandonado na cidade nos últimos anos, devido à proliferação de salas 

tipo “multiplex” localizadas no interior de grandes shoppings centers.  A distribuição das 

salas localizadas na subprefeitura da Sé e a relação dos principais equipamentos são 

apontadas nas tabelas abaixo: 

Tabela 15 – Disponibilidade de Salas de Cinema na Subprefeitura da Sé – 2006. 

Salas Assentos Salas Assentos Salas Assentos Salas Assentos Salas Assentos Salas Assentos Salas Assentos

MSP 262 58364 1 104 1 100 2 350 258 57810 222 48128 36 9682

Unidades Territoriais
Total MSP

Rede Pública Rede Particular

Federal Estadual Municipal Total Em Shoppings Centers Cinemas de Rua

Sé 54               11,127      -        - - -          2           350          52            10,777     34            5,512        18               5,265          

Bela Vista 12 2533 - - - - - - 12 2533 4 896 8 1637
Bom Retiro - - - - - - - - - - - - - -

Cambuci - - - - - - - - - - - - - -

Consolação 36 6226 - - - - - - 36 6226 30 4616 6 1610
Liberdade 1 110 - - - - 1           110          - - - - - -

República 4 2171 - - - - 1           240          3 1931 - - 3 1931
Santa Cecília - - - - - - - - - - - - - -

Sé 1 87 - - - - - - 1 87 - - 1 87  
 

Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
 

Quadro 13 – Relação de Salas de Cinemas localizadas no Centro Histórico – 2006. 

NOME  ENDEREÇO  MAIS INFORMAÇÕES  

Centro Cultural Banco do Brasil   R. Álvares Penteado, 112  Alternativo / Brasileiro  

Marabá   Av. Ipiranga, 757  - 

Olido  Av. São João, 473  - 

Paissandú   Lgo. do Paissandu, 62  - 

Paris   Av. Ipiranga, 808  - 
Fonte: Associação Viva o Centro, 2006. 

 
Quanto às Salas de Teatro, existe um total de 190 salas disponíveis no 

Município de São Paulo, sendo que 103 destas salas estão localizados na subprefeitura 

da Sé, o que equivale a 54,21% do total, a maior concentração da cidade, seguido da 

subprefeitura da Lapa com 21 salas ou 11,05% e da subprefeitura de Pinheiros com 18 

salas ou 9,47%. Já em relação ao número de assentos disponíveis nas salas 

localizadas na Subprefeitura da Sé a região possui 53,23% do total disponível, seguido 

da subprefeitura de Lapa com 9,98% e da subprefeitura de Pinheiros com 7,82%. Por 

sua vez o centro histórico é a região com maior número de equipamentos da cidade 

com 33 salas de teatro ativas, o que equivale a 17,36% do total, seguido pelo distrito da 

Bela Vista com 30 salas, ou 15,78% do total. Dentre as principais áreas com grande 

concentração de salas de teatro na região central, destacam-se aqueles localizados na 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Praça Roselvelt e Rua Nestor Pestana, sendo também 



 204 

a região que abriga o Teatro Municipal, principal teatro da cidade. A distribuição das 

salas na subprefeitura da Sé e a relação dos principais equipamentos são apontadas 

nas tabelas abaixo: 

 
Tabela 16 – Disponibilidade de Salas de Teatro na Subprefeitura da Sé – 2006. 

Unidades Territoriais Rede
Estadual Municipal Particular

No Assentos No Assentos No Assentos No Assentos
MSP 190 42788 17 4067 16 3524 157 35197

Total MSP

Sé 103 22777 12 3182 8 944 83 18651

Bela Vista 30 8637 6 1882 - - 24 6755

Bom Retiro 3 532 - - - - 3            532

Cambuci - - - - - - - -

Consolação 15 2656 1 140 1 200 13 2316

Liberdade 9 1682 - - 6 744 3 938

República 29 6882 2 850 - - 27 6032

Santa Cecília 13 1738 3 310 - - 10 1428

Sé 4 650 - - 1 - 3 650  
 

Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
 

Quadro 14 – Relação das Principais Salas de Teatro localizadas na Subprefeitura da Sé 

– 2006. 

NOME  ENDEREÇO 

Aliança Francesa  R. Gal. Jardim, 182 

Teatro do Ator  Pça. Franklin Roosevelt, 172 

Espaço Satyros  Pça. Franklin Roosevelt, 214 

Funarte  Al. Nothmann, 1058 

Galpão do Folias  R. Ana Cintra, 213 

Teatro Abril  Av. Brig. Luís Antônio, 411 

Teatro Àgora  R: Rui Barbosa, 672 

Teatro dos Arcos  R. Jandaia, 218 

Teatro Bibi Ferreira  Av. Brig. Luís Antônio, 931 

Teatro Brasileiro de Comédia (TBC)  R. Major Diogo, 315 

Teatro Cultura Artística  R. Nestor Pestana, 196 

Teatro de Arena Eugênio Kusnet (1953)  R. Dr. Teodoro Baima, 94 

Teatro Fábrica  Rua da Consolação, 1623 

Teatro Franco Zampari  Av. Tiradentes, 451 

Teatro Brigadeiro                      Av. Brigadeiro Luis Antonio,884 

Teatro Imprensa  R. Jaceguai, 400 

Teatro Itália, TD - Teatro de Dança  Av. Ipiranga, 344 

Teatro Municipal  Pça. Ramos de Azevedo s/n 
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Teatro Oficina  R. Jaceguai, 520 

Teatro Professor Fernando de Azevedo  Pça. da República, 53 

Teatro Ruth Escobar  Rua dos Ingleses, 290. 

Teatro São Bento  Largo de São Bento, s/n. 
Fonte: Associação Viva o Centro, 2006. 

 
 

No que se referem aos Centros Culturais, Casas de Cultura e Espaços Culturais, 

existe um total de 65 equipamentos disponíveis no Município de São Paulo, sendo que 

22 destes equipamentos estão localizados na subprefeitura da Sé, o que equivale a 

33,84% do total, a maior concentração da cidade, seguido da subprefeitura de Pinheiros 

com 14 salas ou 21,53% e da subprefeitura de Vila Mariana com seis salas ou 9,23%. 

Por sua vez o centro histórico é a região com maior número deste tipo de equipamentos 

na cidade, com um total de cinco equipamentos, o que equivale a 9,23% do total, 

seguido do distrito de Pinheiros que possui oito equipamentos, ou seja, 12,30% do total. 

A distribuição dos Centros Culturais, Casas de Cultura e Espaços Culturais localizadas 

na Subprefeitura da Sé e a relação dos principais equipamentos são apontadas nas 

tabelas abaixo: 

 

Tabela 17 – Disponibilidade de Centros Culturais, Casas de Cultura e Espaços Culturais 

na Subprefeitura da Sé – 2005. 

Unidades Territoriais
Federal Estadual Municipal Particular

MSP 65 1 13 18 33

Total MSP
Rede

Sé 22 1 6 3 12
Bela Vista 3 - - - 3
Bom Retiro 2 - 2 - -
Cambuci - - - - -
Consolação 4 - 1 1 2
Liberdade 2 - - 1 1
República 3 1 - 1 1
Santa Cecília 2 - 2 - -
Sé 6 - 1 - 5  

 
Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
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Quadro 15 – Relação dos Centros Culturais, Casas de Cultura e Espaços Culturais 

localizadas na Subprefeitura da Sé – 2006. 

NOME  ENDEREÇO  DESCRIÇÃO  
Centro Cultural Banco 
do Brasil   

R. Álvares Penteado, 
112  

Exposições; Cinema; Teatro; Café; 
Restaurante; Livraria 
 

Caixa Cultural - Sé  Pça. da Sé, 111 – 1º, 
2º, 6º e 8º andares  

Museu da Caixa; Exposição 
permanente Carmem Miranda; 
Exposições Temporárias e Temáticas 

Complexo Cultural 
Júlio Prestes -  Sala São 
Paulo   

Pça. Júlio Prestes, 
s/no. – Luz  

Visitas Monitoradas; Concertos  

Edifício dos Correios e 
Telégrafos  

Av. São João (esq. 
Vale do Anhangabaú)  

Em restauro 

Ed. Sede do Grupo 
Santander Banespa   

Rua João Bricola, 24 Exposições Temporárias; visita ao 
Museu Banespa e à Torre; Fotos  

Espaço Coimbra   R. São Luís, 218  Exposições Temporárias; livraria  
Espaço Cultural BM&F  Pça- Antonio Prado, 48 Exposições Temporárias 

 
Espaço Cultural do 
Metrô São Bento   

Largo São Bento, s/nº  Exposições; Cafés  

Espaço Cultural Soto 
Zenshu – Templo 
Busshinji   

R. São Joaquim, 285  Exposições; Cursos; Eventos 
temporários  
 

Espaço do Banco 
Bandeirantes   

R. Boa Vista, 162  No Hall do Banco há esculturas de 
Brecheret  

Galeria Prestes Maia   Pça. do Patriarca, s/n 
(Baixos do Viaduto do 
Chá)  

MASP Centro; esculturas de 
Brecheret  

Sesc do Carmo   R. do Carmo, 147  Biblioteca; Atelier; Restaurante; 
Esportes  

Espaço do Porto 
Seguro de Fotografia   

Al. Barão de 
Piracicaba, 740 

Exposições fotográficas 
 

Espaço Cultural Sala 
Pretérito Perfeito  

Largo do Arouche, 99 - 
Local 20 

Galeria de Artes, cursos, lançamento 
de livros e visitação 

Espaço Nossa Caixa  Rua Alvares Penteado, 
nº 70 - 2º mezanino 

Exposições temporárias 
 

Oficina Cultural Oswald 
de Andrade  

Rua Tres Rios, 363 Exposições, teatros e palestras 
temporárias 
 

Fonte: Associação Viva o Centro, 2006. 
 

Em relação aos Museus, existe um total de 82 equipamentos disponíveis no 

Município de São Paulo, sendo que 25 destes equipamentos estão localizados na 

subprefeitura da Sé, o que equivale a 30,48% do total, a maior concentração da cidade, 
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seguido da subprefeitura do Butantã com 18 museus ou 21,95%, e da subprefeitura de 

Vila Mariana e Lapa com nove cada, ou 10,97%. Já o centro histórico é a segunda 

região com maior número deste tipo de equipamentos na cidade, com um total de 12 

equipamentos, o que equivale a 14,63% do total, sendo o distrito do Butantã e o que 

possui mais museus, num total de 14 equipamentos, ou seja, 17,07% do total, 

principalmente em função de ser o distrito que abriga a cidade universitária da 

Universidade de São Paulo, que possui um grande número de museus. Dentre os 

equipamentos localizados no centro histórico, destacam-se a Pinacoteca do Estado, a 

estação Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra e Museu da Língua Portuguesa. A 

distribuição dos museus localizados na Subprefeitura da Sé e a relação dos principais 

equipamentos são apontadas nas tabelas abaixo: 

 
Tabela 18 – Disponibilidade de Museus na Subprefeitura da Sé – 2006. 

Estadual Municipal Particular
MSP 82 37 16 29

Total MSP
Rede

Unidades Territoriais

Sé 25 7 7 11

Bela Vista 4 - - 4

Bom Retiro 4 3 1 -

Cambuci 1 - - 1

Consolação 2 - 1 1

Liberdade 2 - 1 1

República 4 2 1 1

Santa Cecília - - - -

Sé 8 2 3 3  
 

Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
 

Quadro 16 – Relação dos Museus localizados na Subprefeitura da Sé – 2006. 

NOME  ENDEREÇO  DESCRIÇÃO  
Liceu de Artes e 
Ofícios de São Paulo  

R. da Cantareira, 1351  Espetáculo Multivisão – "Arte é 
humanismo" – esculturas; Grécia e 
Renascimento  

Museu Banespa  R. João Bricola, 24 – 2º e 
3º andares  

Gravuras e Pinturas; Moedas; história 
econômica e social do Estado  

Museu da Caixa 
Econômica Federal  

Pça. da Sé, 111 – 3o. e 
4o. andar  

Decoração e Objetos da São Paulo 
antiga; Getúlio Vargas; Carmem 
Miranda  

Museu da Cidade de 
São Paulo - Solar da 
Marquesa de Santos  

R. Roberto Simonsen, 
136  

Exposições Permanentes e 
Temporárias  

Museu de Energia de Al. Cleveland, 601 - Exposições Temporárias; que 
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São Paulo  Campos Eliseos apresentam um panorama geral de 
seu significativo acervo.  

Museu de Arte de São 
Paulo – MASP Centro  

Pça. do Patriarca, s/n 
(Galeria Prestes Maia, 
baixos do Viaduto do 
Chá)  

Exposições Temporárias; esculturas 
de Brecheret na Galeria  

Museu de Arte Sacra  Av. Tiradentes, 676  Exposições Permanente e 
Temporárias  

Estação Pinacoteca  R. Mauá, 247  Edifício do Antigo DOPS recém 
reformado  

Museu do Teatro 
Municipal  

Baixos do Viaduto do 
Chá, s/n  

Memória do Teatro  

Museu do Tribunal de 
Justiça  

Pça da Sé s/n – 2o. 
andar - sl.280  

Documentos e Fotos ligados ao 
Direito  

Museu Histórico da 
Imigração Japonesa  

R. São Joaquim, 381 – 
7o., 8o. e 9o. andares  

Exposições; Biblioteca  

Museu Jo sé Bonifácio 
– Instituto Histórico e 
Geográfico  

R. Benjamin Constant, 
158 - 4o. andar  

Temporariamente em reforma 

Museu Monteiro 
Lobato  

R. General Jardim, 485  Livros e objetos sobre o autor e suas 
obras  

Museu Pe. Anchieta  Páteo do Colégio, 2  Exposição Permanente / cripta  
Museu Polícia Militar  R. Dr. Jorge Miranda, 

308  
Exposição Permanente – objetos 
militares  

Pinacoteca do Estado Av. Tiradentes, 141  Exposições Permanente e 
Temporárias  

Museu de Língua 
Portuguesa  

Estação da Luz Exposições interativas  

Museu da Santa Casa 
de Misericórdia  

Rua Cesário Mota 
Junior, 112 -  Vila 
Buarque -  
 

Informações e exposições sobre a 
Santa Casa de Misericóedia de São 
Paulo 

Fonte: Associação Viva o Centro, 2006. 
 

Quanto as Galerias de Arte, existe um total de 114 equipamentos disponíveis no 

Município de São Paulo, sendo que 22 destes equipamentos estão localizados na 

subprefeitura da Sé, o que equivale a 19,29% do total, a segunda maior  concentração 

da cidade, perdendo para a subprefeitura da Pinheiros que conta com 74 galerias ou 

64,91% do total. Por sua vez o centro histórico em específico, conta com um total de 

sete equipamentos, o que equivale a 6,14% do total, enquanto o distrito do Jardim 

Paulista, onde tradicionalmente estão concentradas o maior número de galerias possui 

32 equipamentos, ou seja, 28,07% do total. A distribuição das Galerias localizadas na 

Subprefeitura da Sé é apontada na tabela abaixo: 
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Tabela 19 – Disponibilidade de Galerias de Arte na Subprefeitura da Sé – 2006. 

Estadual Municipal Particular
MSP 114 5 4 105

Total MSP
Rede

Unidades Territoriais

Sé 22 2 4 16

Bela Vista 3 - - 3

Bom Retiro - - - -

Cambuci - - - -

Consolação 6 - - 6

Liberdade 2 - 2 -

República 4 - 2 2

Santa Cecília 4 1 - 3

Sé 3 1 - 2  
 

Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
 

Em relação às Salas de Show e Concertos, existe um total de 179 salas 

disponíveis no Município de São Paulo, sendo que 32 destas salas estão localizados na 

subprefeitura da Sé, o que equivale a 17,87% do total, sendo a terceira maior 

concentração da cidade, estando a frente dela a subprefeitura de Pinheiros com 47 

salas ou 26,25% e da subprefeitura de Perus com 42 salas ou 23,46%. Já em relação 

ao número de assentos disponíveis nas salas localizadas na Subprefeitura da Sé, a 

região possui 12,91% do total disponível, enquanto a subprefeitura de Pinheiros conta 

com 22,19% e da subprefeitura de Perus com 14,08%. Por sua vez o centro histórico 

possui apenas seis salas ativas, o que equivale a 3,35% do total, com destaque para a 

Sala São Paulo, antiga estação ferroviária que foi convertida em na principal sala de 

concertos pública da cidade e hoje é a sede da OSESP – Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo. A distribuição das Salas de Shows e Concertos localizadas na 

Subprefeitura da Sé é apontada na tabela abaixo: 
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Tabela 20 – Disponibilidade de Salas de Shows e Concertos na Subprefeitura da Sé – 

2006. 

No Assentos No Assentos No Assentos No Assentos
MSP 179        124,199       6            910             5            1,800          168        121,489       

Unidades Territoriais
Total MSP

Rede
Estadual Municipal Particular

Sé 32          16,040         2            270             1            750             29          15,020         

Bela Vista 7            2,550           -         -              -         -              7            2,550           

Bom Retiro 4            6,520           1            120             -         -              3            6,400           

Cambuci -         -               -         -              -         -              -         -               

Consolação 9            2,970           -         -              -         -              9            2,970           

Liberdade 2            1,550           -         -              1            750             1            800              

República 4            870              1            150             -         -              3            720              

Santa Cecília 4            1,080           -         -              -         -              4            1,080           

Sé 2            500              -         -              -         -              2            500               
 

Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
 

Quanto aos Equipamentos de Esporte, Lazer e Recreação existem um total de 

554 equipamentos disponíveis no Município de São Paulo, sendo que 21 destes 

equipamentos estão localizados na subprefeitura da Sé, o que equivale a 3,79% do 

total, enquanto as maiores concentrações de equipamentos estão localizadas na 

subprefeitura da Capela do Socorro com 45 equipamentos ou 8,21% e na subprefeitura 

de Campo Limpo com 32 equipamentos ou 5,77%. Por sua vez o centro histórico conta 

com apenas 4 equipamentos, o que equivale a 0,72% do total, entretanto ao observar a 

distribuição deste tipo de equipamentos o que se percebe é que está distribuído 

uniformemente por todos os distritos da cidade. A distribuição dos Equipamentos de 

Esporte, Lazer e Recreação localizadas na Subprefeitura da Sé é apontada na tabela 

abaixo: 
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Tabela 21 – Disponibilidade de Equipamentos de Esporte, Lazer e Recreação na Subprefeitura da Sé – 2004. 

2004

CDM(1) Campos Mini Campos Quadras Society Gatebal Modeló- Total Clubes Desp. Clubes Desp. CEE(1)
BAL(1) MBAL(1) Clube Centro CEL(1) Autódromo Total 

MSP Futebol Campos Malha /Bocha dromos Indireta C/Ginásio C/Estádio dos CEUs Olímpico Direta

Municípo de São Paulo 554 199 133 13 17 29 10 1 2 404 1 3 21 5 8 21             1 6 1 67 471

Equipamentos de Esportes, Lazer e Recreação
Município de São Paulo, Subprefeituras e  Distritos  Municipais 

Rede Municipal Direta Total 
Rede 
Municipal

Unidades Territoriais
Total 

Rede Municipal Indireta

Sé 21 4 - - 1 1 - - - 6 - 3 2 - - -           - - - 5 11

Bela Vista 2 - - - - - - - - - - - - - - -           - - - - -

Bom Retiro 6 3 - - - 1 - - - 4 - 1 - - - -           - - - 1 5

Cambuci 2 - - - 1 - - - - 1 - - 1 - - -           - - - 1 2

Consolação 3 - - - - - - - - - - 1 - - - -           - - - 1 1

Liberdade 2 - - - - - - - - - - 1 - - - -           - - - 1 1

República 3 - - - - - - - - - - - - - - -           - - - - -

Santa Cecília 2 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - -           - - - 1 2

Sé 1 - - - - - - - - - - - - - - -           - - - - -  
 

Fonte: SEMPLA - Secretária Municipal de Planejamento. Município em Dados, 2006. 
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Além dos equipamentos culturais e de lazer apontados anteriormente, também 

se destaca a existência de um grande número de espaços públicos que são utilizados 

tanto como espaço para a prática de lazer e recreação, como para a realização de 

eventos culturais, com destaque para a recém criada Virada Cultural, evento que ocorre 

duas vezes ao ano e que durante 24 horas oferece atividades diversas em grande parte 

destes espaços públicos localizados na região central. Dentre os espaços se destacam 

o Pátio do Colégio, local da fundação da cidade e um dos principais atrativos turístico 

do centro histórico, bem como a Praça da República, a Praça da Sé, o Vale do 

Anhangabaú, o Viaduto do Chá, etc. 

Quadro 17 – Relação dos principais Espaços Públicos na Subprefeitura da Sé – 2006. 

NOME  LOCALIZAÇÃO   DESCRIÇÃO  

Av. São Luís   Entre Av. Ipiranga e 
R. da Consolação  

Rua de comércio especializado (agências 
de viagens); prédios de apartamentos de 
alto padrão  

Beco do Colégio   R. Roberto Simonsen  Antigo portão entre a Casa nº 1 e o Solar 
da Marquesa de Santos  

Jardim da Luz  Metrô Luz ou 
Tiradentes  

Jardim público mais antigo da cidade  

Ladeira Gen. 
Carneiro  

Embaixo do Viad. Boa 
Vista – Pátio do 
Colégio  

Aberta em 1842  

Largo Coração de 
Jesus  

Próximo à Estação 
Júlio Prestes  

Conjunto de residências ecléticas da 
época da urbanização do bairro dos 
Campos Elíseos, em 1898  

Largo da Memória  Metrô Anhangabaú  Monumentos históricos do Séc. XIX  

Largo do Arouche  Metrô República  Conserva o clima romântico da São 
Paulo antiga; Obras de Arte  

Largo do Café  R. São Bento X R. 
Álvares Penteado  

Rodeado por edifícios históricos  

Pátio do Colégio   Pátio do Colégio  Local da fundação da cidade  

Praça Antônio 
Prado  

Av. São João, entre R. 
Líbero Badaró e R. 
São Bento  

"Coração Financeiro" da cidade  

Praça da República  Metrô República  Séc. XIX; Jardins e Artesanato  

Praça da Sé   Metrô Sé  Marco Zero de São Paulo (1934); Jardim 
das Esculturas  

Praça Dom José Av. São Luís X R. da Espaço ajardinado atrás da Biblioteca 
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Gaspar  Consolação  Municipal  

Praça Júlio 
Mesquita  

Próximo ao Lgo. do 
Arouche, Av. São 
João X R. Vitória  

Fonte Monumental em estilo art-nouveau 
(1923)  

Praça Princesa 
Isabel   

Av. Rio Branco X Av. 
Duque de Caxias  

Monumento à Duque de Caxias, único 
duque brasileiro que participou na luta 
pela Independência e na Guerra da 
Cisplatina; a obra de Brecheret, em 
bronze fundido, data de 1950 e possui 45 
metros, sendo o maior monumento 
eqüestre do mundo  

Praça Ramos de 
Azevedo  

Baixos do Viaduto do 
Chá, em frente ao 
Teatro Municipal  

Monumento de Carlos Gomes e de 
personagens de suas óperas  

Vale do 
Anhangabaú  

Metrô Anhangabaú  Divisor Centro Velho e Centro Novo; 
Jardins e Obras de Arte; circundado por 
importantes edifícios  

Viaduto Boa Vista  Próximo ao Pátio do 
Colégio  

Obra no estilo art-déco projetada pelo 
arquiteto Oswaldo Bratke na década de 
1930  

Viaduto do Chá  Entre Pça. do 
Patriarca e Pça. 
Ramos de Azevedo  

Ligação entre Centro Velho e Centro 
Novo (1892 / 1938)  

Viaduto Santa 
Ifigênia  

Entre Lgo. de São 
Bento e Lgo. Santa 
Ifigênia  

Ligação entre Centro Velho e Centro 
Novo (1913)  

Fonte: Associação Viva o Centro, 2006. 
 

Outra importante atividade desenvolvida no centro histórico é a realização de 

feiras culturais na região, com destaque para a Feira de Artesanato da Praça da 

República, que ocorre todos os domingos e é um dos principais eventos culturais e 

atrativo turístico da região.  

Quadro 18 – Relação das principais Feiras localizadas na Subprefeitura da Sé – 2006. 

NOME  LOCAL  INFORMAÇÕES 

Feira da Liberdade   Metrô Liberdade 
 

Artigos e culinária 
japonesa e chinesa 

  

Feira de Artes e Antigüidade   Pça. Júlio Prestes Artesanato, arte e 
antigüidades 

Feira de Artesanato   Pça. da República Artes plásticas, 
artesanato, pedras 

brasileiras, cerâmicas, 
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roupas e comida típica 

Feira de Artesanato da Semab   Lgo. São Francisco Artesanato, quadros, 
roupas etc. 

Feira de Artesanato e Cultura 
José Bonifácio  

Lgo. São Francisco Artesanato, arte 

Mercado das Flores   Lgo. do Arouche Flores 
Fonte: Associação Viva o Centro, 2006. 
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1.2 – INSTRUMENTOS LEGAIS E MECANISMOS DE INCENTIVO  FINANCEIROS 

UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAME NTOS E 

ATIVIDADES CULTURAIS E ÁREAS DE LAZER 

 

A década de 1970  

 

Conforme apresentado nos capitulo 3, as políticas públicas de revitalização do 

centro de São Paulo se iniciam a partir da década 1970, período este em que as 

principais ações realizadas pelo poder público foram relativas à revalorização dos 

espaços públicos, a instalação dos calçadões e reordenação do sistema de transporte 

da região.  

Entretanto se analisarmos as principais ações e intervenções realizadas nos 

equipamentos culturais e espaços de lazer destacam-se: 

 

• Praça Roosevelt: Em 1970 foi entregue a “Praça-edifício” sobre as pistas da 

ligação Leste-Oeste de São Paulo; 

• Solar da Marquesa de Santos: Foi restaurado e entregue em 1975 para abrigar 

as atividades da Secretaria Municipal de Cultura; 

• Largo São Bento: Em 1975 é realizada a reconfiguração do Largo com a 

construção da estação de metro; 

• Casa n°1 – Museu : Em 1976, o Departamento do Patrimônio Histórico de São 

Paulo - DPH iniciou um projeto de restauro que recuperou a pintura antiga e 

algumas de suas características originais. Em 1979, encontrando-se em precário 

estado de conservação, foi restaurado a partir de projeto do DPH, quando suas 

características originais foram recuperadas. A casa hoje abriga a Divisão do 

Arquivo Histórico Municipal. 

 

O principal mecanismo de incentivo financeiro utilizado neste período foi o 

investimento direto do setor público na construção e renovação do espaço público, bem 

como no restauro de edifícios históricos e sua adaptação em espaços culturais. E o 

principal instrumento legal foi a criação de um zoneamento que definia zonas especiais 

de preservação de bens significativos (Classificação Z8-007 e Z8-200), como, parques, 

áreas institucionais, conjuntos de valor históricos ou outras características excepcionais, 

que possibilitariam o uso destas áreas para fins culturais ou de lazer. 
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A década de 1980  

 
Já na década de 1980, as principais ações realizadas pelo poder público foram 

relativas à renovação e criação de novos espaços públicos, a realização do inventário e 

catalogação dos bens arquitetônicos da região e criação de legislação voltada à 

preservação do patrimônio histórico e arquitetônico existente.  

Ao analisar as principais ações e intervenções realizadas nos equipamentos 

culturais e espaços de lazer destacam-se: 

 
• Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios: Inauguração em 1980 de um local de 

exposições que divulgam as atividades do Liceu e suas ligações com a história 

de São Paulo; 

• Casa das Retortas: Conclusão da reforma do prédio, o edifício sofreu então 

adaptações e restauros, segundo projeto de Paulo Mendes da Rocha, sendo 

mantidas algumas características da década de 20. O edifício passou a abrigar o 

Centro de Pesquisas sobre a Arte Brasileira Contemporânea, antigo IDART, e o 

Departamento do Patrimônio Histórico - DPH, ambos da Secretaria Municipal da 

Cultura; 

• Praça da República: Junto com as obras de implantação do Metrô foram feitos 

melhorias e a renovação da praça, que também abriga uma Feira de Artesanato 

e Artes que ocorre todos os domingos; 

• Museu do Theatro Municipal: Inaugurado em 1983 e instalado desde 1995 junto 

ao Viaduto do Chá, o Museu do Theatro Municipal foi implantado com o objetivo 

de coletar, classificar, conservar e divulgar através de exposições e publicações, 

documentos textuais, fotografias e objetos referentes às atividades do Teatro 

Municipal desde a sua inauguração em 1911; 

• Praça João Mendes: Reurbanização e renovação da praça; 

• Novo Vale do Anhangabaú: Durante a década de 1980 a prefeitura de São Paulo 

promoveu um concurso público para revitalização e reforma da região. Os 

arquitetos Jorge Wilheim, Jamil José Kfouri e Rosa Grena Kliass foram os 

vencedores, propondo a criação de uma grande laje sobre as avenidas 

existentes no local em altura suficiente para ligar os dois lados do Vale.  
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Assim como na década de 1970, o principal mecanismo de incentivo financeiro 

utilizado neste período foi o investimento direto do setor público na construção e 

renovação do espaço público, bem como no restauro de edifícios históricos e sua 

adaptação em espaços culturais. Além disto, no campo institucional foi criado o 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de 

São Paulo – CONPRESP, órgão responsável pelos processos de tombamento de 

imovéis a nível municipal e no campo legislativo foi ortogada a Lei 9.725/84 que 

procurou por meio de mecanismos de transferência de potenciais construtivos criar 

incentivos à preservação de imóveis de intereresse arquitetônico e histórico. 
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A década de 1990  

 
Na década de 1990, as principais ações realizadas pelo poder público foram à 

criação de uma legislação voltada à preservação do patrimônio histórico e arquitetônico 

existente, a exemplo do projeto Eixo Sé-Arouche e da Lei de Fachadas; a implantação 

do instrumento urbano conhecido como Operação Urbana, no caso específico da região 

central a Operação Urbana Anhangabaú e Operação Urbana Centro; a instituição do 

Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo – 

PROCENTRO, e por fim a restauração, a reforma e a implementação de equipamentos 

culturais. 

Ao analisar as principais ações e intervenções realizadas nos equipamentos 

culturais e espaços de lazer destacam-se: 

 

• Theatro Municipal: Conclusão das obras de restauro do Theatro em 1991, 

comandado pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal 

de Cultura, restaurando o prédio e implementando estruturas e equipamentos 

mais modernos; 

• Boulevar São João: Pedestrialização de pedaço da Av. São João; 

• Biblioteca Mario de Andrade: Foi reformada em 1992 e reaberta ao público, 

atualmente possui  o maior acervo bibliográfico de São Paulo; 

• Solar da Marquesa de Santos: Nova restauração e reforma (trabalho 

arqueológico) em 1991 o Solar foi submetido a um processo de restauração que 

possibilitou que o edifício voltasse a ser aberto ao público; 

• Edifício Ramos de Azevedo: Após a desocupação do edifício e de seu anexo, 

decorrente da transferência das últimas unidades da Politécnica para a Cidade 

Universitária em 1987, o Edifício Ramos de Azevedo foi adquirido pela Prefeitura 

com o propósito de abrigar as instalações da , porém em 1992 o edifício foi 

restaurado e passou a abrigar o  do Patrimônio Histórico de São Paulo – DPH; 

• Largo da Memória: Em 1992 foi concluída a restauração do Largo; 

• Largo São Bento: Em 1994 foi realizada a reconstituição do piso, restauro e 

iluminação e colégio de São Bento; 

• Pinacoteca do Estado: Em 1993 foi iniciada a reforma e renovação Pinacoteca 

do Estado, concluída em 1998 teve o projeto da reforma de autoria de Paulo 
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Mendes da Rocha, com o qual ganhou o prêmio Mies van der Rohe de 

arquitetura em junho de 2000. 

• Museu de Arte Sacra e Mosteiro da Luz: Restauração e Mosteiro da Luz – 

Recuperação do conjunto arquitetônico 

• Complexo Cultural Júlio Prestes: Restauro do edifício e implantação da sala São 

Paulo. O projeto da Sala São Paulo nasceu com o objetivo primeiro de elevar a 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) a um padrão de 

qualidade internacional. Para tanto, a OSESP precisaria de uma sede própria, 

com a infra-estrutura necessária para o funcionamento de uma grande 

orquestra. Depois de uma longa pesquisa para decidir qual seria o local mais 

apropriado para a construção da sala, um acaso fez com que o Grande Hall da 

Estação Júlio Prestes fosse escolhido para abrigar a Sala São Paulo. 

• Edifício do DOPS: O antigo prédio do DOPS foi recuperado e restaurado pelo 

arquiteto Haron Cohen, que deu ao prédio os ares e a importância que ele teve 

na época de sua inauguração, quando serviu de armazém de produtos da malha 

ferroviária. Inicialmente abrigou o Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, e 

atualmente abriga a Estação Pinacoteca, que serve como anexo a Pinacoteca 

do Estado. 

 

Assim como nas décadas anteriores o principal mecanismo de incentivo 

financeiro utilizado neste período foi o investimento direto do setor público na 

construção e renovação do espaço público, bem como no restauro de edifícios 

históricos e sua adaptação em espaços culturais, com destaque na participação do 

Estado. A década de 90 foi muito importante do ponto de vista tanto da recuperação de 

importantes equipamentos culturais e espaços públicos, como a criação de novos 

equipamentos de grande porte, em especial instalação de uma sala de concertos na 

antiga estação Julio Prestes e da transformação do antigo prédio do Dops em Museu, 

hoje funcionando como anexo da Pinacoteca. Outro instrumento financeiro proposto 

neste período foi a possibilidade do setor privado investir na região através da utilização 

de incentivos fiscais propostos na Lei n. 12.350/97, também conhecida como Lei das 

Fachadas, que possibilita proprietários de imóveis tombados numa área especial de 

intervenção a isenção do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial por um 

período de 10 anos para aquelas que tiverem suas fachadas restauradas, possibilitando 

que equipamentos culturais privados possam utilizar-se deste recurso.  
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Já no campo legislativo e institucional neste período foi criado do Programa de 

Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo – PROCENTRO, que surge 

em 1993 como uma resposta do poder público as demandas, principalmente por parte 

da Associação Viva o Centro, de mudanças na região central da cidade. Também  

houve a criação das leis de incentivo fiscais ao setor cultural, como a Lei Municipal de 

Incentivo a Cultura24, também conhecida como Lei Mendonça, que permite que uma 

pessoa física ou jurídica patrocine um projeto cultural e deduza parte do valor investido 

do seu Imposto Sobre Serviços (ISS) ou Imposto Predial Territorial Urbana (IPTU) a 

pagar e a Lei Federal de Incentivo à Cultura25, chamada de Lei Rouanet, que permite 

empresas e pessoas físicas que financiar projetos culturais através da aplicação de 

parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios. 

                                                 
24 Lei nº 10.923/90. 
25 Lei nº 8.313/91. 
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A partir do ano de 2000  

 

A partir do ano de 2000 se adotou um novo modelo de política pública de 

revitalização do centro histórico de São Paulo, que fosse diferente daquele adotado nas 

décadas anteriores, onde a maioria das ações executadas pelo poder público foi 

realizada de forma isolada. Até o final da década anterior as políticas públicas 

relacionadas aos equipamentos culturais e de lazer da região estavam voltados à 

reforma e manutenção dos equipamentos existentes, bem como a criação de novos 

equipamentos, essencialmente através do investimento direto do setor público, e a 

criação de algumas leis que visavam estimular o investimento do setor privado. Porém, 

em momento algum foi criada uma política voltada para a revitalização do centro de 

forma integrada, com o objetivo de maximizar os distintos problemas que a região 

enfrenta.  

Está mudança tem origem no ano 2000 durante as negociações das dívidas 

públicas de Estados e Municípios junto ao Governo Federal, quando o município de São 

Paulo foi autorizado a realizar a contratação de um empréstimo até o montante de US$ 

100, 4 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID com o objetivo 

de revitalizar o centro da cidade. Durante as negociações entre a prefeitura e o banco 

foi apresentado um primeiro plano para a região, elaborado pela então Administração 

Regional da Sé, com o nome de Reconstruir o Centro, conforme detalhado no capitulo 

anterior. Todavia, este plano acabou ficando bastante abranjente e foi sugerido pelo 

banco a revisão do mesmo, conforme aponta Silva (2004:15): 

“Num primeiro momento, entretanto, as ações propostas se espraiavam 

por uma área bastante vasta, coincidindo com a própria área da então 

Administração Regional da Sé. À medida que as negociações com a 

instituição financeira foram evoluindo, e por orientação dela própria, 

houve uma focalização das ações de forma a obter efeitos de sinergia. 

As ações vastamente pulverizadas corriam o risco de não 

potencializarem uma às outras e o programa corria o risco de se diluir por 

uma área vasta demais.” 

 O primeiro passo tomado pela prefeitura, principalmente diante da percepção da 

necessidade de um arranjo institucional que possibilitasse uma interlocução mais 

intensa com setores da sociedade civil e com o setor empresarial, foi a transferência da 

coordenação do programa da Administração Regional da Sé para a Empresa Municipal 
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de Urbanização – EMURB. Com a mudança, pela primeira vez são utilizados novos 

instrumentos legais e institucionais para o desenvolvimento de uma política integrada de 

revitalização do centro. Inicialmente se criou o Fórum de Desenvolvimento Social e 

Econômico do Centro de São Paulo e a Coordenação Executiva Ação Centro26, sendo 

que o primeiro com um caráter representativo e deliberativo e o segundo com um perfil 

mais operativo. Além disto, foi acatada a sugestão proposta pelo banco, de focalização 

do programa de revitalização e se restringiu a área de atuação destes novos arranjos 

institucionais para o distrito da Sé e da República, ou seja, o centro histórico. 

 O Decreto Municipal também institui a Agência de Desenvolvimento do Centro, 

com o objetivo principal de constituir-se num agente facilitador e promotor tanto das 

atividades econômicas já existentes no centro, quanto de novas atividades que venham 

a dinamizar a economia local (Silva, 2004:18). Por fim, junto com estas ações é lançado 

o novo programa de revitalização do centro, chamado de Ação Centro, cujas ações 

foram descritas no capítulo anterior. O novo programa, dividido em eixos de atuação, 

propõe diversos instrumentos de financiamento de ações nas distintas áreas de 

intervenções do plano, bem como a revisão e elaboração de legislação, principalmente 

urbanística, que permita a melhor utilização da região.  

Ao analisar as principais ações proposta pelo programa Ação Centro em relação 

aos equipamentos culturais e espaços de lazer destacam-se: 

• Intervenções urbanísticas no espaço público, com destaque para as 

intervenções no Parque D. Pedro II, no Palácio das Indústrias e na Casa das 

Retortas; 

• Criação de mecanismo de articulação com o setor privado, entre eles o setor da 

indústria cultural; 

• Introdução de um novo modelo de Operação e Manutenção do ambiente urbano 

e a obras de requalificação do espaço público e de edifícios culturais; 

• Melhoria da acessibilidade aos espaços públicos e equipamentos culturais; e 

• Fortalecimento dos órgãos e instituições responsáveis pela implementação e 

execução do plano. 

Entretanto, se analisarmos as ações efetivamente adotadas, em relação aos 

equipamentos culturais e espaços de lazer, desde a apresentação do programa em 

2003, se percebe que poucas ações foram adotadas, o que se justifica pelo fato de que 

na mudança do governo municipal, ocorrida no ano de 2005, o novo governo fez uma 
                                                 
26 Instituídos pelo Decreto Municipal nº 44.089/2003. 
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revisão dos objetivos e propostas do plano e a maior parte das ações encontram-se em 

fase de execução ou em fase de licitação, dentre elas destacam-se: 

 

- as reurbanizações das praças da República, Sé e Roosevelt;  

- a recuperação da fachada do Theatro Municipal;  

- a recuperação, restauro e ampliação da Biblioteca Mário de Andrade com a 

incorporação do antigo prédio do Instituto de Previdência do Estado de São 

Paulo - IPESP;  

- as melhorias na iluminação pública da região central;  

- a reqüalificação urbana das ruas comerciais  

- obras de reforma da praça Júlio de Mesquita, Largo do Paissandu e Boulevard 

São João,  

- a recuperação do viaduto Dona Paulina e da Ladeira da Memória; 

- a recuperação da Casa das Retortas; e 

- a reforma e recuperação do Solar da Marquesa, da Casa nº1 e do Beco do 

Pinto. 

 

 Outro novo mecanismo de incentivo financeiro introduzido se dá no âmbito do 

projeto Nova Luz, que visa otimizar os investimentos públicos já realizados na região da 

Luz, bem como aqueles em andamento e em fase de projeto, e estimular novos 

empreendimentos de caráter privado, que poderão trazer vitalidade econômica e social 

à região. Para tanto, foram aprovada uma legislação específica para o programa27, 

estabelecendo incentivos fiscais para a instalação de empresas na região. O Programa 

de Incentivos Seletivos, nome dado aos incentivos fiscais para a região, tem a finalidade 

de promover e fomentar o seu desenvolvimento adequado. O instrumento financeiro 

proposto prevê a concessão de dois tipos de incentivos fiscais: emissão de Certificados 

de Incentivo ao Desenvolvimento, que serão utilizados para pagamento de tributos e 

aquisição de bilhete único28, e redução de impostos municipais incidentes sobre imóveis 

                                                 
27  Lei nº 14.096, de 8 de dezembro de 2005. 
28 A partir de 2002, iniciou-se a implantação do Sistema Interligado que consistiu numa reformulação 
completa do sistema municipal de ônibus de São Paulo que vai desde a delegação dos serviços a ser 
prestado pelas empresas operadoras, redesenho da linha para melhor atender os desejos de viagem da 
população e solucionar o problema de sustentabilidade econômica, reserva de espaço no sistema viário 
para os coletivos para melhorar a velocidade dos ônibus, até a introdução de uma nova política tarifária 
para permitir a utilização do sistema de forma racional e flexível, com integração e complementaridade 
entre serviços e modos. A base do sistema Interligado é a ampliação das possibilidades de conexão entre 
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e atividades desenvolvidas na região-alvo. O Programa está estruturado na concessão 

de incentivos fiscais para alguns segmentos de atividades econômicas que realizem 

investimentos no local, sendo que a relação das atividades comerciais e de prestação 

de serviços relacionadas as atividades culturais e de lazer beneficiadas por incentivos 

fiscais do projeto Nova Luz, são: 

 

• Galerias de Arte; 

• Espetáculos teatrais e circenses; 

• Ginástica, dança, esportes, natação e artes marciais; 

• Ópera, ballet, danças, concertos e recitais; 

• Exibições cinematográficas e programas de auditório; 

• Fonografia ou gravação de sons, inclusive revelação, ampliação, cópia, 

retocagens, reprodução e trucagem; 

• Reprografia, microfilmagem e digitalização; 

• Shows, bailes, desfiles e festivais. 

 

Também foi criado um novo mecanismo de incentivo fiscal de incentivo ao setor 

cultural, a exemplo da Lei Mendonça e da Lei Rouanet do início da década de 90, 

através da Lei Estadual de Incentivo a Cultura29, que institui por meio do Programa de 

Ação Cultural - PAC, os mecanismos do Fundo Estadual de Cultura, Recursos 

Orçamentários e Incentivo Fiscal, por meio da dedução de parte do valor investido do 

seu Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. 

Já no campo legislativo, foi aprovado na cidade de São Paulo, em 2002, um 

novo plano diretor, chamado de Plano Diretor Estratégico, no qual previa a realização 

de Planos Regionais Estratégicos para cada uma das 31 subprefeituras do município. 

Em 2004, foi aprovado o Plano Regional Estratégico da Sé que regulamenta as 

disposições sobre o parcelamento, a disciplina e ordenamento do uso do solo, 

instituindo um novo zoneamento para a região central da cidade. 

                                                                                                                                                 
linhas em qualquer ponto da cidade, propiciada  pela bilhetagem eletrônica. O cartão eletrônico, chamado 
em São Paulo  de Bilhete Único, é o principal instrumento de integração da rede Interligada. 
 
29 Lei nº 12.268 de 20/02/06. 
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2 – O CASO DA CIDADE DE BUENOS AIRES 

 

2.1 – LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES CU LTURAIS E DE 

LAZER DO CENTRO HISTÓRICO DE BUENOS AIRES 

 

Assim como no caso de São Paulo, os equipamentos culturais e de lazer 

localizados município de Buenos Aires, se encontram espalhados por todas as regiões 

da cidade, porém, o que se observa é uma maior concentração destes equipamentos na 

região central e no eixo norte da cidade localizado no entorno do Rio da Prata30, que é a 

região que concentra a maior parte da população de alta renda da cidade. 

Para se ter uma visão geral da distribuição espacial destes equipamentos no 

município de Buenos Aires é apresentada a seguir alguns mapas com a localização 

deles nas distintas zonas da cidade. Em seguida, e apresentado um levantamento mais 

detalhado dos equipamentos localizados na região central da cidade e em específico no 

centro histórico, objeto deste estudo31. 

 Na figura 56 é apresentada a distribuição espacial dos Equipamentos Culturais 

de Buenos Aires, entendidos como Museus, Bibliotecas, Galerias de Arte e Centros 

Culturais, onde se percebe uma grande concentração de equipamentos na região 

central da cidade, em especial no centro histórico, enquanto que nas demais regiões há 

uma distribuição uniforme destes equipamentos. 

 Já na figura 57 é apresentada a distribuição espacial das Áreas de Recreação e 

Desportivas de Buenos Aires, entendidas como os clubes, espaços públicos destinados 

a coletividade e os centros esportivos. O que verifica neste caso é uma grande 

concentração de espaços públicos destinados à recreação na região do centro histórico 

e arredores, e ao mesmo tempo uma ausência de clubes e centros esportivos. Por sua 

vez, os clubes encontram-se localizados nas regiões mais afastadas do centro da 

cidade, e os centros esportivos concentrado na região na franja localizada junto ao Rio 

da Prata.   

                                                 
30 Equivalente aos bairros de Recoleta, Palermo, Belgrano e Nuñez, que historicamente foi a região que 
atraiu a maior parte da população de maior renda na cidade, além de concentrar a maior parte dos 
empregos do setor de serviços e comércio. No trabalho elaborado pela Dirección General de Patrimônio da 
Ministério de Cultura de la Ciudad Autônoma de Buenos Aires para a candidatura da cidade a paisagem 
cultural da Humanidade, junto a UNESCO, se encontra detalhadamente informações sobre a evolução 
histórica desta região, bem como a importância de seu patrimônio urbano e arquitetônico para toda a 
cidade. 
31 De forma a permitir uma comparação visual nos mapas apresentados, a região equivalente ao centro 
histórico e seus arredores está destacada. 
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 Por fim, na figura 58 é apresentada a distribuição espacial dos equipamentos de 

lazer no de Buenos Aires, entendidas como os bares, cinemas, teatros, televisoras32, 

livrarias, feiras de livros, tanguerias e bares de tango. Neste caso também se verifica 

uma grande concentração de equipamentos na região do centro histórico e arredores, 

enquanto as demais regiões, a exceção da zona de Palermo e arredores, possuem uma 

carência destes tipos de equipamentos.  

                                                 
32 Nos últimos anos, diversas experiências televisas de caráter alternativo e comunitário começaram a 
surgir na cidade de Buenos Aires, sendo a mais conhecida a TV Piquetera. 
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Figura 56 – Distribuição espacial dos Equipamentos Culturais em Buenos Aires – 2004. 

 
Fonte: Dirección General de Patrimônio. Buenos Aires, Paisaje Cultural de la Humanidade – UNESCO, 

2004. 
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Figura 57 – Distribuição espacial das Áreas de Recreação e Desportivas em Buenos 

Aires – 2004. 

Fonte: Dirección General de Patrimônio. Buenos Aires, Paisaje Cultural de la Humanidade – UNESCO, 
2004. 
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Figura 58 – Distribuição espacial dos Equipamentos de Lazer em Buenos Aires – 2004. 

 
Fonte: Dirección General de Patrimônio. Buenos Aires, Paisaje Cultural de la Humanidade – UNESCO, 

2004. 
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Outro mapeamento realizado pelo Ministério de Cultura de la Ciudad Autônoma 

de Buenos Aires sobre os equipamentos culturais e de lazer públicos existentes na 

cidade, de acordo com sua tipologia, nos permite observar melhor a distribuição 

espacial destes equipamentos na cidade e a concentração dos mesmos na área central, 

também conhecida como Comuna 1 e no centro histórico propriamente dito33. As 

tipologias mapeadas foram: 

• Centros Culturais; 

• Bibliotecas; 

• Museus; 

• Parques; 

• Feiras; e  

• Equipamentos Esportivos. 

Em relação aos centros culturais, existe um total de 49 equipamentos 

disponíveis no Município de Buenos Aires, sendo que três destes equipamentos estão 

localizados na região da Comuna 1, o que equivale a 6,12% do total, sendo que os três 

estão situados no próprio perímetro do centro histórico. Conforme apontado na figura 

59, estes equipamentos são: 

• 22. Centro Cultural Torcuato Tasso  

• 23. Plaza Defensa - Hábitat Cultural 

• 24. Centro Cultural Fortunato Lacámera  

 

                                                 
33 Conforme apontando anteriormente, a região central equivale a Comuna 1 e abrange um total de 6 

bairros: Constitución, Montserrat, Puerto Madero, Retiro, San Nicolás e San Telmo, enquanto que o centro 

histórico se restringe aos bairros de Montserrat e San Telmo. 
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Figura 59 – Mapa com a localização dos Centros Culturais públicos de Buenos Aires – 

2006. 

 
Fonte: Ministério de Cultura da Ciudad Autônoma de Buenos Aires, 2006. 

 
Em relação às bibliotecas, existe um total de 28 equipamentos disponíveis no 

Município de Buenos Aires, sendo que três destes equipamentos estão localizados na 

região da Comuna 1, o que equivale a 10,71% do total, destes nenhum está situado no 

próprio perímetro do centro histórico. Conforme apontado na figura 60, estes 

equipamentos são: 

• 1. Biblioteca Ricardo Güiraldes - Biblioteca Central 

• 7. Biblioteca Alfonsina Storni - Biblioteca De La Mujer  

• 28. Biblioteca del Congresso 
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Figura 60 – Mapa com a localização das Bibliotecas públicas de Buenos Aires – 2006. 

 
Fonte: Ministério de Cultura da Ciudad Autônoma de Buenos Aires, 2006. 

 

Quanto aos museus, existe um total de 14 equipamentos disponíveis no 

Município de Buenos Aires, sendo que 4 destes equipamentos estão localizados na 

região da Comuna 1, o que equivale a 28,57% do total, sendo que todos estão situados 

no próprio perímetro do centro histórico. Conforme apontado na figura 61, estes 

equipamentos são: 

• 2. Museo de Arte Moderno 

• 5. Museo de la Ciudad 

• 6. Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken   

• 12. Museo Histórico Nacional 
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Figura 61 – Mapa com a localização dos Museus públicos de Buenos Aires – 2006. 
 

 
Fonte: Ministério de Cultura da Ciudad Autônoma de Buenos Aires, 2006. 

 
No que se refere aos Parques, existe um total de 44 equipamentos disponíveis 

no Município de Buenos Aires, sendo que sete destes equipamentos estão localizados 

na região da Comuna 1, o que equivale a 15,90% do total, destes dois estão situados 

no próprio perímetro do centro histórico. Conforme apontado na figura 62, estes 

equipamentos são: 

• 3. Lezama 

• 7. Costanera Sur (Balneario Sud) 

• 15. Reserva Ecológica 

• 22. Plaza del Congreso 
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• 40. Plaza de Mayo 

• 41. Plaza San Martín 

• 42. Plaza de la República 

 

Figura 62 – Mapa com a localização dos Parques públicos de Buenos Aires – 2006. 
 

 
Fonte: Ministério de Cultura da Ciudad Autônoma de Buenos Aires, 2006. 

 
Em relação às feiras fixas, existe um total de 26 feiras no Município de Buenos 

Aires, sendo que 10 destas estão localizados na região da Comuna 1, o que equivale a 

38,46% do total, destas seis estão situados no próprio perímetro do centro histórico. 

Conforme apontado na figura 63, estas feiras são: 

• 11. Plaza Lavalle 

• 14. Plazoleta Tango 

• 15. Plaza Dorrego 
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• 17. Mercado de las Luces 

• 18. Patio del Cabildo 

• 19. Feria de la Baulera 

• 21. Feria Congreso 

• 22. Feria de las Artes 

• 25. Feria Paseo de los Artesanos 

• 26. Feria Paseo el Retiro 

 
Figura 63 – Mapa com a localização das Feiras públicas de Buenos Aires – 2006. 

 

 
Fonte: Ministério de Cultura da Ciudad Autônoma de Buenos Aires, 2006. 
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Já em relação aos equipamentos esportivos, existe um total de 30 equipamentos 

disponíveis no Município de Buenos Aires, sendo apenas um destes equipamentos está 

localizado na região da Comuna 1, o que equivale a 3,33% do total, destes nenhum 

equipamento está situado no próprio perímetro do centro histórico, conforme apontado 

na figura 64, este equipamento é: 

• 19. Yacht Club Argentino 

 
Figura 64 – Mapa com a localização dos Equipamentos Esportivos públicos de Buenos 

Aires – 2006. 

 
 

Fonte: Ministério de Cultura da Ciudad Autônoma de Buenos Aires, 2006. 
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 Com o apoio da Cooperación Española e da Junta de Andalucía, a Dirección 

General del Casco Histórico, realizou o levantamento dos equipamentos culturais e de 

lazer, tanto públicos como privados, localizados especificamente na área do centro 

histórico, com o objetivo de desenvolver circuitos de turismo cultural na região. O 

resultado deste trabalho foi à criação de seis roteiros turísticos na região, conforme 

apresentado na figura 65: 

1. Eje Cívico; 

2. Circuito Institucional; 

3. Circuito Balcarce – Chile; 

4. Circuito Plaza Dorrego; 

5. Circuito Parque Lezama; e 

6. Circuito Montserrat. 

 
Figura 65 – Mapa com os circuitos turísticos localizados no centro histórico de Buenos 

Aires – 2004. 

 
Fonte: Dirección General del Casco Histórico. Turismo Cultural: San Telmo – Montserrat, 2004. 
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 Junto com a criação dos circuitos também foi publicado, no ano de 2004, um 

guia no formato de mapa com a localização de todos: 

• Lugares e edifícios significativos; 

• Igrejas; 

• Teatros e Cinemas; 

• Espaços Culturais; 

• Cafés Notáveis, Bares, Confeitarias e Tanguerias; e  

• Restaurantes. 

Em relação às salas de teatro e cinema, a região conta com um total de 34 

equipamentos localizados em todos os setores dos dois bairros que compõem o centro 

histórico, mas com maior concentração nos arredores da Avenida de Mayo, da Avenida 

Independencia e da Calle Defensa, conforme apresentado na figura 66. Dentre os 

principais equipamentos, destaca-se o Teatro Liceu e o Teatro Avenida, já a lista 

completa das salas e apresentado no quadro 19. 
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Figura 66 – Mapa com a localização dos Cinemas e Teatros públicos e privados do 
centro histórico de Buenos Aires – 2004. 

 

 
Fonte: Dirección General del Casco Histórico. Turismo Cultural: San Telmo – Montserrat, 2004. 
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Quadro 19 – Relações dos Teatros e Cinemas públicos e privados localizados do centro 
histórico de Buenos Aires – 2004. 

 
TEATROS E CINEMAS  ENDEREÇO  

1. Sala Claustro  C. Peru, 294. 
2. La Trastienda  C. Balcarce, 460. 
3. Colonial  Av. Paseo Cólon, 413. 
4. El local de los Apostoles  C. Defensa, 550. 
5. Mimoteatro Escobar Lerchundi  C. Defensa, 611. 
6. Poquelín  C. Balcarce, 682. 
7. Arlequines  C. Perú, 571. 
8. La Clac  Av. De Mayo, 1156. 
9. El Victorial  C. Piedras, 728. 
10. La Máscara  C. Piedras, 736. 
11. Margarita Xirgu  C. Chacabuco, 875. 
12. Teatro L y F  C. Perú, 823. 
13. CELCIT C. Bolívar, 825. 
14. La Scala de San Telmo  Pasaje Giuffra, 371. 
15. Artistas Argentinos Asociados  C. Bolívar, 920. 
16. Teatro La Carbonera  C. Balcarce, 990. 
17. Teatro del Pueblo  C. Roque Saenz Pena, 943. 
18. Sala Cuarto Creciente  C. Bolívar, 1110. 
19. El Buho  C. Tacuraí, 215. 
20. El Conventillo del Aprendiz  C. Balcarce, 1217. 

21. Urânia  C. Cochabamba, 360. 
22. Carlos Carella  Av. Bartolomé Mitre, 970. 
23. Teatro Avenida  Av. de Mayo, 1222. 
24. El Bululú  Av. Rivadavia, 1350. 
25. Teatro Estúdio Roberto Saiz  Av. de Mayo, 1430. 
26. Teatro Liceo  Av. Rivadavia, 1485. 
27. Teatro La Piedad  Av. Bartolome Mitre, 1571. 
28. Arlequino  C. Adolfo Alsina, 1484. 
29. El Cuervo  C. Sgo del Estero, 433. 
30 Fundación La Ranchería  C. México, 1151. 
31. Caliban  C. México, 1428. 
32. Gaumont  Av. Rivadavia, 1635. 
33. Cinemark  Av. M. de Justo, 1920. 
34. Complejo Teatral de Buenos Aires Av. Corrientes, 1530. 

Fonte: Dirección General del Casco Histórico. Turismo Cultural: San Telmo – Montserrat, 2004. 
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Em relação aos Espaços Culturais, a região conta com um total de 33 

equipamentos localizados em todos os setores dos dois bairros que compõem o centro 

histórico, composto principalmente por museus. Dentre a região com maior  

concentração são os arredores da Calle Defensa, conforme apresentado na figura 67, e 

onde estão localizados os principais equipamentos, tais como, o Museo de la Ciudad, o 

Museo Histórico Nacional e o Museo de Arte Moderna, já a lista completa das salas é 

apresentado no quadro 20. 

Figura 67 – Mapa com a localização dos Espaços Culturais públicos e privados do 
centro histórico de Buenos Aires – 2004. 

 

 
 

Fonte: Dirección General del Casco Histórico. Turismo Cultural: San Telmo – Montserrat, 2004. 
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Quadro 20 – Relações dos Espaços Culturais públicos e privados localizados do centro 
histórico de Buenos Aires – 2004. 

 

ESPAÇOS CULTURAIS  ENDEREÇO  

1. Museu del Antiguo Congreso Nacional ( 
Academia Nacional de la História) 

C. Peru, 294. 

2. Museo de la Casa Rosada C. Balcarce, 460. 
3. Museo del Banco de la Nación Argentina / 
Numismático 

Av. Paseo Cólon, 413. 

4. Museo de la Ciudad C. Defensa, 550. 
5. Museo Etnográfico ‘Juan B. Ambrosetti’ C. Defensa, 611. 
6. Museo de la Capilla de San Roque C. Balcarce, 682. 
7. Museo Nacional del Grabado C. Perú, 571. 
8. Museo Histórico del Ejército Argentino Av. De Mayo, 1156. 
9. Museo Tecnológico ‘Ing. Eduardo Latzima’ C. Piedras, 728. 
10. Museo Nacional de la História del Traje C. Piedras, 736. 
11. Museo del Títere C. Chacabuco, 875. 
12. Museo de la Iglesia Parroquial San Pedro 
González Telmo 

C. Perú, 823. 

13. Museo Penitenciário Argentino “Antonio 
Ballve” 

C. Bolívar, 825. 

14. Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken” Pasaje Giuffra, 371. 
15. Museo de Arte Moderno C. Bolívar, 920. 
16. Museo Histórico Nacional C. Balcarce, 990. 
17. Museo de la AFIP C. Roque Saenz Pena, 943. 
18. Museo Senador Comingo F. Sarmiento C. Bolívar, 1110. 

19. Centro Cultural Plaza Defensa / Tangódromo C. Tacuraí, 215. 

20. El Zanjón C. Balcarce, 1217. 

21. Casa de Castagnino C. Cochabamba, 360. 
22. Museo Pallarols Av. Bartolomé Mitre, 970. 
23. Fundación Forner Bigatti Av. de Mayo, 1222. 
24. Martiniano Arce Av. Rivadavia, 1350. 
25. Espacio Giesso Reich Av. de Mayo, 1430. 
26. Centro Cultural Torcuato Tasso Av. Rivadavia, 1485. 
27. Fondo Nacional de las Artes Av. Bartolome Mitre, 1571. 
28. Espacio Casa de la Cultura C. Adolfo Alsina, 1484. 
29. Complejo Cultural Catulo Castillo C. Sgo del Estero, 433. 
30. Foto Club Buenos Aires C. México, 1151. 
31. Botica del Angel C. México, 1428. 
32. Biblioteca Martín del Barco Centenera Av. Rivadavia, 1635. 
33. Biblioteca Alfonsina Storni / de la mujer Av. M. de Justo, 1920. 

Fonte: Dirección General del Casco Histórico. Turismo Cultural: San Telmo – Montserrat, 2004. 
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2.2 – OS INSTRUMENTOS LEGAIS E MECANISMOS DE INCENT IVO FINANCEIROS 

UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS E 

ATIVIDADES CULTURAIS E ÁREAS DE LAZER 

 

A década de 1970  

 

Conforme apresentado no capitulo 3, as políticas públicas de revitalização do 

centro de Buenos Aires se iniciam a partir da década 1970. Neste período as principais 

ações realizadas pelo poder público foram relativas à criação de uma legislação voltada 

à preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico da região, num momento 

em que a região central sofria pressão por parte das construtoras para a construção de 

novas edificações em detrimento do conjunto existente; à criação de novos 

equipamentos culturais; a catalogação dos edifícios; e a mudanças no código de 

planejamento urbano.  .  

Por sua vez, se analisarmos as principais ações e intervenções realizadas nos 

equipamentos culturais e espaços de lazer destacam-se: 

 

• Museo de la Ciudad de Buenos Aires: Em 1968 é inaugurado o museu no bairro 

de Montserrat, que além das atividades de exposição realiza uma série de 

atividades culturais e lúdicas, entre elas feiras dominicais de antiguidades, festas 

populares, concursos de pintura, jogos infantis, reuniões de idosos, venda de 

artesanatos, concursos de ornamentação de moradias, entre outras; 

• Feira de San Telmo: Realizada na Plaza Dorrego todos os domingo, é parte da 

programação proposta pelo Museo de la Ciudad de Buenos Aires, além disto, o 

local também abriga alguns eventos anuais durante o terceiro sábado dos 

meses de maio, junho, setembro e dezembro, respectivamente a Feira do Livro, 

a Feira do Ferro, a Feira das Roupas e a Feira da Troca; 

• Documentação de edifícios: Neste período também se inicia a catalogação dos 

edifícios de significado histórico-cultural que deveriam ser conservados ou 

restaurados na cidade, entre eles diversos edifícios que abrigavam 

equipamentos culturais; 

 

O principal mecanismo de incentivo financeiro utilizado neste período foi o 

investimento direto do setor público na construção de um novo equipamento cultural, 
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Museo de la Ciudad de Buenos Aires, bem como no estudo e pesquisa voltada ao 

patrimônio histórico-cultural. Já o principal instrumento legal foi a criação de um regime 

diferenciado de zoneamento para a região do centro histórico (Distrito U-24), 

caracterizando a área como uma zona de proteção e preservação dos valores 

arquitetônicos, culturais e históricos. 
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As décadas de 1980 e 1990  

 

Já a década de 1980, período caracterizado pelo fim da ditadura militar e a volta 

do regime democrático, também foi marcada pela falta de grandes intervenções na 

região central de Buenos Aires. Dentre as ações realizadas se destaca a alteração do 

perímetro da zona de proteção e preservação dos valores arquitetônicos, culturais e 

históricos, o distrito U-24, que se reduz a metade do tamanho originalmente proposto 

em 1979, passando de 140 quadras para 70 quadras, restringindo-se aos limites dos 

bairros de Montserrat e San Telmo. Também foi criado a Comisión para la Preservación 

del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, com a competência 

para coordenar a preservação, promoção, divulgação e difusão daqueles bens tangíveis 

e intangíveis que constituem o Patrimônio Histórico Cultural da Cidade de Buenos Aires, 

através de ações de resgate, pesquisa, documentação, conservação, reabilitação e 

melhoria deste patrimônio. 

 Todavia, neste período, alguns outros programas realizados nos bairros 

limítrofes ao centro histórico que serviram como modelo para os programas que seriam 

posteriormente implantados na área central. Entre eles se destaca o Programa de 

Recuperación del área de la Boca – RECUP/BOCA, iniciado no ano de 1983, que foi um 

marco no sistema de gestão utilizado, uma vez que foi idealizado através do trabalho 

conjunto de distintos órgãos do poder executivo municipal, conforme aponta 

Leveratto(2005:314): 

“Este programa concreta la compra de veintiún edifícios que debían ser 

remodelados, manteniendo su estructura original, para luego reubicar en 

ellos a sus pobladores originales en condiciones adecuadas. Aunque 

solo se concreta el reacondicionamento de unos poços conventillos, 

RECUP-BOCA resulto un programa interdisciplinario innovador para el 

contexto local que consigue dar un nuevo impulso a la búsqueda de 

soluciones para lãs problemáticas urbanas del barrio.” 

Já década de 90, foi um período de grandes intervenções do poder público em 

relação à renovação e revitalização da região central da cidade, através da criação de 

novos dos espaços públicos; à criação de novos equipamentos culturais; e a 

revitalização da área portuária da cidade, através da renovação do Puerto Madero. 

Ao analisar as principais ações e intervenções realizadas nos equipamentos 

culturais e espaços de lazer destacam-se: 
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• Museo de Arte Moderno de la Ciudad: A partir de 1987 se inicia o processo de 

renovação do novo edifício que abrigaria o museu de arte moderno da cidade, 

criado em 1956, buscando manter algumas de suas características originais, tais 

como a fachada em tijolinho a vista, semelhante aos galpões localizados na 

zona portuária, sua inauguração se da no início da década de 90. 

• Renovação da Avenida de Mayo: No início da década de 90 o município de 

Buenos Aires inicia o Programa de Recuperación de la Avenida de Mayo – 

PRAM, que com o financiamento do governo espanhol, foi possível a realização 

de importantes melhorais na qualidade do espaço público e a restauração de 

diversos edifícios no entorno mais próximo a Plaza de Mayo; 

• Renovação do Puerto Madero: Criação da Corporación Antiguo Puerto Madero, 

com o objetivo específico de urbanizar a área do antigo porto. Dentre as 

intervenções realizadas no área, destaca-se a criação de um novo espaço 

público junto aos diques, a instalação de navios-museus e o estimulo ao setor 

privado a instalação de equipamentos culturais e de lazer, tais como um 

complexo de cinemas, um centro cultural, uma biblioteca, galerias de artes e o 

Yatch Club Puerto Madero. 

 

A década de 90 foi muito importante do ponto de vista tanto da recuperação de 

importantes equipamentos culturais e espaços públicos através do investimento direto 

do setor público, como a criação de do Museo de Arte Moderno de la Ciudad e a 

renovação da Avenida de Mayo. Todavia, a principal intervenção deste período foi a 

revitalização do Puerto Madero, que além de devolver a cidade sua relação com o rio da 

Prata, possibilitou a introdução de novos instrumentos legais e mecanismos de 

financiamento para a renovação urbana da cidade.  Dentre estes instrumentos destaca-

se o modelo adotado pela Corporación Puerto Madero, uma empresa de sociedade 

mista, onde pela primeira vez a o poder público em parceria com a iniciativa privada, 

através de venda e aluguel dos imóveis localizados na área obteve os recursos 

necessários para a renovação da região.  

Neste período também são criados alguns instrumentos legais e institucionais de 

grande importância para a revitalização da região, tal como a implantação do Programa 
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de Cafés e Bares Notáveis de Buenos Aires34, através da Lei que cria a Comisión de 

Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y confiterias Notables de la ciudad 

de Buenos Aires35 com o objetivo de: 

 

• Elaborar e atualizar um catálogo de cafés, bares, bilhares e confeitarias notáveis 

no âmbito da cidade e promover sua divulgação nos centros de atividade 

turística; 

• Propor para os bens que se incorporem neste catálogo projetos de conservação, 

reabilitação, restauração do edifício e do mobiliário, quando necessário, com o 

assessoramento técnico especializado da Secretária de Cultura de Buenos Aires 

ou outra instituição capacitada; e 

• Promover a participação dos locais catalogados em atividades culturais e 

turísticas da cidade, impulsionando atividades artísticas de acordo com suas 

características.  

 

Outro mecanismo legal adotado foi a criação de um novo tipo de distrito no 

código de Planejamento Urbano em substituição ao distrito U-24, o Distrito APH – Área 

de Protección Histórica, dando lugar a intervenções que respeitem o caráter histórico da 

área, permitindo a seus habitantes criar o sentimento de pertencer ao lugar. Esta nova 

normativa tem o objetivo de estimular ações que correspondam a atividade privada para 

o comprimento da proteção patrimonial, através de uma gestão marcada por distintas 

ações, tais como: 

• A criação do Fondo Estímulo para la Recuperación de Edifícios Catalogados – 

FEREC, cujos recursos proverão de diversos organismos públicos ou privados, 

com o objetivo de destinar fundos para obras e tarefas de manutenção de 

edifícios de valos patrimonial, assim como para outorgar créditos e empréstimos 

para obras de interesse social;  

• Desagravamento impositivos para os proprietários de edifícios catalogados; 

• Assessoramento aos interessados em realizar obras de reabilitação de edifícios 

catalogados;  

• Doações, Empréstimos e Subvenções. 
                                                 
34 Considera-se como notável aqueles bares, bilhares ou confeitaria relacionado com fatos ou atividades 
culturais de importante significado, bem como aqueles cuja antiguidade, desenho arquitetônico ou 
relevância local o outorguem um valor próprio. 
35 Promulgada pelo Decreto N° 1253 del 02/07/1998.   
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Figura 68 – Mapa de localização dos Cafés e Bares Notáveis de Buenos Aires – 2002. 

Fonte: Dirección General de Patrimônio. Cafés y Bares Notables de Buenos Aires, 2002. 
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A partir do ano de 2000  

 

A partir do ano de 2000 se adotou um novo modelo de política pública de 

revitalização do centro histórico de Buenos Aires, com a criação de um órgão 

responsável exclusivamente para cuidar da revitalização do centro histórico da cidade, a 

Dirección General Casco Histórico, vinculada a Subsecretaría de Patrimonio Cultural, 

também criada neste ano, que por sua vez estava subordinada à Secretaría de Cultura, 

cuja funções, pessoal, material e orçamento seria destinado ao programa “San Telmo – 

Montserrat – Casco Histórico APH1” que até este momento estava sob a 

responsabilidade da Subsecretaría de Planeamiento Urbano. 

Este novo modelo de gestão criado pelo governo municipal, se baseia nas 

experiências obtidas com as políticas iniciadas nas décadas anteriores, em especial 

com o Programa de Recuperación del área de la Boca, da década de 80 e o projeto de 

renovação do Puerto Madero, da década de 90, onde se abandonou o modelo de 

gestão no qual a maioria das ações executadas eram realizada de forma isolada e se 

cria uma instituição voltada para a revitalização do centro de forma integrada, com o 

objetivo de maximizar os distintos problemas que a região enfrenta.  

Em relação aos mecanismos legais e institucionais adotados por este novo 

modelo de gestão, foi criado um plano de manejo para o centro histórico, seguindo o 

modelo adotado por outras cidade no mundo, como pela Oficina del Historiador de la 

Ciudad de La Habana, com uma estratégia integral de gestão para a salvaguarda da 

Habana Vieja em Cuba; da Gerencia de La Candelária na cidade de Bogotá na 

Colômbia; do Le Marais na cidade de Paris na França; da Ciudad Vieja de Montevideo e 

Colônia del Sacramento no Uruguay e da cidade de Madrid na Espanha. A realização 

deste plano de manejo constitui um instrumento operativo fundamental para a 

implementação de políticas de atuação que permitem abordar os problemas complexos 

e particulares destas áreas que possuem características únicas.  

 A responsabilidade principal da Dirección General del Casco Histórico é de 

implementar as políticas e ações relacionadas à conservação e o desenvolvimento do 

Centro Histórico da cidade inserido no Distrito APH1, constituído pelos bairros de 

Montserrat e San Telmo. Para tanto, o plano de manejo elaborado pelo órgão foi 

dividido em sete programas que englobam distintas áreas de atuação que permitam a 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais, através da manutenção da 
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identidade histórica e sócio-cultural da região e protegendo o patrimônio arquitetônico, 

urbanístico e cultural existente, conforme apontando no capítulo 3. 

Ao analisar as principais ações e intervenções realizadas nos equipamentos 

culturais e espaços de lazer nos programas propostos pelo plano de manejo, destacam-

se: 

Dentro do Programa de melhoria ambiental do espaço urbano, foram realizadas 

a manutenção das características originais, troca de iluminação e imobiliário urbano e 

reformas dos jardins e espaços verdes dos seguintes espaços públicos: 

 

• Parque Lezama 

• Costanera Sur (Balneario Sud) 

• Reserva Ecológica 

• Plaza de Mayo 

 

Já através do Programa de conservação e valorização de edificios patrimoniais, 

foram realizados intervenções em diversos edifícios de grande valor patrimonial, por 

meio de assessoramento aos proprietários e com o envolvimento tanto da comunidade 

local, como dos visitantes, através da conscientização do necessidade de uma política 

de conservação que possibilite a sustentabilidade do edifício, tais como a: 

 

• Valorização da Casa de la Cultura; 

• Reabilitação da fachada da Dirección General de Enseñanza Artística; 

• Reabilitação do Museu de la Ciudad (1ª Etapa); 

• Iluminação da Casa de la Cultura e da Jefatura dle Gobierno. 

• Iluminação de Cúpulas da Avenida de Mayo; 

 

Por meio do Programa de Equipamentos Comunitários foi instalado o  Centro 

Cultural Plaza Defensa; localizado no centro histórico da cidade, no edifício que 

abrigava o Mercado Municipal, foi completamente remodelado e atualmente seu 

auditório é um local de multiplas manifestações. Sede do Circuito de Espaços Culturais, 

possui uma das milongas36 mais importantes de Buenos Aires, o Tangódromo, uma 

orquestra típica própria e uma galeria de artes visuais. Além disto, em sua praça 

                                                 
36 Toada popular do Rio da Prata, que se canta acompanhada de viola. 
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exterior, são realizadas atividades para crianças junto com outros órgãos do governo 

municipal. 

 Já por meio do Programa Escola Ofina foram capacitados e treinados pessoas 

de ambos os sexos que se encontravam em situação de desempregado, sub-empregos 

ou vulnerabilidade social, que através das práticas de obras, realizaram o restauro e 

obras de manuntenção em diversos edifícios históricos e equipamentos culturais do 

centro histórico, tais como: 

 

• Casa de Catalunya; 

• Asociación Patriótica y Cultural Española; 

• Casa de la Cultura; 

• Convento de San Francisco; 

• Museo de la Ciudad; 

• Instituto de Insvestigación Eva Perón; 

• Cementerio Recoleta; 

• Casa Museo Carlos Gardel; 

• Casa Museo Fernández Blanco; 

• Escuela Nº1 Devoto; 

• Pasaje La Piedad; 

• Confitería La Ideal; 

• Cine Gaumont; 

• Parque Lemaza; 

• Complejo Cultural General San Martín; e 

• Capilla del Colegio del Salvador. 

 

No que se refere aos mecanismos de incentivo financeiros, o diferencial em relação 

ao modelo adotado nas décadas anteriores é que as políticas públicas voltadas para a 

preservação e divulgação do centro histórico e de suas infra-estruturas culturais e de 

lazer não dependem mais apenas do investimento direto do governo através da 

negociação de fundos específicos para o desenvolvimento de obras ou programas, 

contando agora com um órgão que possui competência, pessoal, patrimônio e 

orçamento próprio para execução destas atividades. Com a criação deste novo órgão, 

existe uma maior autonomia e melhor arranjo institucional para firmar convênios de 



 252 

cooperação, tanto financeira, técnica e institucional, com organismos internacionais de 

cooperação, ONG’s e o setor privado. 
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3 – A COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS CASOS 

 
 Após o levantamento das políticas públicas de revitalização dos centros 

históricos das cidades de Buenos Aires e São Paulo, e sua utilização para as atividades 

culturais e de lazer, verifica-se a existência de semelhanças entre os dois casos 

analisados. Embora as ações adotadas por cada cidade, em alguns casos, tenham 

ocorrido em períodos distintos se observa a existência de uma simetria entre as 

políticas públicas colocadas em práticas por ambas as cidades, conforme pode ser 

observado no quadro comparativo elaborado a seguir. 

 

 Quadro 21 – Quadro comparativo entre as políticas públicas de revitalização dos 
centros históricos de Buenos Aires e São Paulo. 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS HIS TÓRICOS 

Década de 1970  Buenos Aires São Paulo 

 Criação de legislação voltada 

preservação do patrimônio 

histórico, cultural e arquitetônico 

da região. 

Revalorização dos espaços 

públicos. 

 Instalação de calçadões nas 

áreas adjacentes. 

Instalação dos calçadões. 

 Criação de novos equipamentos 

culturais. 

Reordenação do sistema 

de transporte da região. 

 Catalogação dos edifícios. Mudanças no zoneamento 

(Classificação Z8-007 e Z8-

200). 

 Mudanças no código de 

planejamento urbano (Distrito U-

24). 

 

Década de 1980 Buenos Aires São Paulo 

 Readequação dos limites do 

Distrito U-24, com a delimitação 

do centro histórico.  

Renovação e criação de 

novos espaços públicos. 

 Implantação de Programas de 

renovação urbana nas áreas 

Realização do inventário e 

catalogação dos bens 
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adjacentes. arquitetônicos da região. 

 Criação da Comisión para la 

Preservación del Patrimonio 

Histórico Cultural de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

Criação do Conselho 

Municipal de Preservação 

do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental de 

São Paulo – CONPRESP. 

  Criação de legislação 

voltada à preservação do 

patrimônio histórico e 

arquitetônico. 

Década de 1990 Buenos Aires São Paulo 

 Renovação e a criação de novos 

dos espaços públicos. 

Legislação voltada a 

preservação do patrimônio 

histórico e arquitetônico, 

Lei das Fachadas. 

 Criação de novos equipamentos 

culturais. 

Implantação de novos 

instrumentos urbano, como 

a Operação Urbana 

Anhangabaú e Operação 

Urbana Centro 

 Intervenção pública em parceria 

com o setor privado para 

requalificação urbana de uma 

área, o projeto Puerto Madero. 

Criação de órgão 

responsável pela 

revitalização do centro da 

cidade, Pro-Centro. 

 Implantação de projeto de 

valorização e preservação de 

equipamentos privados de 

grande valor cultural e vicinal, 

Programa de Cafés e Bares 

Notáveis de Buenos Aires. 

Restauração, reforma e 

implementação de 

equipamentos culturais. 

 Mudanças no código de 

planejamento urbano (Distrito 

APH-1). 

Legislação de Incentivo a 

Cultura. 
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A partir do ano de 

2000 

Buenos Aires São Paulo 

 Reforma e manutenção dos 

equipamentos existentes e a 

criação de novos equipamentos. 

Reforma e manutenção dos 

equipamentos existentes e 

a criação de novos 

equipamentos. 

 Renovação e a criação de novos 

dos espaços públicos. 

Renovação de espaços 

públicos. 

 Institucionalização do Programa 

de Revitalização da área central, 

através da criação Dirección 

General Casco Histórico. 

Institucionalização do 

Programa de Revitalização 

da área central, através da 

criação do Fórum de 

Desenvolvimento Social e 

Econômico do Centro de 

São Paulo, a Coordenação 

Executiva Ação Centro e da 

Agência de 

Desenvolvimento do 

Centro. 

 Criação de um plano de manejo 

para o centro histórico da 

cidade. 

Criação de programa 

integrado de revitalização 

do centro, Programa Ação 

Centro. 

  Intervenção pública em 

parceria com o setor 

privado para requalificação 

urbana de uma área,  

Projeto Nova Luz. 

  Mudanças no zoneamento, 

aprovação do Plano 

Estratégico Regional da Sé.  

   

Fonte: Autoria do autor. 
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 Conforme apontado no quadro comparativo as políticas públicas realizadas 

pelas duas cidades apresentam características similares, nos anos 70 em Buenos Aires 

se iniciava a criação de uma legislação voltada à preservação do patrimônio histórico, 

cultural e arquitetônico da região, bem como a catalogação dos edifícios de valor 

histórico-cultural, processo este que ocorre em São Paulo também, porém já na década 

de 1980. Outras características similares deste primeiro período, foram a instalação dos 

calçadões, que consistia na proibição do tráfego de veículos e a transformação de uma 

rede de ruas de áreas exclusivas para pedestres, buscando transformá-las em ruas de 

comércio. No caso da cidade de São Paulo esta pedestrianização foi realizada no 

próprio centro histórico num perímetro bastante amplo, abrangendo as seguintes ruas 

do centro histórico: Direita, São Bento, Barão de Ipatetininga, José Bonifácio, Quintino 

Bocaiúva, Miguel Couto, Senador Paulo Egydio, Tesouro, Álvares Penteado, Quintana, 

Comércio, D. José de Barros, Marconi, 24 de Maio e os Largos do Ouvidor, do Café e 

da Misericórdia. Já em Buenos Aires a pedestrianização foi realizada apenas em duas 

ruas do Bairro do San Nicolas e Retiro, adjacente ao centro histórico, na totalidade da 

Rua Florida e parte da Rua Lavalle, que a cruza.  

 Os resultados obtidos a partir desta pedestrianização destas ruas foram 

diferentes em cada um dos casos. Em Buenos Aires a Rua Florida pode ser dividida em 

dois setores, o primeiro que começa na Plaza San Martin e vai até a Avenida 

Corrientes, que se tornou uma rua especializada em serviços e comércio destinados ao 

turista, tais como roupas, artigos de couro, sapatos, jóias, produtos regionais e de arte, 

e o segundo que vai da Avenida Corrientes até a Diagonal Sur, que se especializou em 

serviços financeiros e gastronômicos, que possui um caráter mais local, com um 

comércio destinado principalmente aos funcionários do setor de serviços localizados na 

região. Além disto, por todas estas características e por ser uma rua onde circulam 

milhares de pessoas por dia reúne também vendedores informais, mendigos e artistas 

de rua.  

Já em São Paulo a região pedestrializada é ocupada em parte por um comércio 

de característica mais popular, voltado principalmente para os trabalhadores que 

freqüentam a região durante o dia; em parte por serviços especializados que atendem 

as necessidade dos trabalhadores da região, tais como bancos, restaurantes e 

lanchonetes, livrarias, farmácias, etc; em parte por edifícios públicos e escritórios 

particulares que não possuem nenhuma atividade comercial junto a rua; e por fim, 

assim como no caso de Buenos Aires, por vendedores ambulantes, mendigos e artistas 
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de rua. Uma das críticas que se faz ao modelo adotado em São Paulo, em especial pela 

Associação Viva o Centro, que em 2004 lançou uma proposta de Revisão do Sistema 

de Calçadões do Centro, é que o tamanho da área pedestrianizada é muito grande, fato 

este que restringe um maior acesso a região, dificultando um maior desenvolvimento do 

comércio na região, conforme apresentado no documento da proposta (2004:3): 

“Como a área onde estão implantados os calçadões é muito grande – 

tem cerca de 400 mil metros quadrados, com mais de 2 milhões de 

metros quadrados de área construída – surgiram pontos de 

estrangulamento para a entrega de mercadorias. Mesmo para os 

pedestres, existem locais em que as distâncias a serem percorridas a 

partir da estação mais próxima do metrô, de um estacionamento ou 

mesmo de um ponto onde possa desembarcar de um ônibus ou carro 

também são muito longas.” 

Parte destas reinvidicações propostas pela Associação Viva o Centro foram 

atendidas, principalmente no que se refere à abertura de parte dos calçadões para o 

trânsito de veículos particulares e de cargas, em convívio com os pedestres, uma vez 

que apenas um trecho do calçadão é destinado ao fluxo de veículos. Dentre as obras já 

realizadas encontram-se a abertura parcial da Rua XV de Novembro, Dom José de 

Barros, 24 de Maio e Florêncio de Abreu. Além disto, se prevê ainda a abertura de 

outros 3 trechos, o Anhangabaú-Norte e a avenida São João, rua Formosa e avenida 

São João e São João – Anhangabaú - rua Formosa. 

Por fim, outra ação que é vista neste período em ambas a cidade é a mudança 

no código de planejamento urbano ou zoneamento, sendo criadas em ambas as 

localidades zonas especiais de proteção histórico-cultural. Essas áreas de proteção 

especial tinham o objetivo principal de proteger regiões de grande valor histórico, que 

naquele momento já se encontravam desvalorizados e em muitos casos em mal estado 

de conservação. Ao mesmo tempo, o setor imobiliário via nestas áreas uma grande 

oportunidade de mercado para o desenvolvimento de novos condomínios comerciais ou 

residências, uma vez que não havia nenhuma restrição do ponto de vista legal para a 

realização dos mesmos.  

Já nos anos 80, em São Paulo são realizadas obras de renovação e implantação 

de novos espaços públicos e equipamentos culturais, com destaque para a implantação 

do novo vale do anhangabaú que uniu definitivamente o centro novo e velho de São 

Paulo e criou uma importante área de lazer na região. Obra semelhante ocorreu em 
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Buenos Aires, iniciada no final da década de 80 e concluída nos anos 90 com a 

renovação o eixo cívico da capital portenha, localizado sobre a Avenida de Mayo, que 

além da implantação de e reurbanização dos espaços públicos, também restaurou 

diversos edifícios localizados no entorno mais próximo a Plaza de Mayo. 

Outro importante acontecimento referente a este período foi a criação de um 

conselho/comissão municipal de patrimônio histórico cultural de ambas as cidades, 

constituídos por distintos membros, tanto da sociedade civil organizada, como das 

universidades e do próprio setor público, com o objetivo de promover o tombamento, 

registro, preservação e divulgação dos bens que constituem o patrimônio histórico 

cultural destas cidades. 

Nos anos 90, se intensifica o debate sobre a revitalização do centro da cidade, 

em um momento onde por um lado se consolida o conceito de globalização e a idéia de 

“cidades globais”37 com equipamentos e infra-estrutura em condições de competir com 

outros nodos da rede regional e mundial, onde o centro das cidades exerce um papel 

fundamental, e por outro lado quando diversas experiências internacionais de 

revitalização dos centros das cidades iniciados na década de 70 e 80, demonstram 

resultados positivos principalmente a partir da valorização do patrimônio histórico e da 

implantação de equipamentos culturais e de lazer, conforme apontado no capítulo 1. 

Este é um período em que diversas intervenções são realizadas em ambas as 

cidades com o objetivo de renovar e criar novos espaços públicos como áreas de lazer 

e de equipamentos culturais. No caso de São Paulo, também é criado o primeiro órgão 

responsável diretamente pela revitalização do centro da cidade, o Pro-Centro, e ao 

mesmo tempo são criados novos mecanismos de incentivo para a efetivação deste 

processo, principalmente através da participação do setor privado, uma vez que neste 

momento as políticas de Estado têm significado poucos investimentos nas áreas 

urbanas. 

Dentre os mecanismos utilizados na cidade de São Paulo, estão as Operações 

Urbanas, como a do centro e do anhangabaú, que foi criada para promover a 

recuperação da área central de cidade, tornando-a novamente atraente para 

investimentos imobiliários, comerciais, turísticos e culturais, através da concessão de 

vários tipos de incentivos, tais como o aumento do potencial de construção, a 

regularização de edificações, a cessão de espaço público aéreo ou subterrâneo, em 

troca das contrapartidas pagas à Prefeitura. Entretanto, este modelo, que obteve 

                                                 
37 Segundo propõem autores como Saskia Sassen (1994). 
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resultados positivos em outras regiões da cidade, tais como, da Avenida Faria Lima e 

da Avenida Águas Espraiadas, ainda que criticado por alguns autores pelo fato de gerar 

a expulsão de parte da população local, não obteve resultados expressivos na região 

central, conforme apontado no capítulo anterior. 

Já em Buenos Aires, a busca por novos mecanismos de incentivo capazes de 

reverter o quadro em que se encontrava a região central da cidade, culmina na 

implantação do projeto de revitalização da área de Puerto Madero, região que, após a 

construção de uma nova área portuária passou por um grande processo de abandono e 

deterioração e hoje se encontra totalmente renovado e com o status de ser uma das 

principais áreas de lazer e turismo da cidade. Conforme apontado no capítulo anterior, o 

modelo de gestão adotado na revitalização desta área envolveu a participação direta do 

setor privado em parceria com o setor público através da criação de uma empresa de 

capital misto, a Cooporación Puerto Madero.  

Outro programa implantado em Buenos Aires, que também envolve o setor 

privado, em especial os pequenos empresários, é o Programa de Cafés e Bares 

Notáveis de Buenos Aires, que tem o objetivo de preservar os cafés, bilhares, bares e 

confeitarias tradicionais que possuam grande valor histórico, arquitetônico e cultural, 

além de um importante valor vicinal, buscando assim manter as tradições e valores de 

cada bairro. 

Neste período também ocorre em Buenos Aires a alteração do código de 

planejamento urbano do centro histórico da cidade, buscando adequar-lo as 

transformações e mudanças sofridas na região nos últimos anos e incorporando novos 

conceitos de preservação e proteção do patrimônio existente. São Paulo, já na década 

seguinte, também faz uma revisão de seu zoneamento, regulamentando as disposições 

sobre o parcelamento, a disciplina e ordenamento do uso do solo do seu centro 

histórico. 

Já a partir do ano 2000, o que se verifica em ambas as cidades é a criação de 

novo modelo de gestão para a realização da revitalização de seus centros históricos. 

Após as experiências bem e mal sucedidas ocorridas nos anos anteriores, onde a maior 

parte das intervenções foram realizadas de forma pontual e isolada, se busca criar uma 

política voltada para a revitalização do centro de forma integrada, com o objetivo de 

maximizar os distintos problemas que estas regiões enfrentam.  

No caso da cidade de Buenos é criado um novo órgão destinado exclusivamente 

a revitalização, preservação e dinamização de seu centro histórico, a Dirección General 
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Casco Histórico. A principal vantagem deste novo arranjo institucional é que este novo 

órgão possui competência, pessoal, patrimônio e orçamento próprio para execução 

destas atividades. A atuação da Dirección General Casco Histórico foi definida através 

da elaboração do Plan de Manejo del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 

que conforme apresentado no capítulo anterior se baseia nas estratégia de intervenção 

no meio físico, revitalização das atividades econômicas, turísticas e culturais, e na 

sustentabilidade do plano. Sua operacionalização se dá através de sete programas que 

contemplam distintos temas de interesse para a região. 

Para alcançar os resultados esperados é proposta uma forma de gestão que 

estabeleça mecanismos mais abertos que permitam otimizar os recursos disponíveis e 

fortalecer o tecido social através da: 

- Articulação entre as distintas administrações: Criação de comissões técnicas e 

especiais que permite alcançar a solução das problemáticas da região através da 

realização coordenada de projetos comuns, que potenciem a capacidade propositiva e 

de implementação, otimize o investimento público, a complementaridade entre os 

empreendimentos e a coerência dos resultados. 

- Articulação com a população usuária: Se considera vital a articulação com a 

população usuária, constituída por diversos atores sociais, reconhecidos como sujeitos 

participantes do processo de planejamento e das tomadas de decisões e não somente 

com destinatários finais do plano. 

- Mecanismos de consenso: Para a aplicação dos critérios anteriores de forma 

simultânea, se faz necessária a ação conjunta do governo local, das associações 

intermediárias, outras instituições locais, nacionais e estrangeiras, bem como dos 

moradores em geral, de forma a permitir que as propostas estejam ajustadas al 

contexto de aplicação, sejam consensuadas, e gerem um maior comprometimento de 

cada um dos atores envolvidos para que as levem adiante.  

Na cidade de São Paulo, também se procurou realizar a Institucionalização do 

processo de revitalização da área central, através da criação do Fórum de 

Desenvolvimento Social e Econômico do Centro de São Paulo, da Coordenação 

Executiva Ação Centro e da Agência de Desenvolvimento do Centro. Diferentemente do 

modelo adotado em Buenos Aires não se criou um novo órgão para a gestão das 

atividades relativas a revitalização do centro da cidade, mas sim foi delegado à 

Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, a responsabilidade pela coordenação do 

mesmo. 
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 Entretanto, também é criado um programa integrado de revitalização do centro, 

o Programa Ação Centro, que conforme apresentado no capítulo anterior, é composto 

de um conjunto de ações a serem implementados por 16 secretarias e cinco empresas 

municipais. O programa prevê 130 iniciativas - entre projetos sociais e intervenções 

urbanas - que serão capazes de requalificar os espaços públicos e restabelecer suas 

potencialidades.  São alvos dos projetos do programa Ação Centro· a recuperação de 

áreas degradadas; a melhora da qualidade ambiental; o fomento à pluralidade 

econômica; a inclusão social; e a reversão do esvaziamento residencial. 
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A análise comparativa das políticas públicas de revitalização dos centros 

históricos das cidades de São Paulo e Buenos Aires e a sua utilização para as 

atividades culturais e de lazer mostrou, por um lado, como as políticas de revitalização 

destas áreas têm contribuído para o desenvolvimento social, cultural e econômico da 

região.  

A análise das políticas adotadas entre as duas principais cidades da América do 

Sul, onde apesar das especificidades existentes em cada um dos casos, em função 

tanto do próprio desenvolvimento urbano, econômico e social pelo qual passou cada 

uma das regiões, bem como dos diferentes arranjos institucionais existentes nos 

distintos governos, mostra que muitas das ações e programas desenvolvidos nos 

últimos anos buscam alcançar soluções similares para os problemas pelos quais seus 

centros históricos têm passado. 

Com base na leitura apresentada sobre a atuação do poder público no Centro de 

São Paulo e Buenos Aires a partir da década de 1970, procuramos evidenciar como a 

preservação do patrimônio arquitetônico, histórico e cultural através da valorização dos 

equipamentos culturais e de lazer teve influência nas políticas públicas de revitalização 

destas regiões. Neste sentido, a adoção dos conceitos relacionados ao tema, que 

sofreram uma evolução e um amadurecimento a nível mundial no passar dos anos, 

expressa principalmente através das cartas patrimoniais apresentadas no decorrer do 

século passado, bem como pela criação de órgãos a nível nacional e internacional 

voltados à conservação, preservação e valorização dos bens culturais da humanidade, 

despertaram no poder público local a necessidade de adotar medidas que evitassem a 

perda  do patrimônio cultural existente nos centros históricos destas cidades. 

As mudanças nos códigos de planejamento urbano e zoneamento adotadas 

na década de 1970, que criavam zonas especiais de preservação histórico-cultural, 

em um momento onde existia uma forte pressão por parte do empresariado local do 

setor imobiliário de se expandir em direção ao centro histórico para desenvolver 

novos projetos imobiliários nesta região, que já se encontravam dotadas de uma 

excelente infra-estrutura urbana, foi um fator decisivo na preservação do patrimônio 

histórico destas regiões.  

Ao mesmo tempo em que se criava uma legislação que buscava 

salvaguardar a pluralidade cultural e o patrimônio cultural dos centros históricos, que 

possuem um importante significado para a população, esta legislação foi uma das 



 264 

responsáveis pelo esvaziamento38, e conseqüente degradação destas regiões. Isso se 

deu principalmente pelo desinteresse do setor privado em geral e em especial do setor 

imobiliário de investir na região, uma vez que os custos eram bem mais altos e o retorno 

financeiro menor. Ao mesmo tempo, se por um lado as reformulações do código de 

planejamento urbano e do zoneamento impuseram uma série de restrições para a 

intervenção nos centros históricos, outras regiões da cidade foram contempladas com 

uma legislação mais branda e atrativa para o investimento.    

Entretanto, as mudanças econômicas, sociais e políticas dos últimos anos, onde 

o setor de serviços passa a ser o principal setor da atividade econômica, bem como o 

aumento do tempo livre proporcionado pelas mudanças nas legislações trabalhistas, 

permitiram que diversas cidades revertessem essa situação inicial de abandono sofrido 

pelos seus centros históricos através da adoção de políticas públicas de revitalização 

que atraíram o crescente setor de serviços relacionado às empresas financeiras, de 

consultoria, tecnologia da informação, desenho, gastronomia, moda, turismo, lazer, 

cultura, etc. 

Alguns exemplos destas transformações foram apresentados no capitulo inicial, 

como nos casos do bairro Raval em Barcelona e do bairro do Pelourinho em Salvador. 

Em Barcelona buscou-se renovar a região através da atração de empresas do setor de 

desenho, gastronomia, moda, turismo e cultura, bem como através da criação de novos 

equipamentos culturais públicos e áreas de lazer. Já no Pelourinho a renovação se deu 

através da atração de empresas voltadas à gastronomia, turismo e cultura, bem como 

pela renovação dos espaços públicos. A diferença principal dos dois casos é a forma de 

atuação no poder público na transformação destas áreas. Enquanto na cidade de 

Barcelona a gestão do processo de revitalização é realizada por uma empresa mista, 

com o objetivo de permitir a entrada do capital privado na gestão urbanística e de 

facilitar as diversas operações de expropriação necessárias para a realização da 

mesma, na cidade de Salvador o poder público assume toda a gestão do processo de 

                                                 
38 No caso de São Paulo diversos autores têm trabalhado esta temática, entre eles podemos apontar o 
trabalho realizado por Shicchi e Benfatti, que organizaram uma coletânea de textos com a participação de 
importantes pesquisadores, sob o título ‘Urbanismo: Dossiê São Paulo – Rio de Janeiro’, onde Benfatti 
(2003:13) aponta: “O abandono/esvaziamento do centro é, em grande medida, resultado do ideário 
modernizante dos anos 60. Os planos diretores induzindo e consolidando novas áreas de ocupação e 
valorização urbana, as funções administrativas e de Estado (usos institucionais) abandonando o Centro – 
também em direção a novas áreas valorização das classes média e alta, como no caso de São Paulo – e 
até medidas tópicas (que posteriormente se mostraram equivocadas) de proteção e modernização das 
áreas centrais, como a legislação de proteção ao patrimônio edificado e a implantação de ruas exclusivas 
para pedestres – os calçadões – contribuíram para o esvaziamento de atividades da área central.”. 
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revitalização expropriando a maior parte dos imóveis da região para realizar as 

intervenções necessárias. 

Nos casos de São Paulo e Buenos Aires, de 1970 até o ano 2000, embora se 

tenha discutido bastante o tema da revitalização de seus centros urbanos, e inclusive 

elaborado planos e programas para a reabilitação destas áreas, nenhum deles foi 

colocado em prática, e a maior parte das atuações do poder público foram realizadas de 

forma isolada, gerando resultados pouco expressivos na região.  

Uma importante mudança nas políticas públicas adotadas para a revitalização 

dos centros históricos destas cidades e no modelo de atuação nas intervenções, que 

viria a influenciar de as mudanças adotadas a partir do ano de 2000, se deu com o 

projeto de reconversão da área do Puerto Madero em Buenos Aires. O ponto de partida 

do processo de revitalização desta área foi um acordo que havia sido assinado alguns 

anos antes com a prefeitura de Barcelona, que permitiu que técnicos de ambas as 

cidades elaborassem um primeiro plano estratégico para a região, e influenciado pelo 

modelo adotado em Barcelona, também foi criada uma empresa mista para a gestão 

deste projeto. Embora esta intervenção tenha uma característica específica, que é o 

fato de que a maior parte da área pertencesse ao governo federal e não houvesse a 

necessidade de grandes expropriações na região, foi a primeira vez que se implantava 

um plano integrado para a renovação de uma região e buscava a parceria mais ativa 

com o setor privado. 

  Finalmente, após a análise das experiências realizadas nos anos anteriores e 

os resultados alcançando, a partir do ano 2000, o poder público de ambas as cidades 

percebem a necessidade de adotar políticas públicas de revitalização para os seus 

centros históricos que atuassem de forma integrada nos diversos problemas que afetam 

estas áreas urbanas, em especial, a questão da melhoria do espaço público, a 

consolidação residencial, a acessibilidade, a segurança pessoal e patrimonial, a 

promoção das atividades econômicas, a criação de equipamentos comunitários, a 

geração de emprego e renda e a preservação, conservação e valorização tanto do 

patrimônio edificado, como dos costumes e tradições da população local.  

Para tanto foram criados órgãos responsáveis pela implementação e gestão de 

políticas públicas de revitalização dos centros históricos, bem como foi definido um 

plano de atuação a longo prazo, que contam com programas que procuram intervir de 

forma integrada nos problemas acima citados, envolvendo diversos órgãos do poder 



 266 

público local, bem como buscando atrair a setor privado, a sociedade civil organizada e 

principalmente os moradores ou proprietários de negócios locais.  

Nestes planos, o fortalecimento e o desenvolvimento do setor cultural e do lazer, 

estão colocados em primeiro plano, porém ainda é cedo para determinar se estes novos 

modelos de políticas públicas adotadas pelas cidades de Buenos Aires e São Paulo 

terão o resultado positivo esperado. A solução dos problemas que estas metrópoles 

apresentam são de médio e longo prazo, e também é essencial a percepção por parte 

da população local da importância e do valor que o centro histórico tem para a cidade 

como um todo, o que não é conseguido em tempo curto. Conforme apontado pela 

Arquiteta Silvia Farjie, Subsecretária de Patrimônio Cultural do Governo de Buenos 

Aires espera-se com este novo modelo construir uma ponte entre o passado e o futuro, 

criando um vínculo dinâmico entre o mais antigo de uma cidade e a vitalidade de uma 

cidade futura.   
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